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• Učinkovita in uspešna javna uprava pozitivno vpliva na celotno
družbeno življenje in na položaj posameznika.

• Reforma javne uprave – proces izboljševanja poslovanja – za
učinkovito reformo potrebujemo tudi ustrezne sisteme
kakovosti.

• Eden od načinov izboljšanja delovanja uprave je motiviranje
zaposlenih – zaposleni kot najpomembnejši člen v delovanju
javne uprave.

• Bolj motivirani zaposleni imajo jasneje določene cilje, za katere
so pripravljeni vložiti več truda in napora kot nemotivirani.

• Pomembni dejavnik motiviranja je nagrajevanje zaposlenih.



• Motivacija je neka notranja sila, zaradi katere posameznik
deluje – je pripravljen na izvajanje dejanj s katerimi bo
zadovoljil svoje potrebe.

• K delovanju v smeri nekega cilja nas lahko sili tudi zunanji
dejavnik – spodbuda.

• Posamezniki se različno obnašajo, na kar vplivajo notranji
(fiziološki procesi, potrebe, motivi, cilji, vrednote, zamisli…)
in zunanji dejavniki (dražljaji, pobude, pritiski, situacije,
kulturno in socialno okolje…).

• Tesna prepletenost motivov in emocij.



• Motivacijske teorije:
 Vsebinske, ki so usmerjene v proučevanje človekovih potreb ali

posebnih motivov, ki povzročajo določeno obliko vedenja (hierarhija
potreb – Maslow, higienski in motivacijski dejavniki – Herzberg)

 Procesne, s poudarkom na načinu kako se sprememba v vedenju
pojavi (teorija pričakovanja – Vroom, biti ali imeti – Fromm).

• Znaki motiviranosti:
 Entuziazem
 Odločnost
 Pripravljenost prevzemanja odgovornosti
 Odprtost za spremembe
 Doseganje dobrih rezultatov
 Skupinsko sodelovanje in skupno doseganje rezultatov
 Pripadnost delodajalcu in skupini
 Zadovoljstvo pri delu in z delom.



Dejavniki, ki vplivajo na motiviranost zaposlenih v javni upravi

• Vsak zaposleni mora biti seznanjen s cilji in poslanstvom
organizacije in s pomembnostjo njegovega prispevka k zagotavljanju
teh ciljev.

• Organizacija mora imeti vzpostavljen ustrezen in učinkovit sistem
notranje in zunanje komunikacije.

• Vsak zaposleni mora imeti možnost usposabljanja in izobraževanja
na delovnem mestu in izven njega.

• Vodstvo mora imeti vpogled v delo vseh zaposlenih in mora
pomembnim elementom v procesu dela posvečati dovolj pozornosti
in zanimanja.



Dejavniki, ki vplivajo na motiviranost zaposlenih v javni upravi

• Vodstvo mora zaposlenim zagotoviti ustrezne delovne pogoje in
sproščeno delovno okolje.

• Vodstvo mora delovati tako, da mu bodo zaposleni zaupali.

• Zaposleni morajo biti seznanjeni z relevantnimi podatki v zvezi z
delovanjem organizacije oziroma enote v kateri dela.

• Zaposleni mora redno dobivati povratne informacije o svojem delu.

• Vodstvo mora svoje zaposlene za dobro delo nagraditi (denarno v
okviru zakonskih in danih možnosti in nedenarno), le tako lahko
pričakuje pri zaposlenih ustrezno motiviranost in s tem uspešno
delo.



Načini nagrajevanja 

• Nagrajevanje zaposlenih je lahko:
 Zunanje (denarno, ki ima praviloma kratkoročen učinek in nedenarno,

ki lahko vodi v dolgotrajne pozitivne medosebne odnose).
 Notranje (vsebina dela).

• Denarno nagrajevanje (plače, druga finančna nadomestila in
finančne ugodnosti) je opredeljeno s sprejetimi sistemi pravil.

• Posredno denarno nagrajevanje: udeležba na seminarjih,
izobraževanjih, dodatni dopust, prosti dnevi…

• Nedenarno nagrajevanje: pohvale, zahvale, priznanja, pozitivni
medosebni odnosi, zaupanje vodij v zaposlene, prilagojen
delovni čas, samostojnost pri delu, možnost sodelovanja,
učinkovit sistem obveščanja…



• Sistem nagrajevanja kot element spodbujanja uspešnosti
organizacije mora delovati usklajeno in mora vsebovati tako
denarno kot nedenarno nagrajevanje ter druge dodatke in
ugodnosti pri delu.

• Obseg in uporaba nedenarnega nagrajevanja sta odvisna
predvsem od kakovosti menedžmenta, načina vodenja,
osebnostnih lastnosti vodij.

• Bistveno za zaposlene je, da čutijo, da so vedenja in dejanja s
strani vodij, ko jih nagradi: spontana, nevsiljiva, pristna, brez
prikritih namenov in poštena tako do njih samih kot do drugih
sodelavcev.



Lastnosti nagrade

• Učinkovit sistem plač in nagrajevanja mora temeljiti na
določenih lastnostih (DeCenzo, Robbins, 1988):

 Ponujena nagrada mora imeti za posameznika neko vrednost
(vodja mora to vedeti, ne le ugibati).

 Zaposleni si želijo, da se jim nagrade dodelijo po načelu
pravičnosti in enakosti.

Nagrade morajo biti vidne, da se jih zaposleni zaveda in da jih
opazijo tudi drugi zaposleni.

Učinkovit sistem nagrajevanja se mora prilagajati
spremembam v uspešnosti posameznika.

 Pomembna lastnost učinkovitega sistema so tudi nizki stroški.



Pogoji za izvajanje učinkovitega nagrajevanja

• Organizacija bi morala imeti sprejet sistem nagrajevanja, ki bi
omogočal raznovrstne nagrade izven plačnega sistema, ki bi bile
prilagojene potrebam in željam zaposlenih.

• Vodja bi moral imeti pravico in dolžnost, da se pred podelitvijo
nagrade z zaposlenim posvetuje katero vrsto nagrade bo izbral
(prost dan, izobraževanje, izvajanje dela na drugem področju,
sodelovanje v novi projektni skupini…).

• Sposobnost vodij: organizacija bi morala uvesti obvezna
izobraževanja, seminarje za vodje, ki bi jih izvajali vrhunski
strokovnjaki s področja psihologije in drugih področij (vsaj enkrat
letno), na temo ravnanja s človeškimi viri in na katerih bi opravljali
preizkuse o vodstvenih sposobnostih (rezultati teh preizkusov bi
morali biti podlaga za nadaljnje imenovanje na vodstvena mesta).
Smiselna bi bila tudi skupna izobraževanja za vodje in zaposlene.



Pogoji za izvajanje učinkovitega nagrajevanja

• Vodja bi moral imeti možnost, da se dogovori z zaposlenimi o
„menjavi dela“ (tam kjer je to primerno): npr. pooblasti zaposlene,
da določen čas opravljajo njegovo delo (ali vsaj del vodstvenih
obveznosti), vodja pa izvaja del njihovih obveznosti.

• Z izkušnjami pridobljenimi na tak način bi lahko drug drugemu
predstavili svoje predloge za učinkovitejše delovanje, zaposleni bi
bili tako nagrajeni za zaupanje.

• Samostojnost zaposlenih pri delu bi vplivala tudi na dvig njihove
samozavesti in s tem posredno na višjo učinkovitost in uspešnost
njihovega dela.



Pogoji za izvajanje učinkovitega nagrajevanja

• “Menjava dela” bi morala biti omogočena tudi med samimi
zaposlenimi, s tem bi zboljšali odnose v kolektivu, kar bi
pozitivno vplivalo tudi na odnose z vodjo.

• S t.i. “medsebojnim mentorstvom” bi zaposleni pridobili
dodatne izkušnje (brezplačno izobraževanje).

• Uveljavljen bi moral biti sistem za zbiranje informacij in
predlogov, vsi zaposleni bi lahko podali predloge, ki bi jih
skupaj proučili.

• Z uveljavitvijo koristnih predlogov bi zaposleni dobil občutek
koristnosti in odgovornosti, dejstvo da lahko aktivno sodeluje
v oblikovanju delovnega procesa pa bi pozitivno vplivalo na
njegovo motiviranost.



Predlogi učinkovitega nedenarnega (in posredno denarnega) 
nagrajevanja 

• Pohvala, zahvala, priznanje: tako kot mora vodja
zaposlenega opozoriti na nepravilna in neprimerna dejanja,
bi ga moral za dobre rezultate in ideje pohvaliti, mu izkazati
priznanje in se mu zahvaliti takrat ko je to primerno:

 Primer 1: Enota oziroma skupina zaposlenih je uspešno izvedla
neko težjo oziroma pomembno nalogo. Po zaključku vodja skliče
skupino in se ji iskreno zahvali.

 Primer 2: Vodja se vrne z daljše odsotnosti na delovno mesto in
se zahvali vsem, ki so ga nadomeščali in poskrbeli da je delo v
enoti potekalo nemoteno in da so bile naloge uspešno izvedene.

 Primer 3: Zaposleni poda predlog v zvezi z izvajanjem delovnega
procesa, po upoštevanju predloga se izkaže, da se je proces dela
bistveno izboljšal, zato vodja pohvali zaposlenega ali mu izda
priznanje.



Predlogi učinkovitega nedenarnega (in posredno denarnega) 
nagrajevanja 

• Dodelitev pomembne naloge: s tem ko vodja dodeli zaposlenemu
novo, težjo nalogo, mu izkaže priznanje in zaupanje.

• Upoštevanje mnenja zaposlenega: s tem ko vodja upošteva koristen
predlog zaposlenega (na primer pri izvajanju delovnega procesa, pri
sprejemanju novega pravilnika…), se zaposleni čuti koristnega in
odgovornega.

• Dodelitev večje samostojnosti daje zaposlenemu samozavest in
motivacijo za uspešno izvedbo nalog.

• Omogočiti zaposlenemu prilagodljiv delovni čas ali delo od doma: s
tem, ko vodja omogoči zaposlenemu prilagodljiv delovni čas ali celo
delo od doma mu izkaže priznanje za njegovo dosedanje delo in
zaupanje, da te ugodnosti ne bo izkoriščal.



Predlogi učinkovitega nedenarnega (in posredno denarnega) 
nagrajevanja 

• Dodelitev zaposlenemu parkirno mesto, prenosni računalnik, 
službeni telefon ali službeni avtomobil tudi za zasebne 
namene: s tem izkaže vodja zaposlenemu občutek 
“pomembnosti“ v organizaciji.

• Možnost dodatnega izobraževanja: v primeru, da ima 
zaposleni željo po dodatnem izobraževanju v okviru dela, ki ga 
opravlja ali celo širše, mu mora vodja željo odobriti (seveda, 
če so na voljo denarna sredstva).



Primeri dobrih praks nedenarnega nagrajevanja

• Predsednik uprave Cisco Systems Inc.'s vsak mesec eno uro gosti 
tako imenovan rojstnodnevni zajtrk, na katerega so povabljeni 
vsi zaposleni, ki imajo v tem mesecu rojstni dan. 

• Predsednik uprave AdvancedMD zaposlenim, ki si zaslužijo 
priznanje, lastnoročno napiše zahvalo. Zahvalo napiše na 
bankovec za 2 dolarja.

• Predsednik Summit Consulting Group Inc. vsako leto podeli 
pokal za najboljšo idejo, ki pa na koncu ni bila uspešna 
realizirana. 



• Spoštovanje in zaupanje vodje do zaposlenih se kaže tudi v tem,
da ne izvaja dejanj, kot je na primer nepotrebno preverjanje
prisotnosti, poizvedovanje o zaposlenih brez njihove vednosti,
itd.

• Zaposleni sicer redko priznajo vodji, da niso zadovoljni z
njegovim načinom vodenja, ker jih je strah morebitne izgube
službe, drugačne obravnave, itd.

• Nekaj predlogov kako nagraditi zaposlene brez ali le z malo
stroški:

• https://www.youtube.com/watch?v=oC2ls--dOCg

• https://www.youtube.com/watch?v=dgKKPQiRRag

https://www.youtube.com/watch?v=oC2ls--dOCg
https://www.youtube.com/watch?v=dgKKPQiRRag


• Viri:

 Lipičnik, B. (1998). Ravnanje z ljudmi pri delu. Gospodarski vestnik, Ljubljana.

 DeCenzo, D.A., Robbins, S.P. (1988). Personnel/Human Resource management. 
Third Edition. Prentice Hall, New Jersey.

 Musek, J., Kobal. D., Avsec, A. Motivacija emocije. Privzeto 26.3.2014 iz:

http://musek.si/Kurikuli/Pdf/ME01pojemvrstevloga.pdf

• Dodatni viri in predlogi za ogled:

 Možina, S., Rozman, R., Tavčar, M.I., Pučko, D., Ivanko, Š., Lipičnik, B. , Gričar, J., 
Glas, M., Kralj,  J., Tekavčič, M., Dimovski V., Kovač, B. (1994). Management -
Nova znanja za uspeh. Didakta, Radovljica.

 Majcen, M. (2009). Management kompetenc. GV Založba. Ljubljana.

 Preprosta zgodba o tem kako je nek vodja začel uspešno motivirati zaposlene:

https://www.youtube.com/watch?v=4G5_kFaVvO8

http://musek.si/Kurikuli/Pdf/ME01pojemvrstevloga.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4G5_kFaVvO8


 Motivacija zaposlenih - teorija pričakovanja:

https://www.youtube.com/watch?v=0zd5m8V9No0

 Osnove ravnanja s človeškimi viri: Rezultati & nagrade (k rezultatom usmerjeni
management):

https://www.youtube.com/watch?v=ALZVggBDODY

 Spodbude in nagrade:

https://www.youtube.com/watch?v=_sim9v8H8jc

 Serija “Parks & Recreation” (Uradnica z Oddelka za parke in rekreacijo v mestu
Pawnee v Indiani Leslie Knope si želi olepšati domače mesto in zraven pridobiti
še nekaj političnih točk. Tu je tudi ambiciozni kolega Tom, ki ovira njene načrte,
ter njen nadrejeni Ron, ki marsičemu nasprotuje. Delovno življenje na
Lesliejinem oddelku poživljajo še urbanist Mark, medicinska sestra Ann in
študentka April.)

https://www.youtube.com/watch?v=0zd5m8V9No0
https://www.youtube.com/watch?v=ALZVggBDODY
https://www.youtube.com/watch?v=_sim9v8H8jc

