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POVZETEK 

 

Naloga vodstva je, da poskrbi, da so v kolektivih dobri medsebojni odnosi, da se zaposleni 

naučijo, kako komunicirati med seboj, da jih nagradijo za dobro opravljeno delo, da jim nudijo 

dovolj možnosti za profesionalni razvoj, da so zaposleni čim bolj motivirani za delo, da 

spodbujajo iniciativnost in inovativnost in da iščejo rešitve za izboljšanje kakovosti dela v vrtcu. 

Vodstvo mora poskrbeti, da zaposlenim nudi dovolj možnosti, da lahko izražajo svoja mnenja, 

da so avtonomni in samostojni pri opravljanju svojega dela ter da jim nudi sprostitvene 

dejavnosti, ki vplivajo na zadovoljstvo. Vodstvo in vsi zaposleni morajo dati svoj vložek k 

boljši organizacijski klimi v kolektivu.  

V teoretičnem delu magistrske dela smo raziskali organizacijsko kulturo in klimo ter kakšne so 

razlike med njima. Osredotočili smo se, kako lahko organizacijsko klimo merimo oziroma 

ocenjujemo. Ugotavljali smo, kako lahko vodstvo vpliva na organizacijsko klimo. Podrobneje 

smo predstavili dimenzije organizacije klime, in sicer: zadovoljstvo zaposlenih, poznavanje 

vizije poslanstva in vrednot, motivacijo, spodbujanje zaposlenih, delovni čas, nagrajevanje, 

pohvalo, plačilo za delo in zdravje ter dobro počutje. Poleg tega so nas zanimali še medsebojni 

odnosi in komunikacija, ki vplivajo na organizacijsko klimo. Ker pa smo želeli vedeti, kaj so 

lahko ovire, ki vplivajo na dobre medsebojne odnose, komunikacijo in motivacijo, smo se 

osredinili še na reševanje konfliktov ter kakšne so napake in ovire v komuniciranju. Prav tako 

smo se osredinili na uporabo kolegialnega coachinga v komunikaciji. 

V empiričnem delu smo raziskali, kakšna je klima strokovnih delavcev v vrtcih v Posavju, 

kakšno je njihovo zadovoljstvo pri njihovem delu in kaj vse vpliva na zadovoljstvo, ali vodstvo 

vrtca spodbuja zaposlene pri profesionalnem razvoju, kakšna je komunikacija, in motivacija 

med strokovnimi delavci. Analizo smo opravili s pomočjo kvantitativne raziskave. V raziskavi 

so sodelovali vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz posavskih vrtcev. 

V raziskavi smo ugotovili, da se med vzgojitelji in pomočniki pojavljajo razlike pri sodelovanju 

pri postavljanju vizije, poslanstva in ciljev vrtca. Statistična analiza je pokazala, da so strokovni 

delavci notranje odnose ocenili z nekoliko nižjo oceno. Ugotovili smo tudi, da so strokovni 

delavci premalo obveščeni o tem, kaj se dogaja v vrtcu. Strokovni delavci so potrdili, da jih 

vodstvo vrtca spodbuja pri profesionalnem razvoju. Analiza je tudi pokazala, da so zaposleni 

motivirani za delo ne glede na delovno dobo, ki jo imajo, prav tako so zadovoljni z delom. Z 

ugotovitvami smo pripravili izhodišča, ki lahko vodijo k izboljševanju zadovoljstva strokovnih 

delavcev. 



KLJUČNE BESEDE: organizacijska klima, medsebojni odnosi, komunikacija, zadovoljstvo 

zaposlenih, kolegialni coaching  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

It is the management’s job to provide good interpersonal relationships in the staff, to take care 

that the employees learn how to communicate with each other, that they are rewarded for a job 

well done, that they are offered enough possibilities for professional development, that the 

employees are most motivated for work, that they encourage the initiative and inventiveness 

and that they search for solutions for improving the quality of work in the kindergarten. The 

management must make sure that the employees have enough possibilities to express their 

opinions, that they are autonomous and independent at doing their job and that they are offered 

relaxation activities which affect the contentment. The management and all employees need to 

contribute to a better organisational climate in the staff. 

In the theoretical part of the master’s thesis we researched the organisational culture and climate 

as well as the differences between them. We concentrated on how we can measure and assess 

the organisational climate. We were determining how the management can affect the 

organisational climate. We presented in greater detail the dimensions of organising the climate, 

namely: the contentment of the employees, the familiarity with the vision of the mission and 

the values, the motivation, the encouragement of the employees, the working hours, rewarding, 

praise, payment, health and wellness. Furthermore, we were also interested in interpersonal 

relationships and communication which affect the organisational climate. In order to determine 

the possible obstacles that affect good interpersonal relationships, communication and 

motivation, we centred also on conflict solving and on what the mistakes and obstacles in 

communication are. We concentrated on the use of colleague coaching in communication as 

well. 

In the empirical part we researched what the climate of professional workers in Posavje 

kindergartens is like, what is their contentment with work like and what affects their 

contentment, does the kindergarten’s management encourage the employees with professional 

development, what is the communication like, as well as the motivation among professional 

workers. The analysis was done with the help of a quantitative research. Kindergarten teachers 

and kindergarten assistants from Posavje kindergartens took part in the research. 

In the research we found out that there are differences between the kindergarten teachers and 

the assistants in the point of their collaboration in establishing the kindergarten’s vision, mission 

and aims. Statistical analysis showed that the professional workers evaluated the internal 



relationships with a slightly lower rating. We also found out that the professional workers are 

not informed enough about what goes on in the kindergarten. The professional workers 

confirmed that the kindergarten’s management encourages them in professional development. 

The analysis also showed that the employees are motivated for work regardless of their years 

of service and that they are satisfied with work. With the findings we prepared some starting 

points that can lead to improving the professional workers’ contentment. 

 

KEY WORDS: organisational climate, interpersonal relationships, communication, 

contentment of the employees, colleague coaching 
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1 

 

1 UVOD 

 

Vsaka organizacija ima svojo komunikacijo, vizijo, vrednote, cilje, sistem, zgodovino, 

postopke, načrte in zgodbo. Vse to opredeljuje klimo v organizaciji. Organizacije so si med 

seboj različne in se med seboj razlikujejo glede na dinamiko, nekatere so počasne, druge pa 

delujejo v večjem tempu. Tako so lahko organizacije tople ali hladne, zdrave ali poškodovane, 

prijetne in neprijetne. Organizacijska klima postane delavcem in tudi javnosti poznana sčasoma 

in ne takoj na začetku delovanja. Organizacijska klima se vzdržuje, ko se ljudje v organizaciji 

prilagodijo vrednotam, ciljem, viziji, načinom dela in pričakovanjem (SiOK, 2007: 3). Prav 

gotovo je pomembno, da so vizija, cilji in poslanstvo jasni vsem zaposlenim, ker le-to vodi k 

združevanju zaposlenih (Musek Lešnik, 2003: 25). K. Verle in Markič (2010: 143) poudarjata, 

da je naloga vodstva spremljanje organizacijske klime. Če želimo spremljati organizacijsko 

klimo, se moramo vedno spraševati, kakšen je odnos zaposlenih do posameznih dimenzij 

organizacijske klime, kakšno je zadovoljstvo, kaj si zaposleni želijo, kakšne vrednote imajo in 

čemu dajejo velik poudarek. Da bodo zaposleni zadovoljni, je potrebno upoštevati interese in 

pričakovanja zaposlenih. Če želimo, da ima vsaka organizacija dobro organizacijsko klimo in 

kulturo, moramo skrbeti, da je v organizaciji dobro vzdušje. Za to pa morajo poskrbeti vsi 

zaposleni. To pomeni, da se zaposleni med seboj razumejo in s tem dosegajo uspešne rezultate. 

Zadovoljni zaposleni tako dvignejo ugled organizaciji in s tem je tudi storilnost lahko višja 

(Škerget, 2016: 11). 

Če želimo vzdrževati dobro organizacijsko klimo, moramo poskrbeti za motivacijo zaposlenih. 

Vedno se sprašujemo, kako lahko motiviramo zaposlene in kako doseči, da so zaposleni čim 

bolj ustvarjalni. Uhan (2000: 30) navaja, da moramo zaposlenim ponuditi čim bolj zanimivo 

delo, urediti primerno delovno okolje, razporediti delovni čas, nuditi možnost strokovnega 

izobraževanja ob delu, ponuditi možnost napredovanja, poskrbeti, da so med sodelavci čim 

boljši medsebojni odnosi, obveščati o delu v organizaciji ter o uspešnosti organizacije, ponuditi 

možnost, da soodločajo o delu, poskrbeti, da jih pohvalimo o uspešnosti opravljenega dela, 

nuditi stalno in zanesljivo zaposlitev ter poskrbeti, da dobijo plačo oziroma nagrado za dobro 

opravljeno delo. Zaposleni, ki so motivirani, vidijo v svojem delu možnosti za osebni razvoj. 

Če želimo, da smo uspešni in učinkoviti, moramo znati prisluhniti in spodbujati zaposlene pri 

delu (Verle in Markič, 2010: 143). 

Zaposleni pa so motivirani za delo, če so v organizaciji dobri medsebojni odnosi in ustrezna 

komunikacija, vse to pa vodi k zadovoljstvu. V današnjem času so odnosi med zaposlenimi 
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vedno bolj zapleteni in raznoliki, saj so tudi pričakovanja zelo različna. Vse več ljudi je 

osamljenih in imajo občutek izoliranosti. Ustvarjanje dobrih medsebojnih odnosov zahteva 

veliko spretnosti in potrpežljivosti (Lamovec, 1991: 7). Zaupanje v medosebnih odnosih je 

potrebno kar naprej graditi in potrjevati. Če želimo graditi zaupanje, moramo tvegati, da 

prevzamemo riziko o negativnem izidu ter biti prepričani, da bomo uspešni (Lamovec, 1991: 

11–23).  

Lipičnik (1998) meni, da bo kolektiv uspešen, če bodo pogovori med zaposlenimi in vodstvom 

ter med zaposlenimi redni in konstruktivni. T. Ažman (2015: 75) poudari, da mora ravnatelj 

sprejemati druge ljudi kot tudi sebe, prav tako razumeti druge ljudi in sebe ter se zavedati, kako 

pomembna je komunikacija za vodenje. Ravnatelj mora prevzemati odgovornost za 

komunikacijo v zavodu ter jo načrtno izboljševati.  

Strokovni delavci morajo imeti možnost, da obnavljajo, poglabljajo in razširjajo svoja znanja, 

ter se s tem seznanjajo z novostmi. Glavni cilj izobraževanja in usposabljanja je profesionalni 

razvoj zaposlenih, s čimer s poveča kvaliteta dela in učinkovitost celotnega sistema. Glavno 

vlogo pri profesionalnem razvoju zaposlenih ima vodstvo (Devjak, 2012: 5). 

 

V magistrski nalogi bomo raziskali, ali v posavskih vrtcih vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

sodelujejo pri postavljanju vizije, poslanstva in ciljev vrtca, kakšni so medsebojni odnosi med 

strokovnimi delavci, zlasti notranji odnosi in komunikacija med zaposlenimi. Hkrati bomo 

raziskovali, ali so zaposleni zadovoljni pri delu, ali vodstvo vrtca spodbuja zaposlene pri 

profesionalnem razvoju, ali so strokovni delavci motivirani za opravljanje dela ter kakšno je 

zadovoljstvo pri delu.  

V magistrskem delu uporabljam moško obliko vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja tako za 

vzgojiteljico kot tudi za pomočnico vzgojiteljice. 
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2 ORGANIZACIJSKA KULTURA 

2.1 OPREDELITEV ORGANIZACIJSKE KULTURE 

 

Pojem organizacijska kultura se v literaturi uporablja kot podjetniška kultura, korporacijska 

kultura, organizacijska identiteta … Razlike med vsebinami teh pojmov so zelo minimalne, 

tako da jih lahko uporabljamo kot sinonime. Najpogosteje je uporabljen pojem organizacijska 

kultura (Kavčič, 2011: 11).  

Schein (2010: 1) pravi, da je kultura dinamičen pojav, ki nas neprestano obdaja. Ko govorimo 

o kulturi, ki je v organizaciji, lahko hitro opazimo, kako je kultura ustvarjenja, vgrajena in 

razvita. Kultura v organizaciji preživi tudi takrat, ko člani organizacije zaradi različnih vzrokov 

odhajajo. Kulturo zelo težko spreminjamo, ker imajo člani organizacije radi stabilnost, saj jim 

to daje smisel in občutek varnosti.  

Možina (2004: 4) opredeli kulturo kot sistem prepričanj, vrednot in navad ljudi v posamezni 

organizaciji. Vsaka organizacija lahko oblikuje kulturo po svoje. Organizacijsko kulturo 

opredeljujemo kot sistem norm, vrednot, stališč, pravil in prepričanj. Kultura se lahko preko teh 

elementov krepi, razvija, ohranja in spreminja (Mihalič, 2007: 5–6). Tudi Ivanko in Stare (2007: 

87) omenjata, da organizacijsko kulturo sestavljajo norme, vrednote, pravila vedenja in simboli. 

V vsaki organizaciji so lahko norme, stališča, prepričanja, pisana in nepisana pravila, skupne 

lastnosti, vedenja in načini dela nekaj najbolj trdnega in utečenega. Ravno zaradi teh elementov 

je organizacijsko kulturo zelo težko spreminjati, saj so navedeni elementi osebnost organizacije. 

Organizacijsko kulturo lahko spreminjamo le pod pogojem, da se spremeni tudi kolektivna 

kultura celotnega sistema (Mihalič, 2007: 5–6). Rman (2004: 254) razlaga organizacijsko 

kulturo na tri načine, in sicer kot fenomen, način vrednosti ter ozaveščenih temeljnih 

predpostavk. Omenjeni načini nam pomagajo v razumevanju mišljenja. Neupoštevanje ali 

prezrta organizacijska kultura lahko pomenijo, da tudi najbolj idealni načrti niso realizirani in 

pomembne in potrebne rešitve ne delujejo.   

Organizacijsko kulturo lahko opredelimo kot pojem (predmet). Predmet lahko z različnimi 

metodami raziščemo ter ga opazujemo z različnimi čutili (Kavčič, 2011: 13).  Kavčič (2003: 1–

5) organizacijsko kulturo opredeljuje kot filozofijo članov v organizaciji ter uravnava obnašanje 

članov. Pravi, da je kultura višje od vodstva organizacije ter je vzorec pričakovanj in prepričanj 

vseh prisotnih v organizaciji. Moč organizacijske kulture se izraža v tem, koliko so zaposleni 
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soglasni glede norm in vrednost, in na kakšen način jih uresničujejo. Kultura je močna, ko se 

večina zaposlenih strinja z vrednotami organizacije. 

Možina (2004: 4) omenja, da organizacijska kultura v organizaciji spodbuja enakost, izboljšave, 

odprtost in spremembe. Pravi, da je potrebno stare vrednote in tradicije zamenjati z novimi 

vrednotami, kot so: prevzemanje tveganj, prilagajanje, učenje in izmenjava znanj. 

Organizacijska kultura zajema značilnosti, ki vplivajo na vedenje in delovanje ljudi v 

organizaciji (Ivanko in Stare, 2007: 93). Organizacijska kultura uravnava obnašanje ljudi, je 

splošno sprejeta, nastaja postopno, je nezavedna, zvesta in prilagodljiva (Ivanko in Stare, 2007: 

118). Organizacije se med seboj razlikujejo po različnem delovanju in vedenju ljudi. Kulturo v 

organizaciji ustvarjajo ljudje. Različne osebnosti se razlikujejo med seboj, prav tako se med 

seboj razlikujejo organizacijske kulture. Najpogostejše človeške vrednote so: svoboda, resnica, 

poštenost, denar, zdravje, ugled, delavnost, solidarnost in politični uspeh (Ivanko in Stare, 2007: 

93).  

Organizacijsko kulturo lahko sestavljajo: komunikacija, vrednote, prepričanja, izdelki vseh 

prisotnih v organizaciji, podjetniška arhitektura, vzorniki, obredi in običaji, jezikovne 

sposobnosti (Kavčič, 2003: 2–4).  A. Ivančič (2007: 478) omenja, da organizacijska kultura 

zavzema celo organizacijo. Pravi, da lahko ustvarja prijetno organizacijsko vzdušje, dobro 

klimo, ki lahko vpliva na počutje posameznika ter na posameznikovo pripadnost v organizaciji. 

M. Miklavčič Šumanski, Kolenc in Markič (2007: 27) omenjajo, da je potrebno skrbeti za 

organizacijsko kulturo v organizaciji. Izredno pomembno je, da vsi zaposleni skrbijo za norme, 

načela in vrednote, ki so predpogoj za zdravo organizacijsko kulturo v organizaciji.  

Vloga vodstva je zelo pomembna pri oblikovanju kulture organizacije, ki bo primerna za učenje 

in s tem pridobivanje znanja skozi akcije, obveze, izjave in dialoge. V vsaki organizaciji bi 

morali oblikovati določena pravila, ki bodo podpirala inovacijo, znanje in tako oblikovala tako 

kulturo, kjer bodo napake oproščene. Vodstvo mora zaposlene usmerjati k novim načinom 

razmišljanja in delovanja (Možina, 2004: 5). Schein (2010: 10–11) v svojem delu omenja, da 

vodstvo ali uprava, lahko ustvarja in spreminja kulturo.  
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3 ORGANIZACIJSKA KLIMA 

3.1 OPREDELITEV POJMA ORGANIZACIJSKA KLIMA 

 

Organizacijsko klimo lahko označujemo kot npr. organizacijska kultura, psihološka klima, 

osebnost podjetja in delovno ozračje. Na področju človekovega obnašanja so nastala manjša 

področja klime: motivacijska, inovacijska, organizacijska, podjetniška, ustvarjalna in 

raziskovalna (Ivanko in Stare, 2007: 125). Ahgar (2008: 321) pravi, da je organizacijska klima 

v vzgoji in izobraževanju relativno stabilna in je del šolskega notranjega okolja, ki je pod 

vplivom vodstva. Lahko vpliva na vedenje zaposlenih in temelji na sodelovanju.  

Aghar (2008: 321) opredeli organizacijsko klimo na odprto in zaprto.  Pri zaprti organizacijski 

klimi vodstvo ne upošteva predlogov zaposlenih, ne daje jim možnosti, da izražajo svoja 

mnenja, temveč temeljito nadzoruje vse aktivnosti. Vse to običajno ovira zaposlene, ker si med 

seboj ne pomagajo in ne podpirajo. Zaposleni sicer opravljajo svoje naloge, ampak vse to 

negativno vpliva na organizacijsko klimo. Pri odprti organizacijski klimi pa vodstvo posluša 

predloge in nasvete zaposlenih. Svoje zaposlene ceni, jih podpira ter ne izvaja javnega nadzora 

nad njihovim delom. V takem primeru si zaposleni pomagajo med seboj, z veseljem opravljajo 

svoje delo in se med sabo družijo. Vse to pa pripelje do pozitivne organizacijske klime. 

Organizacijska klima je lahko odnos zaposlenih do organizacije dela, do medsebojnih odnosov, 

ki se znotraj organizacije vzpostavljajo ter posameznih sistemov v organizaciji kot npr. 

nagrajevanje in motivacija (Ivančič, 2007). Lipičnik (1998: 74) opisuje klimo kot ozračje v 

organizaciji, ki je lahko posledica neznanih in znanih dejavnosti, ki so lahko iz sedanjosti ali 

preteklosti. Lahko so tudi iz ožjega in širšega okolja, ki vplivajo na obnašanje zaposlenih. Prav 

v obnašanju oz. vedenju zaposlenih se ljudje med seboj zelo razlikujemo. Z organizacijsko 

klimo ponazarjamo odnose med zaposlenimi. Odnosi med zaposlenimi v organizaciji so lahko 

pozitivni in negativni. Pozitivni so takrat, ko je v organizaciji pozitivno vzdušje, zaposleni se 

med seboj dobro razumejo, so zadovoljni s svojim delom in s plačo. Ko pa govorimo o 

negativnih odnosih, pa le-ti pripeljejo do neprijetnega vzdušja, nezadovoljstva, nizke 

produktivnosti in konfliktov (Ivanko in Stare, 2007: 122–123). Bogdanović (2009: 834) 

omenja, da so odnosi med zaposlenimi zelo pomembni in niso odvisni samo od zaposlenih, 

temveč tudi od vodstva. Negativni odnosi med zaposlenimi lahko zlomijo odnose v celotnem 

kolektivu, s tem pa lahko nastane fluktuacija, absentizem in upad storilnosti. Omenja, da je 
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potrebno zaposlene nadzorovati in z njimi ravnati ustrezno. Pravi, da strokovnjaki najpogosteje 

raziskujejo tri vrste odnosov, in sicer: zadovoljstvo pri delu, poklic in pripadnost v organizaciji. 

 

Ivanko in Stare (2007: 124) ugotavljata, da neugodna klima ni vedno vzrok in razlog za 

doseganje slabših rezultatov v organizaciji. Slabši rezultati so lahko posledica nesposobnosti 

neznanja zaposlenih. Pravita, da sta nesposobnost in neznanje zaposlenih dve značilnosti oz. 

lastnosti klime. Organizacije so lahko prijetne, za nekatere tudi hladne, nekatere so dinamične, 

delajo v ritmu, druge pa so počasne. Organizacijska klima lahko vpliva na obnašanje 

posameznika v organizaciji. Vsebuje lahko niz vrednost, norm in varovanj. Klima nas ves čas 

obdaja in vpliva na vse, kar koli se dogaja okoli nas (Siok, 2007: 3). Organizacijsko klimo 

oblikujejo naslednje dimenzije: motivacija, pripadnost organizaciji, vodenje, odnosi, odnos do 

kakovosti, inovativnost, iniciativnost, usposobljenost in učenje, poznavanje ciljev, vizije ter 

poslanstva, nagrajevanje in razvoj kariere (Škerget, 2016: 2). R. Mihalič (2007: 7) opredeljuje 

organizacijsko klimo kot element sistema, ki vključuje naslednje dimenzije: avtonomnost, 

zavest ljudi, solidarnost, sodelovanje, počutje pri delu, interakcijo z ljudmi, zadovoljstvo, 

lojalnost in počutje pri delu. Zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost poslovanja sta odvisna od 

organizacijske klime. Če so zaposleni v organizaciji spoštovani in cenjeni, potem le-to prispeva 

k doseganju dobrih rezultatov. Vse to pa vodi k osebnemu zadovoljstvu in profesionalnemu 

razvoju (Ivanko in Stare, 2007: 122). Klima, ki je ugodna, vodi k dobremu in hitremu 

opravljenemu delu. Med organizacijsko klimo in zadovoljstvom lahko ugotavljamo razlike. Pri 

zadovoljstvu govorimo o reakciji na delovno okolje, medtem ko o klimi govorimo o skupni 

sliki okolja zaposlenih (prav tam). 

K. Mikek (2014: 117) meni, da sta organizacijska klima in kultura med seboj močno povezani. 

Zaposleni, ki so povezani med seboj, izhajajo iz istih predpostavk in pogledov. S tem doživljajo 

večjo podporo pri svoji vlogi v organizaciji, večjo samostojnost pri delu ter sprejeto 

odgovornost pri delu.  Ob tem Možina (2004: 4) omenja, da je potrebno v vsaki organizaciji 

spodbujati odprtost, spremembe, enakost in izboljšave. Starejše vrednote, tradicije in mišljenja 

je potrebno nadomestiti z novejšimi vrednotami (učenje, prilagajanje, tveganje in izmenjava 

znaj).  

Avtorja (Konrad, 1987: 104 in Lipičnik, 1998: 74 v Ivanko in Stare, 2007: 122), ki raziskujeta 

klimo, pravita, da se raziskovanje opravlja na podlagi človekovega obnašanja. V organizacijah, 

v katerih je neustrezna klima, morajo najprej raziskati značilnosti klime in ugotoviti vzroke za 

nastanek takšne klime. So mnenja, da bo odprava vzrokov za neustrezno klimo lahko 
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spremenila klimo v organizaciji. Največkrat je takšno prepričanje zmotno, posledica pa se kaže 

v razočaranju. V primeru, da nam uspe odpraviti vzrok, ki je povzročil neugodno klimo, bi 

stanje klime le trenutno izboljšali, ni pa to dovolj za trajno izboljšanje klime. Če želimo klimo 

za vedno spremeniti, morajo zaposleni spremembo dojeti, začutiti, jo sprejeti, podrediti svoje 

obnašanje in se prilagoditi pogojem spreminjanja klime (Ivanko in Stare, 2007: 122–126).  K. 

Mikek (2014: 117) je v svoji raziskavi ugotovila, da v slovenskih osnovnih in srednjih šolah 

organizacijsko klimo ocenjujejo kot odprto, vendar si želijo, da bi bila še bolj odprta in 

podporna. Zaposleni imajo ob odprti in podporni klimi občutek varnosti, samostojnosti pri 

odločanju in delu. Pomanjkanje le-tega pa označuje zaprto klimo, ki predstavlja oviro pri 

učenju. Kljub temu bi si zaposleni želeli klimo, ki bi bila še bolj podporna. S tem bi imeli še 

večje zadovoljstvo pri delu in z delom.  

Nesposobnost in neznanje zaposlenih sta dve značilni lastnosti klime. Nikakor pa ni vzrok za 

slabe rezultate nesposobnost ljudi ali pa da ljudje ne znajo delati. Klima je način vedenja ljudi 

in medsebojnih odnosov. Vsak posameznik se klimi lahko prilagaja. Prilagaja se lahko tisti 

klimi, ki mu omogoča ugodje ter boljšo prihodnost oz. vse tisto, kar sam občuti, da bo nekoč 

lahko sam ustvaril. V primeru, da se preveč prilagajamo klimi, pa je lahko za človeka tudi 

škodljivo. V tem primeru se pojavlja potreba po spreminjanju klime. Klimo bomo spreminjali 

na podlagi človekove prilagodljivosti Lipičnik (1998: 74). Ob tem pa Musek Lešnik, Dermol, 

Košir in Brezni (2010: 24) dodajajo, da lahko klimo označimo kot podobo iz narave, ki nas 

opominja, da v institucijah obstajajo nekakšne psihološke lastnosti. Ob tem lahko naletimo na 

manj ali več psiholoških lastnosti. Vse je odvisno od tega, katere lastnosti nas v določeni 

situaciji zanimajo.   

Vsaka organizacija lahko na svoj način oblikuje klimo. Pri tem pa mora paziti, da vsakega 

zaposlenega redno obvešča o spremembi, tudi tiste, ki se zaposlijo na novo. Pri novo zaposlenih 

se najpogosteje dogaja, da v začetku svojega delovnega staža skušajo prilagajati oz. ugajati 

sodelavcem. Želijo si biti sprejeti. Ko spoznajo novo okolje, pa se velikokrat ne strinjajo s 

postavljenimi cilji s strani vodstva (SiOK, 2007: 3). Polutnik (2014) omenja, da je veliko 

raziskav pokazalo, da je ugodna organizacijska klima predpogoj za dobro in učinkovito 

delovanje organizacije. Vse to ima pomemben vpliv na uspešnost organizacije in na doseganje 

ciljev. Avtor prav tako omenja, da na klimo močno vplivata način komunikacije in stil vodenja.  
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3.2 VPLIV VODSTVA NA ORGANIZACIJSKO KLIMO 

 

Dober vodja mora biti ustvarjalen, imeti dobre vrednote, motivacijo, biti kreativen in poln 

razumevanja (Sewell-Rutter, 1999: 8–9 v Jakopec, 2007: 100). Vodstvo ima zelo pomembno 

vlogo, saj organizirajo, usmerjajo, razvijajo vizijo, vrednote, poslanstvo, ki so potrebne za 

določen uspeh organizacije. Zaposlene motivirajo z zgledom, s primernim vedenjem (CAF, 

2006 v Kos Knez in Deutsch, 2012: 13).Vodstvo podjetja, zgodovina, tradicija organizacije, 

vrsta storitve, pričakovanja organizacije, delovni postopki, uporaba vzpodbud, cilji, vrednote, 

organizacija dela vse to lahko vpliva na organizacijsko klimo (Siok: 2007: 3). Polutnik (2014) 

omenja, da je osnovna naloga vodstva, da za vse zaposlene ustvari optimalne pogoje in vzdušje 

za čim učinkovitejše delovanje vseh zaposlenih.  

Dober vodja mora imeti naslednje značilnosti: oblikovano mora imeti jasno vizijo; učinkovit 

mora biti pri vodenju; pri izvajanju svoje vizije mora imeti pogum, tudi če je pot zelo naporna; 

imeti etos spoštovanja, razumevanja in zaupanja, s pomočjo katerih zaposlene motivira pri delu; 

komunikacija mora biti na prvem mestu in skrbeti mora za vse ljudi (personalni in osebni 

razvoj) (Sewell-Rutter, 1999: 8–9 v Jakopec 2007: 100).  Vodstvo mora za zaposlene ustvariti 

okolje, kjer se bodo ljudje počutili zelo dobro. Le tako bo motivacija oz. zadovoljstvo še večje 

(Jakopec, 2007:105). Naloga vodstva je, da posameznikom da naloge, ki jim bodo v izziv in od 

njih veliko pričakuje. Izziv in visoko pričakovanje sta lahko za zaposlene najpomembnejši del 

motivacije. Zaposleni morajo občutiti, da jim vodstvo zaupa, šele nato lahko samozavestno 

opravljajo svoje delo (Jakopec, 2007: 107). Zaposlene je potrebno ves čas spodbujati pri delu, 

da sami pridejo do svojega želenega cilja. Več spodbude potrebujejo, če naredijo napake med 

delom. Vodstvo mora biti zaposlenim zgled in v oporo za delo. Zaposleni naj bi brez strahu 

prihajali k vodstvu z različnimi vprašanji. Od vodstva pa se pričakuje, da bodo zaposlenim znali 

razložiti ter skupaj poiskati ustrezno rešitev. Če vodstvo odkloni pomoč zaposlenim, sčasoma 

zaposleni niso več motivirani za delo ter klima v kolektivu hitro upade (Grubiša, 2001: 127 v 

Ivančič, 2007: 483). 

A. Ivančič (2007: 485) je v svoji raziskavi med vprašanimi vzgojitelji o klimi ugotovila, da je 

med zaposlenimi zmeda, da vodstvo zaposlene premalo povezuje med seboj. V nekaterih          

vrtcih pa so med seboj zelo povezani. Večina vzgojiteljev, ki je odgovarjalo na vprašanje, je 

razočaranih nad vodstvom. Vzrok za nezadovoljstvo je neučinkovito vodenje, vodstvo ne 

upošteva mnenj zaposlenih, posamezniki nimajo občutka, da so enakovredni člani pri razvoju 

organizacije. Vzgojitelji veliko energije vlagajo v delo, vendar ne dosegajo želenega učinka. 
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Večina jih meni, da so se jim porušila pravila, da nimajo omejitev.  Vprašani vzgojitelji so bili 

mnenja, da mora vodstvo spremljati organizacijsko klimo, saj je osnova za uspešno 

funkcioniranje kolektiva. Vzgojitelji so prišli do zaključka, da ima pameten vodja dobro 

intuicijo za uspešno klimo v kolektivu, saj je to pogoj za dobro delovanje kolektiva.  

Če želimo vzpostaviti dobro klimo v organizaciji, mora vodstvo vključevati in upoštevati 

mnenja zaposlenih; okrepiti organizacijsko komuniciranje; okrepiti komuniciranje in 

sodelovanje med strokovnimi delavci; okrepiti motivacijski sistem in okrepiti skupinske oblike 

dela in izobraževanja na vseh področjih (Ivančič, 2007: 490). R. Mihalič (2007: 94) navaja, da 

mora vodstvo poskrbeti, da se klima spreminja v želeno smer, in sicer: imeti mora nadzor nad 

poslovanjem, zagotavljati skladno politiko, krepiti korektivne zavesti zaposlenih, uvajati 

spremembe v internem okolju, skrbeti za dobro počutje vseh zaposlenih, imeti nadzor nad 

izvedbo postopkov in procesov, dosegati želene rezultate, vključiti zaposlene v odločanje, 

skrbeti za solidarnost med zaposlenimi, zniževati stopnjo fluktuacije, krepiti pripadnost 

zaposlenih, vzpostaviti prave strukture zaposlenih, skrbeti, da so zaposleni zadovoljni, 

omogočiti zaposlenim dobre pogoje za doseganje ciljev in  omogočiti avtonomijo pri delu.  

Dober vodja mora imeti naslednje lastnosti: odločnost, odgovornost, samokritičnost, 

motiviranje, poslušanje, organiziranje, razgledanost, poštenost, ustvarjalnost, energijo, izrazna 

moč, duhovnost in sposobnost (Mayer, 2004: 63). 

V institucijah je potrebno vzpostaviti močno, učinkovito klimo, ki bo zaposlene povezovala. 

Zaposleni morajo imeti možnost soodločanja pri odprtih vprašanjih in pri oblikovanju skupnih 

ciljev, zaupanje, opredelitev kriterijev za delo in sprejemanje različnosti. V organizaciji se 

moramo truditi za varno in spodbudno okolje, v katerem bodo vsi vpleteni lahko zadovoljevali 

svoje potrebe in doživljali uspeh. Res, da je vodja tisti, ki je najbolj odgovoren za vzpostavitev 

močne in podporne klime, pa vendar morajo zaposleni pri tem sodelovati (Mikek, 2014: 135). 

Polutnik (2014) pravi, da na ugodno organizacijsko klimo vpliva korektnost med zaposlenimi 

na vseh nivojih, v obravnavanju enakovrednega odnosa posameznika z okoljem. Chaur-luh 

TSAI (2014) navaja, da mora imeti vsaka organizacija tako vodstvo, da nenehno izboljšuje 

zaposlitveno zadovoljstvo. Ob tem doda, da le s tem zaposleni dobijo občutek varnosti.  
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3.3 MERJENJE/OCENJEVANJE ORGANIZACIJSKE KLIME 

 

Z merjenjem organizacijske klime lahko dobimo pogled o delu zaposlenih, pogojih dela ter o 

samem načinu oz. o sami organizaciji. Z ocenjevanjem dobimo povratno informacijo, ali 

organizacija izpolnjuje pričakovanja in potrebe zaposlenih, ugotavlja, kaj je potrebno 

spremeniti oz. dopolniti. Če želimo spreminjati klimo, moramo narediti akcijski načrt, da lahko 

realiziramo spremembo (Ivančič, 2007: 480). Klima ni nekaj dorečenega, ampak jo lahko 

spreminjamo na različne načine in jo prilagajamo potrebam zaposlenih, vendar pogosto v 

nasprotju z željami vodstva. Klimo je potrebno oblikovati tako, da bomo čim uspešnejše 

uresničevali organizacijske cilje. Pomembno je, da pri spreminjanju da vodstvo smernice, ki 

bodo usmerjale delovanje organizacije (prav tam). Neustrezna klima lahko vodi organizacijo v 

propad, zato je nujno, da vodstvo spremlja in ocenjuje odnos zaposlenih do sprememb, s 

katerimi se bo morala organizaciji spopadati. Ni dovolj samo spremljanje organizacijske klime, 

temveč nenehno nadzorovanje stanja organizacije (Ivančič, 2007: 481). 

Merjenje organizacijske klime je zelo obsežen postopek, ki potrebuje večkratno ponovitev v 

več zaporednih intervalih. Enkratna meritev nam kaže posnetek njenega stanja. Merjenje klime 

lahko izvajamo z različnimi vprašalniki, intervjuji ali lestvicami. V Sloveniji je največja 

raziskava SIOK1. Avtorica navaja, da se tovrsten raziskovalni pristop pogosto pokaže kot 

pomanjkljiv, ker ocenjevanje klime potrebuje širši okvir. Le na ta način se lahko pojasni vzroke 

za trenutno stanje organizacije. Ovire pri raziskovanju organizacijske klime so: vodstvo 

pogosto ne namenja dovolj pozornosti kakovosti ocenjevanja, pomanjkanje časa in veliki 

stroški, ki so povezati s takimi raziskavami. Vse pogosteje pa se zgodi, da pride do realizacije 

ocenjevanja, pa vodstvo temu ne namenja dovolj pozornosti (Ivančič, 2007: 482). Vsako 

merjenje klime ima tudi prednosti, in sicer: da lahko vpletemo vse zaposlene z nalogami in 

zadolžitvami, višja učinkovitost, način komuniciranja, organizacije lahko primerjamo med 

seboj in vodje lahko zaznajo problemska področja, še preden ta preidejo v krizno situacijo 

(Draškovič in Erjavšek, 2009). Med preučevanjem organizacijske klime lahko ugotavljamo 

njene glavne značilnosti, vzroke za nastanek in njene posledice, ne moremo pa ugotavljati, 

katere dimenzije klime so prisotne in katere ne, kajti vse so vedno prisotne. Tako ne moremo 

                                                 
1 SIOK je projekt Organizacijska klima v slovenskih podjetjih, ki je nastal pod okriljem Gospodarske zbornice Slovenije v letu 2001. Z enotnim 

vprašalnikom se oceni organizacijska klima za posamezna podjetja, hkrati pa omogoča primerjavo med podjetji v Sloveniji (SIOK, 2007 v 

Ivančič, 2007: 482). 
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ugotavljati, ali si med seboj ljudje zaupajo ali ne (Lipičnik, 1997 v Draškovič in Erjavšek, 

2009).  

Organizacijsko klimo lahko merimo z neformalnimi opisi, ki vključujejo osebne sodbe in 

reakcije zaposlenih, sistematično zbiranje opažanj ljudi in ugotavljanje klime z vprašalniki, ki 

veljajo za najboljši način merjenja (Draškovič in Erjavšek, 2009). Preden se odločimo za 

merjenje klime v organizaciji, moramo najprej razmisliti o dimenzijah klime. Paziti moramo, 

da zavzamemo vse dimenzije, ki nas zanimajo (Ivanko in Stare: 2007: 130). SiOK (2007) 

vprašalnik vključuje naslednje dimenzije klime: organiziranost, usposobljenost in učenje, 

kakovost, nagrajevanje, komunikacijo in informiranje, odnose med zaposlenimi, vodenje, 

pripadnost organizaciji, poznavanje ciljev, poslanstva in vizije, motivacijo, profesionalni 

razvoj, zadovoljstvo in inovativnost, iniciativnost. S takšnim vprašalnikom lahko ugotavljamo, 

kakšna je klima v kolektivu. Ko se odločimo za proučevanje organizacijske klime, moramo 

vedeti, katero vrste klime želimo raziskati. Najprej se moramo seznaniti s klimo v organizaciji, 

ugotoviti, kaj se dogaja, kaj vse vpliva na klimo, ki nas zanima. Če hočemo raziskati motivacijo, 

se ne smemo spraševati, ali sploh obstaja, temveč skušamo ugotavljati, kakšna je (Ivanko in 

Stare: 2007: 132).  
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3.4 SPREMINJANJE IN IZBOLJŠEVANJE ORGANIZACIJSKE  KLIME 

 

Organizacijsko klimo spreminjamo takrat, ko ugotovimo, da je neugodna (Ivanko in Stare: 

2007: 130). Pogoji za uvajanje sprememb v organizacijo temeljijo na pogoju preobrata 

zaposlenih v vedenju, prilagajanju ter sprejemanje novih sprememb. Večkrat pa to zahteva 

spremembo celotne kulture v strategijah politike, ciljih, sitemu, kariernem razvoju, sistemu plač 

… Pred vsemi navedenimi strategijami pa je najprej potrebna sprememba poslanstva, vizije, 

stališč, vrednost, prepričanj, način razmišljanj ter delovanja vseh zaposlenih v organizaciji. Pri 

spreminjanju organizacijske klime in kulture je potrebna motiviranost za uvajanje sprememb, 

upanje na večjo učinkovitost, boljše pogoje, pripravljenost na izboljševanje notranjih 

medsebojnih odnosov v organizaciji, večje zadovoljstvo pri delu in pozitiven odnos do vseh 

sprememb. Vsako spreminjanje je zelo zahtevno in dolgotrajno (Mihalič, 2007: 73). 

Osnovni pogoj za izboljšanje organizacijske klime je zgled vodstva, doslednost ter integriteta 

vodij, kar je predpogoj za zaupanje med zaposlenimi (Polutnik, 2014). Če želimo spreminjati 

organizacijsko klimo, je pomembno, da najprej ugotovimo trenutno stanje v organizaciji, se 

seznanimo s trenutnim stanjem in naredimo načrt ukrepov in sprememb (Draškovič in Erjavšek, 

2009). Pri spreminjanju organizacijske klime je potrebno izvesti dve aktivnosti, in sicer: 

spremeniti obstoječe stanje v organizaciji in zaposlene pripraviti na spremembo ter jih 

pripraviti, da se bodo v skladu s spremembami tudi obnašali (Ivanko in Stare, 2007: 127). 

Naloga vodstva mora biti, da spremlja organizacijsko klimo in prisluhne zaposlenim (Verle in 

Markič, 2010: 143). 

Spreminjanje organizacijske klime na nivoju organizacije je lahko ključnega pomena, lahko pa 

se pojavi tveganje. Če se odločimo za spreminjanje, mora le-to potekati na nivoju vseh 

organizacijskih enot kot tudi na nivoju celotne organizacije. Za dobro počutje v organizaciji 

niso odgovorni samo v vodstvu, ampak prav vsi zaposleni. V spreminjanje organizacijske klime 

morajo biti vključeni tudi vodstveni delavci (Draškovič in Erjavšek, 2009). Organizacijska 

klima se lahko spreminja sama od sebe, nezavedno ali spontano. Takšno spreminjanje je 

odvisno od okolja in lahko ovira doseganje ciljev. Ob načrtovanju sprememb moramo biti 

pozorni, ali bodo zaposleni pripravljeni sprejemati spremembe in drugačen način dela. Vsem 

zaposlenim je potrebno omogočiti, da podajo svoje predloge ali izrazijo svoje mnenje. Pri 

zaposlenih je potrebno spodbujati znanje in sposobnosti (Tierney, 1999 v Draškovič in 

Erjavšek, 2009). Pogovori med zaposlenimi naj bi se zaključili z akcijskim načrtom, ki naj bi 

vseboval plan vseh sprememb in ukrepov. Vsi zaposleni v organizaciji se morajo zavedati, da 
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je potrebno akcijski načrt tudi uresničiti in sproti evalvirati. Zato je pomembno, da si v akcijski 

načrt ne zadamo preveč ukrepov, kajti če si zadamo bistveno preveč, lahko tvegamo, da le-to 

ne bo prineslo želenih rezultatov (Draškovič in Erjavšek, 2009). Polutnik (2014) je mnenja, da 

so najučinkovitejša pot za izboljšanje organizacijske klime doslednost, spoštovanje ter zaupanje 

v kolektivu in zgled vodstva. Izrednega pomena je tudi izobraževanje zaposlenih. Zaposleni se 

morajo udeleževati različnih seminarjev iz različnih področij, pri čemer velja, da je najprej 

potrebno izpostaviti dobro komunikacijo, ki je temelj vsakega medsebojnega odnosa. 
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3.5 RAZLIKE MED ORGANIZACIJSKO KULTURO IN KLIMO 

 

Musek Lešnik (2006) meni, da se pojavljajo razlike v pojmovanju organizacijske kulture in 

klime. Navaja različne dimenzije, na podlagi katerih se pojma razlikujeta, in sicer glede na: 

vsebino (usmerjenost na vrednote, usmerjenost na postopke), ravni preučevanja, orientacijo, 

kraj izvora, podlago izhodišča, časovno perspektivo, metodologijo in namen.  

Organizacijska kultura je globalno usmerjena, ima višjo stopnjo stabilnosti, umerjena je v 

preteklost in prihodnost, je manj vidna in je slabše prepoznavna, razvoj poteka skozi daljše 

časovno obdobje, višja je raven abstrakcije pojma, ima sistemski pomen, vezana je na strateški 

nivo, spreminja se počasi, ima vpliv na klimo, globok konstrukt, je zelo zahtevna za upravljanje, 

večja usmerjenost proučevanja, kvalitativne metodologije in ustvarja se preko globalnih 

interakcij. Organizacijska klima je lokalno usmerjena, ima nižjo stopnjo stabilnosti, usmerjena 

je v sedanjost, večja vidnost ter dobra prepoznavnost, razvoj v trenutnem obdobju, nižja raven 

abstrakcije pojma, procesni pomen, vezan na operativni nivo, hitro se spreminja, nima velikega 

vpliva na kulturo, ima odsev stanja v prostoru in času, enostavno upravljanje, večja usmerjenost 

proučevanja, kvantitativna metodologija, ustvarja se preko postopkov in procesov (Mihalič, 

2007: 10).  

Organizacijska klima in kultura se razlikujeta tudi glede na to, kako sta vključena v 

organizacijo. Klima in kultura sta povezani z različnimi skupinami elementov. Kultura je 

vezana na globalne, strateške in sistemske elemente, medtem ko klima na procesne in 

operativne elemente. Organizacijska kultura je povezana z razvojno vizijo, kapitalom, 

strateškimi cilji, globalno interakcijo, stabilnostjo sistema, rastjo organizacije, strategijo in 

organizacijo sistema. Organizacijska klima je povezana s procesi, kratkoročnimi cilji, postopki, 

operacionalizacijo, načini poslovanja, politiko, strukturo zaposlenih, procesi in notranjim 

okoljem (Mihalič, 2007 : 11–12). Organizacijska kultura in organizacijska sta povezani. 

Kultura se nanaša na vrednote, ideje in prepričanja, ki vplivajo na razmišljanje zaposlenih, 

njihovo vizijo, energijo in okolje. Organizacijska klima pa vpliva na čustva zaposlenih in na 

odnos do različnih ljudi (Bogdanović, 2003: 830). 

Pomen organizacijske kulture in korporativne kulture je naslednji: povezovanje elementov 

organizacije, visoka raven pojma v organizaciji je nad organizacijsko klimo, ima visoko stopnjo 

uspešnosti, ima trdno utemeljen konstrukt in je zasnovan na trajnih dogajanjih. Glede na splošni 

in poslovni pomen v praksi pa je pomen organizacijske klime naslednji: trenutno stanje 
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procesov, povezovanje elementov organizacije, nizka raven pojma v organizaciji, je pod 

organizacijsko kulturo, visoka stopnja učinkovitosti, je odsev stanja kulture v organizaciji in 

zasnovana je na trenutnem dogajanju (Mihalič, 2007: 12–13). 

Organizacijska klima kaže kulturo organizacije v določenem prostoru in času, medtem ko 

organizacijska kultura vpliva na organizacijsko klimo. Klima se ukvarja zgolj začasno v 

različnem procesu sistema, kultura pa v daljšem obdobju preko interakcij v sistemu.  Avtorja 

poudarjata, da je kultura manj opazna, bolj celovita in se zelo težko spreminja in je tako 

zahtevna in zelo težka za obvladovanje. Klimo pa lahko spreminjamo nekoliko lažje in 

enostavneje. Omogoča hitro doseganje rezultatov v zelo kratkem času (Ivanko in Stare, 2007: 

126). 
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3.6 DIMENZIJE ORGANIZACIJSKE KLIME 

 

3.6.1 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH  

 

Vsaka organizacija si želi zadovoljnega zaposlenega. Vsi, ki so v organizaciji zadovoljni, so 

lahko uspešni in učinkoviti. Vsaka organizacija je uspešna, če ima večino zadovoljnih 

posameznikov. Zadovoljstvo zaposlenih vpliva na pozitivno klimo. Cilj vsakega vodje 

organizacije je, da so vsi zaposleni srečni (Mihalič, 2008: 4–7).   

Lipičnik (1998: 238–239) pravi, da lahko za ocenjevanje uspešnosti vsaka organizacija 

uporablja različne kriterije, ki so odvisni od dela, človekovega odnosa do dela ter sodelavcev. 

Če je organizacija uspešna, se lahko prihranek oz. dobiček razdeli med zaposlene. Avtor v 

nadaljevanju izpostavi dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo posameznika, in sicer: dobri 

sodelavci in fizični pogoji dela; možnost strokovnega in osebnega razvoja; učinkovito in 

uspešno delovno okolje; dobre vodje; plača in način dela. V praksi vplivajo na zadovoljstvo 

zlasti: jasno postavljeni cilji; izpostavljanje dosežkov pri delu; spodbujanje samoiniciativnosti 

in sposobnosti; prispevanje k razvoju organizacije; razvijanje solidarnosti in prijateljstva; 

izpostavljanje uspeha organizacije; dobra komunikacija; spodbujanje pozitivne konkurenčnosti 

in motiviranje zaposlenih (prav tam).  

Motiviranost zaposlenih lahko ohranjamo z dobrimi odnosi, uspešnostjo pri delu, z 

odgovornostjo in avtonomijo, z uspešnimi rezultati, s poznavanjem dela, z možnostjo 

napredovanja in profesionalno rastjo, možnostjo za uporabo znanja in sposobnosti ter pestrostjo 

in zanimivostjo (Lipičnik, 1998: 168 v Markič, 2015: 55). 

Prav tako ima plača motivacijski učinek takrat, ko je v skladu z učinkovitostjo posameznika, 

njegovih znanj ter drugih kompetenc. Plača bo motivacija za zaposlenega takrat, ko se bo 

povečala ob njegovi uspešnosti ter zmanjšala ob neuspešnosti. Lahko pa se ob uspešnosti tima 

ali skupine plača poveča ali pa ob zmanjšani uspešnosti tudi zmanjša. Veliko večji motivacijski 

učinek bi bil, če bi dosegli, da bi se plača od vseh zaposlenih v organizaciji objavljala interno 

javno. Poleg plače pa bi bilo potrebno vzporedno objavljati rezultate uspešnosti, učinkovitosti, 

pridobljenih znanj in veščin. V takem primeru bi morala biti plača pojasnjena za vsakega 

posebej (Mihalič, 2008: 37–40).  

Ugodnosti, ki jih zaposleni dobijo, so lahko motivacija oz. vodijo v zadovoljstvo zaposlenih. 

Potrebno je paziti, da teh ugodnosti ni preveč, kajti v tem primeru lahko motivacija oz. 

zadovoljstvo hitro upade. Z nezadovoljstvom zaposlenih pa se slabša tudi klima v kolektivu 
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(Mihalič, 2008: 38). Polutnik (2014) omenja, da se je potrebno zavedati ugodne organizacijske 

klime, ker vse to vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost organizacije. Zato je 

pomembno, da si prizadevamo ustvariti vzdušje, ki bo nudilo zaposlenim najboljše rezultate.  

Spodbudno okolje in prostor sta zelo pomembna, da se zaposleni dobro počutijo na delovnem 

mestu. Glede na dobro počutje so zaposleni veliko bolj uspešni in produktivni. Če želimo 

spodbudno okolje in prijeten delovni prostor, moramo upoštevati različne dejavnike. 

Zaposlenim moramo zagotoviti v skladu z vsemi zahtevami ugodne delovne prostore (urejene, 

čiste, ne premočna ter ne prešibka svetloba, redno vzdrževanje strojev in naprav, redno 

prezračevanje prostorov, funkcionalni razpored naprav in pohištva v prostorih, ustrezna 

temperatura glede na letni čas, ustrezno hranjenje pripomočkov, ustrezni stoli in mize, 

omejujemo elektromagnetna sevanja, poskrbimo za potrebne varnostne pripomočke, prostore 

popestrimo z rastlinami, okraski, poskrbimo za ustrezno vlažnost zraka, preprečujemo hrup, 

skrbimo za uporabo kvalitetnih monitorjev, stene v prostorih naj bodo tople barve, zaposlene 

občasno presenetimo z novimi pripomočki …). Ob koncu delovnika moramo vedno pospraviti 

delovne prostore (Mihalič, 2008: 62). 

Na zadovoljstvo zaposlenih vpliva tudi medsebojno spoštovanje. Medsebojno spoštovanje 

bomo vzpostavili tudi z lastnim zgledom. Med zaposlenimi morajo biti spoštljivi odnosi, 

vodstvo mora zahtevati spoštovanje med sodelavci. Vendar se velikokrat zgodi, da se zaposleni 

med seboj ne spoštujejo. Spoštovanja bomo deležni, če bomo sodelavcem dali tisto, kar lahko 

zagovarjamo, poskrbeli, da se bodo zaposleni lahko vedno zanesli na nas, da smo pravični drug 

do drugega, da gradimo na lastni strokovnosti in strokovnost tudi delimo, če dajemo obljube, 

jih moramo izpolniti, ne ustrahujemo zaposlenih in da smo dostopni drug do drugega in smo 

vedno pripravljeni pomagati (Mihalič, 2008: 67).  Poznavanje ciljev organizacije, informiranje, 

motiviranje, manj birokracije, prepoznavanje svoje vloge in manj pritiska, vse to lahko 

povečuje zadovoljstvo zaposlenih (Spanyi, 2006, Ostroff, 1999 v Verle in Mrakič, 2010: 136). 

Daft (2010 v Verle in Markič, 2010: 136) navaja možne načine, s katerimi lahko povečamo 

zadovoljstvo in motiviranost zaposlenih: plačilo o uspešnosti, razdelitev dobička, solastništvo, 

nagraditev znanja, spremenljiv delovni čas, nagrajevanje za dobro vodenje tima in različne 

nagrade (potovanja, vstopnice in druge materialne dobrine). Vendar pravi, da najučinkovitejši 

načini za povečanje motiviranosti in zadovoljstva zaposlenih niso le denarne in druge nagrade, 

temveč omogočanje zaposlenim občutek pomembnosti ter opolnomočenje. 

Chaur-luh TSAI (2014) je v svoji raziskavi ugotovil, da organizacijska klima močno vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih. Če zaposleni dobijo učinkovito spodbudo, so nagrajeni za delovno 
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uspešnost, so zadovoljeni pri svojem delu in se počutijo varne. Študija je pokazala, da je plača 

najpomembnejša spremenljivka, ki spodbuja zaposlene za delo. Vsaka organizacija mora imeti 

dober sistem vodenja z jasnimi cilji. Zaposleni morajo dobiti za svoje delo pošteno plačilo, kar 

je hkrati motivacija za delo.  

Na zadovoljstvo pri delu lahko vplivajo: 

- delo in naloge, ki jih prejmemo od nadrejenega, 

- tim, s katerim delamo in sodelavci, s katerim sodelujemo, 

- možnost izobraževanja, 

- profesionalni razvoj, 

- stil vodenja, ki ga ima naš nadrejeni, 

- obseg in količina nalog, ki jih moramo opraviti, 

- plačilo za delo,  

- nagrajevanje,  

- možnost napredovanja, 

- stopnja varnosti zaposlitve, 

- delovno okolje, v katerem delamo, 

- možnost samostojnega in ustvarjalnega dela, 

- povratna informacija od sodelavcev oziroma nadrejenega, 

- dobro počutje na delovnem mestu, 

- oblike motiviranja, ki jih dobimo na delovnem mestu, 

- možnost sodelovanja in soodločanja in 

- dobri medsebojni odnosi (Mihalič, 2008: 92). 
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3.6.2 POZNAVANJE VIZIJE, POSLANSTVA IN VREDNOT 

 

Vizija, vrednote in poslanstvo so temeljni element organizacijske kulture. Avtor opozarja, da 

se okrog teh treh pojmov naredi veliko zmede in nejasnosti. Vsaka organizacija bi morala imeti 

te tri pojme jasno opredeljene in jasno poznati razliko med njimi. Vsi trije pojmi skupaj 

predstavljajo jedro delovanja organizacije. Vizija predstavlja, kam želi organizacija v 

prihodnje, vrednote opisujejo, kaj je pomembno za organizacijo in poslanstvo opredeli, kaj je 

organizacija in kaj počne (Musek Lešnik (2006).  

Musek Lešnik (2006) opredeli vizijo kot prihodnost organizacije. Oblikovana naj bi bila tako, 

da bo vabljiva podoba želene prihodnosti, ki je vsaka organizacija lahko doseže, če se zanjo 

potrudi. Vizija naj bi predstavljala, kam naj bi se organizacija usmerjala v prihodnosti, kaj naj 

bi počela in kakšna naj bi bila. Vizija mora izhajati iz vodstva, zaposlenih, kolektiva, 

organizacije. Na temelju vizije si organizacija zastavi strateške načrte. Organizacije, vrtci, šole 

imajo lahko velike težave, če nimajo jasno postavljene vizije. Res je, da lahko posamezne 

organizacije dosegajo dobre rezultate tudi brez vizije, vendar samo do takrat, ko njihovo 

delovanje usmerjeno in vodeno od zunaj. Takšno vodenje od zunaj lahko ohromi zmogljivost 

in avtonomijo organizacije. Ravnatelji in direktorji javnih zavodov imajo časovno omejen 

mandat, zato se velikokrat zgodi, da ne čutijo potrebe po ustvarjanju vizije.  

M. Duh (2015: 96) pravi, da ima vizija organizacije izhodiščno vlogo in je temelj za vse 

nadaljnje aktivnosti. Belak (2010: 80 v Duh, 2015: 96–97) opredeljuje vizijo kot videnje 

organizacije v prihodnosti. Vizija je slika prihodnosti, ki nam mora biti blizu, da je možnost,  

da jo lahko uresničujemo za vsebovane novosti. Vizija se nanaša na to, kam želi vodstvo svojo 

organizacijo pripeljati. Vizijo lahko opredelimo kot nastajajočo in osrednjo. Nastajajoča vizija 

se oblikuje na podlagi konceptov in idej, ki si jih zamišljajo zaposleni, ki oblikujejo vizijo. 

Osrednja vizija se pogosto oblikuje iz kombinacije več nastajajočih vizij ali pa ene same 

nastajajoče se vizije. Osrednja vizija je lahko zunanja, ki se osredotoča na položaj, ki ga vodja 

želi zavzeti s svojimi produkti, in notranja, ki se osredotoča na vrsto organizacije, ki jo je 

potrebno izoblikovati. Osrednjo vizijo podpirajo številne drugotne vizije (Filion, 1993: 48 v 

Duh, 2015: 97–98). 

Belak (2002: 80 v Duh, 2015: 104) opredeli poslanstvo organizacije kot zaupno nalogo in vlogo 

organizacije v odnosu do okolja. S poslanstvom opredeljuje organizacijo kot temeljno razmerje 

do okolja, svojo vlogo v okolju in osnovne značilnosti svojega ravnanja v tem okolju. 

Poslanstvo je trajnejše, ker nastaja in se spreminja s spreminjanjem interesov udeležencev in 
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drugih dejavnikov v organizaciji, ki vplivajo na spremembo vizije in posledično tudi poslanstva. 

Poslanstvo oblikujemo kot procesno nadaljevanje »vizionarstva«, ker vizijo udejanja. Musek 

Lešnik (2006) opredeli poslanstvo kot namen oziroma smisel organizacije. Je srce in jedro 

vsake organizacije, njenih ravnanj in ravnanj vseh zaposlenih. Jasno postavljeno poslanstvo 

lahko motivira zaposlene h kakovostnejšemu delu, vodstvo vodi h kakovostnemu in 

učinkovitemu vodenju, uporabnikom nudi občutek zaupanja v organizacijo. Poslanstvo zajema 

osnovne pojme, ki najbolj opišejo organizacijo, njene značilnosti, izdelke, storitve, filozofijo in 

cilje. Poslanstvo, ki nima za sabo močne,  široke, privlačne in uresničljive vizije, lahko vodi v 

monotonost. Poslanstvo je najbolj učinkovito,  ko ga spremlja privlačna vizija prihodnosti in ga 

spremlja razumevanje temeljnih skupnih vrednot. M. Duh (2015: 104) navaja, da nekatere 

raziskave kažejo, da so ožja opredeljena poslanstva primernejša, kar omogoča organizacijam, 

da ostane osredotočena na to, kar najbolje zna. Širša pa so primernejša v stabilnih okoljih z 

majhno možnostjo za rast.  

Musek Lešnik (2014) pravi, da vrednote določajo načine, kako zaposleni sledijo organizaciji, 

viziji in s tem izpolnjujejo poslanstvo. Vrednote so prepričanja, kaj posamezniki in organizacija 

cenijo, kaj vrednotijo kot pozitivno, zaželeno in vredno. Vrednote so merila, s katerim merimo 

svoja dejanja. Določajo, kaj ljudje razmišljajo, da je potrebno storiti (Kavčič, 2003: 2). Tako 

vrednote določajo, kaj je narobe in kaj je prav, kaj je slabo in kaj je dobro. So notranja kontrola 

pri posameznikih (Kavčič, 2003: 2 in Škerget, 2016). Vrednote so lahko skupne skupini ali 

vsem zaposlenim v neki organizaciji. O vrednotah govorimo, ko se vprašamo, zakaj zaposleni 

delajo to, za kar so plačani. Vrednota v javnem sektorju je »prijaznost do uporabnikov«, ki 

določa, kako se moramo obnašati do drugih (Kavčič, 2003: 2–4). 

Musek Lešnik (2014) omenja, da organizacije pogosto ne ločijo jasno med vizijo in 

poslanstvom. Sicer sta poslanstvo in vizija najbolj učinkovita, kadar se med seboj krepita. Ne 

razlikujeta se le po vsebini, temveč služita drugačnim namenom. Poslanstvo je kot orodje, ki 

postavi jasne meje in pove, kaj ne in kaj ja, kaj ni za organizacijo sprejemljivo in kaj je. Vizija 

motivira, navdihuje, vodi v nova področja in spodbuja pričakovanja, krepi spretnosti in 

sposobnosti. Poslanstvo sproža pomisleke in organizacijo ščiti pred nepremišljenimi in 

prenagljenimi dejanji in odločitvami. 
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3.6.3 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH 

 

»Motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov« 

(Uhan, 2000: 11). Motivacija je spodbujevalni proces, da lahko doživljamo zadovoljstvo ob 

ustvarjanju v organizaciji. Usmerjena je k uspešnosti, strokovni in osebnostni rasti zaposlenih 

(prav tam). Jakopec (2007: 37) pravi, da je motivacija naravni proces, ki je v osebi. Avtor 

omenja, da na motivacijo ni mogoče vplivati neposredno, temveč posredno s sprožanjem 

procesa, ki vodi v dejavnost. Pri motivaciji lahko vplivamo na smer in intenziteto. Uhan (2000: 

11)  navaja, da je motivacija proces delovnega in poslovnega življenja, ki omogoča ustvarjanje 

v organizaciji in omogoča osebno in strokovno rast zaposlenih. Motivacijsko kulturo tvori  

stopnja motivacije, okolje motivacije, stil vodenja in motivacijski splet (Ivanko in Stare, 2007: 

87). 

Dular (2015: 44) navaja, da lahko motivacijo zaposlenih primerjamo s piramido potreb. 

Zanimivo bi bilo, če bi se namesto, kako motivirati vprašali, kaj storiti, da bi ljudje hoteli        

delati. Če bi bili vodje tisti, ki bi prisilili ljudi k delu, bi uporabili taka sredstva, da bi ljudje 

začeli delati. Uporabili bi tista sredstva, ki si jih ljudje ne znajo oz. ne morejo odreči: hrana, 

pijača, zrak … Sicer je uporaba sredstev, ki si jih človek ne more odreči najbolj motivacijsko 

učinkovita, vendar je hkrati popolnoma nečloveška. Če bi vodje na ta način motivirali  

zaposlene, bi lahko rekli, da ljudi maltretirajo oz. izkoriščajo (Jakopec, 2007: 38).  Ivanko in 

Stare (2007: 71) omenjata, da se motivacija lahko pojavlja v obliki potreb, želja, interesov in 

hotenj. Zaposleni se med seboj razlikujemo po različnih značilnostih, zato so tudi njegove 

potrebe različne, in sicer ne le pri posamezniku, temveč tudi pri isti osebi v različnih obdobjih. 

Osnova za motivacijo je upanje. Zaposlene je potrebno motivirati vnaprej, še preden pride do 

upada motiviranosti za delo (Mihalič, 2008: 28). Zaposlene lahko motiviramo s strahom, 

pohlepom, jezo ali pa z zaupanjem in navdušenjem. S tem sicer lahko dosežemo rezultate, 

vendar negativna čustva lahko uničijo zaposlene, medtem ko pozitivna spodbuda izboljša 

odnose in kakovost življenja. Dorsey (2001 v Jakopec, 2007: 38) omenja, da lahko. V 

organizacijah lahko z različnimi ukrepi motiviramo zaposlene, vendar je potrebno paziti, da jih 

ne bodo ustrahovali in jim povzročali dodatnega stresa. Vendar to ne pomeni, da zaposlenim ne 

smemo povedati, kdaj so storil napako, nikakor pa jih ne smemo kritizirati (Mihalič, 2008: 26). 

Med zaposlenimi moramo spodbujati ambicioznost, verjeti vanje in jim zaupati (prav tam). 

Dular (2015: 42) navaja, da vse prevečkrat pozabljamo na razumevanje, sočutje, pristen in 

iskren odnos, ki je pogoj, da so zaposleni motivirani. Jakopec (2007: 107) pravi, da je 



22 

 

najučinkovitejši motivator navdušenje. Če vodje niso navdušeni nad kakšno idejo, ciljem, 

potem tudi drugi ne morejo biti. Navdušenje mora prihajati iz notranjosti človeka. Zadovoljni 

zaposleni so tisti, ki svoje delo opravljajo vestno in so močno povezani z organizacijo, v kateri 

so zaposleni. Prav tako si med seboj zaupajo, pomagajo pri razvoju organizacije (Kos Knez, 

Deutsch, 2012: 15). 

Ljudje so že po naravi motivirani za delo, saj je to naravni proces, ki ga ljudje imajo že od 

rojstva. Vsaka organizacija potrebuje kar najbolje motiviranega človeka za delo, zato se mora 

vsak vodja zelo potruditi, da izvaja aktivnosti, ki bodo čim bolj motivirali človeka. Za uspešno 

delo so potrebne naslednje lastnosti: znanje, motivacija in sposobnost. Vse pogosteje pa se 

dogaja, da ljudje delajo tisto, česar nočejo. Za to delo niso motivirani, vendar ga opravijo, ker 

zanj dobijo plačilo (Jakopec, 2007: 38–39). Uhan (2000, v Boštjančič in Kastelic, 2015: 47) 

pravi, da se zaposleni ločijo po stopnji motiviranosti. Zaposleni so najbolj učinkoviti, ko so 

spočiti, takrat so tudi najbolj motivirani in zadovoljni. Pri vsem tem je pomembno, da 

omogočimo zaposlenim počitek in aktivnosti (Boštjančič in Kastelic, 2015: 49). 

Načini, ki močno motivirajo zaposlene k nadpovprečnim rezultatom, so: delo z izzivi, možnost 

vložka k ciljem organizacije, uporaba svojih sposobnosti, možnost vplivati na odločitve, dobro 

plačilo za svoje opravljeno delo in možnost profesionalnega razvoja (Možina, 2000: 172 v 

Jakopec, 2007: 39). Pomembni pogoji pri delu so tudi prijetno vzdušje, med delom kratki 

odmori, občasna sprostitev in rekreacija, zdrava prehrana, odpravljanje monotonosti …, vsi ti 

dejavniki povečujejo motiviranost zaposlenih (Mihalič, 2008: 64). R. Mihalič (2008: 26–25) 

navaja različne načine, kako lahko motiviramo zaposlene: za uspehe jih nagrajujemo denarno 

in nedenarno, za uspešen dosežek pohvalimo, pohvalimo za prizadevnost pri delu, večje uspehe 

izpostavimo, izvajajmo motivacijske sestanke, za dosežke čestitamo, zaposlene, ki imajo znanja 

jih nagrajujemo, ponudimo pomoč in podporo, ponudimo jim motivacijske kartice, ki bodo 

spodbuda, občasno brez kakršnega koli vzroka nagradimo, spodbujajmo zaposlene, pripravimo 

manjše slovesnosti za večje doseže, povprašamo o problemih pri delu ter o stanju, za zaposlene 

pripravimo različna druženja in poskrbimo za manjša darilca ob različnih priložnostih. 

Zaposleni prav gotovo ne bodo motivirani, če jim za nekaj časa odvzemamo plačilo, drugo leto 

pa v njih vlagamo. Vodstvo mora razumeti, da imajo zaposleni tudi svoje življenje doma, 

prijatelje, hobije in to mora spoštovati. Prav tako mora vodstvo razumeti, da zaposleni živijo 

od plače, da so njihove družine odvisne od teh sredstev (Dular, 2015: 44). 
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3.6.4 OSTALE DIMENZIJE ORGANIZACIJSKE KLIME 

 

Spodbujanje zaposlenih 

Vodilni delavec mora poskrbeti, da je v organizaciji motivacija in prijetno vzdušje (Ivanko in 

Stare, 2007: 85). Motiviranost vpliva na ravnanje zaposlenega ter je povezana s potrebami 

delovnega človeka (Možina idr., 1998: 16 v Ivanko in Stare, 2007: 85). Vodstvo mora zelo 

dobro poznati zaposlenega vse njegove lastnosti, občutenja in razmišljanja. Poznavanje le-tega 

lahko zaposlenega ustrezno razvrsti na delovno mesto, ki mu ustreza. V primeru, da vodstvo 

teži k motiviranju in s tem jih hkrati spodbuja, so zaposleni bistveno aktivnejši, bolj samostojni 

ter dosegajo dobre rezultate (Lipičnik, 1998: 409 v Ivanko in Stare, 2007: 85). Zaposlenega 

lahko spodbujamo, da ga razumemo, preko postavljanja vzgledov in izzivov, z zbiranjem 

predlogov, usposabljanjem in zagotavljanjem dobrega plačila. Zaposleni bodo dali vse od sebe, 

če bodo našli ustrezne motive, razloge in cilje sami (Ivanko in Stare, 2007: 86). 

Delovni čas 

Delavni čas in preverjanje prisotnosti pogosto vplivata na nezadovoljstvo med zaposlenimi. Na 

nekaterih delovnih mestih, kot na primer programerji, razvijalci, raziskovalci in podobno, bi 

lahko ukinili delovni čas in s tem povečali stopnjo zadovoljstva. Pri teh poklicih je pomembno, 

da je delo opravljeno, kdaj in kako bodo to naredili pa je odvisno od posameznika. Ta pristop 

bi bil zelo dober, a večina poklicev je, kjer to ni mogoče. Najboljša rešitev je prilagojen delovni 

čas. Osemurni delovnik je sprejemljiv, a podaljševanje delovnih obveznosti povzroča izgorelost 

in s tem zaposleni niso več tako motivirani za delo (Mihalič, 2008: 64). 

Nagrajevanje 

S. Kos Knez in Deutsch (2012: 18) pravita, da so ključni deli vsakega nagrajevanja postavljena 

jasna, objektivna merila, ki temeljijo na uspešnosti. R. Mihalič (2008: 27–28) ugotavlja, katera 

oblika nagrad je boljša, ali denarna ali nedenarna. Še pomembneje je, kako pogosto in kaj 

nagrajujemo kot pa s čim. Obstajajo bojazni, ali smo izbrali pravo obliko nagrade. Nagrada je 

lahko samo gesta, ki pa ima lahko tudi pozitiven učinek. Najboljši način nagrajevanja je tisti, 

ki nagradi vse zaposlene ob uspehih, dosežkih ali razvojnih napredkih, ki jih zaposleni dosežejo. 

Pomembno je, da so merila in pogoji za nagrajevanje enaki za vse zaposlene. Eden izmed 

boljših načinov nagrajevanja za uspehe je, da zaposlenega nagradimo javno pred vsemi 

zaposlenimi. Nedenarne oblike nagrajevanja so lahko pohvala, napredovanja, pripomočki, 

potovanja, izobraževanje, simbolične nagrade itd. in so najpogosteje učinkovitejše. Lahko pa 
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nagrade kombiniramo in nedenarno nagrado združimo z denarno. Jakopec (2007: 105) pravi, 

da zadovoljstvo prihaja iz pohval, priznanj in nagrad, ki jih vodja izreče javno. Ob tem dodaja, 

da jih ne dajemo ob vsaki malenkosti. Nagrada v obliki denarja zaposlenemu pomeni zelo 

veliko, vendar ni vedno učinkovita nagrada. Dve najpomembnejši nagradi, ki sta v samem vrhu, 

sta: spoštovanje drugih in samospoštovanje. Spoštovanje drugih in samospoštovanje sta 

najpomembnejši motivaciji. Bogdanović (2009: 147) pravi, če želimo izboljšati sistem 

nagrajevanja, bi bilo potrebno zgraditi sistem nagrajevanja za delo, učinkovitost in 

odgovornost. Vsi trije elementi so pomembni pri spodbujanju motivacije. Če zaposleni ne bodo 

nagrajeni, bodo delali le toliko, kolikor potrebujejo, da bodo dobili svoje plače. S tem načinom 

bodo povzročili, da bo organizacija postajala neučinkovita. Načrt nagrajevanja zaposlenih se 

lahko izvaja v naslednjih fazah: preučiti stanje motivacije in motivacijo zaposlenih, narediti 

motivacijski načrt, ugotoviti, kaj natančno morajo zaposleni storiti v zvezi z motivacijo in 

želeno je, da raziskavo izvede najboljši organizacijski strokovnjak. 

Pohvala 

Zaposleni, ki dobro opravi delo, si zasluži pohvalo. Vedno je potrebno pohvaliti vse uspehe in 

dosežke, še posebej največje. Pohvalimo jih lahko ob zaključku projekta, ob pridobitvi novih 

znanj, ob napredovanju, pri uspehi pri delu, po opravljenih veščina ... Pohvalo vedno izvedemo 

pred vsemi zaposlenimi, torej javno. Pomembno pa je, da pohvale ne uporabljamo prepogosto, 

saj lahko pomen zbledi (Mihalič, 2008: 36).  

Plačilo za delo 

Plača vedno ni pogoj, da je zaposleni zadovoljen, lahko pa pripomore k temu (Mihalič, 2007: 

38). Dular (2015: 43) je mnenja, da je plača najbolj pomemben motivator, saj zaposleni vse 

pogosteje sprašujejo po napredovanju, regresu … Jakopec (2007: 105) omenja, da je plačilo 

eden od razlogov, zaradi katerih zaposleni prihajajo na delo. Le malokateri zaposleni prihaja na 

delo zaradi drugih razlogov, kot je plača.  

Če so zaposleni uspešni, učinkoviti, polni znanja in imajo veliko kompetenc, je lahko plača 

motivacija. Motivacija je za zaposlenega takrat, ko se mu osnovna plača poveča za uspešnost, 

ter se mu bo zmanjšala takrat, ko bo manj uspešen in učinkovit. Prav tako je lahko plača 

motivacija za celotno ekipo oz. tim. Če so skupaj uspešni, je prav, da se posamezniku plača 

poveča in s tem se poveča tudi zadovoljstvo (Mihalič, 2007: 38).  
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Uhan (2000: 32) omenja, da plača motivira zlasti tiste zaposlene, ki imajo nižji socialni status. 

Plača sicer motivira vse plasti zaposlenih, le da deluje na tiste zaposlene, ki imajo nižji standard 

bolj izrazito, na zaposlene z višjim standardom pa deluje vzporedno še z drugimi motivacijskimi 

dejavniki. 

R. Mihalič (2007: 38) pravi, da se v praksi vse pogosteje dogaja, da se največkrat ob uspešnosti 

organizacije plača poveča le vodstvu oz. le nekaterim posameznikom.  Večina zaposlenih pa le 

malokrat dobi za uspešno delo višjo plačo. Občasno se dogaja, da se vodstvu poveča plača kljub 

temu, da gre organizaciji slabše. Vse to pa pripelje do nezadovoljstva zaposlenih in do slabše 

motivacije. S takimi načini se uniči pripravljenost zaposlenih za delo ter pripravljenost na delo.  

Zdravje in dobro počutje 

V zdravi organizaciji je ključnega pomena, da se zaposlenim ponudi možnost rekreacije, 

razvedrila in sprostitve. Le tako lahko dosežemo, da so zaposleni uspešni pri delu in na 

delovnem mestu. Zaposleni si tako ohranjajo zdravje in se dobro počutijo na delovnem mestu. 

Uporabljamo lahko različne ukrepe za zagotovitev rekreacije, sprostitve in razvedrila 

zaposlenih: vsem zaposlenim ponudimo eno uro rekreacije na teden; zaposlene skušamo omejiti 

od stresa; na zaposlenega ne izvajamo preveliko pritiska; organiziramo različne športne in 

kulturne prireditve; spodbujamo, da je med zaposlenimi čim več humorja; zaposlene, ki 

podcenjujejo svoje delo, spodbujamo; omogočimo, da med zaposlenimi potekajo tudi 

neformalni pogovori; omogočimo zaposlenim, da izrabijo celotni letni dopust, ki jim pripada; 

ob rojstnih dnevih, pred prazniki priredimo manjšo zabavo in uspešne delavce nagradimo z 

dodatnim prostim dnevom (Mihalič, 2008: 86–87). 

Vsem zaposlenim moramo omogočiti, da se udeležijo rednih zdravstvenih pregledov, 

poskrbimo, da niso izpostavljeni prevelikim fizičnim in psihičnim obremenitvam pri delu, 

preprečujemo nastanek poškodb na delovnem mestu, omogočimo zaposlenim prehrano na 

delovnem mestu, predvsem zdravo, preprečujemo izgorelost na delovnem mestu in ponudimo 

vsem zaposlenim izobraževanja o zdravju pri delu (Mihalič, 2008: 87). Zadovoljstvo zaposlenih 

lahko merimo z različnimi vprašalniki. S pomočjo odgovorov lahko pridobimo temeljne 

informacije o stanju v organizaciji in o zadovoljstvu zaposlenih (Mihalič, 2008: 90). 
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4 MEDSEBOJNI ODNOSI 

4.1 OPREDELITEV MEDSEBOJNIH ODNOSOV 

 

Obdobje od leta 1930 do 1950 je bilo najpomembnejše v razvoju teorije o medčloveških 

odnosih. Cilj preučevanja je bil v iskanju metod, s katerimi bi zaposlene naredili srečne in jih 

tako motivirali k ustvarjanju. Najbolj proučevana področja o medčloveških odnosih so bila 

motivacija, participacija, komunikacija, delovne skupine, morala, vodenje in odnos do 

organizacijskih sprememb (Ivanko, 2012: 35). Dobri medsebojni odnosi temeljijo na 

medsebojnem sodelovanju in so pogoj za zdravje, osebno srečo in uspeh v večini poklicev. 

Ljudje, ki niso sposobni ustvarjati dobrih odnosov z drugimi, pogosto doživljajo depresijo, 

osamljenost, tesnobo ali pa odtujenost. Ti ljudje se počutijo, da so manj vredni, nemočni in 

izolirani. Poskusi, da bi navezali stike z drugimi, se lahko končajo neuspešno. Da bodo 

medsebojni odnosi uspešni, moramo obvladati določene spretnosti (Lamovec, 1991: 9). 

Dandanes vse pogosteje slišimo, da obstajajo predpisani, strogi in neosebni odnosi med ljudmi, 

ki ovirajo dobre medsebojne odnose ter posledično nerazvijanje organizacije (Ivanko, 2012: 

34).  A. Ivančič (2007: 475) omenja, da so medsebojni odnosi povezani z delom vseh 

zaposlenih, njihovo komunikacijo, navadami in osebnostnimi značilnostmi. Medsebojni odnosi 

so lahko med dvema posameznikoma, med posameznikom in skupino ter med dvema 

skupinama. Znotraj organizacije je izredno pomembno vodstvo, ki ima še posebno pomemben 

vpliv. Možina (1992: 21–39 v Ivančič, 2007: 475) omenja, da je za zdrave medsebojne odnose 

značilno upoštevanje razlik med posamezniki, sprejemanje povratnih informacij, osebno 

izražanje vsakega posameznika, da priznavamo obstoj konfliktov in da priznavamo razlike v 

odnosih.  

Medsebojne odnose lahko delimo na zaznavne (zaznavanje ljudi v različnih situacijah), 

kognitivne (presojanje), vedenjske (kaj storiti v dani situaciji) ter afektivne (izražanje in 

odzivanje). Spretnosti se učimo že od rojstva dalje pa vse do konca življenja. Lahko se jih 

naučimo s posnemanjem svojih staršev, ki zelo dobro obvladajo te spretnosti (Lamovec, 1991: 

9).  

Medsebojni odnosi so temelj osebnega razvoja. Na osnovi odnosov si lahko ustvarjamo  svojo 

identiteto. Jasno predstavo razvijemo tako, da dobimo čim več povratnih informacij o tem, kako 

nas drugi vidijo, zaznavajo. Lastnosti, ki jih vidimo pri drugih in se nam zdijo dobri, poskušamo 

razviti tudi pri sebi. Medsebojni odnosi so izrednega pomena pri poklicnem uspehu. Če želimo 
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razvijati in ohranjati dobre medsebojne odnose, se moramo naučiti nekaterih spretnosti: 

medsebojno zaupanje in poznavanje, komuniciranje, sprejemanje drugih, potrjevanje in 

konstruktivno reševanje konfliktov (prav tam).  

A. Ivančič (2007: 475) meni, da zaposleni skušajo doseči s skupnimi napori in medsebojno 

pomočjo cilje, za katere imajo vsi enak interes. Za dobre medsebojne odnose so potrebni 

sodelovanje, odkritost in zavzeto reševanje konfliktnih situacij (Mesner – Andolšek, 1995: 78 

v Ivančič, 2007: 475). 
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5 KOMUNIKACIJA   

5.1 OPREDELITEV POJMA KOMUNIKACIJA  

 

Komunikacijo lahko opredelimo kot prenos simbolov med ljudmi. Ljudje si med komunikacijo 

prenašajo sporočila s pomočjo simbolov, kot so: kretnje, besede, slike, govorica telesa, 

svetlobni in zvočni simboli (Mihaljčič, 2006: 11). Komunikacija zajema interakcijo med 

osebami, ki med seboj komunicirajo. Komunikacija je izmenjava pomenov med ljudmi in 

poteka preko jezika (Krech, Crutchfiel, Balachey, 1962: 293 in 280 v Vec, 2005: 11). 

Komunikacija je lahko tudi izmenjava izkustev in idej med posamezniki (McDavid, Harari, 

1986: 158, v Vec, 2005: 11). Pečjak (1975: 344 v Vec, 2005: 11) pravi, da je komunikacija tudi 

sporočanje posameznih informacij o pojavih in stvareh drugim osebam. T. Škerget (2016) 

opisuje komunikacijo kot živčni sistem organizacije in je življenjskega pomena za delovanje 

organizacije. Komunikacija je lahko temelj medčloveških odnosov, vendar se najprej začne s 

komunikacijo s samim s sabo. V osnovi je komunikacija povezovanje med ljudmi in s samim 

seboj. S komunikacijo delimo svoje misli, čustva, ideje in tako uresničujemo povezanost z 

drugimi ljudmi. V komunikacijo se vključuje cel krog ljudi oziroma vsaj dva človeka. 

Komunikacija je vzpostavljena, ko pride do razumevanja sporočila in se nadaljuje, ko prejemnik 

vrne informacijo (Garmaz, Mrdeša-Rogulj, 2013: 319–321). Vec (2005: 10) v svoji knjigi 

omenja, da študentje, ki odgovarjajo na vprašanje, kaj je komunikacija, pravijo, da je to 

izmenjava sporočil med osebami. Komunikacija nas spremlja od rojstva do smrti in nas oblikuje 

ter nam pomaga, da lahko vplivamo na druge. Predstavlja del socialnih veščin, s katerimi lahko 

ustvarjamo socialno resničnost (Vec, 2005: 7). Brajša (1994: 17) pravi, da je človeka ustvarila 

interpersonalna komunikacija. Beseda človeka ustvarja in ga razvija. 

Jurković (2012: 387–398) omenja, da brez komunikacije ne more biti organizacije. Vsak človek 

predstavlja komunikacijo na poseben način. Pravi, da nekomuniciranje predstavlja neko obliko 

komunikacije. Komunikacija je v tesni zvezi z vsemi področji človekovega delovanja. S 

komunikacijo se lahko dosegajo cilji, zato je zelo pomembno, da je komunikacija uspešna. 

Komunikacija je lahko verbalna, neverbalna v današnjem času tudi e-komunikacija (Lamz-

Maronić in Glavaš, 2008: 22 v Jurković, 2012: 287–329). Tudi Brajša (1994: 17) pravi, da je v 

življenju najprej bila beseda, in sicer verbalna in neverbalna, ki človeka spremlja skozi vse 

življenje. T. Škerget (2016) pravi, da je lahko komunikacija formalna in neformalna. Dimbleby 

in Burton (1995: 5 v Vec, 2005: 18–19) omenjata štiri kategorije komunikacije: 
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- Notranja komunikacija (Poteka, kadar komuniciramo sami s seboj, oziroma kadar 

razmišljamo.). 

- Medosebna komunikacija (Nanaša se na neposredno komuniciranje znotraj manjših 

skupin. Iz oči v oči dveh ali več ljudi.). 

- Skupinska komunikacija (Poteka med različnimi skupinami ljudi. Majhne skupine se 

obnašajo bistveno drugače, kot pari, vendar je to še vedno neposredna (iz oči v oči) 

komunikacija. Večje skupine pa se obnašajo drugače od manjših skupin.). 

- Množična komunikacija (Nanaša se na veliko število prejemnikov ali uporabnikov.). 

Ščuka (2006: 8–11) pravi, da komunikacija ni le sporočanje, ampak je medsebojno 

sporazumevanje. S sporazumevanjem pridemo do novih znanj in spoznanj, ki so temelj 

osebnosti. Dobre komunikacije si ne moremo predstavljati, če so v ozadju nepošteni nameni. 

Tega je dandanes veliko, saj si ljudje med seboj ne zaupajo in z zvitimi besedami preverjajo 

drug drugega. Komuniciranje je sestavni del vsake organizacije in je namenjeno postavljanju 

in doseganju ciljev. Poteka lahko znotraj med ravnmi, med funkcijami in med deli organizacije 

ali pa navzven iz organizacije v zunanje okolje. Organizacija ne bi mogla preživeti brez 

komuniciranja. Komunikacija nam omogoča: pridobivanje informacij, izmenjavo podatkov in 

mnenj, vzpostavitev poslovnih in tržnih stikov, prenos zamisli, idej in rešitev, razvoj dela, 

usmeritev dejavnosti, reševanje problemov in raziskovalno dejavnost. Katere metode in oblike 

bomo uporabili pri komuniciranju, je odvisno od cilja in namena, ki ga želimo doseči (Možina, 

Tavčar, Zupan in Kneževič 2011: 16–17). Cilji komuniciranja naj bodo merljivi, dosegljivi in 

izzivni. Komuniciranje je uspešno, ko zastavljene cilje dosežemo (prav tam). S. Kos Knez in 

Deutsch (2012: 17) sta mnenja, da je cilj komuniciranja graditi in ohranjati zdrave in pozitivne 

odnose med zaposlenimi, kar pozitivno vpliva na delovanje organizacije. Pri strokovnih 

delavcih se pogosto zgodi, da si ne želijo pokazati čustev, kar je lahko vzrok za nepoznavanje 

načinov komunikacije (Devjak idr., 2009: 204).  
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5.2 KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI  

 

Komunikacijske spretnosti so v veliki meri rezultat učenja v zgodnjem otroštvu, kasneje v 

življenju pa jih izvajamo bolj ali manj avtomatično. Veliko ljudi ima na tem področju manjše 

ali pa večje primanjkljaje. Nekatere primanjkljaje lahko nadomestimo z učenjem 

komunikacijskih spretnosti (Kadunc, 1995: 27). Če želimo izboljšati komunikacijo, moramo 

obvladati določene komunikacijske spretnosti, ki jih lahko izboljšamo z učinkovitejšim 

pošiljanjem sporočil in učinkovitejšim prejemanjem sporočil. Pri pošiljanju sporočil moramo 

biti pozorni, da je sporočilo razumljivo, tisti, ki pošilja, mora biti zaupanja vreden. Pomembna 

je povratna informacija, ki nam pove, ali je prejemnik sporočilo razumel (Gordon, 1989: 16–

18 v Vec 2005: 35). J. Lepičnik Vodopivec (1996: 80–81) pravi, da lahko pri komunikaciji 

uporabljamo: jaz- sporočilo (želim), ti-sporočilo (moraš), mi-sporočilo (moramo) in brezosebna 

sporočila (treba je). 

Sprejemanje sporočil temelji na določenih spretnostih, kot so:  

- Parafraziranje. Pomeni, da s svojimi besedami ponovimo, kako smo razumeli 

pošiljateljevo sporočilo. 

- Zaznavanje sogovornikovih čustev. Občasno je parafrazirati pošiljateljeva čustva zelo 

težko, še zlasti, če niso opisana z besedami. V takem primeru poskušamo izraziti lastno 

razumevanje sogovornikovih čustev. Ob tem pa moramo paziti, da ne kažemo 

odobravanja ali neodobravanja.  

- Pogajanje, dokler ne dosežemo soglasja o pomenu sporočila. To pomeni, da je 

potrebno sporočila medsebojno razjasnjevati, dokler se ne približamo tistemu, kar nam 

sogovornik želi sporočiti (Vec, 2005: 40–41).  

Komunikacijske tehnike pri komuniciranju so: 

- Jaz sporočilo. Z jaz sporočilom lahko znanega ali neznanega prejemnika nagovarjamo 

v prvi osebi ednine s poročanjem o lastnem odnosu do dogodka, o katerem se 

pogovarjamo. Ne skriva se za nikomer ter sogovorniku jasno in brez sodb sporoča, kako 

naj vpliva na njegov način komuniciranja. Sogovornik govori o sebi in svojem 

doživetju. Če želi sogovornik ostati v komunikaciji, bo moral svoje vedenje spremeniti 

(Ščuka, 2006: 20). Gordon (1989: 47) poudarja, da je pri jaz sporočilu pomembno: da 

ne škodujejo odnosu, vsebujejo zelo malo negativnega vrednotenja in velika možnost 

je, da bo prišlo do sprememb. 
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- Aktivno poslušanje. Da nas bo sogovorec resnično sprejel, so potrebni določeni pogoji 

(Vec: 2005: 77). Gordon (1989: 25–26 v Vec, 2010: 77) to imenuje aktivno poslušanje:  

 Mi moramo biti prepričani, da bo sogovorec sposoben sam rešiti svoj problem 

in da bo odgovoren za reševanje svojih težav. V tem primeru je vsak posameznik 

odgovoren, da sam reši svoj problem. Dober sogovornik ga mora samo usmerjati 

skozi komunikacijo, nikakor pa mu ne sme podajati rešitev. Ob tem je 

pomembno le zaupanje v proces iskanja rešitve. 

 Sprejeti moramo sogovornikova čustva, tudi takrat, ko se razlikujejo od naših 

prepričanj.  

 Čustvena stanja so lahko le prehodna. 

 Za aktivno poslušanje moramo imeti dovolj časa in dobro voljo. Če si ne 

vzamemo dovolj časa, ne moremo komunicirati, ne moremo vzpostaviti 

kontakta. 

 Pri komuniciranju moramo biti sposobni, da se vživimo v drugega, vendar 

moramo ohraniti profesionalni odnos. 

 Spoštovati moramo zasebnost našega sogovornika. To pomeni, da vse, kar nam 

je bilo zaupano o osebnem življenju osebe, obdržimo zase. 

- Podajanje pomembnih izjav. Osnovni namen je usmerjanje pozornosti. Pomembno je, 

da poudarjamo nekatere sogovornikove izjave zato, ker so pomembne za naše 

razumevanje (Vec, 2010: 79).  

- Znaki pozornosti in opogumljajoče pripombe. V komunikaciji s sogovorcem nismo 

le pasivni opazovalci, ampak je dobro, da znamo uporabiti učinkovite znake in pripombe 

pozornosti, s katerim lahko sogovorca spodbujamo, da nadaljuje s pogovorom (»ja«, 

»aha«, »a tako« …). Če želimo še globlje posegati v potek razgovora, lahko 

uporabljamo odpirajoče pripombe (Kako si?, Kakšen je bil tvoj dan? …) (Vec, 2010: 

79). 

- Razjasnjevanje z vprašanji. Razjasnjevanje lahko poteka, ko lahko sami sebi skušamo 

razjasniti pomen, ki je za povedanim (če ne razumemo povedanega, si tega ne znamo 

predstavljati). V tem primeru nikoli ne vemo, kaj nam posameznik želi povedati z 

nekaterimi izrazi, kot na primer: sem nervozen, počutim se izgubljenega … Z 

razjasnjevanjem sogovorca povprašamo o pomenu njegovih besed s »Kaj ti to pomeni?« 

ali »Kako bi še to opisal?« (Vec, 2010: 80–81) 

- Zrcaljenje oziroma reflektiranje. Reflektiranje je ponavljanje besed, stavka ali 

skupine besed, natančno tako, kot je bilo povedano. Pri zrcaljenju ponovno »odvrtimo« 
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nekatera sporočila, ki smo jih prejeli. Z zrcaljenjem lahko dobesedno prezrcalimo 

celotno ali del misli, ki nam jo je nekdo povedal (Vec, 2010: 82–83). 

- Učinkovito poslušanje. Poslušanje je zelo pomembna komunikacijska spretnost, s 

katero imajo ljudje težave. Vzroki za to so lahko različni, in sicer: nerazumevanje 

sporočila, pomanjkanje koncentracije, nepripravljenost na poslušanje in čustvene težave 

(Lipičnik Vodopivec, 1996: 82–83). 

Pri komunikaciji je zelo pomembno, da je prejemnik sporočilo slišal, ga sprejel in tudi razumel. 

Prejemnik je tisti, ki sporočilo sprejme ali ga zavrne. Da bo prejemnik razumel sporočilo, mora 

sporočevalec podati le bistvene elemente (Berlogar, 2004: 11 v Ivanko in Stare, 2007: 281). 

Povratne informacije so pomembne, da ugotovimo, ali smo sporočilo razumeli ali ne. Sporočajo 

nam tudi, ali smo bili v komunikaciji razumljivi in odprti (Ivanko in Stare, 2007: 282). Polutnik 

(2014) omenja, da slaba komunikacija zaposlene pripelje do konfliktov, ki jih ne smemo 

reševati konstruktivno. Najpogosteje se zgodi, da jih pometemo pod preprogo ali pa jih 

zanikamo. Če konflikti ostajajo nerešeni, namesto, da bi prispevali k napredku, stalno kvarijo 

komunikacijo in posledično s tem tudi klimo. To nas pripelje do nezadovoljstva, nižje 

motiviranosti za delo in posledično do nižje produktivnost.  
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5.3 MEDOSEBNA KOMUNIKACIJA 

 

Medosebno komuniciranje je dogajanje pri eni ali več osebah. Lahko je zavestna in nezavestna 

zaznava. Za psihologijo je pomembno medosebno komuniciranje, iz katerega izhajajo druge 

oblike komuniciranja. Medosebno komuniciranje ima lahko pomembno svetovalno ali 

terapevtsko vlogo v vsakdanjem življenju. Vsakodnevno lahko v tem procesu razrešujemo 

različne medosebne ali osebne dileme in nesporazume. Pomaga nam pri razrešitvi odločilnih 

situacij (Ule, 2005: 23–27). Možina idr. (2011: 52–53) opredelijo medosebno komunikacijo kot 

proces, v katerem udeleženci sprejemajo in pošiljajo sporočila. Dobra komunikacija je tista, pri 

kateri prejemnik razume sporočilo pošiljatelja. Medosebna komunikacija je verbalno ali 

neverbalno vedenje, ki ga lahko občuti druga oseba, s katero komuniciramo (Lamovec, 1991: 

33). T. Ažman (2015: 68) meni, da je medosebna komunikacija sestavni del poklica vsakega 

vodje, strokovnega delavca in vseh drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.  Pri medosebni 

komunikaciji so udeleženci usmerjeni drug v drugega. Komuniciranje je lahko več kot prenos 

informacij ali pogovor. Med udeleženci se razvijajo medosebne privlačnosti ali neprivlačnosti 

(Ule 2009: 23 v Ažman, 2015: 69). Ščuka (2006: 8–9) pravi, da medosebna komunikacija ni le 

sporočanje, ampak medsebojno sporazumevanje ter posredovanje lastnih doživljanj. S 

sporazumevanjem lahko pridemo do novih osebnih spoznaj in ne le zgolj do znanj. Ljudje naj 

bi se med seboj sporazumevali z razumom in s pametjo. Človek, ki ima razum, ve, da vsega ne 

moremo razumeti ter da je pri iskanju rešitev pomembna modrost, ki je vezana na izkušnje.  

Shannon in Weaver (1949 v Ažman, 2015: 68) sta opisala medosebno komunikacijo kot 

enosmerni prenos informacij, pri kateri sta vedno dve osebi. Prva oseba informacijo odda, druga 

jo sprejme. Medosebno komunikacijo lahko opredelimo kot sporočilo, ki ga pošiljatelj pošilja 

prejemniku. Namen komuniciranja je, da lahko vplivamo na drugo osebo in jo skušamo s tem 

spremeniti. Med udeleženci, ki sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo sporočila, se 

komunikacijski proces dogaja istočasno (Lamovec, 1991: 33).  

Lahko pa se zgodi, da komunikacija ni uspešna, kadar ne poslušamo drug drugega ter se ob 

komunikaciji ukvarjamo z drugimi zadevami oz. lastnimi mislimi ali pa čakamo, da lahko 

povemo svoje mnenje. Največja težava v komuniciranju je pomanjkanje zaupanja. Ob tem se 

prenesene informacije zmanjšajo, hkrati pa se pojavi sum o tistem, kar sporočilo sporoča 

(Lamovec, 1991: 33–35). 

V vsaki komunikaciji lahko nastane šum, ki moti proces komunikacije. Šumi so lahko: 

predsodki, ki jih posameznik ima, neustreznost izražanja, slabe predhodne izkušnje ter drugi 
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dejavniki iz okolja (Lamovec, 1991: 33). Šumi nastanejo v komunikaciji, ko ena stran moti 

drugo stran. Komuniciranje med udeleženci naj bi bilo nekaj skupnega in usklajenega. Če je 

komunikacija jasna, jo sprejmejo vsi udeleženci. V komunikaciji je potrebno, da si vsi 

udeleženci  medsebojno zaupajo. Zaupanje omogoča dobronamernost, empatijo in medsebojno 

razumevanje (Ščuka, 2006: 8–9).  

V organizacijah, kjer je slaba komunikacija, hitro pride do konfliktov. Vse prepogosto se zgodi, 

da jih zanikamo ali jih zavijemo v vato. Nerešeni primeri kvarijo komunikacijo in s tem tudi 

organizacijsko klimo. Zaradi slabe komunikaciji med zaposlenimi lahko pripelje do 

nemotiviranosti in posledično v nižjo produktivnost, ki pa vodi v nezadovoljstvo (Polutnik, 

2014).  
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5.4 USPEŠNA KOMUNIKACIJA 

 

Uspešna komunikacija je odvisna od učinkovitega pošiljanja in od učinkovitega prejemanja 

sporočil (Vec, 2005: 33). Možina idr. (2011) navajajo, da je komunikacija uspešna, ko 

obvladamo vse motnje, če je čim manj motenj oziroma šumov. Motnjam se zelo težko v celoti 

izognemo, a obstaja več načinov, kako motnje omejiti. Na uspešno komunikacijo vplivajo dobri 

odnosi med udeleženci, zavzetost zaposlenih za dejavnost, samostojnost pri delu ter 

naravnanost na skupno urejanje zahtev. Za uspešno komunikacijo je pomembno, da dejavnost 

in pozornost usmerimo na tukaj in sedaj; pozorno opazujemo neposredno dogajanje; ostani to, 

kar si, in si ne prizadevaj biti tisto, kar si drugi želijo, da si; okolje sprejmi, takšno, kot je; 

spreminjaš lahko le sebe; o sebi in drugih govori le, če te vprašajo za mnenje; povej tisto, kar 

čutiš, misliš ali doživljaš (Ščuka, 2006: 24). T. Lamovec (1991: 35–36) meni, da je 

komunikacija uspešna, kadar je sporočilo razumljivo, kadar zaupamo v pošiljatelja ter pozitivno 

odzivanje prejemnika na sporočilo. Poudarja pomembnost medsebojnega komuniciranja. 

Komunikacija je uspešna, če imajo osebe, ki komunicirajo med sabo, zaupanje drug v drugega, 

imajo določeno znanje, so poučeni o zadevi, o kateri komunicirajo, so zanesljivi, izražajo 

prijateljstvo in toplino ter imajo jasen namen oz. motiv komuniciranja (prav tam). T. Ažman 

(2015: 72) dodaja, da je komunikacija uspešna, če osebe, ki komunicirajo, poznajo temo, 

vsebino sporočila; poznajo sebe ter svoje komunikacijske spretnosti; imajo pozitiven odnos do 

vsebine in sogovornikov; poznajo sogovornika ter njegove potrebe, čustvene odzive, odnos do 

vsebine; poznajo okoliščine, v katerih poteka komunikacija ter poti komunikacije. Uspešna 

komunikacija nam daje občutek zaupanja in varnosti; iskrenost do sogovornika in sebe; jaz 

sporočila; izogibanje ocenjevanja drugega; potrpežljivo poslušanje (prav tam). 

Na uspešno komunikacijo vplivajo odnosi med udeleženci, in sicer: 

- Odnos med dvema posameznikoma. Pogovor poteka med dvema sogovorcema. 

Informacije, ki jih dobimo od sogovorca so najbolj neposredne. 

- Odnos med skupino in posameznikom. Posameznik poda informacijo skupini in skuša 

od njih dobiti mnenje o urejanju zadeve. 

- Odnos med dvema skupinama. Ena skupina da svoje mnenje drugi skupini. Cilj je 

enotno zastopanje obeh skupin v določeni zadevi. 

- Odnos med posameznikom in okoljem. Je odnos do drugih ljudi, s katerimi je 

posameznik v nekem okolju. 
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- Odnos do posameznika do samega sebe. Gre za samokritičnost, samoizobraževanje ter 

za spreminjanje samega sebe (Možina idr, 2011: 83).  

Brajša (1994: 134) pravi, da je pogoj za kakovostno komunikacijo: komunikacijska svoboda 

(prostovoljna odločitev, s kom bomo komunicirali), komunikacijske neogroženosti lastne 

osebnosti (avtonomnost in nedotakljivost), sprejemanje komunikacije (komunikacijo 

sprejemamo, če smo svobodni in neogroženi) in komunikacijska iskrenost (med komunikacijo 

smo iskreni).  

Pri komuniciranju moramo upoštevati etiko komuniciranja. Komuniciranje naj temelji na 

zaupanju, poštenju, zanesljivosti ter verodostojnosti (Možina idr. 2011: 388 v Ažman, 2015: 

72).  Možina idr. (2011) omenjajo, da na uspešno komunikacijo vplivajo različni dejavniki: 

tema pogovora, način naslavljanja oseb in ustrezen prostor. Pri komuniciranju je potrebno 

upoštevati kulturne razlike, ki so pomembne za določen narod (vrednote, navade, stil življenja 

…). Poleg tega je pri komuniciranju izrednega pomena sporočilo telesa, glas, način govorjenja, 

obleka, zunanjost, ličila, vonjave, nakit … Pri prvem stiku je pomemben prvi vtis, kajti nikoli 

več ni priložnosti, da bi z določeno osebo prvič komunicirali. 

Da bo komunikacija uspešna, je potrebno preprečiti nekatere ovire v komunikaciji, in sicer: 

- Ovire pri procesu filtriranja in zaznavanja, ki so povezane s psihološkimi ovirami (Te 

ovire se dogajajo v mišljenju. Vnaprejšnje domneve, ki jih imamo o drugih ljudeh okoli 

sebe oziroma o tujcih. Pomembno je, kako bomo komunicirali oziroma, kako bomo 

zaznali nove ljudi okoli sebe.) (Vec, 2005: 34). 

- Mehanične ovire (Fizični dejavniki nam lahko onemogočajo ali otežujejo 

komunikacijo. Ovire so lahko ropot, svetlitev, značilnost prostora, sedežni red … 

(Johnson in Johnson, 1997: 158 v Vec, 2005: 34)). 

- Semantične ovire (So ovire, ki se nanašajo na nepremišljeno uporabo besed. V primeru, 

da ne uporabljamo besed na ustrezen način in z ustreznim pomenom, je velika 

verjetnost, da ne bomo pravilno razumljeni.) (Vec, 2005: 34). 

- Psihološke ovire (Te ovire so povezane z vrednotami, stališči in prepričanji in so v 

vsakdanjem življenju najbolj pogoste. Sem sodijo predsodki in stereotipi o ljudeh.) 

(Dimbleby in Burton, 1995; 64–75 v Vec, 2005: 33–34). 

Po Gordonu (1989: 16–18 v Vec 2005: 35) poznamo 12 ovir, ki nas lahko ovirajo pri 

komuniciranju in jih moramo odpraviti, da bomo v komunikaciji uspešni, in sicer: 

ukazovanje, moraliziranje, opozarjanje in grožnje, svetovanje in sugeriranje, poučevanje in 
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navajanje logičnih argumentov, interpretiranje in analiziranje, etiketiranje in dajanje imen, 

ocenjevanje in kritiziranje, podpora in ohrabrenje, priznavanje vrednosti, spraševanje in 

navzkrižno zasliševanje, humor in umik.  

Vec (2005: 37–38) pravi, da je za uspešno komunikacijo pomembno učinkovito pošiljanje 

sporočil, in sicer: 

- Sporočilo sporočati z uporabo prve osebe ednine. Če želimo podati sporočilo 

prejemniku, ga moramo nagovarjati v svojem imenu. V primeru, da uporabljamo izraz 

večina, lahko ima naš prejemnik težavo, ker ne ve, koga nagovarjamo (Vec, 2005: 37). 

- Sporočilo je potrebno oblikovati specifično in v celoti. Sporočilo mora vključevati 

vse informacije, ki jih prejemnik potrebuje, da bo razumel sporočilo. Take napake se 

dogajajo pogosto, saj sogovorniku pogosto delamo miselne preskoke in nam ne more 

slediti (prav tam). 

- Besedna in nebesedna sporočila oblikovati skladno. Običajno so sporočila skladna, 

kadar pa pride do neskladja, pa pošiljatelj z besedami izraža nekaj drugega kot 

nebesedno (umika pogled) (prav tam). 

- Sporočevalec naj bo sporočilno bogat. Sporočilo, ki ga sporočamo sporočevalcu, 

ponavljajmo na več načinov: pisna sporočila, več besednih in nebesednih sporočil in 

slike. Vse to prejemniku pomaga lažje razumeti vsebino (prav tam). 

- Vprašajte za povratno informacijo. Posebno je potrebno biti pozoren na to, kako je 

prejemnik razumel sporočilo. Prejemnika je za to potrebno nenehno preverjati in iskati 

pri njem povratne informacije o razumevanju sporočila (Vec, 2005: 38).  

- Prilagoditev sporočila prejemnikovemu okviru. Informacije je potrebno prilagoditi, 

če jih sporočamo strokovnjaku in tistemu, ki določenega področja ne pozna. Primer: 

otroku je potrebno isto informacijo prilagoditi na njim razumljiv način, drugače pa 

odraslemu (prav tam). 

- Čustva opišite tako, da jih opišete z vedenjem oziroma s prispodobo. Pri 

komunikaciji o čustvih je potrebno, da jih opišemo z vedenjem, oziroma jih 

poimenujemo. Omenjeni opisi lahko pomagajo, da bolj nedvoumno komuniciramo. 

- Pri opisovanju ne razlagamo o vedenjih drugih, oz. jih ne vrednotimo. Kadar 

odreagiramo na vedenja drugih, opisujemo vedno le vedenja (prav tam).  
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5.5 ASERTIVNOST 

 

Asertivnost je vedenje, ki sledi čustvom in omogoča, da okušamo moč, svobodo, ljubezen in 

veselje. Asertivnost lahko ljudem da višjo obliko svobode, srečnega življenja, brez potrebe, da 

bi obvladovali druge (Romih, 2015: 332). Asertivnost je srednja pot med ponižnostjo in 

agresivnostjo. Tisti, ki obvlada asertivnost, se postavi zase, zagovarja svoje lastno mnenje, se 

zavzema za nekaj, zna se potegovati za lastne pravice, vendar brez nasilja, s spoštljivim 

odnosom do drugega ter do njegove svobode. Asertivnost je namenjena varovanju sebe, svojega 

dostojanstva, osebnosti in svojih vrednot (Ščuka 2006: 4–5). M. Chalvin (2004 v Ažman: 2015: 

75) pravi, da asertivna komunikacija ni pasivna in ni agresivna, ampak temelji na spoštovanju 

pravic drugih ljudi in na odgovornosti. To pomeni, da znamo govoriti, molčati, delati, sprejeti, 

reči ne, povedati kaj neprijetnega na spoštljiv način, počivati, oceniti, in da nismo odvisni od 

mnenj drugih. Asertivno vedenje in komuniciranje nam omogočata, da se ne pustimo 

podcenjevati in da se ne pustimo, da nas kdo vleče za nos. M. Chalvin (2004: 8 v Ažman: 2015: 

72) pravi, da je asertivna komunikacija dolgoročno gledano najboljša in najbolj profesionalna 

oblika reševanja konfliktnih situacij in težav.  

Komunikacija poteka na podlagi psihodinamskih načelih in v kateri koli skupini. Eno izmed 

načel je delitev vlog, ki poteka spontano in je vezana na dvogovor. V tem primeru poteka 

komunikacija načrtno. V vsaki skupini je vodja, zato se vodenju ni mogoče izogniti. Težave v 

komunikaciji nastanejo, če je eden od sogovornikov  preobčutljiv, plašen ali pa je dominanten.  

V tem primeru je meja med sogovornikoma zabrisana in je odnos med njima zelo nejasen. V 

tem primeru se eden preveč podreja drugemu in komunikacija ni dobra. Zato je za pretirano 

plašne in neodločne osebe pomemben trening asertivnosti, to je učenje enakopravnega 

sporazumevanja z nadrejenimi. Takšen trening ni odveč tudi za osebe, ki imajo opravka z 

oblastniškimi nadrejenimi, ki si narobe razlagajo svoj položaj (Ščuka: 6–7). Bertoncelj (2010 v 

Romih, 2015: 330) pravi, da treningi asertivnosti lahko potekajo v skupini ali pa individualno. 

Treningi asertivnosti v skupini so bolj učinkoviti, saj imajo udeleženci podporo skupine, ki jih 

razume, hkrati pa jim omogoča novo izkušnjo v varnem okolju. Udeleženci ob tem drug ob 

drugem trenirajo pridobljeno znanje, dajejo in od drugih pridobivajo povratne informacije. 

Komunikacija na treningih je namenjena pogovorom o konkretnih primerih iz praktičnih 

izkušenj udeležencev.  

Trening asertivnosti je pomemben zlasti za tiste ljudi, ki se ukvarjajo z odpravo diskriminacije 

in za vse tiste, ki so potisnjeni ob rob družbe (Petrovič Erlah in Žnidarec, 1998: 304). Cilji za 

treninge asertivnosti so lahko postavljeni individualno, nekateri pa so postavljeni tako, da so 
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skupni vsem udeležencem. Cilji treninga asertivnosti so: preko treninga udeleženci skušajo 

spremeniti lastno percepcijo, skušajo povečati svojo asertivnosti, se naučijo izražati svoja 

čustva in misli, in začnejo graditi močnejša samozavest (Lin idr., 2008 v Romih, 2015: 330). 

Ljudem, ki sodelujejo na treningih asertivnosti, asertivnost pomaga, da: 

- so močnejši, 

- verjamejo v zmožnost lastnega odločanja, 

- prevzemajo odgovornost za svoje občutke, 

- se zavedajo svojih pravic, ki jim pripadajo, 

- si izberejo tak življenjski stil, s katerim bodo zadovoljni, 

- si izboljšajo samopodobo, 

- se počutijo zadovoljni sami s seboj, 

- dobijo občutek samozaupanja, 

- si najdejo ravnovesje v življenju, 

- znajo prisluhniti notranjemu glasu in svojemu telesu, 

- si izbirajo medsebojne odnose, v katere vstopajo in 

- so samozavestnejši (Petrovič Erlah in Žnidarec, 1998: 295). 

Ljudje prihajajo na treninge asertivnosti zato, da bi se naučili reči besedico »ne«. Veliko ljudi 

to kratko besedo zelo težko izgovori. Pomembno je, da se naučimo reči ne brez občutka krivde. 

Če te nekdo prosi za pomoč, je temu zelo težko reči ne. Na to vplivajo različni razlogi, kot so: 

- ljudem se nočemo zameriti, 

- bojimo se maščevanja, 

- ljudje nas imajo ob zavrnitvi za nesebične, 

- bojimo se, da ne bomo v družbi več priljubljeni, 

- mislimo, da z zavrnitvijo vznemirjamo drugo osebo in 

- bojimo se, da oseba, ki smo jo zavrnili, ne bo želela imeti stika z nami (Petrovič Erlah 

in Žnidarec, 1998: 301). 

Če se naučimo reči »ne«, se bomo bolj spoštovali, tudi drugi ljudje bodo vedeli, da nekaterih 

stvari ne moremo narediti in nas bodo prosili le za tiste, ki jih lahko opravimo (prav tam). Ko 

se ljudje odločimo stopiti na pot prenavljanja samega sebe, ga na poti čakajo dvom zbeganosti, 

strah in negotovost. Če se držimo postopkov, ki smo jih dobili na treningih asertivnosti, 

postanejo spremembe zelo globoke. Strategija pri soočanju s strahom je, da storimo tisto, kar 

se nam v določenem trenutju znajde na poti in živimo »tukaj in zdaj« (Romih, 2015: 333).   
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5.6 POVRATNE INFORMACIJE 

 

Povratna informacija je zelo pomembno, saj le tako vemo, ali nas je nekdo razumel. Povratne 

informacije nam lahko potrdijo predstavo, ki jo imamo o svojem vedenju, lahko pa nam 

odkrijejo nekatere posledice našega vedenja. Iz povratnih informacij lahko izvemo, kako je naše 

vedenje vplivalo na drugega. Prav to nam lahko pomaga spreminjati naše vedenje. S povratnim 

sporočanjem lahko preverjamo učinek medsebojne komunikacije. Pomagajo nam pri 

spoznavanju lastnega vplivanja na drugo osebo, kot tudi pri tem, kako drugi vidijo nas. 

(Lipičnik Vodopivec, 1996: 86–87).  

Povratne informacije nam odkrijejo nekatere vidike in posledice našega ravnanja oz. vedenja. 

Največkrat se teh informacij ne zavemo. Pri posredovanju povratnih informacij sogovorniku 

nam posameznik opiše doživljanje drugega. Na takšen način lahko izvemo, kako naše obnašanje 

vpliva na druge in kako ga le-ti zaznajo. V primeru, da naše vedenje drugi zaznavajo drugače, 

kot smo si mi zamislili, je potrebno poiskati načine, kako svoje vedenje spremeniti, da bo 

razumevanje boljše. Ko nasprotniku podajamo informacije, moramo paziti, da jih podamo na 

razumljiv način ter na način, da se ne počuti ogroženega. V primeru, da se bo počutil 

ogroženega, se bo odzval obrambno in mu določene informacije ne bodo prišle prav (Lamovec, 

1991: 13–14).  

Če želimo, da bo komunikacija resnično sporazumevanje, se morajo tisti, ki govorijo in tisti, ki 

poslušajo, medosebno usklajevati in obveščati. V takem primeru, se vsem udeležencem 

omogoči, da sporočilo asimilirajo. Vsi udeleženci morajo upoštevati načelo aktivnega 

poslušanja, ki temelji na povratnem sporočanju. Oseba, ki podaja povratno sporočilo, mora 

najprej podati povzetek slišanega oz. tistega, kar je razumel. Nikakor pa ne sme podati lastnih 

mnenj in stališč oz. kritik. Mnenja lahko nasprotniku podamo le v primeru, da nas povpraša o 

njem. Pomembno je, da pri aktivnem poslušanju znamo ponuditi zrcalo in dovoliti, da se 

zrcalimo v drugih (Ščuka, 2006: 9–10). Brajša (1994: 50–113) opozarja, da je nujno potrebno 

preverjati, ali je sogovornik sporočilo sploh slišal, kako ga je razumel, na kakšen način ga je 

interpretiral. Pri tem je pomembno povratno sporočilo, s katerim lahko pojasnimo, kaj se je 

dogajalo v komunikaciji. Pri komunikaciji lahko uporabljamo dobro in slabo obliko povratne 

informacije. Slabe oblika povratne informacije so lahko neverbalne, vsiljene, nejasne, 

neiskrene, indirektne, nerazumljive, neuporabne, zlonamerne, ocenjevalne … Dobre oblike 

povratne informacije pa so pozitivne, konkretne, jasne, razumljive, direktne, iskrenje, uporabne, 

prilagojene, pravočasne …  
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V organizacijah s slabšo komunikacijo se povratne informacije dajejo brez besed (neverbalno) 

in z govorico telesa. Vse, kar nas moti v tem primeru, izražamo z obrazom, z držo telesa, z 

gestakuliranjem in se o tem sploh nič ne pogovarjamo. V taki organizaciji so povratne 

informacije večinoma negativne, ker z njimi izražajo nesoglasje ali nekoga krivimo za nekaj. 

Ob tem se ne prilagajamo nasprotniku. Pri komunikaciji nas ne zanima, ali je sogovornik 

pripravljen poslušati ali nas razume. Pri tem ne upoštevamo, kdaj podajamo informacijo, niti 

tega ne, kdaj jo utegne poslušati. Nasprotnika silimo, da je sprejme, če jo želi ali pa ne. Ko 

podajamo informacijo, jo dajemo hitro, da jo nasprotnik zelo težko razume. Povratne 

informacije so običajno enostranske, nerealne in nepopolne. Informacije običajno podajamo z 

zamudo, neiskreno in indirektno. Namen take informacije nasprotnika spreminjati, ne pa 

informirati (Brajša, 1994: 113). V organizacijah, kjer je slabša oblika povratne informacije, se 

zaposleni med seboj ne pogovarjajo, zaposleni samo kritizirajo, ni jim mar za sodelavca, 

sporočila vsiljujejo, pogovarjajo se nejasno, indirektno, sporočila so nerazumljiva, nepopolna, 

običajno je v takih organizacijah neiskrena komunikacija (Brajša, 1994: 114).  

V organizacijah z boljšo komunikacijo se povratne informacije običajno dajejo v verbalni 

obliki. Lahko so pozitivne ali pa negativne. Povratne informacije se običajno prilagodijo 

sodelavcu, njegovim zmožnostim razumevanjem oziroma trenutnemu razpoloženju. Pri 

podajanju informacij jim ni vseeno, kdaj komu podajajo sporočila. Najbolje je, da je povratno 

sporočilo sprejeto prostovoljno, tako da ga ne razumejo, kot da je vsiljeno. Sporočila so 

konkretna, natančna in opredeljena. Informacije govorijo o konkretnih dogodkih in so natančno 

opisani s konkretnimi primeri. Pri povratnem sporočanju ne dajemo ocen, diagnoz, temveč 

samo opise in pojasnila. Sporočila, ki jih podajamo so jasne, razumljiva in direktna. Dogodki 

so opisani jasno, direktno in razumljivo. Prav tako morajo biti povratne informacije iskrene in 

uporabne (Brajša, 1994: 113–115). V organizacijah, kjer je povratna informacija dobra, se 

sodelavci pogovarjajo med seboj, se upoštevajo med sabo, skušajo biti jasni, razumljivi, poteka 

obojestranska komunikacija, prevladuje iskrenost, takojšen odziv, sporočila so uporabna 

(Brajša, 1994: 114). 
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5.7 OVIRE/NAPAKE PRI KOMUNICIRANJU 

 

Komunikacija ni vedno učinkovita in uspešna. Za to je kriv šum, ki je lahko socialne in 

emocionalne narave. Največkrat se zgodi, da druge osebe, ki nam nekaj govori, sploh ne 

poslušamo, temveč se ukvarjamo s svojimi mislimi, ali pa samo čakamo, kdaj bomo lahko 

povedali svoje mnenje. Lahko se zgodi, da smo pod močnim vplivom pričakovanj, da si 

napačno razlagamo slišano (Možina idr., 2011: 53). Motnje v komunikaciji se lahko pojavljajo 

na vsebinski in osebni ravni. Motnje lahko nastanejo zaradi okvare sluha ali vida, čustev, 

predsodkov, slabih prejšnjih izkušenj ali pomanjkanja izkušenj, nerazumevanja, 

pomanjkljivega znanja ali neznanja, nepoznavanja teme, kulturnih razlik, slabih medsebojnih 

odnosov, nestrinjanja, dvoumnosti sporočila, preveč podane vsebine, površnosti, slabe 

telekomunikacijske povezave, izgubljenih podatkov in preveč posrednikov (Brajša, 1993; 

Možina idr. 2011 v Ažman, 2015: 71).  

Najpogostejše napake v komunikaciji so lahko: ne vemo točno, kaj želimo povedati; povedati 

hočemo vse naenkrat; informacije, ki jih podajamo, so lahko pomanjkljive, nepovezane; 

prejemnik ocenjuje sogovornika, še preden je slišal njegovo mnenje oz. razumel njegovo 

sporočilo; prejemnik med pogovorom razmišlja, kaj bo sogovorniku povedal, še preden lahko 

pove do konca; prejemnik se osredotoča na napake oz. malenkosti namesto na celotno zgodbo; 

prejemnik ne posveča pozornosti pošiljatelju; sporočilo ni prilagojeno prejemniku (Lamovec, 

1991: 37). Bistvenega pomena je, da znamo prisluhniti drug drugemu. Od tega je odvisno, ali 

se bomo z nekom zbližali ali pa se bomo oddaljili. V primeru, da govorec dobi vtis, da ga ne 

poslušamo, da ga ne razumemo, se bo odnos začel ohlajati in bo postal bolj neoseben. 

Sogovornika moramo poslušati, se nanj odzivati, mu dati občutek, da se zanj zanimamo, da je 

pomemben in da ga skušamo razumeti (prav tam).  Možina idr. (2011) navajajo tri motnje v 

komuniciranju: 

- nerazumevanje pošiljatelja (nejasen, dvoumen, vzvišen, površen …) in prejemnika 

(nima interesa, ne razume, zaskrbljen …), 

- nesporazum (prejemnik sporočila, sporočilo ne pomeni isto kot pošiljatelju) in 

- šumi, ki nastajajo na komunikacijski poti (informacije se izgubijo, slaba telefonska 

zveza, izgubljena pošta, ropot, prekinitve, popačenja, preveč posrednikov …). 

Pri odpravljanju motenj je bistvenega pomena, da znamo ugotoviti, kje so motnje nastale (ali 

pri prejemniku ali pri pošiljatelju ali na komunikacijski poti) (prav tam). 
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Ščuka (2006: 11) opozarja, da se je težko sporazumevati s sogovornikom, če so v ozadju 

nepošteni nameni. V svetu se vse pogosteje srečujemo prav s tem, zlasti med tistimi, ki si ne 

zaupajo in z ukanami preverjajo drug drugega. Pomembno je, da znamo v komunikaciji drug 

drugemu napake odpuščati. Nekateri tega ne zmorejo, nimajo poguma oz. ne zaupajo vase. »Ne 

stori drugemu tistega, kar ne želiš, da bi drugi storili tebi!«  

Napačno komuniciranje so lahko tudi »Ti sporočila«. Pri ti sporočilu sogovornika ne 

nagovarjamo, temveč naprej sodimo brez njegovega dovoljenja. Posameznik namerno posega 

v prostor drugega in si v tem primeru zagotovi boljši položaj. Neustrezna sporočila so lahko: 

»Kako ste razvajeni! Nič ne znate počakati!« V teh sporočilih manjkajo zaupanje, empatija ter 

načelo enakopravnosti. Sogovornik lahko pripiše lastno nezadovoljstvo, neuspešnost drugemu 

(Ščuka, 2006: 20). Komunikacijske ovire lahko opredelimo kot mikro ovire in makro ovire. 

Mikro ovire so lahko slabše poslušanje, slabo strukturirano sporočilo, nedosledno poslano 

sporočilo, pomanjkanje verodostojnosti, slabe spretnosti komuniciranja, čustva, predsodki in 

različna dojemanja. Makro ovire so lahko preveč informacij, razlike v položaju in moči tistega, 

ki podaja informacije, stalna potrebo po bolj kompleksnem znanju in informacijah, hrup pri 

komuniciranju ter jezikovne in kulturne razlike. Slaba komunikacija vodi do slabšega uspeha 

pri delu, slabših odnosov med zaposlenimi (Jurković, 2012: 397). T. Lamovec (1991: 37) pravi, 

da preden spregovorimo, ne vemo, kaj bi povedali, povedati hočemo preveč naenkrat, 

informacije, ki jih podajamo, so pomanjkljive, ne upoštevamo teme, o kateri govorimo, 

sporočilo ni prilagajano prejemniku, prejemnik ne posveča dovolj pozornosti pošiljatelju, 

prejemnik se osredotoči na podrobnosti, namesto na celotno vsebino, prejemnik med 

pogovorom premišljuje, kaj bo povedal, namesto da posluša in prejemnik ocenjuje pošiljatelja, 

ali bo povedal prav ali ne. 
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5.8 KOLEGIALNI COACHING 

 

5.8.1 OPREDELITEV POJMA KOLEGIALNI COACHING IN UVAJANJE LE-TEGA 

 

S kolegialnim coachingom pomagamo ljudem, da se učijo, namesto da bi jih poučevali 

(Whitmore, 2009 v Rutar Ilc, Tacer in Žarkovič Adlešič, 2014: 8). Downey (2003 v Rutar Ilc 

idr., 2014: 8) omenja, da je coaching umetnost spodbujanja učenja in razvoja ljudi. Coaching 

je proces učenja in iskanja rešitev, ki temelji na sodelovanju in spodbujanju. Usmerjen je v 

potenciale in odpiranje novih perspektiv. Coaching je ciljno usmerjen in pripeva k uspešnosti 

in učinkovitosti ter je podpora pri osebnem razvoju. S coachingom lahko podpiramo 

posameznike in skupine. Posamezniku omogoča uvid in spoznanja o sebi, odkrivanje novih 

strategij, razmišljanja, ravnanja in odločanja. Če v vrtcu uporabljamo elemente coachinga, 

lahko izboljšamo medsebojno komunikacijo med zaposlenimi in reševanje problemov 

dvignemo na novo na višji nivo (Rutar Ilc idr., 2014: 9–37).  

 Z. Rutar Ilc in Tacer (2015: 13) menita, da je uporaba coachinga v šolski praksi (tudi v vrtcu) 

zelo priporočljiva. Uporaba teh veščin lahko vpliva na krepitev komunikacijskih veščin ter na 

klimo v kolektivu. Iz refleksij sta ugotovili, da uporaba veščin coachinga vpliva na klimo tako 

v krogu udeležencev usposabljanja kot v okoljih, v katerih so udeleženci veščine uporabljali.  

Pri komunikaciji gre za prehajanje iz direktivnega (dajanje sugestij, svetovanje) v nedirektivni 

slog (podpiranje sogovornika, iskanje lastnih rešitev) in prehajanje iz pristopa, usmerjenega v 

probleme, v pristop, ki je naravnan k iskanju rešitev. Sogovorniku ne smemo ponuditi rešitev, 

čeprav jo lahko vemo, temveč s pomočjo vprašanj pripeljemo sogovornika do reševanja 

problema (prav tam). 

Uporabnost kolegialnega coachiga vpliva na izboljšanje klime v kolektivih. Raziskave, ki so 

jih izvedli, kažejo, da kolegialni coaching vpliva na osebni razvoj učitelja, vzgojitelja, saj so se 

izpopolnjevali v aktivnem poslušanju, postavljanju vprašanj, ki so spodbujala k razmišljanju in 

k spreminjanju osebnih prepričanj. Učitelj oz. vzgojitelj lahko preko osebnega razvoja razvije 

raven samorefleksije in osebnih prepričanj, ki vodijo k odprtosti za spremembe strategij 

poučevanja (Rutar Ilc in Tacer, 2015: 30–31).  

Temeljne veščine, ki jih potrebujemo za vodenje kakovostnega coachinga, so: aktivno 

poslušanje, povratna informacija, povzemanje, zrcaljenje, parafraziranje, ustvarjanje zaupanja, 

spremljanje, spodbujanje odgovorov, širjenje zavedanja in empatije (Rutar Ilc idr., 2014: 38). 
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Kolegialni coaching ne smemo obravnavati kot projekt, temveč kot podporo, ki se razvija 

počasi. Pri uvajanju coachinga v kolektiv je potrebno pozitivno ozračje, usmerjenost k osebni 

rasti, razvoju in učenju. (Rutar Ilc idr., 2014: 201). Najpogostejša napaka je, da učiteljev, 

vzgojiteljev ne usposobijo za izvajanje kolegialnega coachinga in vodstvo najpogosteje napiše 

le navodila ter poleg dodajo še vprašanja (prav tam). Kolegialni coaching naj bi uvajali na 

podlagi štirih osnovnih faz: priprava terena, usposabljanje iz kolegialnega coachinga, izvajanje 

kolegialnega coachinga ter evalvacija učinkov. Pri izvajanju coachinga je potrebna podpora 

vodstva ter neprestano komuniciranje (Rutar Ilc idr., 2014: 203). Ko gremo skozi ves cikel, se 

lahko spet vrnemo na začetno fazo in nadaljujemo z delom. Priprava terena je v tem primeru 

bistveno krajša, ker člani kolektiva že imajo določena znanja glede kolegialnega coachinga. Če 

smo že v začetku imeli usposabljanje za vse učitelje in vzgojitelje, lahko v drugi fazi naredimo 

le osvežitveno delavnico. Vodenje skupine lahko prevzame nekdo izmed zaposlenih in ni nujno, 

da je to zunanji strokovni sodelavec (Rutar Ilc idr., 2014: 207). 
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5.8.2 NAČELA COACHINGA 

 

V vzgoji in izobraževanju lahko s pomočjo kolegialnega coachinga izboljšamo klimo in 

komunikacijske veščine. Ob tem pa moramo upoštevati sedem načel coachinga (odgovornost, 

zavedanje, akcija, izziv, usmerjenost v rešitve, odsotnost obtožb, prepričanje vase (Rutar Ilc 

idr., 2014: 21).  

»Zavedanje« 

Z zavedanjem zaposleni širi obzorja in na položaj gleda z drugačnimi očmi. Začne se zavedati 

novih vidikov in pridobi novo zavedanje ter ga spodbudi k ustvarjalnosti, da išče nove rešitve. 

»Odgovornost« 

Zaposleni lahko pride sam do svoje rešitve in s tem prevzame vso odgovornost. Svoj položaj 

mora raziskovati sam, le-tako se lahko sam uči. 

»Prepričanje vase« 

Vsak zaposleni mora imeti prepričanje, da lahko doseže svoj cilj. Spodbuja učenje skozi napake 

in učenje za doseganje manjših ciljev ter učenje s pomočjo zgleda. 

»Odsotnost obtožb« 

Na napake gledamo kot na učne priložnosti. Ni potrebno, da se vsak strinja z zaposlenim, 

vsekakor pa ga mora sprejemati in zaupati vanj, da bo lahko prišel do rešite, ki mu bo najbolj 

ustrezala (njegovemu položaju ali osebnim vrednotam). 

»Usmerjenost v rešitve« 

Našo pozornost moramo usmeriti v iskanje rešitve. Zelo hitro lahko vnesemo kanček 

optimizma, kar nam da moč za naprej. Prednost damo razmišljanju o rešitvah namesto 

podrobnemu analiziranju težav. 

»Izziv« 

Coach se ne zadovolji z odgovori, temveč mu je v izziv vsak položaj. Na dogodek pogleda s 

sveže perspektive. 

»Akcija« 

Coach ne išče samo rešitev, temveč motivira zaposlene. Veliko časa je namenjenega 

načrtovanju naslednjega koraka, motiviranju in prepoznavanju uspeha (Rutar Ilc idr., 2014: 21–

23). 
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5.9 VPLIV KONFLIKTOV IN SLABE KOMUNIKACIJE NA 

MEDSEBOJNE ODNOSE 

 

5.9.1 KONFLIKTNI ODNOSI 

 

Človek razume konflikt kot nesporazum, neprijetnost, težavo, stisko, nevarnost, prepir in 

razdiralnost (Lipičnik, 1998: 264). Iršič (2004: 9 v Ažman, 2015: 74) navaja, da lahko konflikte 

doživljamo kot neprijetne, boleče in škodljive. V vsaki organizaciji prihaja med zaposlenimi do 

številnih konfliktov (Brajša, 1994: 249). Konflikti so lahko medsebojno nasprotovanje različnih 

potreb, interesov, čustev, ravnanj in želja. Ločimo lahko notranje, latentne, lažne, mešane in 

zunanje konflikte (Fischalek, 1997 v Brajša 1994: 251). Deutch (1973 v Brajša, 1994: 251) 

opisuje definicijo konflikta kot spopad v posamezniku, skupini ali narodu. Po tej definiciji 

ločimo intrapersonalne in interpersonalne konflikte in konflikte v skupinah ali med skupinami. 

T. Lamovec (1991: 61) pravi, da se v vsakem medsebojnem odnosu lahko pojavljajo konflikti. 

Konflikti so lahko nasprotujoča si mnenja in interesi. Lipičnik (1998: 263) prav tako meni, da 

so konflikti neizogibni. Fischaleck (1977 v Ažman, 2015: 74) opredeli konflikte kot 

medsebojno nasprotovanje različnih potreb, interesov, želja, čustev in ravnanj.  

Konflikte odnose lahko razvrstimo po vzrokih nastanka, posledicah, udeležencih in konflikti 

med posamezniki. Po vzrokih nastanka ločimo konflikti vrednosti in konflikti interesov. Med 

posledice štejemo konstruktivne in destruktivne konflikte. Po udeležencih se konflikti 

pojavljajo kot: konflikti blokiranja cilja, nestrinjanja s cilji, dvojne privlačnosti, dvostranske 

odbojnosti in neusklajenost osebe in narave dela. Konflikti med posamezniki so: med člani 

skupine ali z drugimi osebami, med nosilci organizacijskih vlog, med skupinami v organizaciji 

(Ivanko in Stare, 2007: 185).  

T. Ažman (2015: 74) meni, da konflikti lahko nastanejo v posamezniku, med posamezniki, med 

skupinami in posameznikom ter med vzgojno-izobraževalnim zavodom in okoljem. S tem se 

strinja tudi Lipičnik (1998: 263). T. Lamovec (1991: 61) pa je mnenja, da konflikti lahko 

nastanejo v ciljih posameznikov, med pričakovanji in potrebami posameznika ter v načinu 

njihovega uresničevanja.  

Konflikti, ki nastanejo med več osebami, so manj sprejemljivi. Največkrat nastanejo, ko 

posamezna stran skuša doseči razumevanje svojega stališča ali pogleda pri nasprotni strani. 

Posledice konflikta doživlja kot neprijetnost. Neprijetnost povzroča, da se ljudje poskušajo 
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izogibati konfliktom. Bolje je, da se konfliktom ne izogibamo, temveč jih skušamo sproti 

reševati (Lipičnik, 1998: 264).  

Vzroki za konflikte so lahko: neiskrenost v komunikaciji; če vsebina, odnosi, besede in 

nebesedna sporočila niso skladni in usklajeni; nenadzorovana močna čustva; prepričanja; 

pretekle slabe izkušnje; slaba komunikacija (Ažman 2015: 74). Ivanko in Stare (2007: 186) 

omenjata, da so vzroki za nastanek konfliktov v prepričanjih, stališčih, uporabi različnega 

vrednotenja in spreminjanja stališč in prepričanj. K vsem tem prištevamo še težave, strah, 

napetost, predsodke in netolerance. Osebni vzroki so zasnovani na napakah in napačnem 

razumevanju stvarnosti, nepoznavanju sebe, nekontroliranju svojih čustev in pomanjkanju 

humorja. Essej (1975 v Brajša, 1994: 257) omenja, so vzroki za nastanek konfliktov različna 

ter popačena prepričanja. Nastanejo lahko zaradi čustvovanja ob konfliktih ali zaradi 

konfliktnih odnosov. Konflikti so pogosto posledica agresivnih vedenj posameznika. Lay (1981 

v Brajša, 1994: 257–259) opisuje, da so vzroki za nastanek osebnih konfliktov zelo različni, in 

sicer: popačena in različna prepričanja, različna vedenja, čustvovanje, nagnjenost k 

agresivnosti, napačna slika o sebi, nepoznavanje sebe, pomanjkanje vpogleda v svoje lastno 

vedenje, tesnoba, predsodki, pomanjkanje humorja in netolerantnost. Konflikti imajo lahko tudi 

komunikacijske vzroke, in sicer: neverbalna spremljava, neverbalna in verbalna neusklajenost, 

reaktivni stil komuniciranja, semantični nesporazumi, neprimerna čustvena reakcija in toga 

komplementarnost. Konflikte lahko obravnavamo kot komunikacijski problem, in sicer kadar 

je nejasna komunikacija, boj za moč in pozicijo, komunikacija ob napačnem času, anksiozna 

komunikacija, različni interesi, nesposobnost izražanja čustev in različni čustveni pomeni. 

Med zaposlenimi lahko iščemo vzroke za konflikte predvsem zunaj konfliktne vsebine. 

Najdemo jih v odnosu do konfliktne vsebine, v njihovi komunikaciji o vsebini, ki je konfliktna 

in v samih sodelavcih ter v njihovi osebnosti. Vzroke lahko najdemo v drugačni interpretaciji, 

prepričanju, vrednotenju vsebin in problemov in stališču. To so predvsem metakonfliktni vzroki 

konfliktov. Različno interpretiranje in stališče do vsebine nam omogoča, da pridemo do rešitve 

same konfliktne vsebine. O teh vzrokih se pogosto ne pogovarjamo in jih zanemarjamo. Če se 

ne premaknemo od vsebine, oziroma jo nebistveno in navidezno spreminjamo, po navadi ni 

uspeha pri reševanju konfliktov. Druga skupina vzrokov med zaposlenimi so komunikacijski 

vzroki. Sem prištevamo medsebojno razumevanje. Če ne govorimo razumljivo in nejasno nas 

sodelavci ne razumejo. Sem sodi tudi nezaupanje. Sodelavci pogosto ne verjamejo, da smo 

iskreni, ne verjamejo tistemu, kar jim hočemo povedati. Prepričani so, da govorimo eno, delamo 

drugo in mislimo tretje. Vzroki za konflikte so tudi v osebnosti zaposlenih. Temu pravimo 
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osebni vzroki medsebojnih konfliktov. Zaposleni v organizaciji smo si različni med sabo, 

imamo različne osebnostne značilnosti. Zato je sodelovanje pri reševanju konfliktov pod 

močnim vplivom, kar se dogaja v njih samih (Brajša, 1994: 260–261). 
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5.9.2 REŠEVANJE KONFLIKTNIH ODNOSOV 

 

Če želimo sproti reševati konflikte, je potrebno razumeti, kako nastanejo ter ustvariti ustrezno 

klimo (Lipičnik, 1998: 264). Vodje v organizacijah morajo dobro poznati vzroke konfliktov, 

ker le tako lahko uspešno rešujejo težave. Za uspešno reševanje konfliktov je potrebno poznati 

vzroke, zaradi katerih nastajajo težave (Ivanko in Stare, 2007: 186). Konflikte, ki jih zaznamo, 

skušamo čim prej sporazumno reševati po korakih. Rešujemo jih lahko z asertivno 

komunikacijo, z usmeritvijo (Brajša, 1994 v Ažman, 2015: 75). Asertivna komunikacija temelji 

na odgovornosti, spoštovanju drugih ljudi in pomeni, da si upamo vzeti, prositi, govoriti, 

počivati, molčati, sprejeti, zavrniti, reči ne, biti ustvarjalen, oceniti in povedati kaj neprijetnega 

(Chalvin, 2004 v Ažman, 2015: 75). Ščuka (2006: 14) opredeli asertivnost kot sposobnost 

postaviti se zase, zagovarjati svoje mnenje, zavzemati se za nekaj ter zavzemati se za lastne 

pravice. Način sporazumevanje je lahko: glasen in miren govor, razumljivo in jasno izražanje, 

gledanje v oči, sproščenost, umirjenost, odprtost, sproščen nasmeh, samozavest, ustrezna 

bližina in čvrsto rokovanje.  

Za reševanje konfliktov se v praksi rabijo naslednji načini: refleksija, pogajanje, mediacija, 

facilitacija, konciliacija in dialog v skupnosti. Za reševanje konflikta se lahko uporablja ena 

izmed navedenih metod, vendar je pomembno, da poznamo zgodovino konflikta. Vsakega 

konflikta ne moremo reševati z direktnim soočenjem, ker so lahko ozadja zelo boleča (Višnar: 

2004: 69). 

Reševanje konfliktov se lahko prične s postavljanjem ciljem. Ob tem je pomembno mnenje 

obeh sogovornikov. Če konflikti nastanejo med več skupinami ali več osebami, morajo vsi 

skupaj poiskati skupne cilje in rešitve. Iskanje skupnih ciljev skupino oz. osebe še bolj zbliža 

ter jim da močno orodje za reševanje konfliktov. Upoštevati je potrebna vsa mnenja 

udeležencev. Konflikta ni mogoče rešiti, če prevlada le eno mnenje. Če iz dveh različnih mnenj 

oblikujemo novo tretje mnenje, naj bi vsebovalo osnovne poteze obeh mnenj (Lipičnik, 1998: 

265–266 ).  

T. Lamovec (1991: 66) omenja pet strategij reševanja konfliktov. Prva strategija je umik 

(želva). V tem primeru se nekdo umakne v svojo lupino, da bi si izognil konfliktu. S tem se 

izognejo sporni temi in ljudem, s katerimi so v konfliktu. Nekatere osebe, ki so v konfliktu, so 

nemočne, zato se fizično in psihično umaknejo. Bojijo se, da bi doživeli neuspeh oz. se 

umaknejo, da ne bi prišlo do soočenja. Druga strategija je prevlada (morski pes). Oseba poskuša 

nasprotnika obvladati s silo in ga prisiliti, da sprejme njegovo strategijo reševanja konfliktov. 
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Na vsak način hočejo doseči svoj cilj, ne zanimajo jih mnenja oz. potrebe drugih. V tem primeru 

so zmagovalci in poraženci. Tretja strategija je zglajevanje (medvedek). V tem primeru je odnos 

temeljnega pomena, cilji pa so manj pomembni. Želijo si, da bi jih druge osebe imele rade. 

Konflikte rešujejo zelo hitro, skušajo jih zgladiti. Raje se odrečejo svojim osebnim ciljem v 

upanju, da na ta način rešujejo odnose. Četrta strategija je kompromis (lisica). Osebe iščejo 

kompromise, so delno zainteresirani za svoj cilj kot za odnos. Pripravljeni so se delno 

odpovedati svojemu cilju ter skušajo prepričati nasprotnika, da to stori tudi on.  Peta strategija 

je konfrontacija (sova). V tem primeru se visoko vrednotijo cilji kot tudi odnosi. Konflikte 

vidijo kot problem, ki ga je potrebno rešiti, zato iščejo ustrezno rešitev. Pri tej strategiji se 

omogoča rešitev lastnega cilja kot cilja drugega. Sprejmejo le tisto rešitev, ki jo sprejmejo obe 

strani.  

Katero strategijo bomo uporabili, pa je odvisno od pomembnosti našega cilja in kako 

pomemben je naš odnos (prav tam). 
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6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

V današnjem času je pozitivna klima v kolektivih izjemnega pomena, zato se bomo v magistrski 

nalogi osredinili na raziskovanje vpliva organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih v 

posavskih vrtcih. Pozitivno klimo v kolektivu gradimo vsi zaposleni s svojim prispevkom in je 

dolgotrajen proces, za katerega se moramo prav si potruditi. Zaposleni smo zadovoljni s svojim 

delom in da poklicno rastemo, moramo nenehno evalvirati svoje delo (izobraževanje, stalno 

strokovno izpolnjevanje, napredovanje v nazive, plačilne razrede, samouresničitev pri delu, 

razmere pri delu, medsebojne odnose, komunikacijo …) (Marjanovič Umek, 2002: 44–45). A. 

Ivančič (2007: 487–488) navaja rezultate, da zaposleni pogosto želijo sodelovati, povedati svoje 

predloge, dobiti možnost za komunikacijo, soodločati, vendar se običajno pojavljajo različne 

dileme, pogledi in razmišljanja med zaposlenimi. Skupina svetovalnih podjetij v Sloveniji, pod 

okriljem Gospodarske zbornice Slovenije, je pripravila enotni vprašalnik na podlagi izkušenj 

različnih podjetij, s katerimi so izmerili organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih (SiOK, 

2007: 3). Hažič (2015: 60) navaja ugotovitve na podlagi vprašalnika SiOK, da je v organizaciji 

večina zaposlenih zadovoljnih na svojem delovnem mestu in da je potrebno iskati rešitve za 

izboljšanje stanja le za posameznike. Predvsem je to odvisno od vodstva, ki lahko s svojo 

človeško toplino in strokovnim znanjem posameznika posluša in išče rešitve, ki bodo izboljšale 

stanje posameznika. 

V svoji magistrski nalogi želimo ugotoviti, kakšna je klima med strokovnimi delavci v vrtcih v 

Posavju ter kako strokovni delavci doživljajo klimo. Raziskati želimo, kakšno je zadovoljstvo 

strokovnih delavcev pri njihovem delu in kaj vse vpliva na njihovo zadovoljstvo. Hkrati želimo 

ugotoviti, ali je zadovoljstvo zaposlenih povezano s plačo, napredovanjem, delovnim časom, z 

vodstvom in s stalno zaposlitvijo. Zanima nas tudi, kakšna je komunikacija med zaposlenimi, 

kakšni so notranji odnosi med zaposlenimi, profesionalni razvoj, motivacija ter kakšno je 

poznavanje ciljev, vizije in poslanstva. 
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6.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Cilji raziskave so ugotoviti, ali vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev sodelujejo pri postavljanju 

vizije, poslanstva in ciljev vrtca, kakšni so notranji odnosi med zaposlenimi, kateri so vzroki 

slabe komunikacije med strokovnimi delavci, ali vodstvo vrtca spodbuja zaposlene pri 

profesionalnem razvoju, kakšna je motiviranost zaposlenih, ali so zaposleni zadovoljni pri 

svojem delu. Zanimale so me razlike med strokovni delavci glede na delovno mesto, stopnjo 

izobrazbe, delovno dobo, glede organiziranosti vrtca (vrtec pri osnovni šoli in samostojni vrtec) 

in glede na okolje, iz katerega prihajajo strokovni delavci (vaško in mesto).   

 

6.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

 

Postavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RV 1: V kolikšni meri vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev sodelujejo pri postavljanju vizije, 

poslanstva ter ciljev vrtca? 

RV 2: Kako vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ocenjujejo notranje odnose med svojimi 

sodelavci? 

RV 3: Kateri so najpogostejši vzroki slabe komunikacije med strokovnimi delavci? 

RV 4: V kolikšni meri vodstvo vrtca spodbuja zaposlene pri profesionalnem razvoju? 

RV 5: Kako pogosto je delavna doba vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev povezana z 

motiviranostjo za opravljanje dela v vrtcu?  

RV 6: V kolikšni meri so vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev zadovoljni  pri svojem delu?  

 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo si zastavili naslednje hipoteze: 

 

H1: Med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev obstaja statistično pomembna razlika pri 

sodelovanju pri postavljanju vizije, poslanstva ter ciljev vrtca. 

H2: Pri percepciji notranjih odnosov med pomočniki vzgojiteljev in vzgojitelji obstajajo 

statistično pomembne razlike. 

H3: Najpogostejši vzrok slabe komunikacije je pomanjkanje informacij o dogajanju v vrtcu. 
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H4: Vodstvo vrtca zaposlene, tako vzgojitelje kot pomočnike vzgojiteljev, spodbuja pri 

profesionalnem razvoju. Vodstvo vrtca jim tudi omogoča napredovanje v skladu s pravilnikom 

in zakonodajo. 

H5: Med motiviranostjo zaposlenih za opravljanje dela in delovno dobo obstaja negativna 

povezanost. 

H6: Med vzgojitelji, ki delajo v vaškem okolju in tistimi, ki delajo v mestnem okolju, obstajajo 

razlike v zadovoljstvu. Med pomočniki vzgojiteljev, ki delajo v vaškem okolju in tistimi, ki 

delajo v mestnem okolju, obstajajo razlike v zadovoljstvu. 

 

6.3.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

Za raziskavo smo uporabili deskriptivno in kavzalno metodo neeksperimentalnega 

pedagoškega raziskovanja. Raziskava je kvantitativna.  

 

6.3.2 VZOREC RAZISKOVANJA 

 

V vzorec raziskave smo vključili vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev iz 3 samostojnih vrtcev 

(Krško, Brežice in Sevnica) in 12 vrtcev pri osnovnih šolah (Brestanica, Koprivnica, Podbočje, 

Raka, Leskovec, Dobova, Velika Dolina, Pišece, Globoko, Krmelj, Kostanjevica na Krki in 

Cerklje ob Krki). Razdeljeno je bilo 354 anketnih vprašalnikov, in sicer 169 anketnih 

vprašalnikov vrtcem pri osnovnih šolah in 185 anketnih vprašalnikov samostojnim vrtcem. 

Vrnjenih smo dobili 219 vprašalnikov, kar predstavlja 61,9 %. 

 

Tabela 1: Struktura anketirancev glede na spol 

Spol 

 f f % 

Moški 8 3,6 

Ženski 208 95,0 

Se ni opredelilo 3 1,4 

Skupaj 219 100,0 

 

V raziskavi je sodelovali 219 anketiranih, izmed teh je bilo kar 208 žensk (95,0 %), 8 moških 

(3,6 %) in 3 anketiranci (1,4 %) se  niso opredelili glede svojega spola. Iz tabele 1 lahko vidimo, 

da so v vrtcih v Posavju zaposlene predvsem ženske.  
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Tabela 2: Struktura anketirancev glede na delovno mesto 

Delovno mesto 

 f f  % 

Vzgojitelj 99 45,2 

Pomočnik vzgojitelja 115 52,5 

Se ni opredelilo 5 2,3 

Skupaj 219 100,0 

 

V raziskavi je sodelovalo 219 udeležencev, in sicer 99 (45,2 %) vzgojiteljev, 115  (52,5 %) 

pomočnikov vzgojiteljev, 5 (2,3 %) anketirancev ni obkrožilo delovnega mesta.  

 

Tabela 3: Struktura anketirancev glede na stopnjo izobrazbe 

Stopnja izobrazbe 

 f f  % 

Srednješolska izobrazba 123 56,2 

Višje ali visokošolska izobrazba 72 32,9 

Univerzitetna izobrazba 15 6,8 

Magisterij, specializacija 4 1,8 

Se ni opredelilo 5 2,3 

Skupaj 219 100,0 

 

Glede na izobrazbo je največ strokovnih delavcev s srednješolsko izobrazbo 123 (56,2 %), temu 

sledijo strokovni delavci z višje ali visokošolsko izobrazbo 72 (32,9 %), z univerzitetno 

izobrazbo 15 (6,8 %) in z magisterijem in specializacijo 4 (1,8 %). Pet  (2,3 %) anketirancev se 

ni opredelilo glede izobrazbe.  

 

Tabela 4: Struktura anketirancev glede na delovno dobo v vzgoji in izobraževanju 

Delovna doba v vzgoji in izobraževanju 

 f f  % 

Do 10 let 93 42,5 

Od 11 do 20 let 57 26,0 

Od 21 do 30 let 37 16,9 

Več kot 31 let 28 12,8 

Se ni opredelilo 4 1,8 

Skupaj 219 100,0 

 

Podatki glede delovne dobe v vzgoji in izobraževanju kažejo, da ima kar 93 (42,5 %) strokovnih 

delavcev do 10 let delovne dobe. Od 11 do 20 let delovne dobe ima 57 (26 %) anektiranih 

strokovnih delavcev. Od 21 do 30 let delovne dobe ima 37 (16,9 %) anketiranih strokovnih 

delavcev. Več kot 31 let delovne dobe pa ima 28 (12,8 %) strokovnih delavcev. Širje anketirani 

strokovni delavci (1,8 %) se niso opredelili glede delovne dobe v vzgoji izobraževanju. Iz tabele 

lahko vidimo, da ima več kot polovica (68,5 %) zaposlenih strokovnih delavcev v vrtcih v 
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Posavju manj kot 20 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju. Iz tega lahko sklepamo, da je 

v Posavskih vrtcih zaposlenih veliko mlajših vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev.  

 

Tabela 5: Struktura anketirancev glede na organiziranost vrtca 

Organiziranost vrtca 

 f f  % 

Vrtec pri osnovni šoli 141 64,4 

Samostojni vrtec 78 35,6 

Skupaj 219 100,0 

 

Podatki glede na organiziranost vrtca kažejo, da je pri anketi sodelovalo 141 (64,4 %) 

strokovnih delavcev, ki so zaposleni v vrtcih pri šolah in 78 (35,6 %) strokovnih delavcev, ki 

prihajajo iz samostojnih vrtcev.  

 

Tabela 6: Struktura anketirancev glede na okolje, iz katerega prihajajo 

Okolje vrtca 

 f f  % 

Vaško okolje 130 59,4 

Mestno okolje 88 40,2 

Se ni opredelil 1 0,4 

Skupaj 219 100,0 

 

Podatki glede okolja, iz katerega prihajajo kažejo, da 130 (59,4 %) strokovnih delavcev prihaja 

iz vrtca, ki se nahaja v vaškem okolju in 88 (40,2 %) strokovnih delavcev, ki prihajajo iz vrtca 

iz mestnega okolja. En (0,4 %) anketiranec se ni opredelil glede vprašanja o okolju zaposlenosti. 

 

6.3.3 OPIS ZBIRANJA PODATKOV  

 

Anketni vprašalniki so bili poslani različnim samostojnim vrtcem in vrtcem pri osnovnih šolah 

v Posavju. Vprašalniki so bili strokovnim delavcem poslani v papirnati obliki na naslove vrtcev. 

Vprašalnike so strokovnim razdelili na podlagi soglasja ravnatelja pomočnice ravnateljev. 

Poleg je bila priložena še kuverta za vsakega strokovnega delavca. Anketa je bila izvedena 

popolnoma anonimno. Zbrane anketne vprašalnike so pomočnice ravnateljev poslale po pošti 

ali pa so jih dostavile osebno. Vprašalnik so strokovni delavci reševali v času odmorov, aktivov 

oziroma sestankov v službi. Zbiranje podatkov je potekalo od 15. maja 2018 do 31. maja 2018.  
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6.3.4 MERSKI INŠTRUMENT 

 

Za raziskovanje smo uporabili anketni vprašalnik, ki ga je izdelala skupina Slovenske 

gospodarske zbornice v sklopu projekta SiOK (Slovenska organizacijska klima) (SiOK, 2007) 

in magistrske naloge Hažič (2015). Vprašalniku smo dodali podatke o delovnem mestu, podatke 

o okolju, iz katerega prihaja zaposleni in podatke o zaposlitvi. Pri motivaciji in zavzetosti smo 

dodali trditev »Zaposleni v vrtcu smo dovolj zavzeti in motivirani za opravljanje svojega dela«, 

pri notranjih odnosih smo dodali trditvi »Zaposleni si pomagamo med seboj« in » Zaposleni 

med sabo sodelujemo kot kritični prijatelji«. Pri notranji komunikaciji smo dodali trditev »V 

našem vrtcu se strokovni delavci med seboj pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in 

enakovredno«, pri razvoju kariere smo dodali trditev »Vodstvo vrtca spodbuja zaposlene pri 

profesionalnem razvoju«. Pri zadovoljstvu pri delu smo dodali naslednje trditve: »z delovnim 

timom, v katerem delate, z medsebojno komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi, z 

medsebojno komunikacijo med strokovnimi delavci, s časom za dopust ter s svojim 

samoizobraževanjem«. V vprašalniku smo besedo organizacija zamenjali za vrtec.  

Vprašalnik je bil razdeljen na tri dele. V prvem delu so bila vprašanja, ki so se nanašala na 

merjenje organizacijske klime (vodenje, organiziranost, pripadnost, poznavanje vizije, 

poslanstva ter ciljev, usposobljenost in učenje, odnos do kakovosti, motivacija in zavzetost, 

inovativnost in iniciativnost, notranji odnosi, nagrajevanje, notranje komuniciranje, razvoj 

kariere, ravnanje z zaposlenimi in organizacijska klima). V drugem delu so bila vprašanja, ki 

so se nanašala na merjenje zadovoljstva zaposlenih pri delu. Tretji del je zajemal vprašanja po 

spolu, starosti, delovnem mestu, stopnji izobrazbe, delovni dobi, navedbi zaposlitve (samostojni 

vrtec ali vrtec pri osnovni šoli) in navedba okolja, iz katerega prihaja vrtec (vaško, mestno 

okolje). Anketni vprašalnik je vseboval zaprta vprašanja in eno odprto vprašanje. 

V prvem delu so anketiranci ob vsaki trditvi obkrožili stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo, 

pri čemer je pomenilo: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se strinjam, niti se 

ne strinjam, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam. V drugem delu so pri vsaki trditvi 

obkrožili stopnjo zadovoljstva, pri čemer pomeni: 1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – 

niti zadovoljen, niti nezadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen. V drugem delu so imeli 

tudi možnost, da pod drugo zapišejo vse, česar vprašanja ne zajemajo. V tretjem delu so 

obkrožili črko pred izbranim odgovorom.  
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6.2.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Podatke iz anketnega vprašalnika smo statistično obdelali s statističnim programom IBM SPSS, 

verzija 22 in Microsoft Exelom 2013. Iz dobljenih podatkov smo izračunali aritmetično sredino, 

mediano, modus in standardi odklon. Rezultate bomo predstavili v nadaljevanju s pomočjo 

preglednic in delno z grafi. 

Pri preverjanju hipotez, kjer so bili podatki normalno porazdeljeni, smo preverjali s pomočjo 

Kolmogorov-Smirnovega testa. Tam, kjer nismo mogli uporabiti parametričnega testa za 

primerjavo dveh nepovezanih meritev, smo uporabili temu neparametrično alternativo – Mann-

Whitney U test za nepovezane meritve. 

Pri hipotezi, kjer je bilo iz Kolmogorov-Smirnovega testa razvidno, da nobena meritev ne 

ustreza normalni porazdelitvi, saj je bila vrednost p pod mejo 0,05, smo za preverjanje 

povezanosti med meritvami uporabili neparametični test korelacije – Spermanov test korelacije. 
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7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

7.1 POGLEDI STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA PRI POSTAVLJANJU 

VIZIJE, POSLANSTVA TER CILJEV VRTCA 

 

V prvem raziskovalnem vprašanju (RV 1) nas je zanimalo, v kolikšni meri vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev v posavskih vrtcih sodelujejo pri postavljanju vizije, poslanstva ter 

ciljev vrtca. Glede na zastavljeno vprašanje smo si zastavili naslednjo hipotezo: H1: Med 

vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev obstaja statistično pomembna razlika pri sodelovanju pri 

postavljanju vizije, poslanstva ter ciljev vrtca. Anketirancem smo zastavili zaprta vprašanja. Na 

vprašanje o sodelovanju pri postavljanju vizije, poslanstva in ciljev vrtca so sodelujoči v 

raziskavi odgovarjali s pomočjo petstopenjske lestvice, kjer je 5 pomenilo, da se popolnoma 

strinjajo, 1 pa, da se sploh ne strinjajo. Dobljene rezultate smo prikazali v tabeli 7. 

 

Tabela 7: Pogledi strokovnih delavcev vrtca pri postavljanju vizije, poslanstva ter ciljev vrtca 

 Delovno mesto 

Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

N M Me SD N M Me SD 

1. Naš vrtec ima jasno oblikovano vizijo, poslanstvo in cilje 99 4,49 5,00 0,612 115 4,36 5,00 0,703 

2. Zaposleni cilje vrtca sprejemamo za svoje 99 4,29 4,00 0,704 115 4,23 4,00 0,705 

3. Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno postavljeni 98 4,23 4,00 0,701 115 4,21 4,00 0,656 

4. Vizija, poslanstvo in cilji vrtca so jasni vsem zaposlenim 99 4,01 4,00 0,789 115 4,13 4,00 0,843 

5. Pri postavljanju vizije, poslanstva in ciljev poleg vodstva 

sodelujemo tudi ostali zaposleni 

99 4,34 4,00 0,688 115 4,10 4,00 0,799 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 

 

Rezultati kažejo (tabela 7), da se anektirani vzgojitelji strinjajo, da ima njihov vrtec jasno 

oblikovano vizijo, poslanstvo in cilje (M = 4,49). Temu sledijo trditve, da pri postavljanju 

vizije, poslanstva in ciljev poleg vodstva sodelujejo tudi ostali zaposleni (M = 4,34), da 

zaposleni cilje sprejemajo za svoje (M = 4,29) in da so cilji, ki jih morajo zaposleni doseči, 

realno postavljeni (M = 4,23). Vzgojitelji so najnižje ocenili trditev, da so vizija, poslanstvo in 

cilji jasni vsem zaposlenim (M = 4,01). Anketirani pomočniki vzgojiteljev se strinjajo, da ima 

njihov vrtec jasno oblikovano vizijo, poslanstvo in cilje (M = 4,36), temu sledijo trditve, da 

zaposleni cilje vrtca sprejemajo za svoje (M = 4,23), da so cilji, ki jih morajo zaposleni doseči 

realno postavljeni (M = 4,21) ter da so vizija, poslanstvo in cilji vrtca jasni vsem zaposlenim 

(M = 4,13). Pomočniki vzgojiteljev so najnižje ocenili trditev, da sodelujejo pri postavljanju 

vizije, poslanstva in ciljev poleg vodstva tudi ostali zaposleni (M = 4,10).  
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Primerjava pogledov med vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja, ki vplivajo na vizijo, poslanstvo 

ter cilje vrtca so prikazani v grafu 1.  

 

Graf 1: Primerjava pogledov vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja vrtca pri postavljanju 

vizije, poslanstva ter ciljev vrtca 

 

Rezultati iz grafa 1 so pokazali, da so anektirani vzgojitelji (M = 4,49) trditev, da ima njihov 

vrtec jasno oblikovano vizijo, poslanstvo in cilje postavili na prvo mesto, enako velja tudi za 

pomočnike vzgojiteljev (M = 4,36), kljub temu da so izrazili nekoliko nižje strinjanje. 

Vzgojitelji (M = 4,34) so na drugo mesto postavili trditev, da pri postavljanju vizije, poslanstva 

in ciljev poleg vodstva sodelujejo tudi ostali, medtem ko so pomočniki vzgojiteljev (M = 4,10) 

tej trditvi namenili nižje strinjanje in jo uvrstili na zadnje, peto mesto. Vzgojitelji (M = 4,29) so 

pri trditvi, da zaposleni cilje sprejemajo za svoje, pokazali nekoliko višje strinjanje od 

pomočnikov vzgojiteljev (M = 4,23), vendar razlika ni bistveno velika. Tako vzgojitelji (M = 

4,23) kot pomočniki vzgojiteljev (M = 4,21) imajo podobne poglede ter hkrati podobno 

razmišljajo glede realno postavljenih ciljev, ki jih morajo doseči. Najmanj strinjanja so 

vzgojitelji (M = 4,01) izkazali pri trditvi, da so vizija, poslanstvo in cilji vrtca jasni vsem 

zaposlenim. Prav pri slednji trditvi so pomočniki vzgojiteljev (M = 4,13) izrazili nekoliko višje 

strinjanje od vzgojiteljev. Tudi v  raziskavi (Kos Knez in Deutsch, 2012) so anketirani na 

Zavodu RS za šolstvo ocenili, da nimajo jasno oblikovanih strateških ciljev. Prav tako sta v 

raziskavi (Verle in Markič, 2010: 143) ugotovila, da so zaposleni nezadovoljni predvsem s 

poznavanjem poslanstva in ciljev organizacije. Izpostavita, da je premalo komuniciranja in 

3,7 3,9 4,1 4,3 4,5

Vizija, poslanstvo in cilji vrtca so jasni vsem
zaposlenim

Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so
realno postavljeni

Zaposleni cilje vrtca sprejemamo za svoje

Pri postavljanju vizije, poslanstva in ciljev
poleg vodstva sodelujemo tudi ostali…

Naš vrtec ima jasno oblikovano vizijo,
poslanstvo in cilje

Pomočniki vzgojitelja Vzgojitelji
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informiranja. Če primerjamo njune rezultate z našo raziskavo, prav tako vidimo, da tudi v naši 

raziskavi vizija, cilji in poslanstvo niso jasni vsem zaposlenim.  

M. Duh (2015: 96) poudari, da so jasno oblikovana vizija in cilji izhodišče za vse nadaljnje 

aktivnosti. Belak (2010: 80 v Duh, 2015: 104) opozarja, da je poslanstvo eden pomembnejših 

elementov, ki se lahko pomembno izraža v skupnih nalogah organizacije. Iz teh dveh definicij 

lahko razberemo, da so dobro postavljena vizija, cilj in poslanstvo vrtca pogoj, da strokovni 

delavci delajo dobro. Vse to pa je odvisno od vodstva, ki podpira in spodbuja zaposlene ter jih 

usmerja v prihodnost in s tem pripomoremo k zadovoljstvu vseh zaposlenih v vrtcu. Kavčič 

(2003: 2) meni, da moramo postavljati take vrednote, da bodo skupne vsem zaposlenim v 

organizaciji. Musek Lešnik (2006) pravi, da moramo imeti jasno in močno oblikovano vizijo, 

sicer smo lahko obsojeni na vračanje k že znanim in neučinkovitim strategijam dela. Vizijo, 

poslanstvo in cilje moramo postaviti v neke okvire, iz katerih se bodo zaposleni lažje znašli in 

odločali. Vizija, poslanstvo in cilji veljajo le toliko, kolikor jih zaposleni v vrtcu sprejmejo kot 

dober smerokaz za svoja ravnanja.  

 

Iz frekvenčne analize2 lahko vidimo, da so pri trditvi, da ima njihov vrtec jasno oblikovano 

vizijo, poslanstvo in cilje vzgojitelji (94 %) in pomočniki vzgojiteljev (90,5 %) izrazili 

strinjanje oziroma se popolnoma strinjajo glede pogledov na vizijo, poslanstvo in cilje. Po 

mnenju anketiranih strokovnih delavcev vrtca (92 %)  je pogled na vizijo, poslanstvo in cilje 

zelo pomemben in vpliva na delo v vrtcu in se uvrsti na prvo mesto. Temu sledita trditvi, da 

zaposleni cilje vrtca sprejemajo za svoje (86,9 %) in trditev, da so cilji, ki jih morajo zaposleni 

doseči, realno postavljeni (86,9 %). Pri trditvi, da zaposleni cilje vrtca sprejemajo za svoje, so 

vzgojitelji (87,9 %) in pomočniki vzgojitelji (86,1 %) ocenili, da se strinjajo oz. se popolnoma 

strinjajo le s tem. Pri drugi trditvi, da so cilji, ki jih morajo doseči realno postavljeni, so 

pomočniki vzgojiteljev (88,7 %) ocenili višje strinjanje od vzgojiteljev (84,7 %). Ravno tako 

strokovni delavci vrtca (85,1 %) izražajo strinjanje s trditvijo, da pri postavljanju vizije, 

poslanstva poleg vodstva sodelujejo tudi ostali zaposleni v vrtcu, med njimi vzgojitelji (87,9 

%) ocenjujejo višje strinjanje od pomočnikov vzgojiteljev (82,6 %). Anektirani strokovni 

delavci (75,7 %) so svoje strinjanje glede jasnosti vizije, poslanstva in ciljev vrtca izrazili z 

najnižjo oceno. Tudi pri tem pomočniki vzgojiteljev (79,2 %) ocenjujejo malo višje strinjanje 

od vzgojiteljev (71,7 %).  

                                                 
2 Priloga 10.2 – tabela 35 (Vprašanje 4 v anketnem vprašalniku). 
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Na vprašanje, kaj vse so vzroki, da strokovni delavci ne poznajo dobro vizije, poslanstva in 

ciljev svojega vrtca, lahko delno odgovorimo s predpostavko, da gre postavljanje le-teh po 

sistemu od zgoraj navzdol, od ravnatelja k strokovnim delavcem. Vizijo, poslanstvo in cilje 

vrtca bi bilo dobro načrtovati od strokovnih delavcev do vodstva. Tako bi lahko zaposleni lažje 

razumeli vizijo, poslanstvo in cilje, ker bi izhajali iz njihovih idej, potreb in želja. M. Duh 

(2015: 99–100) pravi, da je proces oblikovanja vizije ustvarjalen in proces vseh. Pri oblikovanju 

vizije naj bi vključili analizo okolja (nevarnosti, trendi, priložnosti …), analizo organizacije 

(prednosti in slabosti), analizo interesov zaposlenih (pričakovanja) in analizo vrednot. Musek 

Lešnik (2006) pravi, da mora imeti vsaka organizacija jasno opredeljene cilje, vrednote in 

vizijo, le tako bomo lažje razumeli sebe in svoje delovanje. Hažič (2015: 42–62) je v svoji 

raziskavi ugotovil, da cilji niso jasni vsem zaposlenim. Pomembno pa je, da se zaposleni 

počutijo pripadne, da se čim bolj poistovetijo s cilji in imajo ozaveščene vrednote.  

Rezultati anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev o vodenju vrtca so prikazani v 

tabeli 8. 

 

Tabela 8: Vodenje vrtca 

 Delovno mesto 

Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

N M Me SD N M Me SD 

1. Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela 99 4,51 5,00 0,660 115 4,23 4,00 0,773 

2. Vodje sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo 97 3,92 4,00 0,862 114 3,72 4,00 0,991 

3. V našem zavodu odpravljamo ukazovalno vodenje 99 3,63 4,00 1,217 114 3,52 4,00 1,291 

4. Vodje nas spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za 

svoje delo 

99 4,22 4,00 0,802 115 4,03 4,00 0,863 

5. Vodje se pogovarjajo s svojimi podrejenimi o rezultatih 

dela 

99 4,19 4,00 0,877 114 4,09 4,00 0,965 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 

 

Iz rezultatov analize3 (tabela 8) lahko vidimo, da se vzgojitelji (90,9 %, M = 4,51) in pomočniki 

vzgojiteljev (85,2 %, M = 4,23) strinjajo oz. se popolnoma strinjajo, da jim vodstvo dovoli, da 

so strokovni delavci v vrtcu popolnoma samostojni pri opravljanju svojega dela. Tako 

anketirani vzgojitelji, kot tudi pomočniki vzgojiteljev to trditev postavljajo na prvo mesto. 

Samostojnost vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev je lahko pokazatelj, da so lahko 

strokovni delavci avtonomni, kar pripomore, da lahko s svojimi idejami sodelujejo pri 

postavljanju vizije, poslanstva in ciljev vrtca. Vzgojitelji (86,9 %, M = 4,22) se prav tako 

strinjajo, da jih vodje spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje delo. Pomočniki 

                                                 
3 Priloga 10.2 – tabela 36 (Vprašanje 1 v anketnem vprašalniku). 
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vzgojiteljev (75,7 %, M = 4,03) svoje strinjanje, da jih vodje spodbujajo k sprejemanju večje 

odgovornosti za svoje delo, izražajo z nižjo oceno in  to trditev postavljajo na tretje mesto. 

Temu sledi trditev, da se vodje pogovarjajo s svojimi podrejenimi o rezultatih dela (80,3 %). 

Prav tako se s to trditvijo strinjajo vzgojitelji (80,8 %, M = 4,19), medtem ko so pomočniki 

vzgojiteljev (79,8 %, M = 4,09) podali nižje strinjanje glede tega. Vzgojitelji (71,1 %, M = 

3,92) in pomočniki vzgojiteljev (61,4 %, M = 3,72) izražajo nižje strinjanje, glede tega, da vodje 

sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo. Trditev, da se v zavodu odpravlja ukazovalno 

vodenje so vzgojitelji (62,7 %, M = 3,63) in pomočniki vzgojiteljev (58,8%, M = 3,52) izrazili 

najnižje strinjanje in to trditev glede na povprečno oceno postavili na zadnje mesto. Tudi v 

raziskavi SiOK (2007) so anketiranci najvišje ocenili trditev, da so samostojni pri opravljanju 

svojega dela, najnižje pa trditvi, da v njihovi organizaciji odpravljajo ukazovalno vodenje ter 

da nadrejeni sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delu. Iz tega lahko sklepamo, da so 

strokovni delavci v vrtcih izrazili strinjanje oz. nestrinjanje podobno kot anketiranci, ki so 

sodelovali v SiOK raziskavi. Visok odstotek pri anketiranih vzgojiteljih (90,9 %) in pri 

pomočnikih vzgojiteljev (85,2 %), da so samostojni pri opravljanju svojega dela lahko 

povežemo, da je zaposlenim dovoljeno delovanje in hkrati vodenje v skladu z njihovo celostno 

in kompleksno osebnostjo. To pomeni, da je zaposlenim dovoljeno, da izražajo čustva na 

svojem delovnem mestu, da občutijo veselje, strah ter da so samostojni pri svojem delu 

(Mihalič, 2008: 71–72). Nižji odstotek pri anketiranih vzgojiteljih (62,7 % ) in pri pomočnikih 

vzgojitelja (58,8 %), da v njihovem vrtcu odpravljajo ukazovalno vodenje, lahko povežemo s 

tem, da vodje izvajajo nekatere ukrepe in pristope pri vodenju, za katere menijo, da ustrezajo 

vsem zaposlenim, vendar so včasih v zmoti. Iz tega lahko izhajamo, da mora vodja prilagoditi 

in izbrati takšen način vodenja, ki bo zaposlenim ustreznejši in bodo zaposleni zadovoljnejši. 

Zaposleni ne bodo začutili, da je v zavodu ukazovalno vodenje, če bodo skupaj z vodjo uskladili 

svoja stališča, prepričanja, pričakovanja in tako odpravili zmote (Mihalič, 2008: 32).  

Kljub temu da so zaposleni samostojni pri svojemu delu, je potrebno, da je pri delu neprestano 

prisoten izziv. Pomanjkanje izzivov vodi v pasivno opravljanje dela, nizko stopnjo delovne in 

umske aktivnosti, k nepozornosti in vse to vodi v nezadovoljstvo. Vodstvo ima ključno nalogo 

pri usmeritvi in motiviranju (Mihalič, 2008: 18–22). Iz tega lahko sklepamo, da lahko vodstvo 

vrtca vpliva na delo strokovnih delavcev in posledično tudi na razumevanje vizije, poslanstva 

in ciljev vrtca. Zato mora vodstvo vrtca poskrbeti, da pri postavljanju vizije, poslanstva in ciljev 

vrtca sodelujejo vsi zaposlenimi. Da pa kljub temu vizija, poslanstvo in cilji v vrtcu zaživijo, 
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pa je zelo pomembno, da zaposleni čutijo pripadnost vrtcu ali pa se čutijo del vrtca. Rezultati 

anketiranih vzgojiteljev in pomočnikov so prikazani v tabeli 9. 

 

Tabela 9: Rezultati analize glede pripadnosti vrtcu 

 Delovno mesto 

Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

N M Me SD N M Me SD 

1. Zaposleni zunaj vrtca pozitivno govorimo o njem 99 4,38 5,00 0,738 114 4,31 4,50 0,832 

2. Ponosni smo, da smo zaposleni v našem vrtcu 99 4,38 5,00 0,817 114 4,40 4,50 0,661 

3. Naš vrtec ima velik ugled v okolju 98 4,09 4,00 0,761 115 4,32 4,00 0,708 

4. Zaposlitev v našem vrtcu je varna oz. zagotovljena 99 4,05 4,00 0,825 115 3,98 4,00 0,927 

5. Zaposleni ne bi zapustili vrtca, če bi se zaradi poslovnih 

težav znižala plača 

99 3,77 4,00 0,924 114 3,75 4,00 0,994 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 

 

Rezultati naše raziskave4 kažejo (tabela 9), da trditev, ki po mnenju vzgojiteljev (86,8 %, M = 

4,38) pomembno vpliva na pripadnost vrtcu je, da zaposleni zunaj vrtca pozitivno govorijo o 

njem, sledi, da so ponosni, da so zaposleni v njihovem vrtcu (85,9 %, M = 4,38), da ima njihov 

vrtec velik ugled v okolju (79,6 %, M = 4,09) ter da je zaposlitev v njihovem vrtcu varna oz. 

zagotovljena (74,7 %, M = 4,05). Trditev, ki je po mnenju vzgojiteljev (58,6 %, M = 3,77) 

najmanj pomembna, oziroma so izrazili najnižje strinjanje je, da zaposleni ne bi zapustili vrtca, 

če bi se zaradi poslovnih težav znižala plača. Po mnenju pomočnikov vzgojiteljev (90,4 %, M 

= 4,40) pomembno vpliva na pripadnost vrtcu, da so strokovni delavci ponosni, da so zaposleni 

prav v svojem vrtcu, temu sledijo trditve, da ima njihov vrtec velik ugled (86,1 %, M = 4,32), 

da zaposleni zunaj vrtca pozitivno govorijo o njem (84,2 %, M = 4,31), zaposlitev v njihovem 

vrtcu je varna oz. zagotovljena (74,8 %, M = 3,98). Trditev, ki je po mnenju pomočnikov 

vzgojiteljev (57,9 %, M = 3,75) najmanj pomembna, oziroma so izrazili najnižje strinjanje je, 

da zaposleni ne bi zapustili vrtca, če bi se zaradi poslovnih težav plača znižala. Iz rezultatov 

lahko vidimo, da se po mnenju vzgojiteljev (58,6 %) in pomočnikov vzgojiteljev (57,9 %) 

najmanj strinjajo s trditvijo, da zaposleni ne bi zapustili vrtca, če bi se zaradi poslovnih težav 

plača znižala. Iz rezultatov o pripadnosti vrtcu lahko vidimo, da se zaposleni čutijo pripadne, 

saj so v večini trditev ocenili visoko strinjanje oziroma so se popolnoma strinjali s tem. 

Zaposleni čutijo, da pripadajo v kolektiv vrtca, da delajo dobro in kvalitetno in jim ni težko 

sodelovati pri uresničevanju vizije, poslanstva in ciljev vrtca. S. Kos Knez in Deutsch (2012: 

20) menita, da je posameznikova navezanost na organizacijo zelo velika, zato se vsak 

posameznik identificira z organizacijskimi cilji in je zato zelo malo možnosti, da bi zaradi težav 

                                                 
4 Priloga 10.2 – tabela 37 (Vprašanje 3 v anketnem vprašalniku). 
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zapustili organizacijo. V raziskavi SiOK (2007) so anketiranci prav tako najnižje ocenili trditev, 

da zaposleni ne bi zapustili organizacije, če bi se zaradi poslovnih težav znižala plača. Zaposleni 

v raziskavi in strokovni delavci v vrtcu bi zapustili svoje delovno mesto v primeru znižanja 

plače.  

 

Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo statistično pomembne razlike med vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev pri sodelovanju pri postavljanju vizije, poslanstva ter ciljev vrtca, zato smo podatke 

preverjali s pomočjo testa. 

 

Tabela 10: Prikaz rezultatov opisne statistike glede sodelovanja pri oblikovanju vizije, 

poslanstva ter ciljev vrtca 

Vrednosti opisne statistike 

Delovno mesto N Minimum Maksimum Povprečje Standardni odklon 

Vzgojitelj 99 3,00 5,00 4,34 0,687 

Pomočnik vzgojitelja 115 1,00 5,00 4,10 0,799 

 

Iz tabele 10 je razvidno, da med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev obstajajo razlike pri 

mnenju o sodelovanju pri oblikovanju vizije, poslanstva ter ciljev vrtca. Iz rezultatov je 

razvidno, da imajo vzgojitelji možnost za sodelovanje pri oblikovanju vizije, poslanstva ter 

ciljev vrtca (M = 4,34), medtem ko pomočniki vzgojiteljev pri tem sodelujejo, vendar v 

nekoliko manjši meri (M = 4,10). Najmanjšo vrednost izkazujejo anketiranci na delovnem 

mestu pomočnika vzgojitelja. Standardni odklon je pri vzgojiteljih 0,687, kar pomeni, da je 

izračunan manjši standardni odklon kot pri pomočnikih vzgojiteljev. To pomeni, da so si bili 

odgovori pri vzgojiteljih bolj podobni, kot pri pomočnikih vzgojiteljev. Rezultati Mann-

Whitneyevega U testa kažejo, da med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev obstajajo statistično 

značilne razlike pri mnenju, kako zelo sodelujejo pri postavljanju vizije, ciljev in poslanstva 

vrtcev (U = 4793,00; p = 0,030). Na podlagi teh rezultatov lahko hipotezo H1: Med vzgojitelji 

in pomočniki vzgojiteljev obstaja statistično pomembna razlika pri sodelovanju pri 

postavljanju vizije, poslanstva ter ciljev vrtca, potrdimo. 

 

Raziskava je pokazala, da se med vzgojitelji in pomočniki pojavljajo razlike pri sodelovanju pri 

postavljanju vizije, poslanstva ter ciljev vrtca, zato lahko H1 potrdimo. 
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7.2 NOTRANJI ODNOSI MED SODELAVCI 

 

V drugem raziskovalnem vprašanju (RV 2) nas je zanimalo, kako vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev v posavskih vrtcih ocenjujejo notranje odnose med svojimi sodelavci. Glede na 

zastavljeno vprašanje smo si zastavili naslednjo hipotezo: H2: Pri percepciji notranjih odnosov 

med pomočniki vzgojiteljev in vzgojitelji obstajajo statistično pomembne razlike. Anketirancem 

smo zastavili zaprta vprašanja. Pri pregledovanju hipoteze H2 nas je zanimalo, kako vzgojitelji 

in pomočniki vzgojiteljev ocenjujejo notranje odnose. To smo preverjali s pomočjo sklopa 

sedmih trditev o notranjih odnosih, na katera so sodelujoči v raziskavi ponovno odgovarjali s 

pomočjo petstopenjske Likertove lestvice. Da smo lahko odgovore primerjali, smo vseh sedmih 

trditev agregirali s povprečenjem v eno meritev, ki smo jo poimenovali Notranji odnosi. Poleg 

tega nas je zanimalo še, kakšna je organiziranost, ki bi lahko tudi vplivala na notranje odnose. 

Spodnja tabela prikazuje osnovne opisne vrednosti za vseh sedem trditev in za novo kreirano 

meritev Notranji odnosi. Tabela 11 prikazuje povprečne vrednosti. 

 

Tabela 11: Notranji odnosi med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

 

Delovno mesto 

Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

N M Me SD N M Me SD 

1. V našem vrtcu cenimo delo svojih sodelavcev 99 4,26 4,00 0,708 115 4,06 4,00  0,861 

2. Odnosi med zaposlenimi so dobri 99 3,83 4,00 0,926 115 3,81  4,00  0,990 

3. 
V našem vrtcu med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa 

tekmujemo 

99 3,84 4,00 0,934 115 3,75  4,00  0,981 

4. Konflikte rešujemo v skupno korist 99 3,84 4,00 0,866 114 3,77  4,00  0,960 

5. Zaposleni si med seboj pomagamo 99 4,17 4,00 0,833 115 4,06  4,00  0,787 

6. Zaposleni si med seboj zaupamo 99 3,74 4,00 0,965 115 3,59  4,00  0,972 

7. Zaposleni med sabo sodelujemo kot kritični prijatelji 99 3,75 4,00 0,896 115 3,61  4,00  0,855 

 NOTRANJI ODNOSI 99  3,92 4,00 0,875 115 3,81  4,00  0,915 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 

 

Rezultati nam kažejo (tabela 11) povprečne vrednosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev. 

Iz rezultatov lahko vidimo razlike v percepciji notranjih odnosov, ampak te niso velike. Po 

mnenju anketiranih vzgojiteljev (M = 4,26) v svojem vrtcu najbolj cenijo delo sodelavcev,  temu 

sledijo, da si zaposleni med seboj pomagajo (M = 4,17), da konflikte rešujejo v skupno korist 

(M = 3,84), da v njihovem vrtcu mnogo bolj sodelujejo, kot pa tekmujejo (M = 3,84) in da so 

odnosi med zaposlenimi dobri (M = 3,83). Vzgojitelji so najnižje ocenili trditev, da si zaposleni 

zaupajo med seboj (M = 3,74) in da zaposleni med seboj sodelujejo kot kritični prijatelji (M = 

3,75). Anketirani pomočniki vzgojiteljev se najbolj strinjajo, da si zaposleni med seboj 

pomagajo (M = 4,06), temu sledijo trditve, da v svojem vrtcu cenijo delo svojih sodelavcev (M 
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= 4,06), da so odnosi med zaposlenimi dobri (M = 3,81), da konflikte rešujejo v skupno korist 

(M = 3,77) ter da v njihovem vrtcu med seboj mnogo bolj sodelujejo kot pa tekmujejo (M = 

3,75). Pomočniki vzgojiteljev so najnižje ocenili trditev, da si zaposleni med seboj zaupajo (M 

= 3,59) in da zaposleni med sabo sodelujejo kot kritični prijatelji (M = 3,61). Najbolj enotne 

odgovore so vzgojitelji dali trditvi, da se v njihovem vrtcu ceni delo sodelavcev, kjer je 

standardni odklon najnižji (0,708). Najbolj neenotni pri odgovorih so si pomočniki vzgojiteljev 

pri trditvi, da so odnosi med zaposlenimi dobri, kjer je standardni odklon najvišji (0,990). Iz 

rezultatov prav tako vidimo, da so vzgojitelji (M = 3,92) notranje odnose ocenili z višjo 

povprečno oceno kot pomočniki vzgojiteljev (M = 3,81). Lipičnik (1998) pojasnjuje, da je 

potrebno iskati skupne cilje in rešitve, le tako bodo odnosi med zaposlenimi boljši. V raziskavi 

SiOK (2007) so sodelujoči prav tako najnižje ocenili trditev, da si ljudje med seboj zaupajo. 

Notranji odnosi so dolgotrajen proces, ki se oblikuje v organizaciji (Kos, Knez, Kašnik in 

Deutsch, 2009 v Kos in Deutsch, 2012). T. Lamovec (1991: 22) omenja, da je zaupanje osnovni 

pogoj, za dobre medsebojne odnose. Prav tako je potrebno iskati različne načine, da pomagamo 

osebi, ki potrebuje pomoč. Konflikti, ki se pojavljajo med zaposlenimi, so nekaj vsakdanjega 

in nudijo možnost, da se zaposleni nekaj naučijo. Pomembno je, da konflikte rešujemo v skupno 

korist, saj tako odnosi postanejo trdnejši, povečata se medsebojno zaupanje in naklonjenost in 

hkrati se povečata pripravljenost za sodelovanje in nadaljnje komuniciranje (Lamovec, 1991: 

62). R. Mihalič (2007: 86) navaja, da moramo zaposlene spodbujati k sodelovanju in 

tekmovalnost ohranjati na ravni zdravega tekmovanja. Zaposlene moramo spodbujati, da si med 

seboj pomagajo in tako si bodo počasi začeli zaupati med seboj. Vodje morajo zaposlenim nudit 

oporo in jim zagotoviti pomoč, ko jo potrebujejo.  

 

Primerjava povprečnih vrednosti med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev, ki vplivajo na 

notranje odnose, je prikazana v grafu 2.  
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Graf 2: Primerjava notranjih odnosov med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev 

 

Rezultati iz grafa 2 kažejo, da vzgojitelji v svojem vrtcu najbolj cenijo delo sodelavcev (M = 

4,26), prav tako pomočniki vzgojiteljev (M = 4,06), vendar nekoliko manj kot vzgojitelji. 

Vzgojitelji (M = 4,17) so na drugo mesto postavili, da si zaposleni med seboj pomagajo, prav 

tako pomočniki vzgojiteljev (M = 4,06). Trditev, da si zaposleni med seboj zaupajo, je po 

mnenju vzgojiteljev (M = 3,74) in po mnenju pomočnikov vzgojiteljev (M = 3,59) dobila 

najnižjo oceno. Ivanko in Stare (2007: 283) poudarjata, da je potrebno v organizaciji graditi 

zaupanje med zaposlenimi. Odnosi, ki ne temeljijo na zaupanju, vodijo v dvome, negotovosti, 

odkrito nasprotovanje in strah. Pomembno je zaupanje, da bodo nove ideje, predlogi in zahteve 

vodili k skupnim sodelovanjem. T. Lamovec (1991: 46) meni, da če zaposlenim primanjkuje 

zaupanja, si morajo zaposleni med sabo nuditi oporo. 

 

Iz frekvenčne analize5 lahko vidimo, da so pri trditvi, da v njihovem vrtcu cenijo delo svojih 

sodelavcev vzgojitelji (84,8 %) in pomočniki vzgojiteljev (77,4%) izrazili strinjanje glede 

cenjenja dela svojih sodelavcev. Po mnenju anketiranih strokovnih delavcev vrtca (80,9 %) je 

cenjenje dela svojih sodelavcev najpomembnejše in vpliva na notranje odnose med zaposlenimi 

in se uvrsti na prvo mesto. Temu sledita trditvi, da si zaposleni med seboj pomagajo (80,4 %) 

in trditev, da so odnosi med zaposlenimi dobri (70,1 %). Pri trditvi, da si zaposleni med seboj 

pomagajo, so vzgojitelji (82,8 %) in pomočniki vzgojiteljev (78,2 %) ocenili, da se strinjajo s 

to trditvijo. Pri drugi trditvi, da so odnosi med zaposlenimi dobri, so vzgojitelji (70,7 %) ocenili 

                                                 
5 Priloga 10.2 – tabela 38 (Vprašanje 9 v anketnem vprašalniku). 
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višje strinjanje od pomočnikov vzgojiteljev (69,5 %). Ravno tako strokovni delavci vrtca (67,1 

%) izražajo strinjanje s trditvijo, da konflikte rešujejo v skupno korist. Vzgojitelji (69,7 %) 

ocenjujejo višje strinjanje od pomočnikov vzgojiteljev (64,9 %). Anektirani strokovni delavci 

(65,0 %) izražajo svoje strinjanje, da v njihovem vrtcu mnogo bolj sodelujejo kot tekmujejo, 

med njimi vzgojitelji (66,7 %) izražajo višje strinjanje kot pomočniki vzgojiteljev (63,5 %). Pri 

trditvi, da zaposleni med seboj sodelujejo kot kritični prijatelji (60,8 %), so strokovni delavci 

ocenili z nižjim strinjanjem, prav tako pri trditvi, da si zaposleni med seboj zaupajo (59,8 %). 

S. Kos Knez in Deutsch (2012: 17) menita, da je potrebno ohranjati pozitivne notranje odnose 

med zaposlenimi, ker lahko le-to ugodno vpliva na delovanje organizacije. Komunikacija ne 

more odpraviti vseh konfliktov in nesoglasij, lahko pa pomaga upravljati s konflikti v odnosih, 

če med sabo komuniciramo realistično in spretno (Ule, 2005: 329). 

 

Na notranje odnose pa lahko vpliva tudi organiziranost vrtca. Rezultati povprečnih vrednosti 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev o organiziranosti  v vrtcih so  prikazani v tabeli 12. 

 

Tabela 12: Prikaz rezultatov glede organiziranosti v vrtcih 

 Delovno mesto 

Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

N M Me Mo SD N M Me Mo SD 

1. Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj 

se od nas pričakuje pri delu 

99 4,36 5,00 5,00 0,735 114 4,31 4,00 5,00 0,777 

2. Zaposleni razumemo svoj položaj v 

organizacijski shemi 

99 4,44 5,00 5,00 0,673 115 4,34 4,00 5,00 0,748 

3. Vsak zaposleni ve, kakšne ima zadolžitve 99 4,39 5,00 5,00 0,793 114 4,39 5,00 5,00 0,759 

4. Odločitve naših vodij se sprejemajo 

pravočasno 

99 3,86 4,00 4,00 0,808 115 3,83 4,00 4,00 0,898 

5. V našem vrtcu so pristojnosti in 

odgovornosti medsebojno uravnotežene na 

vseh nivojih 

98 3,80 4,00 4,00 0,837 114 3,85 4,00 4,00 0,823 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, Mo – modus, SD – standardni odklon 

 

Vzgojitelji (M = 4,44) se najbolj strinjajo s trditvijo, da zaposleni razumejo svoj položaj v 

organizacijski shemi, medtem ko pomočniki vzgojiteljev (M = 4,34) to trditev uvrstijo na drugo 

mesto. Tej trditvi sledi, da vsak zaposleni ve, kakšne ima zadolžitve. To trditev so vzgojitelji 

(M = 4,39) in pomočniki vzgojiteljev (M = 4,39) ocenili z isto povprečno vrednostjo. Vzgojitelji 

se tudi strinjajo, da imajo zaposleni jasno predstavo o tem, kaj se od njih pričakuje (M = 4,36), 

medtem kot ko so pomočniki vzgojiteljev to trditev ocenili nekoliko nižje (M = 4,31). Na zadnje 

mesto so vzgojitelji (M = 3,80) glede na strinjanje uvrstili, da so pristojnosti in odgovornosti 

uravnotežene na vseh nivojih. To trditev pomočniki vzgojiteljev ocenjujejo z nekoliko višjo 
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oceno (M = 3,85). Pomočniki vzgojiteljev pa so na zadnje mesto postavili trditev, da odločitve 

vodij sprejemajo pravočasno (M = 3,83), medtem ko so vzgojitelji to trditev ocenili z višjo 

oceno (M = 3,86).  A. Ivančič (2007: 490) pravi, da je kakovostno vodenje tisto vodenje, pri 

katerem so strokovni delavci cenjeni, spoštovani, upoštevani, kjer ni privilegijev, kjer so vsi 

enaki in enakopravni. Delo mora biti organizirano tako, da je pravično za vse, da vsi vedo, kdo 

kaj dela.  

 

Iz frekvenčne analize6 lahko vidimo, da se vzgojitelji (90 %) in pomočniki vzgojiteljev (91,3 

%) strinjajo oz. se popolnoma strinjajo, da zaposleni razumejo svoj položaj v organizacijski 

shemi. Anketirani vzgojitelji kot tudi pomočniki vzgojiteljev to trditev postavljajo na prvo 

mesto. Vzgojitelji (86,9 %) na drugo mesto postavljajo trditev, da vedo, kakšne so njihove 

zadolžitve, medtem ko pomočniki vzgojiteljev (88,6 %) to trditev  postavljajo na tretje mesto. 

Najnižje strinjanje so tako vzgojitelji (64,3%) kot pomočniki vzgojiteljev (70,2 %) ocenili pri 

trditvi, da so pristojnosti in odgovornosti medsebojno uravnotežene na vseh nivojih.  

Pri notranjih odnosih nas je kljub temu zanimalo, če so te (tudi če majhne) razlike statistično 

značilne, zato smo izvedli postopek za preverjanje razlik med dvema nepovezanima skupinama. 

Sledijo rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa, ki nam povedo, če lahko uporabimo 

parametrični test, ali bomo uporabili neparametrični test za primerjavo dveh nepovezanih 

skupin.  

 

Tabela 13: Prikaz Kolmogorov-Smirnovega testa normalne porazdelitve 

Kolmogorov-Smirnov test normalne porazdelitve 

Delovno mesto D 

Stopnja 

prostosti p 

Vzgojitelj Notranji odnosi 0,088 99 0,055 

Pomočnik vzgojitelja Notranji odnosi 0,136 115 0,000 

Legenda: D – vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa, p – vrednost statistične značilnosti   

 

Rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa so pokazali, da za meritev Notranji odnosi pri enem 

izmed vzorcev ne moramo trditi, da ustreza normalni porazdelitvi (v enem primeru je vrednost 

p pod mejo 0,05; vrednosti označeni z rdečo barvo v zgornji tabeli), zato smo ponovno uporabili 

neparametrični Mann-Whitneyev U test za primerjavo dveh nepovezanih meritev. Rezultati 

tega testa so prikazani v tabeli 14. 

 

                                                 
6 Priloga 10.2 – tabela 39 (Vprašanje 2 v anketnem vprašalniku). 
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Tabela 14: Rezultati Mann-Wjotmey U testa za nepovezane meritve 

Mann-Whitney U test za nepovezane meritve 

 Notranji odnosi 

Mann-Whitney U 5284,500 

p 0,365 

 

Iz tabele 14 lahko razberemo, da med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev pri oceni notranjih 

odnosov ni statistično značilnih razlik, saj je vrednost statistične značilnosti p nad mejo 0,05 (p 

˃ 0,365; vrednost označena z rdečo barvo v zgornji tabeli). Na podlagi rezultatov lahko 

hipotezo H2: Pri percepciji notranjih odnosov med pomočniki vzgojiteljev in vzgojitelji 

obstajajo statistično pomembne razlike ne sprejmemo.  

 

Med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev se ne pojavljajo razlike pri percepciji notranjih 

odnosov, zato H2 ne sprejmemo. 
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7.3 KOMUNIKACIJA MED STROKOVNIMI DELAVCI 

 

V tretjem raziskovalnem vprašanju (RV 3) nas je zanimalo, kateri so najpogostejši vzroki slabe 

komunikacije med strokovnimi delavci. To smo preverjali s sklopom šestih trditev o notranji 

komunikaciji, kjer so anketirani spet s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice označili, s 

katero trditvijo se strinjajo in s katero ne. Zastavili smo si naslednjo hipotezo: H3: Najpogostejši 

vzrok slabe komunikacije je pomanjkanje informacij o dogajanju v vrtcu. 

Poleg tega nas je zanimalo, kakšni so vzroki slabe komunikacije med strokovnimi delavci glede 

na stopnjo izobrazbe. Dobljeni rezultati glede na primerjavo med vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev so prikazani v tabeli 15. 

 

Tabela 15: Rezultati analize dejavnikov notranje komunikacije med vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev 

 Delovno mesto 

Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

N M Me SD N M Me SD 

1. Delovni sestanki so redni 99 4,28 4,00 0,715 114 4,29 4,00 0,773 

2. V našem vrtcu se vodstvo in zaposleni pogovarjamo 

sproščeno, prijateljsko in enakovredno 
99 3,96 4,00 0,989 114 3,89 4,00 0,866 

3. V našem vrtcu se strokovni delavci med sabo pogovarjamo 

sproščeno, prijateljsko in enakovredno 
98 4,21 4,00 0,840 114 3,99 4,00 0,825 

4. Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro 

opravljanje našega dela 
99 3,98 4,00 0,845 114 4,03 4,00 0,825 

5. Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv 

način 
99 4,14 4,00 0,833 114 4,12 4,00 0,843 

6. O tem, kaj se dogaja v vrtcu, dobimo dovolj informacij 99 3,88 4,00 0,918 114 3,77 4,00 0,978 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 

 

Rezultati7 nam kažejo (tabela 15), da se vzgojitelji (88,9 %, M = 4,28) strinjajo oz. se 

popolnoma strinjajo, da imajo delovne sestanke redno. Kot pomemben dejavnik komunikacije 

se je pri vzgojiteljih (80,6 %, M = 4,21) pokazal, da se v vrtcu strokovni delavci med sabo 

pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakovredno. Prav tako se vzgojitelji (77,8 %, M = 4,14) 

strinjajo oz. se popolnoma strinjajo, da jim vodstvo posreduje informacije na razumljiv način. 

Temu sledi trditev, da jim nadrejeni dajejo dovolj informacij za dobro opravljane dela (75,8 %, 

M = 3,98). Nekoliko nižje strinjanje so vzgojitelji izrazili, da se vodstvo in zaposleni 

pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakovredno (71,7 % M = 3,96) ter da ne dobijo dovolj 

informacij o tem, kaj se dogaja v vrtcu (68,7 %, M = 3,88). Anketirani pomočniki vzgojiteljev 

                                                 
7 Priloga 10.2 – tabela 40 (Vprašanje 11 v anketnem vprašalniku). 
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(90,4 %, M = 4,29) se strinjajo oz. se popolnoma strinjajo, da imajo delovne sestanke redno. 

Temu sledijo trditve, da jim vodstvo posreduje informacije na razumljiv način (79,8 %, M = 

4,12), da jim nadrejeni dajejo dovolj informacij za dobro opravljeno delo (79,8 %, M = 4,03) 

ter da se strokovni delavci med sabo pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakovredno (73,6 

%, M = 3,99). Najnižje strinjanje so pomočniki vzgojiteljev dali trditvam, da se vodstvo in 

zaposleni pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakovredno (70,1 %, M = 3,89) in da dobijo 

dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v vrtcu (64,1 %, M = 3,77).  

V raziskavi SiOK (2007) so sodelujoči prav tako najnižje ocenili trditev, da dobivajo premalo 

informacij za dobro opravljeno delo. Rezultati nam povedo, da bi morali v posavskih vrtcih dati 

večji poudarek na informiranju zaposlenih o dogajanju v vrtcu. Eden od razlogov, da se pojavlja 

v organizacijah težava v komuniciranju oziroma informiranju zaposlenih, je pomanjkanja 

zaupanja. Tako se širjenje informacij zmanjša. Zaupanje lahko razvijemo, če sprejmemo čustva, 

misli in reakcije drugega. Nasprotnik, ki čuti, da mu ne zaupamo, se umakne in s tem tvegamo, 

da podanih informacij ne bo slišal, da nas bo zavrnil (Lamovec, 1991).  T. Ažman (2015: 71) 

meni, da mora odnos med vodstvom in zaposlenim temeljiti na zaupanju in dobrih izkušnjah, 

tako bodo sogovorniki dobili taka sporočila, s katerimi se bodo strinjali. Komunikacija med 

vodstvom in zaposlenimi bo tako demokratična, obojestranska, jasna in odprta. T. Devjak idr. 

(2009: 189) menijo, da je izbira ustrezne komunikacije ena ključnih poti k doseganju ciljev. 

Aktivno poslušanje pomeni prepoznavanje potreb vseh, ki so vpleteni v komunikacijo. To 

pomeni usklajenost besednega z nebesednim vidikom poslušanja. 

 

Iz tabele 15 je tudi razvidno, da so si najbolj enotni vzgojitelji (0,715) in pomočniki vzgojiteljev 

(0,773) pri trditvi, da so delovni sestanki v vrtcih redni, ker je standardni odklon najnižji. 

Najbolj neenotni so si vzgojitelji pri trditvi, o tem, da se vodstvo in zaposleni pogovarjajo 

sproščeno, prijateljsko in enakovredno, saj je standardni odklon najvišji (0,989). Pomočniki 

vzgojiteljev so si najbolj neenotni pri trditvi, o tem, da ne dobijo dovolj informacij o dogajanju 

v vrtcu, saj je standardni odklon najvišji (0,978). Rezultat, da ne dobijo zaposleni dovolj 

povratnih informaciji lahko povežemo tudi s tem, da se zaposleni med sabo premalo 

pogovarjajo. Možina idr. (2011: 27) opominjajo, da je povratna informacija bistvena za uspešno 

komunikacijo. Pomembno je tudi, kako se prenaša povratna informacija in kaj se nato dogaja s 

to informacijo. Ivanko in Stare (2007: 288) poudarjata pomen letnih pogovorov, ko si nadrejeni 

in zaposleni vzameta dovolj časa za izčrpen letni pogovor. Vsak udeleženec pogovora se lahko 

odkrito pogovori o nalogah, ciljih ter o pomanjkljivostih. Letni pogovori so priložnost, kjer 

lahko zaposleni povedo svojim nadrejenim, da nimajo dovolj informacij o tem, kar se dogaja v 
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vrtcu. V letnih pogovorih je možnost o izmenjavi mnenj, informacij in o tem, kar teži zaposlene. 

A. Ivančič (2007: 487) je v svoji raziskavi ugotovila, da si ljudje pogosto želijo sodelovati, 

povedati svoje mnenja, predloge, dobiti možnost, da komunicirajo, soodločajo. Problem pa 

nastane, ker se ne znajo pogovarjati in da ne znajo iskati skupne strategije. 

 

Zanimalo nas je tudi, kakšna je razlika v dejavnikih komunikacije med strokovnimi delavci 

glede na stopnjo izobrazbe. Zato smo podatke preverili s frekvenčno analizo, ki je prikazana v 

tabeli 16. 

 

Tabela 16: Rezultati analize dejavnikov notranje komunikacije med strokovnimi delavci glede 

na stopnjo izobrazbe 

Dejavniki komunikacije  Izobrazba N M SD 

1. Delovni sestanki so redni srednješolska 123 4,30 0,768 

višje ali visokošolska 72 4,22 0,716 

univerzitetna 15 4,53 0,640 

magisterij, specializacija 3 4,00 1,000 

Skupaj 213 4,29 0,745 

2. V našem vrtcu se vodstvo in zaposleni 

pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in 

enakovredno 

srednješolska 123 3,95 0,858 

višje ali visokošolska 72 3,88 1,074 

univerzitetna 15 3,87 0,743 

magisterij, specializacija 3 4,33 0,577 

Skupaj 213 3,92 0,923 

3. V našem vrtcu se strokovni delavci med sabo 

pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in 

enakovredno 

srednješolska 122 4,01 0,838 

višje ali visokošolska 72 4,22 0,826 

univerzitetna 15 4,27 0,884 

magisterij, specializacija 3 3,67 0,577 

Skupaj 212 4,09 0,838 

4. Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za 

dobro opravljanje našega dela 

srednješolska 123 4,07 0,817 

višje ali visokošolska 72 3,94 0,854 

univerzitetna 15 3,93 0,884 

magisterij, specializacija 3 3,33 0,577 

Skupaj 213 4,00 0,833 

5. Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na 

razumljiv način 

srednješolska 123 4,14 0,823 

višje ali visokošolska 72 4,15 0,850 

univerzitetna 15 4,07 0,961 

magisterij, specializacija 3 3,67 0,577 

Skupaj 213 4,13 0,836 

6. O tem, kaj se dogaja v vrtcu, dobimo dovolj 

informacij 

srednješolska 123 3,84 0,961 

višje ali visokošolska 72 3,79 0,949 

univerzitetna 15 3,87 0,915 

magisterij, specializacija 3 3,67 1,155 

Skupaj 213 3,82 0,950 

Legenda: N – numerus, M – povprečje,  SD – standardni odklon 
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Tabela 16 in frekvenčna analiza8 prikazujeta dejavnike, ki pomembno vplivajo na komunikacijo 

med strokovnimi delavci glede na stopnjo izobrazbe. Skoraj večina strokovnih delavcev z 

univerzitetno izobrazbo (93,3 %, M = 4,53) se strinja oz. se popolnoma strinja s trditvijo, da so 

delovni sestanki v vrtcu redni. Tudi strokovni delavci s srednješolsko izobrazbo (90,2 %, M = 

4,30) in z višjo oz. visoko stopnjo izobrazbe (88,9 %, = 4,22) so prav tako izrazili visoko 

strinjanje oz. popolnoma strinjanje, da so delovni sestanki v vrtcu redni. Strokovni delavci z 

magisterijem oz. specializacijo (66,6 %, M = 4,00) pa so se s to trditvijo strinjali nekoliko nižje.  

Strokovni delavci z magisterijem oz. specializacijo se strinjajo oz. se popolnoma strinjajo s 

trditvijo, da se v vrtcu vodstvo in zaposleni pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakovredno 

(100 %, M = 4,33). Najnižje se strinjajo strokovni delavci s srednješolsko (68,3 %, M = 3,84), 

višješolko oz. visokošolsko (63,9 %, M = 3,79) ter univerzitetno izobrazbo (66,7%, M = 3,87), 

da dobijo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v vrtcu. Medtem ko se strokovni delavci z 

magisterijem oz. specializacijo najnižje strinjajo s trditvijo, da nadrejeni dajejo dovolj 

informacij za dobro opravljeno delo (33,3 %, M = 3,33). Dimbleby in Burton (1995: 5 v Vec, 

2005: 18–19) pravita, da se komunikacija nanaša neposredno znotraj manjših skupin in poteka 

iz oči v oči med posameznikom oz. med več ljudmi. T. Ažman (2015) poudari, da se je potrebno 

naučiti sprejemati se sebe, prevzemati odgovornosti za komuniciranje ter se zavedati pomena 

komunikacije. Pomembno je, da vodstvo načrtno razvija dobro komunikacijo, ker to vodi k 

dobrim medsebojnim odnosom. Dobra komunikacija je pot k doseganju ciljev.  

 

Primerjava dejavnikov komunikacije med vzgojitelji in pomočniki je prikazana v grafu 3.  

 

 

Graf 3: Primerjava dejavnikov komunikacije med strokovnimi delavci 

                                                 
8 Priloga 10.2 – tabela 41 (Vprašanje 11 v anketnem vprašalniku). 
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Rezultati iz grafa 3 so pokazali, da se največ anketiranih strokovnih delavcev strinja, da so 

delavni sestanki redni (M = 4,29). Glede na strinjanje anketiranih temu sledita trditvi, da 

vodstvo posreduje informacije na razumljiv način (M = 4,13) in da se zaposleni med sabo 

pogovarjamo sproščeno, prijateljsko in enakovredno (M = 4,09). Naslednji dve trditvi, glede na 

strinjanje anketiranih sta, da nadrejeni dajejo dovolj informacij za dobro opravljeno delo (M = 

4,00), in da se vodstvo in zaposleni pogovarjajo sproščeno, prijateljsko in enakovredno (M = 

3,92). Najmanj anketiranih se strinja s trditvijo, da dobijo dovolj informacij o tem, kaj se dogaja 

v vrtcu (M = 3,82). Na podlagi teh rezultatov lahko hipotezo H3: Najpogostejši vzrok slabe 

komunikacije je pomanjkanje informacij o dogajanju v vrtcu, sprejmemo.  

 

Hipotezo 3 sprejmemo, saj je najpogostejši vzrok slabe komunikacije prav pomanjkanje 

informacij o dogajanju v vrtcu.  
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7.4 SPODBUJANJE ZAPOSLENIH PRI PROFESIONALNEM RAZVOJU S 

STRANI VODSTVA 

 

V četrtem raziskovalnem vprašanju (RV 4) nas je zanimalo, v kolikšni meri vodstvo vrtca 

spodbuja zaposlene pri profesionalnem razvoju.  Zastavili smo si naslednje vprašanje: H4: 

Vodstvo vrtca zaposlene, tako vzgojitelje kot pomočnike vzgojiteljev, spodbuja pri 

profesionalnem razvoju. Vodstvo vrtca jim tudi omogoča napredovanje v skladu s pravilnikom 

in zakonodajo. Anketirancem smo zastavili zaprta vprašanja. To smo preverjali s sklopom 

trditev o profesionalnem razvoju, ki je zajemal sedem trditev, na katera so anketirani ponovno 

odgovarjali s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice strinjanja s trditvijo (5 kaže na popolno 

strinjanje, 1 pa na popolno nestrinjanje). Hkrati nas je še zanimalo, kakšna je strokovna 

usposobljenost in učenje med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.  

Tabeli 17 in 18 prikazujeta vrednosti opisne statistike glede razvoja kariere za vzgojitelje in 

pomočnike vzgojiteljev glede na organiziranost vrtca (samostojni vrtec in vrtec pri osnovni 

šoli). 

 

Tabela 17: Rezultati analize dejavnikov razvoja kariere med vzgojitelji v vrtcih pri osnovni 

šoli in samostojnih vrtcih 

 Delovno mesto  

Vzgojitelj pri OŠ Vzgojitelj pri samostojnem 

vrtcu 

N M Me SD N M Me SD 

1. Zaposleni v našem vrtcu smo zadovoljni z dosedanjim 

osebnim razvojem 

63 4,17 4,00 0,708 36 3,89 4,00 0,919 

2. Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim 63 4,29 4,00 0,750 36 4,00 4,00 1,042 

3. Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za 

napredovanje 

62 4,13 4,00 0,839 36 3,78 4,00 1,245 

4. Zaposleni v našem vrtcu nimamo možnosti za 

napredovanje 

61 1,97 1,00 1,291 36 2,58 2,50 1,442 

5. Naše vodstvo pripravlja svoje naslednike 60 2,62 3,00 1,151 35 3,26 3,00 1,094 

6. Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši 

zasedejo najboljše položaje 

60 2,48 3,00 1,172 36 2,56 3,00 1,157 

7. Vodstvo vrtca spodbuja zaposlene pri profesionalnem 

razvoju 

63 4,21 4,00 0,901 36 4,06 4,00 1,094 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 

 

Rezultati nam kažejo (tabela 17), da se vzgojitelji pri osnovnih šolah (M = 4,29) strinjajo oz. se 

popolnoma strinjajo, da so kriteriji za napredovanje jasni vsem zaposlenim, temu sledi trditev, 

da vodstvo vrtca spodbuja zaposlene pri profesionalnem razvoju (M = 4,21). Prav tako se 

strinjajo oz. popolnoma se strinjajo, da so zaposleni v vrtcu zadovoljni z dosedanjim osebnim 
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razvojem (M = 4,17) ter da imajo zaposleni na vseh nivojih realne možnosti za napredovanje 

(M = 4,13). Trditev, s katero se zaposleni anektirani vzgojitelji pri osnovnih šolah najmanj 

strinjajo, je, da zaposleni nimajo možnosti za napredovanje (M = 1,97), kateri po nestrinjanju 

sledi, da imajo sistem, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje (M = 2,48). 

Naslednja trditev z nekoliko višjim strinjanjem je, da vodstvo pripravlja svoje naslednike (M = 

2,62). Vzgojitelji v samostojnih vrtcih se strinjajo, da vodstvo vrtca spodbuja zaposlene pri 

profesionalnem razvoju (M = 4,06) in da so kriteriji za napredovanje jasni vsem zaposlenim (M 

= 4,00). Temu sledijo trditve, da so zaposleni v vrtcu zadovoljni z dosedanjim osebnim 

razvojem (M = 3,89), da imajo zaposleni na vseh nivojih realne možnosti za napredovanje (M 

= 3,78) ter da njihovo vodstvo pripravlja svoje naslednike (M = 3,26). Najnižje strinjanje so 

vzgojitelji pri samostojnih vrtcih dali trditvi, da zaposleni v njihovem vrtcu nimajo možnosti za 

napredovanje (M = 2,58) ter da imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo 

najboljše položaje (M = 2,56). Zelo spodbuden je rezultat, da se vodstvo trudi, da spodbuja 

zaposlene pri profesionalnem razvoju, kar lahko povežemo s tem, da so zato zaposleni 

zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem. Pri trditvi, da v njihovem vrtcu nimajo možnosti 

za napredovanje so vzgojitelji jasno izrazili nestrinjanje s to trditvijo. A. Ivančič (2007: 487) je 

v svoji raziskavi zapisala da je potrebno pri pomanjkanju profesionalnega in osebnostnega 

razvoja zaposlenih okrepiti skupinske oblike dela, se dodatno izobraževati na treningih iz 

komuniciranja, posvetovanja z različnimi zunanjimi strokovnjaki. Z vsemi novimi oblikami 

dela se zaposleni krepijo in profesionalno rastejo in s tem se jim odpirajo možnosti 

napredovanja. R. Mihalič (2008) meni, da se najučinkovitejše spodbujanje izvaja s pomočjo 

komuniciranja, ki vključuje spodbude v besedah, in sicer: zelo dobro napredujete; uspelo vam 

bo; zelo dobro vam gre, kar tako naprej; verjamem v vas in v vaš cilj; kar tako naprej, to je 

prava pot; vem da zmorete in podpiramo vas. 

 

Iz rezultatov prav tako lahko vidimo, da so si bili anektirani vzgojitelji pri osnovnih šolah 

(1,291) in vzgojitelji pri samostojnih vrtcih (1,442) najbolj neenotni pri trditvi, da zaposleni v 

vrtcu nimajo možnosti za napredovanje, kjer je standardni odklon najvišji. Anketirani 

vzgojitelji pri osnovnih šolah (0,708) in vzgojitelji pri samostojnih vrtcih (0,919) najbolj enotni 

pri trditvi, da so zaposleni v vrtcu zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem, kjer je standardni 

odklon nižji. 
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Rezultati iz frekvenčne analize9 nam kažejo strinjanje pri vzgojiteljih pri OŠ (85,7 %) pri dveh 

trditvah, in sicer, da so kriteriji za napredovanje jasni vsem zaposlenim ter da so zaposleni v 

njihovem vrtcu zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem. Prav tako se s tema dvema 

trditvama strinjajo tudi vzgojitelji pri samostojnih vrtcih, vendar nekoliko manj (72,2 %). Pri 

trditvi, da zaposleni v njihovem vrtcu nimajo možnost za napredovanje, je opaziti razliko v 

strinjanju med vzgojitelji pri osnovnih šolah (16,4 %) in vzgojiteljih pri samostojnih vrtcih 

(27,8 %). Najnižje strinjanje so vzgojitelji pri osnovnih šolah (15 %) in pri vzgojiteljih pri 

samostojnih vrtcih (22,2 %) dali trditvi, da imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da 

najboljši zasedejo najboljše položaje.  

 

Tabela 18: Rezultati analize dejavnikov razvoja kariere med pomočniki vzgojiteljev v vrtcih 

pri osnovni šoli in samostojnih vrtcih 

 Delovno mesto 

Pomočnik vzgojitelja pri 

OŠ 

Pomočnik vzgojitelja pri 

samostojnem vrtcu 

N M Me SD N M Me SD 

1. Zaposleni v našem vrtcu smo zadovoljni z 

dosedanjim osebnim razvojem 

76 3,99 4,00 0,702 38 4,00 4,00 0,658 

2. Kriteriji za napredovanje so jasni vsem 

zaposlenim 

75 4,09 4,00 0,888 38 4,32 4,00 0,620 

3. Zaposleni na vseh nivojih imamo realne 

možnosti za napredovanje 

76 3,93 4,00 0,914 37 3,73 4,00 1,018 

4. Zaposleni v našem vrtcu nimamo možnosti za 

napredovanje 

76 2,24 2,00 1,365 38 2,63 2,50 1,324 

5. Naše vodstvo pripravlja svoje naslednike 74 2,51 3,00 1,196 37 3,24 3,00 1,188 

6. Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da 

najboljši zasedejo najboljše položaje 

75 2,43 3,00 1,141 38 3,26 3,00 0,795 

7. Vodstvo vrtca spodbuja zaposlene pri 

profesionalnem razvoju 

76 3,97 4,00 0,848 38 4,03 4,00 0,677 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 

 

Rezultati nam kažejo (tabela 18), da se pomočniki vzgojiteljev pri osnovnih šolah (M = 4,09) 

strinjajo oz. se popolnoma strinjajo, da so kriteriji za napredovanje jasni vsem zaposlenim. Kot 

drug pomemben dejavnik pri razvoju kariere navajajo, da so zaposleni v njihovem vrtcu 

zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem (M = 3,99). Prav tako se strinjajo, da vodstvo vrtca 

spodbuja zaposlene pri profesionalnem razvoju (M = 3,97) ter da imajo zaposleni na vseh 

nivojih realne možnosti za napredovanje (M = 3,93). Trditev, s katero se zaposleni anektirani 

pomočniki vzgojiteljev pri osnovnih šolah najmanj strinjajo, je, da zaposleni nimajo možnosti 

                                                 
 
9 Priloga 10.2 – tabela 42 (Vprašanje 12 v anketnem vprašalniku). 
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za napredovanje (M = 2,24), kateri po nestrinjanju sledi, da imajo sistem, ki omogoča, da 

najboljši zasedejo najboljše položaje (M = 2,43). Naslednja trditev z nekoliko višjim 

strinjanjem je, da vodstvo pripravlja svoje naslednike (M = 2,51).   

Pomočniki vzgojiteljev pri samostojnih vrtcih se strinjajo, da so kriteriji za napredovanje jasni 

vsem zaposlenim (M = 4,32). Temu sledijo trditve, da vodstvo vrtca spodbuja zaposlene pri 

profesionalnem razvoju (M = 4,03), da so zaposleni v njihovem vrtcu  zadovoljni z dosedanjim 

osebnim razvojem (M = 4,00) in da zaposleni na vseh nivojih imajo realne možnosti za 

napredovanje (M = 3,73). Najnižje strinjanje so pomočniki vzgojiteljev pri samostojnih vrtcih 

dali trditvi, da zaposleni v njihovem vrtcu nimajo možnosti za napredovanje (M = 2,63), temu 

sledita trditvi, da njihovo vodstvo pripravlja svoje naslednike (M = 3,24) in da imajo sistem 

napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje (M = 3,26). Iz rezultatov 

lahko vidimo, da so si bili anektirani pomočniki vzgojiteljev pri osnovnih šolah (1,365) in 

pomočniki vzgojiteljev pri samostojnih vrtcih (1,324) najbolj neenotni pri trditvi, da zaposleni 

v vrtcu nimajo možnosti za napredovanje, kjer je standardni odklon najvišji. Anketirani 

pomočniki vzgojiteljev pri osnovnih šolah (0,702) so bili najbolj enotni pri trditvi, da so 

zaposleni v vrtcu zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem, kjer je standardni odklon najnižji. 

Pomočniki vzgojiteljev pri samostojnih vrtcih pa so si bili najbolj enotni pri trditvi, da so 

kriteriji za napredovanje jasni vsem zaposlenim (0,620), kjer je standardni odklon najnižji. 

Pomembno je, da ima vsaka organizacija zapisano, kdaj in kako lahko nekdo napreduje in da 

se opravijo letni razgovori z zaposlenimi (Dular, 2015: 42).  

 

Iz frekvenčne analize10 lahko vidimo, da so pomočniki vzgojiteljev pri osnovnih šolah (81,4 %) 

in pomočniki vzgojiteljev pri samostojnih vrtcih (92,1 %)  izrazili strinjanje, da so kriteriji za 

napredovanje jasni vsem zaposlenim. Anketirani pomočniki vzgojiteljev pri osnovnih šolah 

(17,4 %) in pomočniki vzgojiteljev pri samostojnih vrtcih (31,6 %) so izrazili nizko strinjanje 

pri trditvi, da imajo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše položaje.  

S. Kos Knez in Deutsch (2012: 19) menita, da je razvoj kariere proces, v okviru katerega se 

vsak zaposleni odloči, kako bo potekal razvoj njegove poti. Na razvoj kariere lahko vplivajo 

vizija, vrednote, cilji, osebne lastnosti, veščine, znanja in spretnosti. Razvoj kariere mora 

potekati z roko v roki med zaposlenim in organizacijo. Če primerjamo naše rezultate s SiOK 

(2007) raziskavo, lahko ugotovimo, da so tudi v njihovi raziskavi na prvo mesto postavili 

trditev, da so zaposleni zadovoljni z dosedanjim osebnim razvojem. Visoko oceno pri tej trditvi, 

                                                 
10 Priloga 10.2 – tabela 42 (Vprašanje 12 v anketnem vprašalniku). 
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lahko povežemo z dobrim odnosom do zaposlenega (Dular, 2015: 42). Cilj izobraževanja in 

usposabljanja je graditev profesionalnega razvoja strokovnih delavcev (Devjak, 2012: 15).  

 

Zanimalo nas je tudi, kakšna je strokovna usposobljenost vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev ter kakšno je njihovo učenje, kar je razvidno iz tabele 19. 

 

Tabela 19: Rezultati analize dejavnikov strokovne usposobljenosti in učenja med vzgojitelji in 

pomočniki vzgojiteljev 

 Delovno mesto 

Vzgojitelj  Pomočnik vzgojitelja 

N M Mo SD VAR N M Mo SD VAR 

1. Zaposleni se učimo drug od drugega 99 4,35 4,00 0,675 0,455 115 4,24 4,00 0,683 0,467 

2. Vrtec zaposlenim nudi potrebno 

usposabljanje za dobro opravljanje dela 

99 4,24 5,00 0,797 0,635 115 4,17 4,00 0,858 0,736 

3. Sistem usposabljanja je dober 99 4,00 4,00 0,769 0,592 115 3,92 4,00 0,839 0,704 

4. Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so 

usposobljeni za delo 

99 3,98 5,00 0,926 0,857 115 3,93 4,00 1,041 1,083 

5. Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje 

zaposlenih 

99 4,15 4,00 0,800 0,640 115 4,05 4,00 0,867 0,752 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Mo – modus, SD – standardni odklon, VAR - varianca 

 

Rezultati  (tabela 19) nam kažejo, da se vzgojitelji (M = 4,35) in pomočniki vzgojiteljev (M =  

4,24), strinjajo, da se zaposleni učimo drug od drugega. Vzgojitelji (M = 4,24) in pomočniki 

vzgojiteljev (M = 4,17) so na drugo mesto postavili trditev, da vrtec zaposlenim nudi potrebno 

usposabljanje za dobro opravljeno delo. Temu sledi trditev, da se pri usposabljanju upoštevajo 

želje vseh zaposlenih. Pri tej trditvi so vzgojitelji (M = 4,15) izrazili večje strinjanje kot 

pomočniki vzgojiteljev (M = 4,05). Najmanj strinjanja so vzgojitelji (3,98) dali trditvi, da so 

pri njih zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za delo. Pomočniki vzgojiteljev (M = 3,92) pa so 

ocenili, da se najmanj strinjajo s trditvijo, da je sistem usposabljanja dober. R. Mihalič (2008) 

meni, da je potrebno zaposlene spodbujati k podajanju lastnih predlogov, idej in zamisli. 

Upoštevati je potrebno interese vseh vključenih zaposlenih, ter med zaposlenimi poiskati 

kompromise. Vsako odločitev, ki je bila sprejeta v soglasju z zaposlenim, bodo zaposleni 

sprejeli odločitev za svojo. Posledično bodo zaposleni z vso vnemo izvajali ukrepe in aktivnosti. 

Iz rezultatov lahko vidim, da se strokovni delavci učijo drug od drugega. Iz tega sledi, da se 

zaposleni učijo na primerih dobre prakse. Menimo, da se zaposleni veliko naučijo pri 

medsebojnih hospitacijah. Pri tem naj poudarimo, da je ob koncu hospitacije pomemben 

pogovor med udeleženci. Pomembno je, da si znajo povedati, kaj je dobrega, kaj bi bilo 

potrebno izboljšati oziroma pripeljati strokovnega delavca, da sam najde rešitev, kaj bi bilo 
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potrebno še izboljšati. Pri vsem tem je pomembno, da znamo biti kritični prijatelji, kar 

pripomore k osebni rasti in h kakovostnejšemu delu. Zanimivo je, da so zaposleni mnenja, da 

je v vrtcih še kar nekaj zaposlenih, ki niso usposobljeni za svoje delo. Sicer ne poznamo razloga 

za tak rezultat in lahko zgolj ugibamo. Lahko pa so zaposleni takega mnenja zgolj zaradi 

nestrinjanja z načinom dela sodelavca oziroma sodelavke. S. Kos Knez in Deutsch (2012: 20) 

pravita, da mora biti izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje pravica vseh zaposlenih 

v organizaciji. Če se zaposleni in vodstvo ne izobražuje dovolj kakovostno in načrtno, potem 

zelo hitro pride do težav v organizaciji oziroma do propada celotnega sistema v organizaciji.  

 

Rezultati frekvenčne analize11 nam kažejo, da so vzgojitelji iz samostojnih vrtcev ocenili višje 

strinjanje kot vzgojitelji pri osnovnih šolah. Vzgojitelji iz samostojnih vrtcih (94,4 %) in 

vzgojitelji pri osnovnih šolah (92 %) so najbolje ocenili trditev, da se zaposleni učimo drug od 

drugega. Več kot polovica vzgojiteljev iz samostojnih vrtcev (69,4%) in vzgojiteljev pri 

osnovnih šolah (68,3 %) se je strinjalo, da so pri njih zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za 

delo. Pomočniki vzgojiteljev pri osnovnih šolah (87,1 %) so najbolje ocenili trditev, da se 

zaposleni učimo drug od drugega, medtem ko so pomočniki vzgojiteljev iz samostojnih vrtcev 

(86,8 %) najbolje ocenili trditev, da vrtec zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro 

opravljanje dela. Pomočniki vzgojiteljev iz samostojnih vrtcev (68,4 %) so najniže ocenili 

trditev, da so pri njih zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za delo, medtem ko so pomočniki 

vzgojiteljev pri osnovnih šolah (71,5 %) najnižje ocenili trditev, da je sistem usposabljanja 

dober. 

 

Da bi lahko sprejeli ali zavrnili hipotezo, pa poglejmo še primerjavo dejavnikov, ki vplivajo na 

razvoj kariere med vzgojitelji v vrtcih pri osnovnih šolah in samostojnih vrtcih in pomočniki 

vzgojiteljev pri osnovnih šolah in pri samostojnih vrtcih so prikazani v grafu 4.  

 

                                                 
11 Priloga 10.2 – tabela 43 (Vprašanje 5 v anketnem vprašalniku). 
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Graf 4: Primerjava dejavnikov med vzgojitelji v vrtcih pri osnovnih šolah in pri samostojnih 

vrtcih ter pomočniki vzgojiteljev pri osnovnih šolah in pri samostojnih vrtcih, ki vplivajo na 

razvoj kariere 

 

R. Mihalič (2008) poudarja pomen, da zaposlene spodbujamo, da povedo svoje načrte in 

pričakovanja glede kariernega, osebnega in strokovnega razvoja. Zaposlenim je potrebno 

narediti načrt glede njegovega razvoja in predvidevati hiter napredek v organizaciji. 

Zaposlenemu je potrebno dati možnosti izobraževanja, dela, napredovanja ter narediti okvir do 

kdaj. Če začne prihajati do večjih odstopanj od dogovorjenega, je potrebno zaposlenega vrniti 

na pravo in želeno karierno pot, se z njim pogovarjati in poiskati kompromise ter uskladiti pot 

želenega razvoja glede na spremembe. Poudarja pomen, da mora vodstvo narediti vse, da se 

bodo zaposleni lahko enakovredno razvijali in da bodo vsi enako motivirani za delo. Rezultati 

so pokazali, da vodstvo vrtca zaposlene tako vzgojitelje (M = 4,15) kakor pomočnike 

vzgojiteljev (M = 3,99), spodbuja pri profesionalnem razvoju, kar kaže povprečna ocena 

strinjanja, tako lahko prvi del hipoteze (H 4) vseeno potrdimo. V drugem delu (H 4), da vodstvo 

vrtca omogoča vzgojiteljem (M = 4,00) in pomočnikom vzgojitelja (M = 3,87) napredovanje v 

skladu s pravilnikom in zakonodajo, pa lahko iz rezultatov razberemo, da zaposleni na vseh 

nivojih imajo realne možnosti za napredovanje, kar tudi kaže povprečna ocena strinjanja, tako 

lahko tudi drugi del hipoteze (H 4) potrdimo. 
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Na podlagi teh rezultatov lahko hipotezo H4: Vodstvo vrtca zaposlene, tako vzgojitelje kot 

pomočnike vzgojitelja, spodbuja pri profesionalnem razvoju. Vodstvo vrtca jim tudi omogoča 

napredovanje v skladu s pravilnikom in  zakonodajo, sprejmemo.  

 

Raziskava je pokazala, da vodstvo vrtca zaposlene, tako vzgojitelje kot pomočnike vzgojitelja, 

spodbuja pri profesionalnem razvoju. Prav tako vodstvo vrtca omogoča napredovanje v skladu 

s pravilnikom in zakonodajo, zato H4 sprejmemo. 
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7.5 VPLIV DELOVNE DOBE NA MOTIVIRANOST ZA OPRAVLJANJE 

DELA V VRTCU 

 

V petem raziskovalnem vprašanju (RV 5) nas je zanimalo, kako pogosto je delovna doba 

vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev povezana z motiviranostjo za opravljanje dela v vrtcu 

Glede na zastavljeno vprašanje smo si zastavili naslednjo hipotezo: H5: Med motiviranostjo 

zaposlenih za opravljanje dela in delovno dobo obstaja negativna povezanost. Anketirancem 

smo zastavili zaprta vprašanja. To smo preverjali s pomočjo sklopa šestih trditev. Na vprašanje 

o motiviranosti so sodelujoči v raziskavi odgovarjali s pomočjo petstopenjske lestvice, kjer je 

5 pomenilo, da se popolnoma strinjajo, 1 pa da se sploh ne strinjajo. Poleg tega nas je še 

zanimalo, kakšen je odnos do kakovosti in inovativnost ter iniciativnost. Dobljene rezultate smo 

prikazali v tabeli 20. 

 

Tabela 20: Vpliv delovne dobe na motiviranost in zavzetost med vzgojitelji in pomočniki 

vzgojiteljev 

 Delovno mesto 

Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

N M Me SD N M Me SD 

1. V našem vrtcu smo pripravljeni za dodaten napor, kadar se 

to pri delu zahteva 

98 4,48 5,00 0,596 115 4,43 5,00 0,702 

2. V našem vrtcu so postavljene zelo visoke zahteve glede 

delovne uspešnosti 

99 3,91 4,00 0,846 114 3,91 4,00 0,898 

3. Zaposleni v našem vrtcu smo zavzeti za svoje delo 98 4,30 4,00 0,677 115 4,39 4,00 0,631 

4. V našem vrtcu vodstvo ceni dobro opravljeno delo 98 4,29 4,00 0,825 114 4,32 4,50 0,813 

5. Delovni rezultati so v našem vrtcu hitro opazni in smo 

pohvaljeni 

98 3,94 4,00 0,847 115 3,97 4,00 0,964 

6. Zaposleni v vrtcu smo dovolj zavzeti in motivirani za 

opravljanje svojega dela 

99 4,09 4,00 0,784 115 4,17 4,00 0,783 

Legenda: N – numerus, M – povprečje,  SD – standardni odklon 

 

Rezultati12 nam kažejo (tabela 20), da se po mnenju anketiranih vzgojiteljev najbolj strinjajo, 

da so v njihovem vrtcu pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva (94,9 % M = 

4,48). Temu sledijo trditve, da so zaposleni v njihovem vrtcu zavzeti za svoje delo (89,8 %, M 

= 4,30), da vodstvo ceni dobro opravljeno delo (82,7 %, M = 4,29) ter da so zaposleni v vrtcu 

dovolj zavzeti in motivirani za opravljanje svojega dela (77,7 %, M = 4,09). Vzgojitelji so 

najnižje ocenili, da so delovni rezultati v njihovem vrtcu hitro opazni in so pohvaljeni (71,5 %, 

M = 3,94) in da so v njihovem vrtcu postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti 

                                                 
12 Priloga 10.2 – tabela 44  in 45 (Vprašanje 7 v anketnem vprašalniku). 
 



86 

 

(74,7 %, M = 3,91). Pomočniki vzgojiteljev se prav tako najbolj strinjajo, da so v njihovem 

vrtcu pripravljeni na dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva (92,2 %, M = 4,43). Temu 

sledijo trditve, da so zaposleni v njihovem vrtcu zavzeti za svoje delo (92,2 %, M = 4,39), da 

vodstvo ceni dobro opravljeno delo (85,1 %, M = 4,32) ter da so zaposleni v vrtcu dovolj zavzeti 

in motivirani za opravljanje svojega dela (80 %, M = 4,17). Pomočniki vzgojiteljev so najnižje 

ocenili, da so delovni rezultati v njihovem vrtcu hitro opazni in so pohvaljeni (73,9 %, M = 

3,97) in da so v njihovem vrtcu postavljene zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti (71,9 

%, M = 3,91). Zanimala nas je motiviranost in zavzetost med vzgojitelji glede na delovno dobo 

(graf 5) in med pomočniki vzgojiteljev glede na delovno dobo (graf 6). 

 

 

Graf  5: Vpliv delovne dobe na motiviranost in zavzetost med vzgojitelji glede na delovno dobo 

 

Rezultati13 nam kažejo (graf 5), da so vzgojitelji od 21 do 30 let delovno dobe (M = 4,61), 

vzgojitelji z več kot 31 let delovne dobe (M = 4,56), vzgojitelji do 10 let delovne dobe (M = 

4,45) in vzgojitelji od 11 do 20 let delovne dobe (M = 4,38) trditev, da se v njihovem vrtcu 

pripravljeni za dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva, uvrstili na prvo mesto. Najnižje 

strinjanje so vzgojitelji z 11 do 20 let delovne dobe ocenili, da se v njihovem vrtcu postavljene 

zelo visoke zahteve glede delovne uspešnosti (M = 3,67). Temu sledita trditvi, ki so jih 

                                                 
13 Priloga 10.2 – tabela 46 (Vprašanje 7 v anketnem vprašalniku). 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

V našem vrtcu smo pripravljeni za dodaten napor,
kadar se to pri delu zahteva

V našem vrtcu so postavljene zelo visoke zahteve
glede delovne uspešnosti

Zaposleni v našem vrtcu smo zavzeti za svoje delo

V našem vrtcu vodstvo ceni dobro opravljeno delo

Delovni rezultati so v našem vrtcu hitro opazni in
smo pohvaljeni

Zaposleni v vrtcu smo dovolj zavzeti in motivirani za
opravljanje svojega dela

Vpliv delovne dobe na motiviranost in zavzetost med 
vzgojitelji

Več kot 31 let od 21 do 30 let od 11 do 20 let do 1o let



87 

 

vzgojitelji od 21 do 30 let delovne dobe ocenili, da so zaposleni v vrtcu dovolj zavzeti in 

motivirani za opravljanje svojega dela (M = 3,83) ter da so dobljeni rezultati v vrtcu hitro opazni 

in so pohvaljeni (M = 3,83). Vzgojitelji do 10 let delovne dobe (M = 3,95) in vzgojitelji do 31 

let delovne dobe (M = 4,00) so najnižje ocenili trditev, da so v njihovem vrtcu postavljene zelo 

visoke zahteve glede delovne uspešnosti. Za zaposlene, ki so motivirani, se je potrebno 

potruditi, da ohranjamo njihovo zagnanost (Kranjc, 1982: 21 v Ivanko in Stare, 2007). Vodstvo 

mora poskrbeti, da se zaposleni čim bolje počutijo in da so čim bolje motivirani v organizaciji. 

Motiviranost za delo se povezuje s potrebami zaposlenega ter kako se ravna z njimi (Ivanko in 

Stare, 2007: 85). Zaposleni ne dosegajo postavljenih ciljev, če se ne držijo rokov, če niso 

ustrezno motivirani za delo (Kos in Deutsch, 2012). Iz tega lahko sklepamo, če zaposleni niso 

motivirani za delo, je kakovost v organizaciji bistveno slabša. R. Mihalič (2007: 88) navaja, da 

je potrebno za zaposlene izvajati redne motivacijske konference med zaposlenimi in vodstvom, 

dosežke naj zaposleni predstavijo vsem ostalim, vodje naj bodo usposobljeni za motiviranje 

zaposlenih za opravljanje nalog in dobro delo naj bo vedno nagrajeno. 

 

 

Graf 6: Vpliv delovne dobe na motiviranost in zavzetost med pomočniki vzgojiteljev glede na 

delovno dobo 
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Rezultati14 nam kažejo (graf 6), da so pomočniki vzgojiteljev z več kot 31 let delovne dobe (M 

= 4,56), pomočniki vzgojiteljev z 11 do 20 let delovne dobe (M = 4,53) in pomočniki 

vzgojiteljev z 21 do 30 let delovne dobe (M = 4,26) postavili trditev, da so v njihovem vrtcu 

pripravljeni za dodaten napor, kadar se to pri delu zahteva (M = 4,56), na prvo mesto. 

Pomočniki vzgojiteljev do 10 let delovne dobe so na prvo mesto postavili trditev, da so 

zaposleni v njihovem vrtcu zavzeti za svoje delo (M = 4,44). Najmanj strinjanja so pomočniki 

vzgojiteljev z 21 do 30 let delovne dobe izkazali trditvi, da so rezultati v njihovem vrtcu hitro 

opazni in so pohvaljeni (M = 3,79). Ivanko in Stare (2007: 86) pravita, da na motivacijo vplivajo 

sposobnost razumevanja, postavljanje pravilnih izzivov in zgledov, spodbujanje zaposlenih, 

sprejemanje novih predlogov in pripomb, pooblaščanje, usposabljanje, dobro plačilo za delo in 

profesionalna rast zaposlenega. Iz tega lahko sklepamo, da delovna doba nikakor ni povezana 

z motiviranostjo. Res je, da z leti lahko motivacija hitro upade, vendar če zaposlene z 

učinkovitimi sredstvi in dobrim načinom vodenja pravilno motiviramo za delo, s tem ne bomo 

imeli težav. Zaposleni morajo najti potrebne motive, cilje in razloge in bodo dali lahko vse od 

sebe neglede na starost oziroma delovno dobo. Zaposleni v vrtcu so dovolj zavzeti in motivirani 

za opravljanje svojega dela, če so spočiti, če jim je ponujeno dovolj prostočasnih aktivnosti in 

dovolj dopusta (Boštjančič in Kastelic, 2015: 49). V raziskavi SiOK (2007) so prav tako na 

prvo mesto postavili trditev, da so v njihovi organizaciji pripravljeni za dodaten napor, kadar 

se to pri delu zahteva. Zanimalo nas je tudi, kakšen odnos imajo strokovni delavci do kakovosti 

v vrtcih. Rezultati anketiranih strokovnih delavcev so prikazani v tabeli 21. 

 

Tabela 21: Odnos do kakovosti med strokovnimi delavci 

 Delovno mesto 

Vzgojitelj Pomočnik vzgojitelja 

N M Me SD N M Me SD 

1. Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega dela 99 4,61 5,00 0,491 115 4,52 5,00 0,583 

2. Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju 

standardov kakovosti 

99 4,58 5,00 0,555 113 4,54 5,00 0,552 

3. Kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembni 98 3,96 4,00 0,907 115 4,17 4,00 0,805 

4. Naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje 

kakovosti 

99 4,23 4,00 0,683 115 4,37 4,00 0,692 

5. Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje 

cenjene stranke 

98 4,24 4,00 0,761 114 4,11 4,00 0,780 

6. Vodstvo sodeluje na seminarjih, sestankih in aktivih 99 4,62 5,00 0,529 115 4,54 5,00 0,582 

7. Vrtec ima izdelan razvojni načrt vrtca 99 4,13 4,00 0,911 114 4,41 5,00 0,714 

8. Vodstvo poskuša vedno znova izboljšati kakovost dela v 

zavodu 

99 4,42 5,00 0,716 114 4,39 4,00 0,672 

Legenda: N – numerus, M – povprečje,  SD – standardni odklon 

                                                 
14 Priloga 10.2 – tabela 47 (Vprašanje 7 v anketnem vprašalniku). 
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Rezultati naše raziskave kažejo, da trditev, ki po mnenju vzgojiteljev pomembno vpliva na 

odnos do kakovosti je, da vodstvo sodeluje na seminarjih, sestankih in aktivih (M = 4,62), sledi, 

da se zaposleni čutijo odgovorne za kakovost njihovega dela (M = 4,61) ter da zaposleni po 

svoji moči prispevajo k doseganju standardov kakovosti (M = 4,58). Trditev, ki je po mnenju 

vzgojiteljev najmanj pomembna, je , da sta kakovost in količina del pri njih enako pomembni 

(M = 3,96). Po mnenju pomočnikov vzgojiteljev je trditev, ki najbolj pomembno vpliva na 

odnos do kakovosti, da zaposleni po svoji moči prispevajo k doseganju standardov kakovosti 

(M = 4,54), sledi, da vodstvo sodeluje na seminarjih, sestankih in aktivih (M = 4,54) ter da ima 

vrtec izdelan razvojni načrt (M = 4,41). Trditev, ki je po mnenju pomočnikov vzgojiteljev 

najmanj pomembna je, da druge sodelavce in oddelke obravnavajo kot svoje cenjene stranke 

(M = 4,11). Če pogledamo rezultate, vidimo, da so  strokovni delavci podali zelo visoko 

strinjanje vsem dimenzijam odnosa do kakovosti. Iz rezultatov lahko vidimo, da so si bili 

anektirani vzgojitelji (0,491) najbolj enotni pri trditvi, da se zaposleni čutijo odgovorne za 

kakovost njihovega dela, kjer je standardni odklon najnižji. Anketirani vzgojitelji (0,911) so 

bili najbolj neenotni pri trditvi, da ima vrtec izdelan razvojni načrt vrtca, kjer je standardni 

odklon najvišji. V raziskavi SiOK (2007) je bil sklop trditev glede odnosa do kakovosti ena 

izmed najvišje ocenjenih dimenzij organizacijske klime. Če primerjamo naše rezultate z 

rezultati SiOK, lahko tudi ugotovimo, da so strokovni delavci sklop trditev glede kakovosti 

ocenili z zelo visoko oceno. 

 

Iz frekvenčne analize15 lahko vidimo, da so vzgojitelji ne glede na delovno dobo najvišje ocenili 

trditev, da se zaposleni čutijo odgovorne za kakovost njihovega dela (100 %). Prav tako, so 

vzgojitelji od 21 do 30 let delovne dobe in vzgojitelji nad 31 let delovne dobe izrazili visoko 

strinjanje glede trditve, da zaposleni po svoji moči prispevajo k doseganju standardov kakovosti 

(100 %). Vzgojitelji od 21 do 30 let delovne dobe in vzgojitelji nad 31 let delovne dobe so 

izrazili visoko strinjanje glede trditve, vodstvo sodeluje na seminarjih, sestankih in aktivih (100 

%). Najnižje strinjanje so vzgojitelji z več kot 31 let delovne dobe dali trditvi, da sta kakovost 

dela in količine pri njih enako pomembni (57,9 %). Pomočniki vzgojiteljev od 11 do 20 let 

delovne dobe in pomočniki vzgojiteljev več kot 31 let delovne dobe so najviše izrazili strinjanje 

pri trditvah, da se zaposleni čutijo odgovorne za kakovost njihovega dela (100 %) in da 

zaposleni po svoji moči prispevajo k doseganju standardov kakovosti (100 %). Pomočniki 

vzgojiteljev z več kot 31 let delovne dobe so izrazili visoko strinjanje, kar pri zadnjih štirih 

                                                 
15 Priloga 10.2 – tabela 48 in 49 (Vprašanje 6 v anketnem vprašalniku). 
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trditvah, in sicer, da sodelavce in oddelke obravnavajo kot svoje cenjenje stranke (100 %), da 

vodstvo sodeluje na seminarjih, sestankih in aktivih (100 %), da ima vrtec izdelan razvojni načrt 

vrtca (100 %) in da vodstvo poskuša vedno znova izboljšati kakovost dela v zavodu (100 %). 

Najnižje so ocenili trditev pomočniki vzgojiteljev od 21 do 30 let delovne dobe, da sta kakovost 

dela in količina pri njih enako pomembni (57,9 %). 

Rezultati nam lahko povedo, da vodstvo vrtca v veliki meri prisostvuje na sestankih, seminarjih 

in aktivih. Glede na take odgovore lahko sklepamo, da vodstvo vrtca daje velik poudarek na 

kakovost dela in s tem pripomore h kakovostnejšemu delu strokovnih delavcev. V organizaciji 

naj bi bila tri ključna načela: doseči čim večje zadovoljstvo zaposlenih, stalno izboljševati 

procese in doseči čim pristnejše sodelovanje med zaposlenimi. Čim boljše bo sodelovanje med 

zaposlenimi, tem lažje bo realizirati cilje kakovosti (Marolt in Gomišček v Kos Knez in 

Deutsch, 2012: 11). V vrtcu je pomembno, da pobudo za spremembo dajejo vsi strokovni 

delavci, le tako bodo delali bolj kakovostno in posledično bodo bolj motivirani za delo. Zato 

nas je še zanimalo, kakšna je inovativnost in iniciativnost med strokovnimi delavci v vrtcih iz 

Posavja.  

 

Tabela 22: Rezultati analize o inovativnosti in iniciativnosti med strokovnimi delavci v 

Posavju 

Vrednosti opisne statistike 

 

Zaposleni v 

našem vrtcu se 

zavedamo 

nujnosti 

sprememb 

Naše izdelke in 

storitve stalno 

izboljšujemo in 

posodabljamo 

V našem vrtcu se 

pričakuje, da 

predloge za 

izboljšave dajejo 

vsi – ne le naše 

vodstvo 

Zaposleni smo 

pripravljeni 

prevzeti tveganje 

za uveljavitev 

svojih pobud 

Napake med 

preskušanjem 

novih načinov 

dela so v naši 

organizaciji 

sprejemljive 

N Veljavni 

odgovori 

219 216 218 218 218 

Manjkajoči 0 3 1 1 1 

Povprečje  4,15 4,21 4,30 4,00 3,93 

Mediana 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Modus 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 

Standardni odklon 0,723 0,716 0,718 0,744 0,826 

Varianca 0,523 0,513 0,516 0,553 0,682 

 

Rezultati naše raziskave (tabela 22) nam kažejo, da se strokovni delavci najbolj strinjajo s 

trditvijo, da predloge za izboljšanje dajejo vsi (M = 4,30). Temu sledita trditvi, da izdelke in 

storitve ves čas izboljšujejo in posodabljajo (M = 4,21), in da se zaposleni zavedajo nujnosti 

sprememb (M = 4,15). Najmanj anketiranih se strinja s sledečima trditvama, da so zaposleni 

pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavljanje svojih pobud (M = 4,00), in da so napake 

sprejemljive (M = 3,93).  
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Iz frekvenčne analize16 pa lahko vidimo, da so vzgojitelji z več kot 31 let delovne dobe najvišje 

ocenili trditev, da se v njihovem vrtcu pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi, ne le 

vodstvo (94,7 %). Najnižje strinjanje pa so vzgojitelji z več kot 31 let delavne dobe dali trditvi, 

da so napake med preskušanjem novih načinov dela v njihovem vrtcu sprejemljive (63,2 %). 

Pomočniki vzgojiteljev od 21 do 30 let delovne dobe z več kot 31 let delovne dobe so se strinjali 

oz. so se popolnoma strinjali s trditvijo, da se v njihovem vrtcu pričakuje, da predloge za 

izboljšave dajejo vsi, ne le vodstvo (100 %). Najnižje strinjanje pa so pomočniki vzgojiteljev 

od 11 do 20 let delovne dobe dali trditvi, da so napake med preskušanjem novih načinov dela v 

njihovem vrtcu sprejemljive (71 %). 

Rezultati nam povedo, da si strokovni delavci prizadevajo, da si svoje delo nenehno izboljšujejo 

in posodabljajo. S. Kos Knez in Deutsch (2012: 12) pravita, da mora vsaka organizacija 

inovativnost razumeti kot vrednoto zaposlenih, saj so zaposleni zelo ustvarjalni in je to 

neprecenljivo za vsako organizacijo. Vse organizacije, ki delujejo uspešno, postavljajo 

inovativnost kot eno glavnih vrednot za razvoj organizacije. R. Mihalič (2007: 88) pravi, da 

mora vodstvo spodbujati zaposlene k ustvarjalnosti, vedno znova je potrebno iskati nove načine 

dela, spodbujati zaposlene, da prevzamejo vodenje in zaposlene vedno pohvaliti in nagraditi za 

vse predloge, ki vodijo v izboljšavo.  

 

V nadaljevanju nas je še zanimalo, ali med motiviranostjo za opravljanje dela in delovno dobo 

zaposlenih obstaja negativna povezava – če so tisti, ki imajo višjo delovno dobo, tudi manj 

motivirani za delo. To smo preverjali s pomočjo odgovorov na trditev »Zaposleni v vrtcu smo 

dovolj zavzeti in motivirani za opravljanje svojega dela.« in delovno dobo anketiranih. Pred 

preverjanjem povezave med tema meritvama smo ponovno najprej preverili če meritvi ustrezata 

normalni porazdelitvi, saj to ponovno vpliva na izbiro teta korelacije. Rezultati Kolmogorov-

Smirnovega testa so v spodnji tabeli 23. 

 

Tabela 23: Prikaz Kolmogorov-Smirnovega testa normalne porazdelitve 

Kolmogorov-Smirnov test normalne porazdelitve 

 D 

Stopnja 

prostosti p 

Zaposleni v vrtcu smo dovolj zavzeti in 

motivirani za opravljanje svojega dela. 

0,284 214 0,000 

Delovna doba v vzgoji in izobraževanju 0,260 214 0,000 

Legenda: D – vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa, p – vrednost statistične značilnosti   

                                                 
16 Priloga 10.2 – tabela 50 in 51  (Vprašanje 8 v anketnem vprašalniku). 
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Iz rezultatov (tabela 23) Kolmogorov-Smirnovega testa je razvidno, da nobena meritev (ne 

motiviranost kakor tudi ne delovna doba anketiranih) ne ustreza normalni porazdelitvi, saj je v 

obeh primerih vrednost p pod mejo 0,05 (vrednosti, označeni z rdečo barvo v zgornji tabeli). 

Zaradi tega smo za preverjanje povezanosti med meritvami uporabili neparametrični test 

korelacije – Spearmanov test korelacije, katerega rezultati so prikazani v tabeli 24. 

 

Tabela 24: Prikaz Spearmanove korelacije 

Spearmanova korelacija 

 

Delovna doba v 

vzgoji in 

izobraževanju 

Zaposleni v vrtcu smo dovolj zavzeti in motivirani 

za opravljanje svojega dela. 

Spearmanov rho koeficient -0,019 

p 0,777 

N 215 

 

Iz rezultatov (tabela 24)  Spearmanove korelacije med dvema meritvama je razvidno, da obstaja 

negativna povezanost, saj je koeficient Spearmanove korelacije rho negativen (rho = -0,019). 

Ampak vrednost statistične značilnosti p ni pod mejo statistične značilnosti 0,05 (p = 0,777; 

vrednost, označena z rdečo barvo v zgornji tabeli), kar pomeni, da povezanost ni statistično 

značilna. Na podlagi teh rezultatov hipotezo H5: Med motiviranostjo zaposlenih za 

opravljanje dela in delovno dobo obstaja negativna povezanost, zavrnemo. 

 

Raziskava je pokazala, da med motiviranostjo zaposlenih za opravljanje dela in delovno dobo 

ne obstaja negativna povezanost, zato H5 ne potrdimo. 
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7.6 POGLEDI STROKOVNIH DELAVCEV VRTCA PRI POSTAVLJANJU 

VIZIJE, POSLANSTVA TER CILJEV VRTCA 

 

V šestem raziskovalnem vprašanju (RV 6) nas je zanimalo, v kolikšni meri so vzgojitelji in 

pomočniki zadovoljni pri svojem delu. Glede na zastavljeno vprašanje smo si zastavili 

naslednjo hipotezo: H6: Med vzgojitelji, ki delajo v vaškem okolju in tistimi, ki delajo v mestnem 

okolju, obstajajo razlike v zadovoljstvu. Med pomočniki vzgojiteljev, ki delajo v vaškem okolju 

in tistimi, ki delajo v mestnem okolju, obstajajo razlike v zadovoljstvu. Anketirancem smo 

zastavili zaprta vprašanja glede zadovoljstva pri delu. Hkrati pa smo želeli dobiti še podatke o 

nagrajevanju, kakšno je ravnanje z zaposlenimi in kakšen je vpliv organizacijske klime na 

zadovoljstvo zaposlenih. Ker nas je najprej zanimalo, kakšno je zadovoljstvo med vsemi 

strokovnimi delavci v Posavju, smo najprej pripravili analizo rezultatov med strokovnimi 

delavci, kar je prikazano v grafu 7. 

 

 

Graf  7: Rezultati analize o zadovoljstvu med strokovnimi delavci 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Zadovoljstvo pri delu med strokovnimi delavci

Zelo nezadovoljen Nezadovoljen Niti zadovoljen, niti nezadovoljen Zadovoljen Zelo zadovoljen



94 

 

Rezultati17 nam kažejo (graf 7), da so strokovni delavci v Posavju zelo zadovoljni s stalno 

zaposlitvijo (65,6 %),  z delovnim timom, v katerem delajo (63,4 %), sledi zadovoljstvo z delom 

(53,5 %) in zadovoljstvo z neposredno nadrejenim (47,9 %). Najmanj so bili zadovoljni z višino 

plače (12,7 %). Strokovni delavci so najbolj enotno odgovarjali na vprašanje o zadovoljstvu z 

delom (0,641), ker je standardni odklon najnižji. Strokovni delavci so najbolj neenotno 

odgovarjali glede zadovoljstva z možnostjo za napredovanje v nazive (1,272), sledi možnost za 

napredovanje v plačne razrede (1,109) in zadovoljstvo z višino plače (1,068), ker je standardni 

odklon najvišji. Rezultati naše raziskave glede zadovoljstva s stalno zaposlitvijo so podobni z 

raziskavo Hažiča (2015), kjer so anketiranci prav tako na prvo mesto postavili trditev, da so 

zadovoljni s stalno zaposlitvijo. Prav tako so v tej raziskavi ugotovili, da zaposleni niso 

zadovoljni s plačo, prav tako kot naši anketiranci. T. Škrget (2016) je prav tako dobila podobne 

rezultate kot mi, in sicer so najbolj zadovoljni z delovnim časom in z možnostjo za 

izobraževanje, najmanj pa so zadovoljni z vodstvom organizacije in s plačo. V raziskavi SiOK 

(2007) so anketiranci relativno zadovoljni s plačo, niso pa zadovoljni z vodstvom in z 

možnostjo za napredovanje. R. Mihalič (2008: 38–39) pravi, da plača ni vedno ključ do 

zadovoljstva, lahko pa prav gotovo pripomore k zadovoljstvu in je pomembna. V organizaciji 

je marsikdo pripravljen delati za manjše plačilo, ker rad dela oz. ga delo veseli. Kljub temu pa 

to ne pomeni, da bi delal brez plačila. Plača je pogosto vir nezadovoljstva, zato je še kako 

pomembna. T. Škerget (2016) meni, da so zaposleni prav gotovo nezadovoljni zaradi posledice 

zniževanja plač zaradi vpliva recesije. 

 

Zanimali so nas tudi rezultati med vzgojitelji in med pomočniki vzgojiteljev glede na okolje, 

kjer so zaposleni. Dobljene rezultate smo prikazali v tabeli 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Priloga 10.2 – tabela 52 (Vprašanje B/1 v anketnem vprašalniku). 
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Tabela 25: Rezultati analize o zadovoljstvu med vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev glede na 

vaško in mestno okolje 

Zadovoljstvo Delovno mesto 
Vaško okolje Mestno okolje 

N M Me SD N M Me SD 

1. z delovnim časom Vzgojitelj 63 4,57 5,00 0,560 36 3,89 4,00 1,116 

Pomočnik vzgojitelja 66 3,83 4,00 1,046 49 4,06 4,00 0,801 

2. s sodelavci Vzgojitelj 63 4,19 4,00 0,715 36 4,14 4,00 0,833 

Pomočnik vzgojitelja 66 3,98 4,00 0,774 49 4,18 4,00 0,782 

3. z delovnim timom, v katerem 

delate 

Vzgojitelj 63 4,57 5,00 0,734 36 4,50 5,00 0,775 

Pomočnik vzgojitelja 65 4,54 5,00 0,686 49 4,31 5,00 0,983 

4. z medsebojno komunikacijo 

med vodstvom in 

zaposlenimi 

Vzgojitelj 63 4,16 4,00 0,807 36 3,83 4,00 0,910 

Pomočnik vzgojitelja 66 3,95 4,00 0,885 49 4,27 4,00 0,638 

5. z medsebojno komunikacijo 

med strokovnimi delavci 

Vzgojitelj 63 4,05 4,00 0,771 35 4,00 4,00 0,686 

Pomočnik vzgojitelja 66 3,95 4,00 0,753 49 4,08 4,00 0,731 

6. s časom za dopust Vzgojitelj 63 4,30 4,00 0,754 36 4,19 4,00 0,749 

Pomočnik vzgojitelja 66 4,26 4,00 0,847 49 4,22 4,00 0,685 

7. z delom Vzgojitelj 63 4,44 5,00 0,757 36 4,50 5,00 0,609 

Pomočnik vzgojitelja 65 4,52 5,00 0,589 48 4,43 4,00 0,577 

8. z neposredno nadrejenim Vzgojitelj 63 4,40 5,00 0,708 36 4,08 4,00 0,906 

Pomočnik vzgojitelja 65 4,40 5,00 0,766 49 4,33 4,00 0,718 

9. s stalno zaposlitvijo Vzgojitelj 62 4,52 5,00 0,825 35 4,57 5,00 0,778 

Pomočnik vzgojitelja 64 4,42 5,00 1,096 48 4,29 4,50 0,874 

10. z delovnimi pogoji (oprema, 

prostori, pripomočki) 

Vzgojitelj 63 4,24 4,00 0,734 36 4,00 4,00 0,862 

Pomočnik vzgojitelja 66 4,24 4,00 0,824 49 4,29 4,00 0,677 

11. s statusom v organizacij Vzgojitelj 62 4,37 4,00 0,607 36 4,19 4,00 0,749 

Pomočnik vzgojitelja 63 4,19 4,00 0,715 48 4,10 4,00 0,660 

12. z možnostmi za 

izobraževanje 

Vzgojitelj 63 4,30 4,00 0,733 35 4,26 5,00 0,950 

Pomočnik vzgojitelja 65 4,02 4,00 0,992 49 4,18 4,00 0,697 

13. z višino plače Vzgojitelj 62 3,69 4,00 0,968 36 3,44 3,00 1,054 

Pomočnik vzgojitelja 66 2,89 3,00 1,010 49 2,94 3,00 1,049 

14. z vodstvom vrtca Vzgojitelj 63 4,35 5,00 0,765 36 3,97 4,00 1,028 

Pomočnik vzgojitelja 66 4,18 4,00 0,943 49 4,37 5,00 0,809 

15. z možnostmi za 

napredovanje v plačilne 

razrede 

Vzgojitelj 62 4,13 4,00 0,949 36 3,64 4,00 1,199 

Pomočnik vzgojitelja 66 3,86 4,00 1,094 49 3,57 4,00 1,061 

16. z možnostjo za napredovanje 

v nazive 

Vzgojitelj 62 4,13 4,00 0,820 36 3,72 4,00 1,111 

Pomočnik vzgojitelja 58 2,98 3,00 1,408 43 3,26 3,00 1,274 

17. s svojim 

samoizobraževanjem 

(branjem strokovne 

literature) 

Vzgojitelj 63 4,21 4,00 0,722 36 4,22 4,00 0,637 

Pomočnik vzgojitelja 65 4,15 4,00 0,643 48 3,96 4,00 0,713 

 Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 

 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli ugotoviti, kakšno je zadovoljstvo med vzgojitelji 

glede na vaško in mestno okolje. Rezultati (tabela 25) glede na povprečno oceno kažejo, da so 

vzgojitelji v vaškem okolju postavili na prvo mesto trditev, da so zadovoljni z delovnim časom 

(M = 4,57), sledi, da so zadovoljni z delovnim timom, v katerem delajo (M = 4,57) in s stalno 

zaposlitvijo (M = 4,52). Najnižje so ocenili trditev glede zadovoljstva s plačo (M = 3,69). 
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Vzgojitelji v mestnem okolju so najvišje ocenili trditev, da so zadovoljni s stalno zaposlitvijo 

(M = 4,57), sledi zadovoljstvo z delom (M = 4,50), ter da so zadovoljni z delovnim timom, v 

katerem delajo (4,50). Vzgojitelji v mestnem okolju so več trditev ocenili nižje kot vzgojitelji 

v vaškem okoljem. Vzgojitelji v mestnem okolju so manj zadovoljni z možnostjo za 

napredovanje v nazive (M = 3,72), sledi nižje zadovoljstvo z možnostjo za napredovanje v 

plačne razrede (M = 3,64) ter zadovoljstvo s plačo (M = 3,44). Vzgojitelji v vaškem okolju so 

bili najbolj enotni pri ocenjevanju delovnega časa, ker je standardni odklon nižji (0,560). 

Nekoliko manj enotni so si bili pri zadovoljstvu z višino plače, ker je standardni odklon višji 

(0,968). Vzgojitelji v mestnem okolju so bili najbolj enotni pri ocenjevanju zadovoljstva z 

delom (M = 0,609). Manj enotni pa so si bili pri ocenjevanju zadovoljstva glede vodstva vrtca 

(1,028), višine plače (1,054), z možnostjo za napredovanje v nazive (1,111), z delovnim časom 

(1,116) in glede možnosti za napredovanje v plačne razrede (1,199). R. Mihalič (2008: 63) 

pravi, da preverjanje prisotnosti zelo pogosto vpliva na nezadovoljstvo zaposlenih. Iz tega lahko 

izhajamo, da vodstvo preverja zaposlene preko evidentiranja delovnega časa.  R. Mihalič (2008: 

63–64) meni, da bi bilo najbolje, da na tistih delovnih mestih, kjer je to mogoče, ukinemo 

delovni čas. V velikih primerih, pa to ni mogoče zaradi narave dela. Idealen delovni čas za 

vsakega posameznika bi vodil k kvalitetnejšemu delu, uspešnosti in večji storilnosti. Ukinitev 

delovnega časa je nemogoče, lahko pa se zaposlenim prilagodi delovni čas. Iz rezultatov 

vidimo, da so si bili vzgojitelji neenotni pri ocenjevanju zadovoljstva glede vodstva vrtca. R. 

Mihalič (2008: 60) meni, da bi morali imeti takega vodjo, ki bi navduševal, podpiral, zaupal v 

svoje zaposlene, spodbujal in verjel v vsakega posameznika. Zelo pomembno pa je, da 

zaposlene postavlja na prvo mesto.  

Zanimalo nas je tudi, kakšno je zadovoljstvo med pomočniki vzgojiteljev glede na vaško in 

mestno okolje. Rezultati kažejo, da so pomočniki v vaškem okolju najvišje ocenili oziroma so 

bili zadovoljni oz. zelo zadovoljni s trditvijo, da so zadovoljni z delovnim timom, v katerem 

delajo (M = 4,54), sledi, da so zadovoljni s samim delom (M = 4,52) in s stalno zaposlitvijo (M 

= 4,42). Najnižje so ocenili trditev glede zadovoljstva z višino plače (M = 2,89) in z možnostjo 

za napredovanje v plačne razrede (M = 2,98). Pomočniki vzgojiteljev v mestnem okolju so 

najvišje ocenili trditev, da so zadovoljni s samim delom (M = 4,43), sledi zadovoljstvo z 

neposrednimi stiki z nadrejenimi (M = 4,33), ter da so zadovoljni z delovnim timom, v katerem 

delajo (4,31). Pomočniki vzgojiteljev v mestnem okolju so manj zadovoljni z višino plače (M 

= 2,94), in z možnostjo za napredovanje v nazive (M = 3,26). R. Mihalič (2008: 60) pravi, da 

je nezadovoljstvo z napredovanjem veliko, ker se najpogosteje izvaja tako, da se z zaposlenim 
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ne pogovori in zato, ker se pri presoji za napredovanje upošteva zelo malo dejavnikov, ki bi 

lahko vplivali na napredovanje. 

Pomočniki vzgojiteljev v vaškem okolju so si bili pri ocenjevanju najbolj enotni pri ocenjevanju 

zadovoljstva z delom, ker je standardni odklon nižji (0,589). Zelo neenotni so si bili pri 

ocenjevanju zadovoljstva glede višine plače (1,010), z delovnim časom (1,046), z možnostmi 

za napredovanje v plačne razrede (1,094), s stalno zaposlitvijo (1,096) in z možnostjo za 

napredovanje v nazive (1,408). V teh primerih je bil standardni odklon višji. Pomočniki 

vzgojiteljev v mestnem okolju so si bili pri ocenjevanju najbolj enotni pri trditvi glede 

zadovoljstva z delom (0,577), ker je standardni odklon nižji. Zelo neenotni so bili pri 

ocenjevanju zadovoljstva glede višine plače (1,049), z možnostmi za napredovanje v plačne 

razrede (1,061) in z možnostjo za napredovanje v nazive (1,274). V teh primerih je standardi 

odklon višji. Uhan (2000: 32) meni, da plača deluje kot motivacijski dejavnik in vpliva na vse 

zaposlene ne glede, ali so to zaposleni z nižjo plačo ali z višjo plačo. R. Mihalič (2008: 10) 

izpostavi, da je organizacija učinkovita in uspešna, če so v njej zadovoljni, učinkoviti in uspešni 

ljudje. Zadovoljni ljudje pa niso samo zaradi tega, delajo v uspešni organizaciji, temveč koliko 

vlagamo v svoje zaposlene. 

 

Iz frekvenčne analize18 lahko vidimo, da so vzgojitelji iz vaškega okolja izrazili zadovoljstvo 

oz. popolno zadovoljstvo (96,8 %) glede svojega delovnega časa. Temu sledijo trditve, glede 

zadovoljstva z delom (95,3 %), zadovoljstva z delovnim timom, s katerim delajo (93,7 %) in 

zadovoljstvo z neposredno nadrejenim (90,5 %). Najnižje zadovoljstvo so izrazili pri trditvah, 

da niso zadovoljni z višino plače (64,6 %), z možnostjo za napredovanje v nazive in plačne 

razrede (79,0 %). Vzgojitelji iz mestnega okolja so zadovoljni oz. popolnoma zadovoljni z 

delom (94,5 %), z delovnim timom, s katerim delajo (88,9 %), s svojim samoizobraževanjem 

(branjem strokovne literature) (88,9 %) in s stalno zaposlitvijo (88,5 %). Najnižje zadovoljstvo 

so izrazili pri trditvah, da niso zadovoljni z višino plače (44,4 %), z možnostjo za napredovanje 

v plačne razrede (55,6 %) in z medsebojno komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi (61,1 

%). Pomočniki vzgojiteljev iz vaškega okolja so izrazili zadovoljstvo oz. popolno zadovoljstvo 

glede zadovoljstva z delom (95,4 %), temu sledijo trditve glede zadovoljstva z delovnim timom, 

v katerem delajo (92,3 %), zadovoljstvo z neposredno nadrejenimi (92,3 %) in glede časa za 

dopust (86,4 %). Najnižje so izrazili zadovoljstvo pri trditvi glede višine plače (28,7 %), z 

možnostjo za napredovanje v nazive (41,4 %) in glede možnosti za napredovanje v plačilne 

                                                 
18 Priloga 10.2 – tabela 53 Vprašanje B/1 v anketnem vprašalniku). 
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razrede (66,6 %). Pomočniki vzgojiteljev iz mestnega okolja so najbolj izrazili zadovoljstvo oz. 

popolno zadovoljstva glede zadovoljstva z delom (95,9 %), temu sledijo trditve glede 

zadovoljstva z medsebojno komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi (89,8 %), z neposredno 

nadrejenimi (89,8 %) in s časom za dopust (85,7 %). Najnižje so izrazili zadovoljstvo pri trditvi 

glede višine plače (24,5 %), glede možnosti za napredovanje v nazive (44,2 %) in glede 

možnosti za napredovanje v plačilne razrede (59,2 %). 

 

Na zadovoljstvo zaposlenih prav gotovo vpliva tudi nagrajevanje in ravnanje z zaposlenimi. 

Rezultati zadovoljstva glede nagrajevanja in ravnanja z zaposlenimi so prikazani v tabeli 26 in 

27. 

 

Tabela 26: Rezultati analize o nagrajevanju med vzgojitelji glede na vaško in mestno okolje 

ter pomočniki vzgojiteljev glede na vaško in mestno okolje 

 Delovno 

mesto 

Vaško okolje Mestno okolje 

N M Me SD N M Me SD 

1. Za slabo opravljeno delo 

sledi ustrezna graja 

oziroma kazen 

Vzgojitelj 61 2,69 3,00 1,025 36 3,06 3,00 1,120 

Pomočnik 

vzgojitelja 

64 2,52 3,00 1,069 48 3,27 3,00 1,026 

2. Zaposleni prejemamo 

plačo, ki je enakovredna 

ravni plač na tržišču 

Vzgojitelj 63 3,25 3,00 1,121 36 3,14 3,00 1,355 

Pomočnik 

vzgojitelja 

65 3,11 3,00 1,336 48 3,38 3,00 1,142 

3. Tisti, ki so bolj 

obremenjeni z delom, so 

tudi ustrezno stimulirani 

Vzgojitelj 63 2,62 3,00 1,156 36 2,39 2,00 1,076 

Pomočnik 

vzgojitelja 

66 2,30 2,00 1,037 48 2,94 3,00 0,998 

4. Razmerja med plačami 

zaposlenih v našem vrtcu 

so ustrezna 

Vzgojitelj 59 3,05 3,00 1,210 36 2,64 3,00 0,899 

Pomočnik 

vzgojitelja 

65 2,69 3,00 1,211 48 2,81 3,00 1,085 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 

 

Iz rezultatov19 glede nagrajevanja vidimo, da se vzgojitelji iz vaškega okolja (41,3 %, M = 

3,25), vzgojitelji iz mestnega okolja (36,1 %, M = 3,14), pomočniki vzgojiteljev iz vaškega 

okolja (38,4 %, M = 3,11) in pomočniki vzgojiteljev iz mestnega okolja (48 %, M = 3,38) s 

trditvijo, da zaposleni prejemajo plačo, ki je enakovredna plači na tržišču, strinjajo z nizko 

povprečno oceno. Zelo nizko strinjanje so vzgojitelji iz vaškega okolja (15,8 %, M = 2,62), 

vzgojitelji iz mestnega okolja (13,9 %, M = 2,39), pomočniki vzgojiteljev iz vaškega okolja 

(10,6 %, M = 2,30) dali trditvi, da so tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, tudi ustrezno 

stimulirani. Pomočniki vzgojiteljev iz mestnega okolja pa se najmanj strinjajo s trditvijo, da je 

                                                 
19 Priloga 10.2 – tabela 54 (Vprašanje 10 v anketnem vprašalniku). 
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razmerje med plačami zaposlenih v njihovem vrtcu ustrezna (25 %, M = 2,81). Najbolj neenotni 

pri mnenjih so si bili vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz vaškega okolja pri vseh štirih 

trditev, saj je bil standardni odklon več kot ena. Najbolj enoti pri mnenju so si bili vzgojitelji iz 

mestnega okolja pri trditvi, da je razmerje med plačami zaposlenih v njihovem vrtcu ustrezno 

(0,899) in pomočniki vzgojiteljev iz mestnega okolja pri trditvi, da so tisti, ki so bolj 

obremenjeni z delom, tudi ustrezno stimulirani (0,998), saj je bil standardni odklon nižji. 

Medtem ko je pri ostalih trditvah standardni odklon višji od ena, kar pomeni, da so si bila 

mnenja vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev iz mestnega okolja razdeljena. Rezultati 

analize o nagrajevanju kažejo, da je bila v povprečju od drugih dimenzij organizacijske klime 

najslabše ocenjena. Iz tega lahko sklepamo, da je bilo oziroma je trenutno še zamrznjena 

delovna uspešnost. Prav tako je bilo zaradi varčevalnih ukrepov omejeno napredovanje v nazive 

in plačne razrede. Strinjamo pa se s pomislekom strokovnih delavcev, da je razlika med plačo 

vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja prevelika. Sicer so v letu 2018 dvignili osnovni plačni 

razred pomočnikom vzgojiteljev, pa vendarle je osnovni plačni razred v razmerju do vzgojitelja 

prenizek. Dular (2015: 43) meni, da so nagrade, ugled, moč, status, plače in bonitete ena izmed 

pomembnejših tem, s katerim se zaposleni ukvarjajo in si jih želijo. R. Mihalič (2007: 88) pravi, 

da je potrebno zaposlenim podati jasna in natančna navodila glede nagrajevanja, vsa 

nagrajevanja naj bi izvajali javno pred vsemi zaposlenimi in kriteriji za nagrajevanje morajo 

biti za vse zaposlene enaki. V nadaljevanju bomo pogledali še rezultate glede ravnanja 

zaposlenih. 

 

Tabela 27: Rezultati analize o ravnanju z zaposlenimi med vzgojitelji glede na vaško in 

mestno okolje ter pomočniki vzgojiteljev glede na vaško in mestno okolje 

 Delovno 

mesto 

Vaško okolje Mestno okolje 

N M Me SD N M Me SD 

1. Vodstvo nam omogoča 

dostop do svetovanja pri 

razvoju kariere 

Vzgojitelj 63 3,78 4,00 0,975 35 3,49 4,00 1,197 

Pomočnik 

vzgojitelja 

65 3,52 4,00 1,077 48 3,90 4,00 0,722 

2. Vodstvo nam omogoča 

izobraževanje in 

usposabljanje ter 

posledično profesionalni 

razvoj 

Vzgojitelj 63 4,16 4,00 0,766 36 4,14 4,00 1,018 

Pomočnik 

vzgojitelja 

66 3,95 4,00 0,849 48 4,10 4,00 0,751 

3. Vrtec ima načrt 

izobraževanja 

Vzgojitelj 63 4,05 4,00 0,851 36 3,86 4,00 1,150 

Pomočnik 

vzgojitelja 

66 3,80 4,00 1,056 48 4,25 4,00 0,601 

4. Za zaposlene so bila 

organizirana druženja v 

obliki športnih, kulturnih in 

drugih aktivnosti 

Vzgojitelj 63 4,05 4,00 1,054 36 4,00 4,00 1,146 

Pomočnik 

vzgojitelja 

66 3,65 4,00 1,183 47 3,85 4,00 1,042 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 
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Iz rezultatov20 lahko vidimo, da se glede ravnanja z zaposlenimi anketirani vzgojitelji iz 

vaškega okolja strinjajo oz. se popolnoma strinjajo s trditvijo, da ima vrtec narejen načrt 

izobraževanja (82,6 %, M = 4,05). Najnižje so izrazili strinjanje pri trditvi, da jim vodstvo 

omogoča dostop do svetovanja pri razvoju kariere (68,2 %, M = 3,78). Vzgojitelji iz mestnega 

okolja se strinjajo oz. se popolnoma strinjajo s trditvijo, da jim vodstvo omogoča izobraževanje 

in usposabljanje ter posledično profesionalni razvoj (75 %, M = 4,14). Najnižje so ocenili 

strinjanje pri trditvi, da jim vodstvo omogoča dostop do svetovanja pri razvoju kariere (60 %, 

M = 3,49).  

Anketirani  pomočniki vzgojiteljev iz vaškega okolja se strinjajo oz. se popolnoma strinjajo s 

trditvijo, da jim vodstvo omogoča izobraževanje in usposabljanje ter posledično profesionalni 

razvoj (74,3 %, M = 3,95). Najnižje so izrazili strinjanje pri trditvi, da jim vodstvo omogoča 

dostop do svetovanja pri razvoju kariere (52,3 %, M = 3,52). Pomočniki vzgojiteljev iz 

mestnega okolja se strinjajo oz. se popolnoma strinjajo s trditvijo, da ima vrtec narejen načrt 

izobraževanja (91,6 %, M = 4,25). Najnižje so ocenili strinjanje pri trditvi, da so za zaposlene 

bila organizirana druženja v obliki športnih, kulturnih in drugih aktivnosti (72,4 %, M = 3,85). 

Iz rezultatov lahko vidimo, da imajo zaposleni dovolj možnosti za izobraževanje in 

usposabljanje. Posledično temu se razvija tudi profesionalni razvoj.  Ivanko in Stare (2007: 86) 

pravita, da mora biti vodstvo usmerjeno k ljudem, biti jim mora zgled ter jih podpirati in 

spodbujati pri delu. R. Mihalič (2008: 44–46) meni, da je potrebno vsem zaposlenim omogočiti 

možnost za učenje, prenašati znanja in veščine vodstva na zaposlene, nagraditi pridobivanje 

novih veščin in znanj, spodbujati zaposlene pri osebnem razvoju, spodbujati zaposlene k 

medsebojni izmenjavi znanj in izkušenj in zaposlenim omogočiti izobraževanje v trenutku, ko 

zaposleni to potrebujejo oziroma ko imajo interes. Poudari pomen stalnega učenja, ki je pogoj 

za napredovanje in posledično vodi k profesionalnem razvoju zaposlenega. Zaposlenega je 

potrebno spodbujati pri kariernem, strokovnem in osebnostnem razvoju. Skupaj z zaposlenimi 

načrtujemo  možnosti glede izobraževanj in pogledamo možnosti glede uresničitve le-teh v 

prihodnosti. Z zaposlenimi mora vodstvo najti kompromis glede njihovih želj in možnosti glede 

izobraževanj. Pomembno je, da za zaposlene organiziramo različna druženja, da jim dovolimo, 

da gredo na svež zrak, da jim omogočimo da gredo v telovadnico ali fitnes (če seveda to 

organizacija ima), da organiziramo izlet ali kašno tekmovanje, da omogočimo tistim, ki večino 

časa sedijo, različne razgibalne vaje, nudimo prostor, ki je namenjen zgolj počitku, omogočimo 

poslušanje mirne in sprostitvene glasbe in ob večjih dosežkih pripravimo slovesnost ali 

                                                 
20 Priloga 10.2 – tabela 55 (Vprašanje 13 v anketnem vprašalniku). 
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pogostitev. Neformalna druženja so pogoj, ki vodi k zadovoljstvu zaposlenih. S tem lahko 

preprečimo, da zaposleni postanejo kronično izčrpani, utrujeni ali preprečimo izgorelost 

(Mihalič, 2008: 86-87). V okviru zadovoljstva nas je še zanimalo, ali organizacijska klima 

vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. 

 

Tabela 28: Rezultati analize vpliva organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih glede na 

delovna mesta in na okolje, v katerem je vrtec 

 
Delovno 

mesto 

Vaško okolje Mestno okolje 

N M Me SD N M Me SD 

1. Organizacijska klima ima 

na delovanje vrtca velik 

vpliv 

Vzgojitelj 63 4,48 5,00 0,564 36 4,61 5,00 0,688 

Pomočnik 

vzgojitelja 

66 4,47 5,00 0,588 49 4,39 4,00 0,571 

2. Organizacijska klima v 

našem vrtcu je zelo dobra 

Vzgojitelj 63 3,95 4,00 0,831 36 3,47 4,00 0,941 

Pomočnik 

vzgojitelja 

66 3,77 4,00 0,957 49 3,78 4,00 0,743 

3. Organizacijsko klimo v 

našem vrtcu je mogoče 

izboljšati 

Vzgojitelj 63 4,19 4,00 0,859 36 4,36 4,50 0,723 

Pomočnik 

vzgojitelja 

65 4,22 4,00 0,960 49 4,31 4,00 0,683 

4. Zaposleni v našem vrtcu 

smo zelo zadovoljni 

Vzgojitelj 63 3,83 4,00 0,773 36 3,47 3,00 0,845 

Pomočnik 

vzgojitelja 

66 3,68 4,00 0,897 49 3,71 4,00 0,842 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 

 

Iz rezultatov21 (tabela 28) lahko vidimo, da se vzgojitelji iz vaškega okolja (96,8 %, M = 4,48), 

vzgojitelji iz mestnega okolja (88,9 %, M = 4,61) ter pomočniki vzgojiteljev iz vaškega okolja 

( 95,4 %, M = 4,47) in pomočniki vzgojiteljev mestnega okolja (96 %, M = 4,39) strinjajo oz. 

se popolno strinjajo s trditvijo, da ima organizacijska klima velik vpliv na delovanje vrtca. 

Najmanj pa se strinjajo vzgojitelji iz vaškega okolja (71,5 %, M = 3,83), vzgojitelji iz mestnega 

okolja  (47,2 %, M = 3,47) ter pomočniki vzgojiteljev iz vaškega okolja (56,1 %, M = 3,68) in 

pomočniki vzgojiteljev iz mestnega okolja (63,2 %, M = 3,71) s trditvijo, da so zaposleni v 

njihovem vrtcu zelo zadovoljni. Ivanko in Stare (2007: 122) poudarjata, da organizacijska klima 

vpliva na delovanje, uspešnost organizacije ter na zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni se morajo 

v organizaciji čutiti, da so sprejeti, spoštovani in cenjeni. Če se bodo dobro počutili, bodo 

prispevali k doseganju dobrih rezultatov in hkrati bo to pripomoglo k osebnemu razvoju in 

zadovoljstvu. R. Mihalič (2008: 4) pravi, da je zadovoljstvo najpomembnejši dejavnik pri delu 

v organizaciji. Podatki pa kažejo, da je prav zadovoljstvo najpogostejši vzrok za slabše 

opravljeno delo in naloge. Organizacijsko klimo lahko razumemo kot vzdušje v organizaciji, ki 

                                                 
21 Priloga 10.2 – tabela 56 (Vprašanje 14 v anketnem vprašalniku). 
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jo tvorijo vsi zaposleni. Organizacijska klima bo čim boljša, če se bodo zaposleni med seboj 

razumeli, tako bodo dosegali dobre rezultate, njihova storilnost bo višja in vsi bodo uspešnejši. 

Zadovoljni zaposleni lahko dvignejo ugled organizacije (Škrget, 2015). K. Mikek (2014: 134) 

izpostavi, da mora vsaka organizacija imeti odprto in podporno klimo, ker bodo le tako imeli 

zaposleni občutek varnosti, občutek samostojnosti pri odločanju in pri delu. V primeru, da je 

klima zaprta, lahko ovira učenje in zaposleni izgubijo občutek varnosti in posledično pride do 

nezadovoljstva. Organizacijska klima bo boljša, če bomo vzpostavili in razvijali dobro 

komunikacijo med zaposlenimi (Rman, 2004). 

Želeli smo pogledati trditev glede zadovoljstva zaposlenih pri delu, med vzgojitelji glede na 

delovno okolje ter med pomočniki glede na delovno okolje. Poglejmo, če obstaja razlika v 

zadovoljstvu pri delu med vzgojitelji glede na njihovo delovno okolje. Spodnja tabela 27 

prikazuje opisno statistične vrednosti. 

 

Tabela 29: Rezultati analize glede zadovoljstva pri delu med vzgojitelji glede na vaško in 

mestno okolje 

Vrednosti opisne statistike 

Delovno mesto Okolje vrtca N Minimum Maksimum Povprečje Std. odklon 

Vzgojitelj Vaško okolje 63 1,00 5,00 4,44 0,757 

Mestno okolje 36 3,00 5,00 4,50 0,609 

 

Rezultati analize kažejo, da je možno zaznati določene razlike v povprečnih vrednostih glede 

zadovoljstva pri delu, ampak so te razlike zelo majhne. Iz tabele 29 lahko vidimo, da je 

povprečna vrednost pri vzgojiteljih iz vaškega okolja (M = 4,44) in mestnega okolja (M = 4,50). 

Vzgojitelji iz mestnega okolja so si bili enotni pri ocenjevanju zadovoljstva pri delu, ker je 

standardni odklon nižji (0,609). Vzgojitelji iz vaškega okolja so bili nekoliko manj enotni, saj 

je standardni odklon višji (0,757). Sedaj pa si poglejmo, če so te razlike (četudi majhne) 

statistično značilne, ali opazimo razliko le zaradi naključja. Spodnja tabela prikazuje 

Kolmogorov-Smirnovega testa, katerega rezultati nam bodo povedali, kateri test naj uporabimo 

za primerjavo obeh skupin glede zadovoljstva pri delu. 

 

Tabela 30: Rezultati analize Kolmogorov-Smirnovega testa normalne porazdelitve 

Kolmogorov-Smirnov test normalne porazdelitve 

Delovno mesto Okolje vrtca D Stopnja prostosti p 

Vzgojitelj Vaško okolje Zadovoljstvo z delom 0,308 63 0,000 

Mestno okolje Zadovoljstvo z delom 0,350 36 0,000 

Legenda: D – vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa, p – vrednost statistične značilnosti   
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Rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa kažejo, da noben vzorec ne ustreza normalni 

porazdelitvi (v obeh primerih je vrednost p pod mejo 0,05; označeno z rdečo v zgornji tabeli) 

in zaradi tega za primerjavo dveh nepovezanih meritev ponovno uporabimo neparametični 

Mann-Whitneyev U test, katerega rezultati so prikazani v tabeli 31. 

 

Tabela 31: Rezultati analize Mann-Whitney U test za nepovezane meritve 

Mann-Whitney U test za nepovezane meritve 

 Zadovoljstvo z delom? 

Mann-Whitney U 1119,000 

p 0,901 

 

Rezultati Mann-Whitneyevega U testa kažejo, da med vzgojitelji, ki delajo v vaškem okolju in 

vzgojitelji, ki delajo v mestnem okolju, ne obstajajo statistično značilne razlike, ker je p nad 

mejo 0,05, in sicer (p = 0,901). Na podlagi teh rezultatov prvi del hipoteze H6: Med vzgojitelji, 

ki delajo v vaškem okolju in tistimi, ki delajo v mestnemu okolju, obstajajo razlike v 

zadovoljstvu, ne sprejmemo. 

 

Rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik, med vzgojitelji, ki delajo v vaškem okolju 

in tistimi, ki delajo v mestnem okolju v zadovoljstvu pri delu, zato prvega dela hipoteze (H6) 

ne sprejemamo. 

 

Zanimalo nas je še, ali obstajajo razlike v zadovoljstvu zaposlenih med pomočniki 

vzgojiteljev, ki delajo v vaškem okolju in tistimi pomočniki vzgojiteljev, ki delajo v 

mestnem okolju? 

Sledi še statistična analiza, če obstajajo statistične značilne razlike med pomočniki vzgojiteljev 

glede na okolje vrtca. Spodnja tabela prikazuje vrednosti opisne statistike, sledi pa še pregled 

normalne porazdelitve s Kolmogorov-Smirnovim testom in primerjava  z Mann-Whitneyevim 

U testom. 

 

Tabela 32: Rezultati analize glede zadovoljstva pri delu med pomočniki vzgojiteljev glede na 

vaško in mestno okolje 

Vrednosti opisne statistike 

Delovno mesto Okolje vrtca N Minimum Maksimum Povprečje Std. Odklon 

Pomočnik vzgojitelja Vaško okolje 65 3,00 5,00 4,52 0,589 

Mestno okolje 48 3,00 5,00 4,42 0,577 
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Rezultati analize kažejo, da je določene razlike v povprečnih vrednostih glede zadovoljstva pri 

delu možno zaznati, ampak so te razlike zelo majhne. Iz tabele 32 lahko vidimo, da je povprečna 

vrednost pri pomočnikih vzgojiteljev iz vaškega okolja (M = 4,52) in mestnega okolja (M = 

4,42). Pomočniki vzgojiteljev iz mestnega okolja in vaškega okolja so si bili enotni pri 

ocenjevanju zadovoljstva pri delu, ker je razvidno iz standardnega odklona. Sedaj pa si 

poglejmo, če so te razlike (četudi majhne) statistično značilne, ali opazimo razliko le zaradi 

naključja. Spodnja tabela prikazuje Kolmogorov-Smirnovega testa, katerega rezultati nam bodo 

povedali, kateri test naj uporabimo za primerjavo obeh skupin glede zadovoljstva pri delu. 

 

Tabela 33: Rezultati analize Kolmogorov-Smirnovega testa normalne porazdelitve 

Kolmogorov-Smirnov test normalne porazdelitve 

Delovno mesto Okolje vrtca D 

Stopnja 

prostosti p 

Pomočnik vzgojitelja Vaško okolje Zadovoljstvo z delom 0,360 65 0,000 

Mestno okolje Zadovoljstvo z delom 0,306 48 0,000 

Legenda: D – vrednost Kolmogorov-Smirnovega testa, p – vrednost statistične značilnosti   

 

Rezultati Kolmogorov-Smirnovega testa kažejo, da noben vzorec ne ustreza normalni 

porazdelitvi (v obeh primerih je vrednost p pod mejo 0,05; označeno z rdečo v zgornji tabeli) 

in zaradi tega za primerjavo dveh nepovezanih meritev ponovno uporabimo neparametični 

Mann-Whitneyev U test, katerega rezultati so prikazani v tabeli 34. 

 

Tabela 34: Rezultati analize Mann-Whitney U test za nepovezane meritve 

Mann-Whitney U test za nepovezane meritve 

 Zadovoljstvo z delom? 

Mann-Whitney U 1398,000 

p 0,285 

 

Rezultati Mann-Whitneyevega U testa kažejo, da med pomočniki vzgojiteljev v vaškem okolju 

in pomočniki vzgojiteljev v mestnem okolju ne obstajajo statistično značilne razlike (p = 0,285). 

Na podlagi teh rezultatov drugega dela hipoteze H6: Med pomočniki vzgojiteljev, ki delajo v 

vaškem okolju in tistimi, ki delajo v mestnemu okolju, obstajajo razlike v zadovoljstvu, ne 

sprejmemo. 

 

Rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik med pomočniki vzgojiteljev, ki delajo v 

vaškem okolju in tistimi, ki delajo v mestnemu okolju v zadovoljstvu pri delu, zato drugega 

dela hipoteze (H6) tudi ne sprejemamo. 
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8 SKLEP 
 

Dobra organizacijska klima v vrtcu je pogoj, da strokovni delavci delajo dobro in so hkrati 

zaradi dobre klime zadovoljni na delovnem mestu. Vendar vse pogosto ugotavljamo, da se v 

vsakem vrtcu lahko pojavijo najrazličnejše težave, ki bi jih morali sproti odpravljati. Zato je 

zelo pomembna vloga ravnatelja oziroma vodstva, da se v vrtcu vzdržuje dobra organizacijska 

klima, da se sproti rešujejo konflikti in težave, ki se pojavljajo v skupini ali med zaposlenimi. 

Kako pa bo vodstvo to izpeljalo, pa je odvisno od iznajdljivosti vodstva ter od pripravljenosti 

zaposlenih na sodelovanje pri izboljševanju klime.  

Rezultati raziskave so pokazali, da je po mnenju strokovnih delavcev zelo pomembno, da ima 

vrtec jasno oblikovano vizijo, poslanstvo in cilje. Medtem ko so strokovni delavci mnenja, da 

vizija, poslanstvo in cilji vrtca niso jasni vsem zaposlenim. Ugotovili smo tudi, da so strokovni 

delavci samostojni pri opravljanju dela. Še vedno pa se pojavlja ukazovalno vodenje. Vzgojitelji 

pri postavljanju vizije, ciljev in poslanstva vrtca sodelujejo nekoliko bolj kot pomočniki 

vzgojiteljev, kar lahko pripisujemo temu, da imajo vzgojitelji drugačne opise del in nalog od 

pomočnikov vzgojiteljev. Jakopec (2007: 17) meni, da zaposleni delujejo v skladu z jasno 

postavljenimi cilji, vendar morajo temeljiti na jasnih kriterijih. V prihodnosti bodo 

spremembam sledili le ustvarjalni in miselni ljudje. Musek Lešnik (2003: 25) izpostavi, da se 

morajo vsi zaposleni pridružiti pogovorom o odprtih vprašanjih. Ta korak vodi k ustvarjanju 

dobrega vzdušja in k skupinski pripadnosti, vse to pa vodi k zadovoljstvu.  

Rezultati so tudi pokazali, da strokovni delavci znajo ceniti delo svojih sodelavcev, medtem ko 

si strokovni delavci med seboj  ne zaupajo. Iz tega lahko vidimo, da imamo zaradi tega še vedno 

težave z odnosi in bi bilo potrebno, da bi skupaj vsi zaposleni težili k izboljšanju notranjih 

odnosov. Prav gotovo pa ima tukaj veliko vlogo vodstvo (ravnatelj). Medosebni odnosi so zelo 

pomembni v vsakem kolektivu, a so velikokrat rezultat učenja že od zgodnjega otroštva. Vendar 

se te spretnosti lahko naučijo tudi odrasli, če seveda to želijo (Lamovec, 1991: 7). Če želimo 

ohranjati dobre medsebojne odnose, se moramo najprej naučiti nekatere spretnosti, in sicer: 

zaupanje, komuniciranje, sprejemanje in reševanje konfliktov v zvezi z odnosi. Iz tega lahko 

sklepamo, da bi se morali strokovni delavci v Posavju še izobraževati v teh spretnostih. Uspešna 

komunikacija in zaupanje sta pogoja za dobre medsebojne odnose. Vse to pa lahko vpliva na 

kvalitetno delo (Lamovec, 1991: 11–23).  

V raziskavi smo tudi ugotovili, da po mnenju vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev na dobro 

komunikacijo vpliva, da imajo redne delovne sestanke. Kot vzrok za slabo komunikacijo v 
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posavskih vrtcih navajajo pomanjkanje informacij o tem, kar se dogaja po vrtcu. T. Devjak idr. 

(2009: 191) pravijo, da je potrebna dvosmerna komunikacija, ker se v dvosmerni komunikaciji 

zaposleni medsebojno odzivajo, se pogovarjajo in se s tem vsi spreminjajo oziroma rastejo. T. 

Devjak (2012: 152) omenja, da je v komunikaciji potrebna strpnost, upoštevati in reševati 

skupne potrebe v okviru dovoljenega oziroma predpisanega. Za uspešno delovanje zavoda je 

izredno pomembna ustrezna informiranost (Možina idr., 2011).  

Ugotovili smo tudi, da vodstvo spodbuja strokovne delavce pri profesionalnem razvoju, da jim 

omogoča napredovanje v skladu z zakonodajo in da se zaposleni učijo drug od drugega. 

Strokovni delavci so mnenja, da pri njih niso zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za delo v 

vrtcu. Profesionalni razvoj strokovnih delavcev je vseživljenjski proces, ki poteka po formalni 

in neformalni poti. Strokovni delavci se  profesionalno razvijajo med svojim delom, z 

nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem in samoizobraževanjem. S tem pridobivajo nova 

znanja in kompetence (Devjak, 2012: 20).  

Iz raziskave smo ugotovili, da delovna doba ni povezana z motiviranostjo za opravljanje dela v 

vrtcu. Strokovni delavci so pripravljeni za dodaten napor, kadar se to od njih zahteva in so 

zavzeti za svoje delo. Ugotovili smo tudi, da strokovni delavci pogrešajo, da bi bilo njihovo 

delo večkrat opazno in pogrešajo pohvalo za svoje delo. Za dodaten napor oziroma za dodatno 

motivacijo zaposlenih pa so pomembni motivacijski dejavniki, in sicer: zanimivo delo, ustrezno 

delovno okolje in delovni čas, možnosti profesionalnega razvoja in usposabljanja, možnost 

napredovanja, dobri medsebojni odnosi, možnost uveljavljanja svojih delovnih sposobnosti, 

podajanje mnenj o delu, plača, pohvala za dobro opravljeno delo in zanesljiva zaposlitev (Uhan, 

2000: 30–31).  

Ugotovili smo še, da so vzgojitelji iz vaškega okolja najbolj zadovoljni z delovnim časom, 

medtem ko so vzgojitelji iz mestnega okolja in pomočniki vzgojiteljev iz vaškega in mestnega 

okolja najbolj zadovoljni z delom. Najmanj zadovoljni so strokovni delavci z višino plače. T. 

Mihalič (2008: 52) izpostavi, če želimo, da so zaposleni zadovoljni jim mora vodstvo ponuditi 

dovolj kratkih odmorov med delom ali jim zagotoviti dovolj počitka med delom, z zaposlenimi 

se morajo vzeti čas za pogovor, ponuditi jim morajo krajše razvedrilne programe oz. krajša 

neformalna druženja, od zaposlenih ne zahtevamo, da delajo v svojem prostem delovnem času 

in poskrbimo za zdravje zaposlenih.  

Pod točko drugo so imeli strokovni delavci možnost, da zapišejo še kaj, kar ni vključeno v 

vprašalnik. Navajamo en zapis, ki je prav gotovo vplival na nižjo oceno pri posameznih 
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trditvah. Strokovni delavec je zapisal »Odgovori o vodstvu, se nanašajo na ravnatelja in ne na 

vodjo vrtca«. Strokovni delavec je v svojem anketnem vprašalniku trditve, ki se tičejo vodenja, 

ocenil z nizkimi ocenami. Iz tega lahko vidimo, da vodstvo med seboj ne deluje usklajeno.  

S pomočjo ugotovitev iz raziskave smo pripravili izhodišča, ki bi vodila k boljši organizacijski 

klimi in hkrati k zadovoljstvu zaposlenih v vrtcih v Posavju, in sicer:  

- Pri postavljanju vizije, poslanstva in ciljev morajo sodelovati vsi zaposleni. Vizijo, 

poslanstvo in cilje je potrebno postavljati od strokovnih delavcev k vodstvu. 

Organizirati delavnice za postavljanje vizije, poslanstva in ciljev vrtca, le tako bodo 

jasni vsem zaposlenim. Poleg tega izvajati različne delavnice za sprotno evalviranje 

dela. 

- Za zaposlene organizirati predavanje z delavnico o tem, kako izboljšati notranje odnose 

in komunikacijo med zaposlenimi. 

- Sprotno informiranje vseh zaposlenih o dogajanju v vrtcih, in sicer: preko oglasnih desk, 

na aktivih, individualno in na konferencah. 

- Spodbujati medsebojne hospitacije ali učne sprehode po skupinah  ter predstavitev 

primerov dobrih praks. 

- Spodbujati zaposlene k preskušanjem novih načinov dela in jih podpirati, če se bo 

zgodila napaka. 

- Nagraditi zaposlene, ki so najbolj obremenjeni z delom. Poiskati možnosti, s katerimi 

bodo nagradili zaposlene (primer: izobraževanje, ki si ga zaposleni želi, izpostaviti 

uspeh zaposlenega). 

- Pohvaliti zaposlenega za dobro opravljeno delo na konferencah. 

- Na letnih razgovorih se pogovoriti o napredovanju (vzgojitelji) ter poiskati možnosti, 

kako bi lahko prišli do točk za napredovanje v nazive. 

- Spodbuditi pomočnike vzgojiteljev, da sprejmejo različne nove izzive, ki bodo vodili k 

delovni uspešnosti in posledično k boljši letni oceni. Le tako, bodo hitreje napredovali 

v plačne razrede. 

- Organizirati delavnice na temo zadovoljstva. Izdelati akcijski načrt, kako izboljšati 

zadovoljstvo v kolektivu. 

Dobljeni rezultati so lahko izhodišče za nadalje delo v kolektivih v Posavju. Potrebno bi bilo 

posamezne dejavnike organizacijske klime še bolj razdelati oziroma dati zaposlenim možnost, 

da pri posamezni trditvi poleg ocene zapišejo še mnenje. Le tako bi bili podatki še bolj natančni 

in bi vodili k še boljšim izhodiščem, kako izboljšati organizacijsko klimo v vrtcih. 
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10 PRILOGE 
 

10.1 PRILOGA – ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Anketni vprašalnik  

Vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih v posavskih vrtcih 

 

Spoštovani! 

 

Sem Darinka Tomažin, študentka magistrskega študijskega programa Predšolske vzgoje na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V okviru magistrske naloge opravljam raziskavo pod 

mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Devjak na temo Vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo 

zaposlenih v posavskih vrtcih. Z anketnim vprašalnikom želim ugotoviti, kakšna sta klima in 

zadovoljstvo med vzgojitelji/-cami in pomočniki/-cami vzgojiteljev/-ic v posavskih vrtcih.  

Za raziskavo sem uporabila vprašalnik, ki ga je pripravila skupina na Slovenski gospodarski 

zbornici v sklopu projekta SiOK (Slovenska organizacijska klima). 

Anketa je anonimna. Rezultati, ki jih bom dobila, bodo služili zgolj za namen moje magistrske 

naloge. Prosim Vas, da na vsa vprašanja odgovarjate resnično tako, kot mislite, ker želim dobiti 

dejansko stanje. Izpolnjene ankete oddate v zaprti kuverti pomočnicam ravnatelja/-ice. 

 

Za Vašo pripravljenost se Vam iskreno zahvaljujem. 

 

Darinka Tomažin 

 

Navodilo: 

V prvem delu Vas prosim, da pri vsaki trditvi obkrožite stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo, 

pri čemer pomeni: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se strinjam, niti se ne 

strinjam, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se strinjam. V drugem delu pri vsaki trditvi obkrožite 

stopnjo zadovoljstva, pri čemer pomeni: 1 – zelo nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – niti 

zadovoljen, niti nezadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen. V tem delu lahko pod drugo 

zapišete vse, česar vprašanja ne zajemajo. V tretjem delu obkrožite črko pred izbranim 

odgovorom.  
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A MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME 

 

Preberite navedene trditve in pri vsaki trditvi označite na lestvici od 1 do 5 (1 – sploh se ne 

strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 – strinjam se, 5 – 

popolnoma se strinjam), v kolikšni meri velja za Vaš vrtec.  

 

1 VODENJE 

Zaposleni smo samostojni pri opravljanju svojega dela. 1 2 3 4 5 

Vodje sprejemajo utemeljene pripombe na svoje delo. 1 2 3 4 5 

V našem zavodu odpravljamo ukazovalno vodenje. 1 2 3 4 5 

Vodje nas spodbujajo k sprejemanju večje odgovornosti za svoje 

delo. 

1 2 3 4 5 

Vodje se pogovarjajo s svojimi podrejenimi o rezultatih dela. 1 2 3 4 5 

 

2 ORGANIZIRANOST 

Zaposleni imamo jasno predstavo o tem, kaj se od nas pričakuje 

pri delu. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni razumemo svoj položaj v organizacijski shemi. 1 2 3 4 5 

Vsak zaposleni ve, kakšne ima zadolžitve. 1 2 3 4 5 

Odločitve naših vodij se sprejemajo pravočasno. 1 2 3 4 5 

V našem vrtcu so pristojnosti in odgovornosti medsebojno 

uravnotežene na vseh nivojih. 

1 2 3 4 5 

 

3 PRIPADNOST VRTCU 

Zaposleni zunaj vrtca pozitivno govorimo o njem. 1 2 3 4 5 

Ponosni smo, da smo zaposleni v našem vrtcu. 1 2 3 4 5 

Naš vrtec ima velik ugled v okolju. 1 2 3 4 5 

Zaposlitev v našem vrtcu je varna oz. zagotovljena. 1 2 3 4 5 

Zaposleni ne bi zapustili vrtca, če bi se zaradi poslovnih težav 

znižala plača. 

1 2 3 4 5 

 

4 POZNAVANJE VIZIJE, POSLANSTVA TER CILJEV VRTCA 

Naš vrtec ima jasno oblikovano vizijo, poslanstvo in cilje. 1 2 3 4 5 

Zaposleni cilje vrtca sprejemamo za svoje. 1 2 3 4 5 

Cilji, ki jih moramo zaposleni doseči, so realno postavljeni. 1 2 3 4 5 

Vizija, poslanstvo in cilji vrtca so jasni vsem zaposlenim. 1 2 3 4 5 

Pri postavljanju vizije, poslanstva in ciljev poleg vodstva 

sodelujemo tudi ostali zaposleni. 

1 2 3 4 5 

 

5 STROKOVNA USPOSOBLJENOST IN UČENJE 

Zaposleni se učimo drug od drugega. 1 2 3 4 5 

Vrtec zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro 

opravljanje dela. 

1 2 3 4 5 

Sistem usposabljanja je dober. 1 2 3 4 5 

Pri nas so zaposleni le ljudje, ki so usposobljeni za delo. 1 2 3 4 5 

Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih. 1 2 3 4 5 
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6 ODNOS DO KAKOVOSTI 

Zaposleni se čutimo odgovorne za kakovost našega dela. 1 2 3 4 5 

Zaposleni po svoji moči prispevamo k doseganju standardov 

kakovosti. 

1 2 3 4 5 

Kakovost dela in količina sta pri nas enako pomembni. 1 2 3 4 5 

Naši oddelki imajo jasno zastavljene standarde in cilje kakovosti. 1 2 3 4 5 

Druge sodelavce in oddelke obravnavamo kot svoje cenjene 

stranke. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo sodeluje na seminarjih, sestankih in aktivih. 1 2 3 4 5 

Vrtec ima izdelan razvojni načrt vrtca. 1 2 3 4 5 

Vodstvo poskuša vedno znova izboljšati kakovost dela v zavodu. 1 2 3 4 5 

 

7 MOTIVACIJA IN ZAVZETOST 

V našem vrtcu smo pripravljeni za dodaten napor, kadar se to pri 

delu zahteva. 

1 2 3 4 5 

V našem vrtcu so postavljene zelo visoke zahteve glede delovne 

uspešnosti. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v našem vrtcu smo zavzeti za svoje delo. 1 2 3 4 5 

V našem vrtcu vodstvo ceni dobro opravljeno delo. 1 2 3 4 5 

Delovni rezultati so v našem vrtcu hitro opazni in smo 

pohvaljeni. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v vrtcu smo dovolj zavzeti in motivirani za opravljanje 

svojega dela. 

1 2 3 4 5 

 

8 INOVATIVNOST, INCIATIVNOST 

Zaposleni v našem vrtcu se zavedamo nujnosti sprememb. 1 2 3 4 5 

Naše izdelke in storitve stalno izboljšujemo in posodabljamo. 1 2 3 4 5 

V našem vrtcu se pričakuje, da predloge za izboljšave dajejo vsi 

– ne le naše vodstvo. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni smo pripravljeni prevzeti tveganje za uveljavitev 

svojih pobud. 

1 2 3 4 5 

Napake med preskušanjem novih načinov dela so v naši 

organizaciji sprejemljive. 

1 2 3 4 5 

 

9 NOTRANJI ODNOSI 

V našem vrtcu cenimo delo svojih sodelavcev. 1 2 3 4 5 

Odnosi med zaposlenimi so dobri. 1 2 3 4 5 

V našem vrtcu med seboj mnogo bolj sodelujemo kot pa 

tekmujemo. 

1 2 3 4 5 

Konflikte rešujemo v skupno korist. 1 2 3 4 5 

Zaposleni si med seboj pomagamo. 1 2 3 4 5 

Zaposleni si med seboj zaupamo. 1 2 3 4 5 

Zaposleni med sabo sodelujemo kot kritični prijatelji. 1 2 3 4 5 
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10 NAGRAJEVANJE 

Za slabo opravljeno delo sledi ustrezna graja oziroma kazen. 1 2 3 4 5 

Zaposleni prejemamo plačo, ki je enakovredna ravni plač na 

tržišču. 

1 2 3 4 5 

Tisti, ki so bolj obremenjeni z delom, so tudi ustrezno 

stimulirani. 

1 2 3 4 5 

Razmerja med plačami zaposlenih v našem vrtcu so ustrezna. 1 2 3 4 5 

 

11 NOTRANJE KOMUNICIRANJE – informiranje znotraj vrtca 

Delovni sestanki so redni. 1 2 3 4 5 

V našem vrtcu se vodstvo in zaposleni pogovarjamo sproščeno, 

prijateljsko in enakovredno. 

1 2 3 4 5 

V našem vrtcu se strokovni delavci med sabo pogovarjamo 

sproščeno, prijateljsko in enakovredno. 

1 2 3 4 5 

Naši nadrejeni nam dajejo dovolj informacij za dobro opravljanje 

našega dela. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo posreduje informacije zaposlenim na razumljiv način. 1 2 3 4 5 

O tem, kaj se dogaja v vrtcu, dobimo dovolj informacij. 1 2 3 4 5 

 

12 RAZVOJ KARIERE 

Zaposleni v našem vrtcu smo zadovoljni z dosedanjim osebnim 

razvojem. 

1 2 3 4 5 

Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim. 1 2 3 4 5 

Zaposleni na vseh nivojih imamo realne možnosti za 

napredovanje. 

1 2 3 4 5 

Zaposleni v našem vrtcu nimamo možnosti za napredovanje. 1 2 3 4 5 

Naše vodstvo pripravlja svoje naslednike. 1 2 3 4 5 

Imamo sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo 

najboljše položaje. 

1 2 3 4 5 

Vodstvo vrtca spodbuja zaposlene pri profesionalnem razvoju. 1 2 3 4 5 

 

13 RAVNANJE Z ZAPOSLENIMI 

Vodstvo nam omogoča dostop do svetovanja pri razvoju kariere. 1 2 3 4 5 

Vodstvo nam omogoča izobraževanje in usposabljanje ter 

posledično profesionalni razvoj. 

1 2 3 4 5 

Vrtec ima načrt izobraževanja. 1 2 3 4 5 

Za zaposlene so bila organizirana druženja v obliki športnih, 

kulturnih in drugih aktivnosti. 

1 2 3 4 5 

 

 

14 VPLIV ORGANIZACIJSKE KLIME NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Organizacijska klima ima na delovanje vrtca velik vpliv. 1 2 3 4 5 

Organizacijska klima v našem vrtcu je zelo dobra. 1 2 3 4 5 

Organizacijsko klimo v našem vrtcu je mogoče izboljšati. 1 2 3 4 5 

Zaposleni v našem vrtcu smo zelo zadovoljni. 1 2 3 4 5 
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B ZADOVOLJSTVO PRI DELU 

 

Preberite navedene trditve in pri vsaki trditvi označite na lestvici od 1 do 5 (1 – zelo 

nezadovoljen, 2 – nezadovoljen, 3 – niti zadovoljen, niti nezadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo 

zadovoljen), v kolikšni meri velja za Vaš vrtec.  

 

1 ZADOVOLJSTVO PRI DELU - Ali ste zaposleni zadovoljni z/s … 

z delovnim časom? 1 2 3 4 5 

s sodelavci? 1 2 3 4 5 

z delovnim timom, v katerem delate? 1 2 3 4 5 

z medsebojno komunikacijo med vodstvom in zaposlenimi? 1 2 3 4 5 

z medsebojno komunikacijo med strokovnimi delavci? 1 2 3 4 5 

s časom za dopust? 1 2 3 4 5 

z delom? 1 2 3 4 5 

z neposredno nadrejenim? 1 2 3 4 5 

s stalno zaposlitvijo? 1 2 3 4 5 

z delovnimi pogoji (oprema, prostori, pripomočki)? 1 2 3 4 5 

s statusom v organizaciji? 1 2 3 4 5 

z možnostmi za izobraževanje? 1 2 3 4 5 

z višino plače? 1 2 3 4 5 

z vodstvom vrtca? 1 2 3 4 5 

z možnostmi za napredovanje v plačilne razrede? 1 2 3 4 5 

z možnostjo za napredovanje v nazive? 1 2 3 4 5 

s svojim samoizobraževanjem (branjem strokovne literature)? 1 2 3 4 5 

 

 

 

2 DRUGO (pod to točko lahko zapišete vse, česar vprašanja ne zajemajo): __________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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C DEMOGRAFSKA VPRAŠANJA 

 

Obkrožite črko pred izbranim odgovorom. 

 

1 Spol: 

a) moški 

b) ženski 

 

2 Delovno mesto: 

a) vzgojitelj/-ica 

b) pomočnik/-ica vzgojitelja/-ice 

 

3 Stopnja izobrazbe (označite najvišjo doseženo stopnjo): 

a) srednješolska izobrazba 

b) višje ali visokošolska izobrazba 

c) univerzitetna izobrazba 

d) magisterij, specializacija 

e) doktorat 

 

4 Delovna doba v vzgoji in izobraževanju: 

a) do 10 let 

b) od 11 do 20 let 

c) od 21 do 30 let 

d) več kot 31 let 

 

5 Zaposlen/-a sem v: 

a) vrtcu pri osnovni šoli 

b) samostojnem vrtcu 

 

6 Okolje vrtca, v katerem ste zaposleni: 

a) vaško okolje 

b) mestno okolje 
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10.2 PRILOGE – FREKVENČNE TABELE 
 

Tabela 35: Frekvenčna analiza pogledov strokovnih delavcev vrtca pri postavljanju vizije, 

poslanstva ter ciljev vrtca 

T35
22

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto Skupaj 

Vzgojitelj 

predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

f f % f f % f f % 

1. Naš vrtec ima jasno 

oblikovano vizijo, 

poslanstvo in cilje 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 2 1,7 2 0,9 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
6 6,1 9 7,8 15 7,0 

4 strinjam se 38 38,4 50 43,5 88 41,1 

5 popolnoma se strinjam 55 55,6 54 47,0 109 50,9 

2. Zaposleni cilje vrtca 

sprejemamo za svoje 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 1 1,0 1 0,9 2 0,9 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
11 11,1 15 13,0 26 12,1 

4 strinjam se 45 45,5 55 47,8 100 46,7 

5 popolnoma se strinjam 42 42,4 44 38,3 86 40,2 

3. Cilji, ki jih moramo 

zaposleni doseči, so 

realno postavljeni 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 1 0,9 1 0,5 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
15 15,3 12 10,4 27 12,7 

4 strinjam se 45 45,9 64 55,7 109 51,2 

5 popolnoma se strinjam 38 38,8 38 33,0 76 35,7 

4. Vizija, poslanstvo in 

cilji vrtca so jasni 

vsem zaposlenim 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 1 1,0 5 4,3 6 2,8 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
27 27,3 19 16,5 46 21,5 

4 strinjam se 41 41,4 47 40,9 88 41,1 

5 popolnoma se strinjam 30 30,3 44 38,3 74 34,6 

5. Pri postavljanju vizije, 

poslanstva in ciljev 

poleg vodstva 

sodelujemo tudi ostali 

zaposleni 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 1 0,9 1 0,5 

2 ne strinjam se 0 0,0 3 2,6 3 1,4 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
12 12,1 16 13,9 28 13,1 

4 strinjam se 41 41,4 58 50,4 99 46,3 

5 popolnoma se strinjam 46 46,5 37 32,2 83 38,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 V anketnem vprašalniku A/4 Poznavanje vizije, poslanstva ter ciljev vrtca. 
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Tabela 36: Frekvenčna analiza vodenja vrtca 

T36
23

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto Skupaj 

Vzgojitelj 

predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

f f % f f % f f % 

1. Zaposleni smo 

samostojni pri 

opravljanju svojega 

dela 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 1 0,9 1 0,5 

2 ne strinjam se 0 0,0 1 0,9 1 0,5 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
9 9,1 15 13,0 24 11,2 

4 strinjam se 31 31,3 52 45,2 83 38,8 

5 popolnoma se strinjam 59 59,6 46 40,0 105 49,1 

2. Vodje sprejemajo 

utemeljene pripombe 

na svoje delo 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 2 1,8 2 1,0 

2 ne strinjam se 6 6,2 11 9,7 17 8,1 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
22 22,7 31 27,2 53 25,1 

4 strinjam se 43 44,3 43 37,7 86 40,8 

5 popolnoma se strinjam 26 26,8 27 23,7 53 25,1 

3. V našem zavodu 

odpravljamo 

ukazovalno vodenje 

1 sploh se ne strinjam 9 9,1 12 10,5 21 9,9 

2 ne strinjam se 8 8,1 14 12,3 22 10,3 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
20 20,2 21 18,4 41 19,3 

4 strinjam se 36 36,4 37 32,5 73 34,3 

5 popolnoma se strinjam 26 26,3 30 26,3 56 26,3 

4. Vodje nas spodbujajo 

k sprejemanju večje 

odgovornosti za svoje 

delo 

1 sploh se ne strinjam 2 2,0 1 0,9 3 1,4 

2 ne strinjam se 0 0,0 4 3,5 4 1,9 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
11 11,1 23 20,0 34 15,9 

4 strinjam se 47 47,5 50 43,5 97 45,3 

5 popolnoma se strinjam 39 39,4 37 32,2 76 35,5 

5. Vodje se pogovarjajo s 

svojimi podrejenimi o 

rezultatih dela 

1 sploh se ne strinjam 1 1,0 3 2,6 4 1,9 

2 ne strinjam se 3 3,0 5 4,4 8 3,8 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
15 15,2 15 13,2 30 14,1 

4 strinjam se 37 37,4 47 41,2 84 39,4 

5 popolnoma se strinjam 43 43,4 44 38,6 87 40,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 V anketnem vprašalniku A/1 Vodenje. 
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Tabela 37: Frekvenčna analiza pripadnosti strokovnih delavcev vrtcu 

T37
24

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto Skupaj 

Vzgojitelj 

predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

f f % f f % f f % 

1. Zaposleni zunaj vrtca 

pozitivno govorimo o 

njem 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 1 0,9 1 0,5 

2 ne strinjam se 1 1,0 2 1,8 3 1,4 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
12 12,1 15 13,2 27 12,7 

4 strinjam se 34 34,3 39 34,2 73 34,3 

5 popolnoma se strinjam 52 52,5 57 50,0 109 51,2 

2. Ponosni smo, da smo 

zaposleni v našem 

vrtcu 

1 sploh se ne strinjam 1 1,0 0 0,0 1 0,5 

2 ne strinjam se 1 1,0 0 0,0 1 0,5 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
12 12,1 11 9,7 23 10,8 

4 strinjam se 30 30,3 46 40,4 76 35,7 

5 popolnoma se strinjam 55 55,6 57 50,0 112 52,6 

3. Naš vrtec ima velik 

ugled v okolju 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 2 2,0 0 0,0 2 0,9 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
18 18,4 16 13,9 34 16,0 

4 strinjam se 47 48,0 46 40,0 93 43,7 

5 popolnoma se strinjam 31 31,6 53 46,1 84 39,4 

4. Zaposlitev v našem 

vrtcu je varna oz. 

zagotovljena 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 3 2,6 3 1,4 

2 ne strinjam se 3 3,0 3 2,6 6 2,8 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
22 22,2 23 20,0 45 21,0 

4 strinjam se 41 41,4 50 43,5 91 42,5 

5 popolnoma se strinjam 33 33,3 36 31,3 69 32,2 

5. Zaposleni ne bi 

zapustili vrtca, če bi se 

zaradi poslovnih težav 

znižala plača 

1 sploh se ne strinjam 1 1,0 2 1,8 3 1,4 

2 ne strinjam se 5 5,1 8 7,0 13 6,1 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
35 35,4 38 33,3 73 34,3 

4 strinjam se 33 33,3 35 30,7 68 31,9 

5 popolnoma se strinjam 25 25,3 31 27,2 56 26,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 V anketnem vprašalniku A/3 Pripadnost vrtcu 
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Tabela 38: Frekvenčna analiza dejavnikov, ki pomembno vplivajo na notranje odnose 

T38
25

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto Skupaj 

Vzgojitelj 

predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

f f % f f % f f % 

1. V našem vrtcu 

cenimo delo svojih 

sodelavcev 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 1 0,9 1 0,5 

2 ne strinjam se 0 0,0 4 3,5 4 1,9 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
15 15,2 21 18,3 36 16,8 

4 strinjam se 43 43,4 50 43,5 93 43,5 

5 popolnoma se strinjam 41 41,4 39 33,9 80 37,4 

2. Odnosi med 

zaposlenimi so dobri 

1 sploh se ne strinjam 1 1,0 4 3,5 5 2,3 

2 ne strinjam se 9 9,1 7 6,1 16 7,5 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
19 19,2 24 20,9 43 20,1 

4 strinjam se 47 47,5 52 45,2 99 46,3 

5 popolnoma se strinjam 23 23,2 28 24,3 51 23,8 

3. V našem vrtcu med 

seboj mnogo bolj 

sodelujemo kot pa 

tekmujemo 

1 sploh se ne strinjam 1 1,0 3 2,6 4 1,9 

2 ne strinjam se 7 7,1 8 7,0 15 7,0 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
25 25,3 31 27,0 56 26,2 

4 strinjam se 40 40,4 46 40,0 86 40,2 

5 popolnoma se strinjam 26 26,3 27 23,5 53 24,8 

4. Konflikte rešujemo v 

skupno korist 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 2 1,8 2 0,9 

2 ne strinjam se 8 8,1 9 7,9 17 8,0 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
22 22,2 29 25,4 51 23,9 

4 strinjam se 47 47,5 47 41,2 94 44,1 

5 popolnoma se strinjam 22 22,2 27 23,7 49 23,0 

5. Zaposleni si med 

seboj pomagamo 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 1 0,9 1 2,3 

2 ne strinjam se 5 5,1 1 0,9 6 8,9 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
12 12,1 23 20,0 35 29,0 

4 strinjam se 43 43,4 55 47,8 98 40,2 

5 popolnoma se strinjam 39 39,4 35 30,4 74 19,6 

6. Zaposleni si med 

seboj zaupamo 

1 sploh se ne strinjam 1 1,0 4 3,5 5 2,3 

2 ne strinjam se 10 10,1 9 7,8 19 8,9 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
26 26,3 36 31,3 62 29,0 

4 strinjam se 39 39,4 47 40,9 86 45,8 

5 popolnoma se strinjam 23 23,2 19 16,5 42 34,6 

7. Zaposleni med sabo 

sodelujemo kot 

kritični prijatelji 

1 sploh se ne strinjam 1 1,0 1 0,9 2 0,9 

2 ne strinjam se 8 8,1 9 7,8 17 7,9 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
25 25,3 40 34,8 65 30,4 

4 strinjam se 46 46,5 49 42,6 95 44,4 

5 popolnoma se strinjam 19 19,2 16 13,9 35 16,4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 V anketnem vprašalniku A/9 Notranji odnosi 
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Tabela 39: Frekvenčna analiza organiziranosti 

V39
26

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto Skupaj 

Vzgojitelj 

predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

f f % f f % f f % 

1. Zaposleni imamo jasno 

predstavo o tem, kaj se 

od nas pričakuje pri 

delu 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 5 4,4 5 2,4 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
15 15,2 7 6,1 22 10,3 

4 strinjam se 33 33,3 50 43,9 83 39,0 

5 popolnoma se strinjam 51 51,5 52 45,6 103 48,4 

2. Zaposleni razumemo 

svoj položaj v 

organizacijski shemi 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 1 0,9 1 0,5 

2 ne strinjam se 0 0,0 2 1,7 2 0,9 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
10 10,1 7 6,1 17 7,9 

4 strinjam se 35 35,4 52 45,2 87 40,7 

5 popolnoma se strinjam 54 54,6 53 46,1 107 50,0 

3. Vsak zaposleni ve, 

kakšne ima zadolžitve 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 3 3,0 3 2,6 6 2,8 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
10 10,1 10 8,8 20 9,4 

4 strinjam se 31 31,3 41 36,0 72 33,8 

5 popolnoma se strinjam 55 55,6 60 52,6 115 54,0 

4. Odločitve naših vodij 

se sprejemajo 

pravočasno 

1 sploh se ne strinjam 1 1,0 1 0,9 2 0,9 

2 ne strinjam se 2 2,0 10 8,7 12 5,6 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
28 28,3 21 18,3 49 22,9 

4 strinjam se 47 47,5 58 50,4 105 49,1 

5 popolnoma se strinjam 21 21,2 25 21,7 46 21,5 

5. V našem vrtcu so 

pristojnosti in 

odgovornosti 

medsebojno 

uravnotežene na vseh 

nivojih 

1 sploh se ne strinjam 1 1,0 0 0,0 1 0,5 

2 ne strinjam se 3 3,1 7 6,1 10 4,7 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
31 31,6 27 23,7 58 27,4 

4 strinjam se 43 43,9 56 49,1 99 46,7 

5 popolnoma se strinjam 20 20,4 24 21,1 44 20,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 V anketnem vprašalniku A/2 Organiziranost. 
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Tabela 40: Frekvenčna analiza dejavnikov, ki pomembno vplivajo na notranjo komunikacijo 

med strokovni delavci 

T40
27

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto Skupaj 

Vzgojitelj 

predšolskih 

otrok 

Pomočnik 

vzgojitelja 

f f % f f % f f % 

1. Delovni sestanki so 

redni 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 1 0,9 1 0,5 

2 ne strinjam se 2 2,0 3 2,6 5 2,3 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
9 9,1 7 6,1 16 7,5 

4 strinjam se 47 47,5 54 47,4 101 47,4 

5 popolnoma se strinjam 41 41,4 49 43,0 90 42,3 

2. V našem vrtcu se 

vodstvo in zaposleni 

pogovarjamo 

sproščeno, prijateljsko 

in enakovredno 

1 sploh se ne strinjam 4 4,0 1 0,9 5 2,3 

2 ne strinjam se 1 1,0 5 4,4 6 2,8 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
23 23,2 28 24,6 51 23,9 

4 strinjam se 38 38,4 51 44,7 89 41,8 

5 popolnoma se strinjam 33 33,3 29 25,4 62 29,1 

3. V našem vrtcu se 

strokovni delavci med 

sabo pogovarjamo 

sproščeno, prijateljsko 

in enakovredno 

1 sploh se ne strinjam 1 1,0 1 0,9 2 0,9 

2 ne strinjam se 1 1,0 2 1,8 3 1,4 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
17 17,3 27 23,7 44 20,8 

4 strinjam se 36 36,7 51 44,7 87 41,0 

5 popolnoma se strinjam 43 43,9 33 28,9 76 35,8 

4. Naši nadrejeni nam 

dajejo dovolj 

informacij za dobro 

opravljanje našega dela 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 6 6,1 7 6,1 13 6,1 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
18 18,2 16 14,0 34 16,0 

4 strinjam se 47 47,5 58 50,9 105 49,3 

5 popolnoma se strinjam 28 28,3 33 28,9 61 28,6 

5. Vodstvo posreduje 

informacije 

zaposlenim na 

razumljiv način 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 1 0,9 1 0,5 

2 ne strinjam se 3 3,0 3 2,6 6 2,8 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
19 19,2 19 16,7 38 17,8 

4 strinjam se 38 38,4 49 43,0 87 40,8 

5 popolnoma se strinjam 39 39,4 42 36,8 81 38,0 

6. O tem, kaj se dogaja v 

vrtcu, dobimo dovolj 

informacij 

1 sploh se ne strinjam 1 1,0 3 2,6 4 1,9 

2 ne strinjam se 6 6,1 7 6,1 13 6,1 

3 niti se strinjam, niti se 

ne strinjam 
24 24,2 31 27,2 55 25,8 

4 strinjam se 41 41,4 45 39,5 86 40,4 

5 popolnoma se strinjam 27 27,3 28 24,6 55 25,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 V anketnem vprašalniku A/11 Notranje komuniciranje. 
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Tabela 41: Frekvenčna analiza dejavnikov, ki pomembno vplivajo na komunikacijo glede na 

stopnjo izobrazbe 

T41
28

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Stopnja izobrazbe 

Srednješolska Višje ali 

visokošolska  

Univerzitetna Magisterij, 

specializacija 

f f % f f % f f % f f % 

1. Delovni sestanki 

so redni 

1 sploh se ne strinjam 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 3 2,4 2 2,8 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
8 6,5 6 8,3 1 6,7 1 33,3 

4 strinjam se 57 46,3 38 52,8 5 33,3 1 33,3 

5 popolnoma se 

strinjam 
54 43,9 26 36,1 9 60,0 1 33,3 

2. V našem vrtcu se 

vodstvo in 

zaposleni 

pogovarjamo 

sproščeno, 

prijateljsko in 

enakovredno 

1 sploh se ne strinjam 1 0,8 4 5,6 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 4 3,3 2 2,8 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
30 24,4 16 22,2 5 33,3 0 0,0 

4 strinjam se 53 43,1 27 37,5 7 46,7 2 66,7 

5 popolnoma se 

strinjam 
35 28,5 23 31,9 3 20,0 1 33,3 

3. V našem vrtcu se 

strokovni delavci 

med sabo 

pogovarjamo 

sproščeno, 

prijateljsko in 

enakovredno 

1 sploh se ne strinjam 1 0,8 1 1,4 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 2 1,6 1 1,4 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
30 24,6 9 12,5 4 26,7 1 33,3 

4 strinjam se 51 41,8 31 43,1 3 20,0 2 66,7 

5 popolnoma se 

strinjam 
38 31,1 30 41,7 8 53,3 0 0,0 

4. Naši nadrejeni 

nam dajejo dovolj 

informacij za 

dobro opravljanje 

našega dela 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 7 5,7 5 6,9 1 6,7 0 0,0 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
16 13,0 13 18,1 3 20,0 2 66,7 

4 strinjam se 62 50,4 35 48,6 7 46,7 1 33,3 

5 popolnoma se 

strinjam 
38 30,9 19 26,4 4 26,7 0 0,0 

5. Vodstvo 

posreduje 

informacije 

zaposlenim na 

razumljiv način 

1 sploh se ne strinjam 1 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 2 1,6 3 4,2 1 6,7 0 0,0 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
22 17,9 12 16,7 3 20,0 1 33,3 

4 strinjam se 52 42,3 28 38,9 5 33,3 2 66,7 

5 popolnoma se 

strinjam 
46 37,4 29 40,3 6 40,0 0 0,0 

6. O tem, kaj se 

dogaja v vrtcu, 

dobimo dovolj 

informacij 

1 sploh se ne strinjam 3 2,4 1 1,4 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 7 5,7 5 6,9 1 6,7 0 0,0 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
29 23,6 20 27,8 4 26,7 2 66,7 

4 strinjam se 52 42,3 28 38,9 6 40,0 0 0,0 

5 popolnoma se 

strinjam 
32 26,0 18 25,0 4 26,7 1 33,3 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 V anketnem vprašalniku A/11 Notranje komuniciranje. 
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Tabela 42: Frekvenčna analiza dejavnikov, ki pomembno vplivajo na razvoj kariere 

T42
29

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto 

Vzgojitelj 

pri OŠ 

Vzgojitelj pri 

samostojnem 

vrtcu 

Pomočnik 

vzgojitelja 

pri OŠ 

Pomočnik 

vzgojitelja pri 

samostojnem 

vrtcu 

f f % f f % f f % f f % 

1. Zaposleni v našem 

vrtcu smo 

zadovoljni z 

dosedanjim 

osebnim razvojem 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 1 2,8 0 0,0 0 0,0 
2 ne strinjam se 1 1,6 1 2,8 0 0,0 1 2,6 
3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
8 12,7 8 22,2 19 25,0 5 13,2 

4 strinjam se 33 52,4 17 47,2 39 51,3 25 65,8 
5 popolnoma se 
strinjam 

21 33,3 9 25,0 18 23,7 7 18,4 

2. Kriteriji za 

napredovanje so 

jasni vsem 

zaposlenim 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 1 2,8 2 2,7 0 0,0 
2 ne strinjam se 1 1,6 2 5,6 1 1,3 0 0,0 
3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
8 12,7 7 19,4 11 14,7 3 7,9 

4 strinjam se 26 41,3 12 33,3 35 46,7 20 52,6 
5 popolnoma se 

strinjam 
28 44,4 14 38,9 26 34,7 15 39,5 

3. Zaposleni na vseh 

nivojih imamo 

realne možnosti za 

napredovanje 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 3 8,3 1 1,3 2 5,4 
2 ne strinjam se 2 3,2 2 5,6 5 6,6 2 5,4 
3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
12 19,4 8 22,2 13 17,1 7 18,9 

4 strinjam se 24 38,7 10 27,8 36 47,4 19 51,4 
5 popolnoma se 

strinjam 
24 38,7 13 36,1 21 27,6 7 18,9 

4. Zaposleni v našem 

vrtcu nimamo 

možnosti za 

napredovanje 

1 sploh se ne strinjam 33 54,1 12 33,3 36 47,4 10 26,3 
2 ne strinjam se 11 18,0 6 16,7 9 11,8 9 23,7 
3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
7 11,5 8 22,2 12 15,8 7 18,4 

4 strinjam se 6 9,8 5 13,9 15 19,7 9 23,7 
5 popolnoma se 

strinjam 
4 6,6 5 13,9 4 5,3 3 7,9 

5. Naše vodstvo 

pripravlja svoje 

naslednike 

1 sploh se ne strinjam 13 21,7 2 5,7 20 27,0 3 8,1 
2 ne strinjam se 11 18,3 6 17,1 15 20,3 7 18,9 
3 niti se strinjam, niti 
se ne strinjam 

27 45,0 13 37,1 24 32,4 11 29,7 

4 strinjam se 4 6,7 9 25,7 11 14,9 10 27,0 
5 popolnoma se 
strinjam 

5 8,3 5 14,3 4 5,4 6 16,2 

6. Imamo sistem 

napredovanja, ki 

omogoča, da 

najboljši zasedejo 

najboljše položaje 

1 sploh se ne strinjam 16 26,7 9 25,0 22 29,3 0 0,0 
2 ne strinjam se 12 20,0 7 19,4 14 18,7 5 13,2 
3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
23 38,3 12 33,3 26 34,7 21 55,3 

4 strinjam se 5 8,3 7 19,4 11 14,7 9 23,7 
5 popolnoma se 
strinjam 

4 6,7 1 2,8 2 2,7 3 7,9 

7. Vodstvo vrtca 

spodbuja zaposlene 

pri profesionalnem 

razvoju 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 1 2,8 1 1,3 0 0,0 
2 ne strinjam se 4 6,4 2 5,6 0 0,0 0 0,0 
3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
8 12,7 8 22,2 22 29,0 8 21,1 

4 strinjam se 22 34,9 8 22,2 30 39,5 21 55,3 
5 popolnoma se 

strinjam 
29 46,0 17 47,2 23 30,3 9 23,7 

 

 

 

 

                                                 
29 V anketnem vprašalniku A/12 Razvoj kariere. 
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Tabela 43: Frekvenčna analiza dejavnikov, ki pomembno vplivajo na razvoj kariere, in sicer 

strokovna usposobljenost in učenje 

T43
30

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto 

Vzgojitelj 

pri OŠ 

Vzgojitelj pri 

samostojnih 

vrtcih 

Pomočnik 

vzgojitelja 

pri OŠ 

Pomočnik 

vzgojiteljev 

pri 

samostojnih 

vrtcih 

f f % f f % f f % f f % 

1. Zaposleni se 

učimo drug od 

drugega 

 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 2 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
3 4,8 2 5,6 10 13,0 6 15,8 

4 strinjam se 30 47,6 18 50,0 34 44,2 21 55,3 

5 popolnoma se 

strinjam 
28 44,4 16 44,4 33 42,9 11 28,9 

2. Vrtec zaposlenim 

nudi potrebno 

usposabljanje za 

dobro opravljanje 

dela 

 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 1 2,8 6 7,8 1 2,6 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
14 22,2 5 13,9 9 11,7 4 10,5 

4 strinjam se 19 30,2 15 41,7 30 39,0 19 50,0 

5 popolnoma se 

strinjam 
30 47,6 15 41,7 32 41,6 14 36,8 

3. Sistem 

usposabljanja je 

dober 

 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 1 1,6 1 2,8 4 5,2 3 7,9 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
16 25,4 7 19,4 18 23,4 6 15,8 

4 strinjam se 31 49,2 16 44,4 36 46,8 19 50,0 

5 popolnoma se 

strinjam 
15 23,8 12 33,3 19 24,7 10 26,3 

4. Pri nas so 

zaposleni le 

ljudje, ki so 

usposobljeni za 

delo 

 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 0 0,0 2 2,6 1 2,6 

2 ne strinjam se 5 7,9 1 2,8 6 7,8 3 7,9 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
15 23,8 10 27,8 13 16,9 8 21,1 

4 strinjam se 24 38,1 9 25,0 25 32,5 17 44,7 

5 popolnoma se 

strinjam 
19 30,2 16 44,4 31 40,3 9 23,7 

5. Pri usposabljanju 

se upoštevajo 

tudi želje 

zaposlenih 

1 sploh se ne strinjam 0 0,0 1 2,8 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 1 1,6 0 0,0 4 5,2 3 7,9 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
12 19,0 4 11,1 15 19,5 4 10,5 

4 strinjam se 26 41,3 19 52,8 28 36,4 22 57,9 

5 popolnoma se 

strinjam 
24 38,1 12 33,3 30 39,0 9 23,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 V anketnem vprašalniku A/5 Strokovna usposobljenost in učenje. 
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Tabela 44: Frekvenčna analiza dejavnikov, ki pomembno vpliva na motiviranost in zavzetost 

glede na delovno dobo med vzgojitelji 

T44
31

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Vzgojitelj Skupaj 

Delovno mesto 

 

Do 10 let Od 11 do 

20 let 

Od 21 do 

30 let 

Več kot 31 

let 

f f % f f % f f % f f % f f % 

1. V našem vrtcu 

smo pripravljeni 

za dodaten 

napor, kadar se 

to pri delu 

zahteva 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
1 2,6 3 12,5 1 5,6 0 0,0 5 5,1 

4 strinjam se 19 50,0 9 37,5 5 27,8 8 44,4 41 41,8 

5 popolnoma se 

strinjam 
18 47,4 12 50,0 12 66,7 10 55,6 52 53,1 

2. V našem vrtcu 

so postavljene 

zelo visoke 

zahteve glede 

delovne 

uspešnosti 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 1 4,2 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

2 ne strinjam se 1 2,6 4 16,7 0 0,0 0 0,0 5 5,1 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
8 21,1 3 12,5 4 22,2 4 21,1 19 19,2 

4 strinjam se 21 55,3 10 41,7 9 50,0 11 57,9 51 51,5 

5 popolnoma se 

strinjam 
8 21,1 6 25,0 5 27,8 4 21,1 23 23,2 

3. Zaposleni v 

našem vrtcu 

smo zavzeti za 

svoje delo 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 1 4,2 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
3 7,9 4 16,7 2 11,1 0 0,0 9 9,2 

4 strinjam se 22 57,9 6 25,0 8 44,4 12 66,7 48 49,0 

5 popolnoma se 

strinjam 
13 34,2 13 54,2 8 44,4 6 33,3 40 40,8 

4. V našem vrtcu 

vodstvo ceni 

dobro 

opravljeno delo 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 2 8,3 1 5,9 0 0,0 3 3,1 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
6 15,8 4 16,7 3 17,6 1 5,3 14 14,3 

4 strinjam se 15 39,5 6 25,0 5 29,4 7 36,8 33 33,7 

5 popolnoma se 

strinjam 
17 44,7 12 50,0 8 47,1 11 57,9 48 49,0 

5. Delovni 

rezultati so v 

našem vrtcu 

hitro opazni in 

smo pohvaljeni 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 2 5,4 1 4,2 2 11,1 0 0,0 5 5,1 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
7 18,9 10 41,7 3 16,7 3 15,8 23 23,5 

4 strinjam se 18 48,6 4 16,7 9 50,0 12 63,2 43 43,9 

5 popolnoma se 

strinjam 
10 27,0 9 37,5 4 22,2 4 21,1 27 27,6 

6. Zaposleni v 

vrtcu smo 

dovolj zavzeti in 

motivirani za 

opravljanje 

svojega dela 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 

0 
0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 1 4,2 1 5,6 0 0,0 2 2,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
7 18,4 5 20,8 5 27,8 

3 
15,8 20 20,2 

4 strinjam se 19 50,0 8 33,3 8 44,4 9 47,4 44 44,4 

5 popolnoma se 

strinjam 
12 31,6 10 41,7 4 22,2 

7 
36,8 33 33,3 

 

 

                                                 
31 V anketnem vprašalniku A/7 Motivacija in zavzetost. 
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Tabela 45: Frekvenčna analiza dejavnikov, ki pomembno vpliva na motiviranost in zavzetost 

glede na delovno dobo med pomočniki vzgojiteljev 

T4532 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Pomočnik vzgojitelja  Skupaj 

Delovno mesto 

 

Do 10 let Od 11 do 

20 let 

Od 21 do 

30 let 

Več kot 31 

let 

f f % f f % f f % f f % f f % 

1. V našem vrtcu 

smo pripravljeni 

za dodaten 

napor, kadar se 

to pri delu 

zahteva 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 1 0,9 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
6 10,9 1 3,1 1 5,3 0 0,0 8 7,0 

4 strinjam se 21 38,2 13 40,6 8 42,1 4 44,4 46 40,0 

5 popolnoma se 

strinjam 
28 50,9 18 56,3 9 47,4 5 55,6 60 52,2 

2. V našem vrtcu 

so postavljene 

zelo visoke 

zahteve glede 

delovne 

uspešnosti 

1 sploh se ne 

strinjam 
1 1,9 2 6,3 0 0,0 0 0,0 3 2,6 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 1 5,3 1 11,1 2 1,8 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
16 29,6 6 18,8 5 26,3 0 0,0 27 23,7 

4 strinjam se 23 42,6 14 43,8 9 47,4 6 66,7 52 45,6 

5 popolnoma se 

strinjam 
14 25,9 10 31,3 4 21,1 2 22,2 30 26,3 

3. Zaposleni v 

našem vrtcu 

smo zavzeti za 

svoje delo 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
4 7,3 2 6,3 3 15,8 0 0,0 9 7,8 

4 strinjam se 23 41,8 14 43,8 10 52,6 5 55,6 52 45,2 

5 popolnoma se 

strinjam 
28 50,9 16 50,0 6 31,6 4 44,4 54 47,0 

4. V našem vrtcu 

vodstvo ceni 

dobro 

opravljeno delo 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 2 3,7 1 3,1 1 5,3 0 0,0 4 3,5 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
5 9,3 5 15,6 3 15,8 0 0,0 13 11,4 

4 strinjam se 15 27,8 10 31,3 9 47,4 6 66,7 40 35,1 

5 popolnoma se 

strinjam 
32 59,3 16 50,0 6 31,6 3 33,3 57 50,0 

5. Delovni rezultati 

so v našem vrtcu 

hitro opazni in 

smo pohvaljeni 

1 sploh se ne 

strinjam 
1 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,9 

2 ne strinjam se 4 7,3 4 12,5 2 10,5 0 0,0 10 8,7 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
9 16,4 6 18,8 3 15,8 1 11,1 19 16,5 

4 strinjam se 19 34,5 12 37,5 11 57,9 5 55,6 47 40,9 

5 popolnoma se 

strinjam 
22 40,0 10 31,3 3 15,8 3 33,3 38 33,0 

6. Zaposleni v 

vrtcu smo 

dovolj zavzeti in 

motivirani za 

opravljanje 

svojega dela 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 2 6,3 0 0,0 0 0,0 2 1,7 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
11 20,0 7 21,9 2 10,5 1 11,1 21 18,3 

4 strinjam se 22 40,0 11 34,4 10 52,6 5 55,6 48 41,7 

5 popolnoma se 

strinjam 
22 40,0 12 37,5 7 36,8 3 33,3 44 38,3 

 

 

                                                 
32 V anketnem vprašalniku A/7 Motivacija in zavzetost. 
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Tabela 46: Vpliv delovne dobe na motiviranost in zavzetost med vzgojitelji glede na delovno 

dobo 

T46
33 

Vzgojitelj  

Do 1o let Od 11 do 20 let Od 21 do 30 let Več kot 31 let 

N M Me SD N M Me SD N M Me SD N M Me SD 

1. 

V našem 

vrtcu smo 
pripravljeni 

za dodaten 

napor, kadar 
se to pri 

delu zahteva 

38 4,45 4 0,555 24 4,38 4,5 0,711 18 4,61 5 0,608 18 4,56 5 0,511 

2. 

V našem 
vrtcu so 

postavljene 

zelo visoke 
zahteve 

glede 

delovne 
uspešnosti 

38 3,95 4 0,733 24 3,67 4 1,167 18 4,06 4 0,725 19 4 4 0,667 

3. 

Zaposleni v 

našem vrtcu 
smo zavzeti 

za svoje 

delo 

38 4,26 4 0,601 24 4,29 5 0,908 18 4,33 4 0,686 18 4,33 4 0,485 

4. 

V našem 

vrtcu 

vodstvo ceni 

dobro 
opravljeno 

delo 

38 4,29 4 0,732 24 4,17 4,5 1,007 17 4,18 4 0,951 19 4,53 5 0,612 

5. 

Delovni 

rezultati so 

v našem 
vrtcu hitro 

opazni in 

smo 
pohvaljeni 

37 3,97 4 0,833 24 3,88 4 0,992 18 3,83 4 0,924 19 4,05 4 0,621 

6. 

Zaposleni v 
vrtcu smo 

dovolj 

zavzeti in 
motivirani 

za 

opravljanje 
svojega dela 

38 4,13 4 0,704 24 4,13 4 0,9 18 3,83 4 0,857 19 4,21 4 0,713 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 

 

 

 

 

                                                 
33 V anketnem vprašalniku A/7 Motivacija in zavzetost. 
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Tabela 47: Vpliv delovne dobe na motiviranost in zavzetost med pomočniki vzgojiteljev glede 

na delavno dobo 

T47
34 

Pomočnik vzgojitelja  

Do 1o let Od 11 do 20 let Od 21 do 30 let Več kot 31 let 

N M Me SD N M Me SD N M Me SD N M Me SD 

1. 

V našem 

vrtcu smo 

pripravljeni 
za dodaten 

napor, kadar 

se to pri 
delu zahteva 

55 4,40 5,00 0,683 32 4,53 5,00 0,567 19 4,26 4,00 0,991 9 4,56 5,00 0,527 

2. 

V našem 

vrtcu so 

postavljene 
zelo visoke 

zahteve 

glede 
delovne 

uspešnosti 

54 3,91 4,00 0,853 32 3,94 4,00 1,045 19 3,84 4,00 0,834 9 4,00 4,00 0,866 

3. 

Zaposleni v 

našem vrtcu 
smo zavzeti 

za svoje 

delo 

55 4,44 5,00 0,631 32 4,44 4,50 0,619 19 4,16 4,00 0,688 9 4,44 4,00 0,527 

4. 

V našem 

vrtcu 
vodstvo ceni 

dobro 

opravljeno 

delo 

54 4,43 5,00 0,815 32 4,28 4,50 0,851 19 4,05 4,00 0,848 9 4,33 4,00 0,500 

5. 

Delovni 

rezultati so 

v našem 
vrtcu hitro 

opazni in 

smo 
pohvaljeni 

55 4,04 4,00 1,018 32 3,88 4,00 1,008 19 3,79 4,00 0,855 9 4,22 4,00 0,667 

6. 

Zaposleni v 
vrtcu smo 

dovolj 

zavzeti in 
motivirani 

za 

opravljanje 
svojega dela 

55 4,20 4,00 0,755 32 4,03 4,00 0,933 19 4,26 4,00 0,653 9 4,22 4,00 0,667 

Legenda: N – numerus, M – povprečje, Me – mediana, SD – standardni odklon 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 V anketnem vprašalniku A/7 Motivacija in zavzetost. 
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Tabela 48: Frekvenčna analiza odnosa do kakovosti, ki pomembno vplivajo na motiviranost 

vzgojiteljev glede na delovno dobo 

T48
35

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Vzgojitelj predšolskih otrok 

Delovno mesto 

 

Do 10 let Od 11 do 20 

let 

Od 21 do 30 

let 

Več kot 31 let 

f f % f f % f f % f f % 

1. Zaposleni se 

čutimo odgovorne 

za kakovost našega 

dela 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

4 strinjam se 
12 31,6 13 54,2 7 38,9 7 36,8 

5 popolnoma se 

strinjam 26 68,4 11 45,8 0 61,1 12 63,2 

2. Zaposleni po svoji 

moči prispevamo k 

doseganju 

standardov 

kakovosti 
 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 2 5,3 1 4,2 0 0,0 0 0,0 

4 strinjam se 
13 34,2 10 41,7 4 22,2 9 47,4 

5 popolnoma se 

strinjam 23 60,5 13 54,2 14 77,8 10 52,6 

3. Kakovost dela in 

količina sta pri nas 

enako pomembni 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 1 5,6 0 0,0 

2 ne strinjam se 
1 2,7 1 4,2 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 12 32,4 8 33,3 2 11,1 8 42,1 

4 strinjam se 
9 24,3 7 29,2 8 44,4 8 42,1 

5 popolnoma se 

strinjam 15 40,5 8 33,3 7 38,9 3 15,8 

4. Naši oddelki imajo 

jasno zastavljene 

standarde in cilje 

kakovosti 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 6 15,8 6 25,0 0 0,00 2 10,5 

4 strinjam se 
15 39,5 9 37,5 10 55,6 14 73,7 

5 popolnoma se 

strinjam 17 44,7 9 37,5 8 44,4 3 15,8 

5. Druge sodelavce in 

oddelke 

obravnavamo kot 

svoje cenjene 

stranke 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 1 4,2 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 7 18,9 4 16,7 3 16,7 2 10,5 

4 strinjam se 
13 35,1 8 33,3 7 38,9 11 57,9 

5 popolnoma se 

strinjam 17 45,9 11 45,8 8 44,4 6 31,6 

6. Vodstvo sodeluje 

na seminarjih, 

sestankih in aktivih 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 1 2,6 1 4,2 0 0,0 0 0,0 

4 strinjam se 
13 34,2 10 41,7 5 27,8 6 31,6 

5 popolnoma se 

strinjam 24 63,2 13 54,2 13 72,2 13 68,4 

                                                 
35 V anketnem vprašalniku A/6 Odnos do kakovosti. 
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7. Vrtec ima izdelan 

razvojni načrt vrtca 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 1 5,6 0 0,0 

2 ne strinjam se 
1 2,6 2 8,3 0 0,0 1 5,3 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 6 15,8 5 20,8 4 22,2 2 10,5 

4 strinjam se 
15 39,5 8 33,3 6 33,3 7 36,8 

5 popolnoma se 

strinjam 16 42,1 9 37,5 7 38,9 9 47,4 

8. Vodstvo poskuša 

vedno znova 

izboljšati kakovost 

dela v zavodu 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 2 5,3 5 20,8 1 5,6 5 26,3 

4 strinjam se 
15 39,5 7 29,2 7 38,9 2 10,5 

5 popolnoma se 

strinjam 21 55,3 12 50,0 10 55,6 12 63,2 
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Tabela 49: Frekvenčna analiza odnosa do kakovosti, ki pomembno vplivajo na motiviranost 

pomočnikov vzgojiteljev glede na delovno dobo 

T49
36

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Pomočnik vzgojitelja 

Delovno mesto 

 

Do 10 let Od 11 do 20 

let 

Od 21 do 30 

let 

Več kot 31 let 

f f % f f % f f % f f % 

1. Zaposleni se 

čutimo odgovorne 

za kakovost našega 

dela 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 1 5,3 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 1 1,8 0 0,0 1 5,3 0 0,0 

4 strinjam se 
21 38,2 12 37,5 10 52,6 5 55,6 

5 popolnoma se 

strinjam 33 60,0 20 62,5 7 36,8 4 44,4 

2. Zaposleni po svoji 

moči prispevamo k 

doseganju 

standardov 

kakovosti 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 1 1,9 0 0,0 2 10,5 0 0,0 

4 strinjam se 
20 37,7 11 34,4 10 52,6 5 55,6 

5 popolnoma se 

strinjam 32 60,4 21 65,6 7 36,8 4 44,4 

3. Kakovost dela in 

količina sta pri nas 

enako pomembni 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 
2 3,6 0 0,0 1 5,3 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 7 12,7 5 15,6 7 36,8 1 11,1 

4 strinjam se 
25 45,5 10 31,3 8 42,1 4 44,4 

5 popolnoma se 

strinjam 21 38,2 17 53,1 3 15,8 4 44,4 

4. Naši oddelki imajo 

jasno zastavljene 

standarde in cilje 

kakovosti 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 6 10,9 4 12,5 4 21,1 2 22,2 

4 strinjam se 
20 36,4 13 40,6 8 42,1 3 33,3 

5 popolnoma se 

strinjam 29 52,7 15 46,9 7 36,8 4 44,4 

5. Druge sodelavce in 

oddelke 

obravnavamo kot 

svoje cenjene 

stranke 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 
1 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 13 23,6 7 22,6 4 21,1 0 0,0 

4 strinjam se 
21 38,2 13 41,9 10 52,6 4 44,4 

5 popolnoma se 

strinjam 20 36,4 11 35,5 5 26,3 5 55,6 

6. Vodstvo sodeluje 

na seminarjih, 

sestankih in aktivih 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 1 1,8 3 9,4 1 5,3 0 0,0 

4 strinjam se 
18 32,7 13 40,6 8 42,1 4 44,4 

5 popolnoma se 

strinjam 36 65,5 16 50,0 10 52,6 5 55,6 

                                                 
36 V anketnem vprašalniku A/6  Odnos do kakovosti. 
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7. Vrtec ima izdelan 

razvojni načrt vrtca 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 
1 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 4 7,4 5 15,6 3 15,8 0 0,0 

4 strinjam se 
18 33,3 9 28,1 9 47,4 4 44,4 

5 popolnoma se 

strinjam 31 57,4 18 56,3 7 36,8 5 55,6 

8. Vodstvo poskuša 

vedno znova 

izboljšati kakovost 

dela v zavodu 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 1 3,1 1 5,3 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 1 1,9 5 15,6 0 0,0 0 0,0 

4 strinjam se 
27 50,0 13 40,6 8 42,1 4 44,4 

5 popolnoma se 

strinjam 26 48,1 13 40,6 10 52,6 5 55,6 
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Tabela 50: Frekvenčna analiza inovativnosti, iniciativnosti, ki pomembno vplivajo na 

motiviranost vzgojiteljev glede na delovno dobo 

T50
37

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Vzgojitelj predšolskih otrok 

Delovno mesto 

 

Do 10 let Od 11 do 20 

let 

Od 21 do 30 

let 

Več kot 31 let 

f f % f f % f f % f f % 

1. Zaposleni v našem 

vrtcu se zavedamo 

nujnosti sprememb 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 
1 2,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 7 18,4 5 20,8 1 5,6 3 15,8 

4 strinjam se 
16 42,1 15 62,5 8 44,4 8 42,1 

5 popolnoma se 

strinjam 14 36,8 4 16,7 9 50,0 8 42,1 

2. Naše izdelke in 

storitve stalno 

izboljšujemo in 

posodabljamo 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 8 21,1 5 20,8 1 5,6 2 11,1 

4 strinjam se 
14 36,8 11 45,8 9 50,0 10 55,6 

5 popolnoma se 

strinjam 16 42,1 8 33,3 8 44,4 6 33,3 

3. V našem vrtcu se 

pričakuje, da 

predloge za 

izboljšave dajejo 

vsi – ne le naše 

vodstvo 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 
1 2,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 5 13,2 5 20,8 3 16,7 1 5,3 

4 strinjam se 
14 36,8 9 37,5 7 38,9 11 57,9 

5 popolnoma se 

strinjam 18 47,4 10 41,7 8 44,4 7 36,8 

4. Zaposleni smo 

pripravljeni 

prevzeti tveganje 

za uveljavitev 

svojih pobud 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 1 4,2 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 
1 2,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 10 26,3 3 12,5 2 11,1 3 15,8 

4 strinjam se 
19 50,0 15 62,5 11 61,1 13 68,4 

5 popolnoma se 

strinjam 8 21,1 5 20,8 5 27,8 3 15,8 

5. Napake med 

preskušanjem 

novih načinov dela 

so v naši 

organizaciji 

sprejemljive 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 
1 2,6 1 4,2 0 0,0 1 5,3 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 11 28,9 5 20,8 3 16,7 6 31,6 

4 strinjam se 
19 50,0 12 50,0 11 61,1 6 31,6 

5 popolnoma se 

strinjam 7 18,4 6 25,0 4 22,2 6 31,6 

 

 

 

 

 

                                                 
37 V anketnem vprašalniku A/8  Inovativnost, iniciativnost. 
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Tabela 51: Frekvenčna analiza inovativnosti, iniciativnost, ki pomembno vplivajo na 

motiviranost pomočnikov vzgojiteljev glede na delovno dobo 

T51
38

 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Pomočnik vzgojitelja 

Delovna doba 

 

Do 10 let Od 11 do 20 

let 

Od 21 do 30 

let 

Več kot 31 let 

f f % f f % f f % f f % 

1. Zaposleni v našem 

vrtcu se zavedamo 

nujnosti sprememb 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 13 23,6 6 18,8 3 15,8 2 22,2 

4 strinjam se 
24 43,6 14 43,8 11 57,9 3 33,3 

5 popolnoma se 

strinjam 18 32,7 12 37,5 5 26,3 4 44,4 

2. Naše izdelke in 

storitve stalno 

izboljšujemo in 

posodabljamo 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 1 3,2 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 11 20,4 7 22,6 0 0,0 0 0,0 

4 strinjam se 
22 40,7 15 48,4 10 52,6 5 55,6 

5 popolnoma se 

strinjam 21 38,9 8 25,8 9 47,4 4 44,4 

3. V našem vrtcu se 

pričakuje, da 

predloge za 

izboljšave dajejo 

vsi – ne le naše 

vodstvo 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 1 3,2 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 7 12,7 0 0,0 2 10,5 1 11,1 

4 strinjam se 
22 40,0 17 54,8 10 52,6 4 44,4 

5 popolnoma se 

strinjam 26 47,3 13 41,9 7 36,8 4 44,4 

4. Zaposleni smo 

pripravljeni 

prevzeti tveganje 

za uveljavitev 

svojih pobud 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 
1 1,8 2 6,5 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 14 25,5 6 19,4 2 10,5 2 22,2 

4 strinjam se 
27 49,1 13 41,9 13 68,4 4 44,4 

5 popolnoma se 

strinjam 13 23,6 10 32,3 4 21,1 3 33,3 

5. Napake med 

preskušanjem 

novih načinov dela 

so v naši 

organizaciji 

sprejemljive 

1 sploh se ne 

strinjam 1 1,8 0 0,0 1 5,3 0 0,0 

2 ne strinjam se 
4 7,3 1 3,2 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 7 12,7 8 25,8 4 21,1 2 22,2 

4 strinjam se 
27 49,1 16 51,6 10 52,6 5 55,6 

5 popolnoma se 

strinjam 16 29,1 6 19,4 4 21,1 2 22,2 

 

 

 

 

 

                                                 
38 V anketnem vprašalniku A/8 Inovativnost, iniciativnost. 
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Tabela 52: Frekvenčna analiza dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo pri delu 

med strokovni delavci 

Zadovoljstvo39 
Zelo 

nezadovoljen 
Nezadovoljen 

Niti 

zadovoljen, 

niti 

nezadovoljen 

Zadovoljen 
Zelo 

zadovoljen 
Skupaj Me SD 

z delovnim časom 3 

1,4 % 

12 

5,6 % 

28 

13,1 % 

86 

40,2 % 

85 

39,7 % 

214 

100 % 
4,11 0,933 

s sodelavci 0 

0,0 % 

4 

1,9 % 

40 

18,7 % 

97 

45,3 % 

73 

34,1 % 

214 

100 % 
4,12 0,769 

z delovnim timom, v 

katerem delate 
2 

0,9 % 

3 

1,4 % 

19 

8,9 % 

54 

25,4 % 

135 

63,4 % 

213 

100 % 
4,49 0,793 

z medsebojno 

komunikacijo med 

vodstvom in 

zaposlenimi 

2 

0,9 % 

5 

2,3 % 

39 

18,2 % 

99 

46,3 % 

69 

32,2 % 

214 

100 % 
4,07 0,825 

z medsebojno 

komunikacijo med 

strokovnimi delavci 

2 

0,9 % 

2 

0,9 % 

38 

17,8 % 

119 

55,9 % 

52 

24,4 % 

213 

100 % 
4,02 0,739 

s časom za dopust 0 

0,0 % 

6 

2,8 % 

24 

11,2 % 

94 

43,9 % 

90 

42,1 % 

214 

100 % 
4,25 0,764 

z delom 1 

0,5 % 

1 

0,5 % 

8 

3,8 %  

89 

41,8 % 

114 

53,5 % 

213 

100 % 
4,47 0,641 

z neposredno 

nadrejenim 

0 

0,0 % 

7 

3,3 % 

18 

8,5 % 

86 

40,4 % 

102 

47,9 % 

213 

100 % 
4,33 0,768 

s stalno zaposlitvijo 4 

1,9 % 

6 

2,9 % 

20 

9,6 % 

42 

20,1 % 

137 

65,6 % 

209 

100 % 

4,44 0,919 

z delovnimi pogoji 

(oprema, prostori, 

pripomočki) 

0 

0,0 % 

2 

0,9 % 

40 

18,7 % 

83 

38,8 % 

89 

41,6 % 

214 

100 % 
4,21 0,774 

s statusom v 

organizacij 

0 

0,0 % 

2 

1,0 % 

24 

11,5 % 

108 

51,7 % 

75 

35,9 % 

209 

100 % 
4,20 0,739 

z možnostmi za 

izobraževanje 

2 

0,9 % 

7 

3,3 % 

28 

13,2 % 

89 

42,0 % 

86 

40,6 % 

212 

100 % 
4,18 0,852 

z višino plače 10 

4,7 % 

45 

21,1 % 

71 

33,3 % 

60 

28,2 % 

27 

12,7 % 

213 

100 % 
3,23 1,068 

z vodstvom vrtca 0 

0,0 % 

13 

6,1 %  

25  

11,7 % 

74 

34,6 % 

102 

47,7 % 

214 

100 % 
4,24 0,885 

z možnostmi za 

napredovanje v 

plačilne razrede 

7 

3,3 % 

19 

8,9 % 

45 

21,1 % 

73 

34,3 % 

69 

32,4 % 

213 

100 % 
3,82 1,109 

z možnostjo za 

napredovanje v 

nazive 

20 

10,1 % 

19 

9,5 % 

46 

23,1 % 

63 

31,7 % 

51 

25,6 % 

199 

100 % 
3,52 1,272 

s svojim 

samoizobraževanjem 

(branjem strokovne 

literature) 

0 

0,0 % 

1 

0,5 % 

34 

16,0 % 

112 

52,8 % 

65 

30,7 % 

212 

100 % 
4,14 0,685 

 

 

                                                 
39 V anketnem vprašalniku B/1 Zadovoljstvo pri delu. 
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Tabela 53: Frekvenčna analiza dejavnikov, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo glede na 

okolje, iz katerega vzgojitelji in pomočniki prihajajo 

T53
40

 Zadovoljstvo Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto 

Vzgojitelj 

(vaško 

okolje) 

Vzgojitelj 

(mestno 

okolje) 

Pomočnik 

vzgojitelja 

(vaško 

okolje) 

Pomočnik 

vzgojiteljev 

(mestno 

okolje) 

f f % f f % f f % f f % 

1. z delovnim časom 1 zelo nezadovoljen 0 0,0 1 2,8 2 3,0 0 0,0 

2 nezadovoljen 0 0,0 4 11,1 5 7,6 3 6,1 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
2 3,2 6 16,7 15 22,7 5 10,2 

4 zadovoljen 23 36,5 12 33,3 24 36,4 27 55,1 

5 zelo zadovoljen 38 60,3 13 36,1 20 30,3 14 28,6 

2. s sodelavci 1 zelo nezadovoljen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 nezadovoljen 0 0,0 1 2,8 2 3,0 1 2,0 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
11 17,5 7 19,4 14 21,2 8 16,3 

4 zadovoljen 29 46,0 14 38,9 33 50,0 21 42,9 

5 zelo zadovoljen 23 36,5 14 38,9 17 25,8 19 38,8 

3. z delovnim timom, v 

katerem delate 

1 zelo nezadovoljen 1 1,6 0 0,0 0 0,0 1 2,0 

2 nezadovoljen 0 0,0 1 2,8 1 1,5 1 2,0 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
3 4,8 3 8,3 4 6,2 9 18,4 

4 zadovoljen 17 27,0 9 25,0 19 29,2 9 18,4 

5 zelo zadovoljen 42 66,7 23 63,9 41 63,1 29 59,2 

4. z medsebojno 

komunikacijo med 

vodstvom in 

zaposlenimi 

1 zelo nezadovoljen 0 0,0 0 0,0 2 3,0 0 0,0 

2 nezadovoljen 2 3,2 2 5,6 1 1,5 0 0,0 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
10 15,9 12 33,3 12 18,2 5 10,2 

4 zadovoljen 27 42,9 12 33,3 34 51,5 26 53,1 

5 zelo zadovoljen 24 38,1 10 27,8 17 25,8 18 36,7 

5. z medsebojno 

komunikacijo med 

strokovnimi delavci 

1 zelo nezadovoljen 1 1,6 0 0,0 1 1,5 0 0,0 

2 nezadovoljen 1 1,6 0 0,0 0 0,0 1 2,0 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
8 12,7 8 22,9 14 21,2 8 16,3 

4 zadovoljen 37 58,7 19 54,3 37 56,1 26 53,1 

5 zelo zadovoljen 16 25,4 8 22,9 14 21,2 14 28,6 

6. s časom za dopust 1 zelo nezadovoljen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 nezadovoljen 1 1,6 1 2,8 4 6,1 0 0,0 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
8 12,7 4 11,1 5 7,6 7 14,3 

4 zadovoljen 25 39,7 18 50,0 27 40,9 24 49,0 

5 zelo zadovoljen 29 46,0 13 36,1 30 45,5 18 36,7 

7. z delom 1 zelo nezadovoljen 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 nezadovoljen 1 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
1 1,6 2 5,6 3 4,6 1 2,1 

4 zadovoljen 26 41,3 14 38,9 25 38,5 24 49,0 

5 zelo zadovoljen 34 54,0 20 55,6 37 56,9 23 46,9 

8. z neposredno 

nadrejenim 

1 zelo nezadovoljen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 nezadovoljen 1 1,6 2 5,6 3 4,6 1 2,0 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
5 7,9 7 19,4 2 3,1 4 8,2 

4 zadovoljen 25 39,7 13 36,1 26 40,0 22 44,9 

5 zelo zadovoljen 32 50,8 14 38,9 34 52,3 22 44,9 

9. s stalno zaposlitvijo 1 zelo nezadovoljen 0 0,0 0 0,0 4 6,3 0 0,0 

2 nezadovoljen 2 3,2 1 2,9 0 0,0 3 6,3 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
7 11,3 3 8,6 6 9,4 4 8,3 

4 zadovoljen 10 16,1 6 17,1 9 14,1 17 35,4 

                                                 
40 V anketnem vprašalniku B/1 Zadovoljstvo pri delu. 
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5 zelo zadovoljen 43 69,4 25 71,4 45 70,3 24 50,0 

10. z delovnimi pogoji 

(oprema, prostori, 

pripomočki) 

1 zelo nezadovoljen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 nezadovoljen 1 1,6 0 0,0 1 1,5 0 0,0 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
8 12,7 13 36,1 13 19,7 6 12,2 

4 zadovoljen 29 46,0 10 27,8 21 31,8 23 46,9 

5 zelo zadovoljen 25 39,7 13 36,1 31 47,0 20 40,8 

11. s statusom v 

organizacij 

1 zelo nezadovoljen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 nezadovoljen 0 0,0 1 2,8 1 1,6 0 0,0 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
4 6,5 4 11,1 8 12,7 8 16,7 

4 zadovoljen 31 50,0 18 50,0 32 50,8 27 56,3 

5 zelo zadovoljen 27 43,5 13 36,1 22 34,9 13 27,1 

12. z možnostmi za 

izobraževanje 

1 zelo nezadovoljen 0 0,0 1 2,9 1 1,5 0 0,0 

2 nezadovoljen 1 1,6 0 0,0 5 7,7 1 2,0 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
7 11,1 6 17,1 10 15,4 5 10,2 

4 zadovoljen 27 42,9 10 28,6 25 38,5 27 55,1 

5 zelo zadovoljen 28 44,4 18 51,4 24 36,9 16 32,7 

13. z višino plače 1 zelo nezadovoljen 1 1,6 1 2,8 5 7,6 3 6,1 

2 nezadovoljen 7 11,3 5 13,9 19 28,8 14 28,6 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
14 22,6 14 38,9 23 34,8 20 40,8 

4 zadovoljen 28 45,2 9 25,0 16 24,2 7 14,3 

5 zelo zadovoljen 12 19,4 7 19,4 3 4,5 5 10,2 

14. z vodstvom vrtca 1 zelo nezadovoljen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 nezadovoljen 1 1,6 4 11,1 6 9,1 2 4,1 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
8 12,7 7 19,4 6 9,1 4 8,2 

4 zadovoljen 22 34,9 11 30,6 24 36,4 17 34,7 

5 zelo zadovoljen 32 50,8 14 38,9 30 45,5 26 53,1 

15. z možnostmi za 

napredovanje v 

plačilne razrede 

1 zelo nezadovoljen 1 1,6 2 5,6 2 3,0 2 4,1 

2 nezadovoljen 3 4,8 4 11,1 6 9,1 6 12,2 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
9 14,5 10 27,8 14 21,2 12 24,5 

4 zadovoljen 23 37,1 9 25,0 21 31,8 20 40,8 

5 zelo zadovoljen 26 41,9 11 30,6 23 34,8 9 18,4 

16. z možnostjo za 

napredovanje v 

nazive 

1 zelo nezadovoljen 0 0,0 0 0,0 14 24,1 6 14,0 

2 nezadovoljen 2 3,2 7 19,4 6 10,3 4 9,3 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
11 17,7 7 19,4 14 24,1 14 32,6 

4 zadovoljen 26 41,9 11 30,6 15 25,9 11 25,6 

5 zelo zadovoljen 23 37,1 11 30,6 9 15,5 8 18,6 

17. s svojim 

samoizobraževanjem 

(branjem strokovne 

literature) 

1 zelo nezadovoljen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 nezadovoljen 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 2,1 

3 niti zadovoljen, 

niti nezadovoljen 
11 17,5 4 11,1 9 13,8 10 20,8 

4 zadovoljen 28 44,4 20 55,6 37 56,9 27 56,3 

5 zelo zadovoljen 24 38,1 12 33,3 19 29,2 10 20,8 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

Tabela 54: Frekvenčna analiza nagrajevanja, ki pomembno vplivajo na zadovoljstvo glede na 

okolje, iz katerega vzgojitelji in pomočniki prihajajo 

T5441 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto 

Vzgojitelj 

(vaško 

okolje) 

Vzgojitelj 

(mestno 

okolje) 

Pomočnik 

vzgojitelja 

(vaško 

okolje) 

Pomočnik 

vzgojiteljev 

(mestno 

okolje) 

f f % f f % f f % f f % 

1. Za slabo 

opravljeno delo 

sledi ustrezna graja 

oziroma kazen 

1 sploh se ne 

strinjam 
10 16,4 5 13,9 15 23,4 4 8,3 

2 ne strinjam se 13 21,3 3 8,3 13 20,3 3 6,3 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
25 41,0 16 44,4 25 39,1 22 45,8 

4 strinjam se 12 19,7 9 25,0 10 15,6 14 29,2 

5 popolnoma se 

strinjam 
1 1,6 3 8,3 1 1,6 5 10,4 

2. Zaposleni 

prejemamo plačo, 

ki je enakovredna 

ravni plač na 

tržišču 

1 sploh se ne 

strinjam 
5 7,9 6 16,7 8 12,3 2 4,2 

2 ne strinjam se 9 14,3 4 11,1 16 24,6 10 20,8 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
23 36,5 13 36,1 16 24,6 13 27,1 

4 strinjam se 17 27,0 5 13,9 11 16,9 14 29,2 

5 popolnoma se 

strinjam 
9 14,3 8 22,2 14 21,5 9 18,8 

3. Tisti, ki so bolj 

obremenjeni z 

delom, so tudi 

ustrezno 

stimulirani 

1 sploh se ne 

strinjam 
12 19,0 9 25,0 19 28,8 5 10,4 

2 ne strinjam se 16 25,4 10 27,8 16 24,2 8 16,7 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
25 39,7 12 33,3 24 36,4 22 45,8 

4 strinjam se 4 6,3 4 11,1 6 9,1 11 22,9 

5 popolnoma se 

strinjam 
6 9,5 1 2,8 1 1,5 2 4,2 

4. Razmerja med 

plačami zaposlenih 

v našem vrtcu so 

ustrezna 

1 sploh se ne 

strinjam 
8 13,6 3 8,3 13 20,0 8 16,7 

2 ne strinjam se 10 16,9 13 36,1 16 24,6 7 14,6 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
19 32,2 15 41,7 19 29,2 21 43,8 

4 strinjam se 15 25,4 4 11,1 12 18,5 10 20,8 

5 popolnoma se 

strinjam 
7 11,9 1 2,8 5 7,7 2 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 V anketnem vprašalniku A/10 Nagrajevanje. 
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Tabela 55: Frekvenčna analiza ravnanja z zaposlenimi, ki pomembno vpliva na zadovoljstvo 

glede na okolje, iz katerega vzgojitelji in pomočniki prihajajo 

T5542 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto 

Vzgojitelj 

(vaško 

okolje) 

Vzgojitelj 

(mestno 

okolje) 

Pomočnik 

vzgojitelja 

(vaško 

okolje) 

Pomočnik 

vzgojiteljev 

(mestno 

okolje) 

f f % f f % f f % f f % 

1. Vodstvo nam 

omogoča dostop do 

svetovanja pri 

razvoju kariere 

1 sploh se ne 

strinjam 
2 3,2 2 5,7 1 1,5 0 0,0 

2 ne strinjam se 4 6,3 7 20,0 12 18,5 1 2,1 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
14 22,2 5 14,3 18 27,7 12 25,0 

4 strinjam se 29 46,0 14 40,0 20 30,8 26 54,2 

5 popolnoma se 

strinjam 
14 22,2 7 20,0 14 21,5 9 18,8 

2. Vodstvo nam 

omogoča 

izobraževanje in 

usposabljanje ter 

posledično 

profesionalni 

razvoj 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 1 2,8 0 0,0 1 2,1 

2 ne strinjam se 1 1,6 1 2,8 4 6,1 0 0,0 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
11 17,5 7 19,4 13 19,7 5 10,4 

4 strinjam se 28 44,4 10 27,8 31 47,0 29 60,4 

5 popolnoma se 

strinjam 
23 36,5 17 47,2 18 27,3 13 27,1 

3. Vrtec ima načrt 

izobraževanja 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 1 2,8 3 4,5 0 0,0 

2 ne strinjam se 5 7,9 4 11,1 4 6,1 0 0,0 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
6 9,5 8 22,2 14 21,2 4 8,3 

4 strinjam se 33 52,4 9 25,0 27 40,9 28 58,3 

5 popolnoma se 

strinjam 
19 30,2 14 38,9 18 27,3 16 33,3 

4. Za zaposlene so 

bila organizirana 

druženja v obliki 

športnih, kulturnih 

in drugih aktivnosti 

1 sploh se ne 

strinjam 
2 3,2 1 2,8 4 6,1 2 4,3 

2 ne strinjam se 5 7,9 3 8,3 8 12,1 3 6,4 

3 niti se strinjam, niti 

se ne strinjam 
6 9,5 8 22,2 13 19,7 8 17,0 

4 strinjam se 25 39,7 7 19,4 23 34,8 21 44,7 

5 popolnoma se 

strinjam 
25 39,7 17 47,2 18 27,3 13 27,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 V anketnem vprašalniku A/13 Ravnanje z zaposlenimi. 
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Tabela 56: Frekvenčna analiza vpliva organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih glede 

na okolje, iz katerega vzgojitelji in pomočniki prihajajo 

T5643 Trditve Ocenjevanje 

pomembnosti 

Delovno mesto 

Vzgojitelj 

(vaško 

okolje) 

Vzgojitelj 

(mestno 

okolje) 

Pomočnik 

vzgojitelja 

(vaško 

okolje) 

Pomočnik 

vzgojiteljev 

(mestno 

okolje) 

f f % f f % f f % f f % 

1. Organizacijska 

klima ima na 

delovanje vrtca 

velik vpliv 

 

1 sploh se ne 

strinjam 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 2 3,2 4 11,1 3 4,5 2 4,1 

4 strinjam se 
29 46,0 6 16,7 29 43,9 26 53,1 

5 popolnoma se 

strinjam 32 50,8 26 72,2 34 51,5 21 42,9 

2. Organizacijska 

klima v našem 

vrtcu je zelo dobra 

 

1 sploh se ne 

strinjam 1 1,6 1 2,8 2 3,0 0 0,0 

2 ne strinjam se 
1 1,6 4 11,1 3 4,5 2 4,1 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 14 22,2 12 33,3 18 27,3 14 28,6 

4 strinjam se 
31 49,2 15 41,7 28 42,4 26 53,1 

5 popolnoma se 

strinjam 16 25,4 4 11,1 15 22,7 7 14,3 

3. Organizacijsko 

klimo v našem 

vrtcu je mogoče 

izboljšati 

 

1 sploh se ne 

strinjam 1 1,6 0 0,0 2 3,1 0 0,0 

2 ne strinjam se 
1 1,6 0 0,0 1 1,5 0 0,0 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 9 14,3 5 13,9 9 13,8 6 12,2 

4 strinjam se 
26 41,3 13 36,1 22 33,8 22 44,9 

5 popolnoma se 

strinjam 26 41,3 18 50,0 31 47,7 21 42,9 

4. Zaposleni v našem 

vrtcu smo zelo 

zadovoljni 

1 sploh se ne 

strinjam 1 1,6 0 0,0 1 1,5 0 0,0 

2 ne strinjam se 
1 1,6 4 11,1 3 4,5 4 8,2 

3 niti se strinjam, 

niti se ne strinjam 16 25,4 15 41,7 25 37,9 14 28,6 

4 strinjam se 
35 55,6 13 36,1 24 36,4 23 46,9 

5 popolnoma se 

strinjam 10 15,9 4 11,1 13 19,7 8 16,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 V anketnem vprašalniku A/14 Vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih. 
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10.3 PRILOGA – ZAPISI STROKOVNIH DELAVCEV 

 

Pod točko B/2 v anketnem vprašalniku so imeli strokovni delavci možnost, da zapišejo vse, 

česar vprašanja niso zajemala. 

- Odgovori o vodstvu se nanašajo na ravnatelja in ne na vodjo vrtca.  

- To je samo moje razmišljanje, kar ne pomeni, da tudi drugi tako razmišljajo. 

- Vodstvo nam nudi in spodbuja strokovno avtonomijo. 

- Kaj napisati s stalno zaposlitvijo? Nadomeščam porodniško. 

- V vrtcu delam 39. leto, sem eno leto pred upokojitvijo in se mi je zgodilo veliko krivic 

zato, ker je vodja vrtca na tem delovnem mestu že 12 let, zato predlagam, da je 

priporočljivo, da se vodja vrtca menja vsaj na 4 leta, ker drugače vodja vrtca izgubi stik 

z otroki in starši in nasploh, kar se dogaja v igralnici. 

- Vprašanja, ki bi bila zastavljena bolj osebno, bi imela morda drugačne odgovore. V 

vrtcu nas je veliko, takšnih in drugačnih.  

- V primeru, da se za vprašanje nisem mogla opredeliti oz. da z določenimi stvarmi nisem 

toliko seznanjena, sem izbrala 3. odgovor.  

 

 


