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UVOD 

 

Za svojo zaključno strokovno nalogosem si izbrala temo z naslovom Motiviranje mladih 

prostovoljcev v prostovoljnem gasilskem društvu. Gasilsko društvo je humanitarna 

organizacija, v kateri občani prostovoljno sodelujejo in opravljajo naloge na področju 

gasilstva, varstva pred požarom ter druge aktivnosti, ki so pomembne za razvoj in delo 

gasilstva (Zakon o gasilstvu, Ur. l. RS, št. 71/1993). Dolgo sem članica prostovoljnega 

gasilskega društva (PGD). Moja vloga v tem društvu se je v zadnjem času zelo spremenila. 

Včasih sem tekmovala na različnih tekmovanjih, zdaj pa na teh tekmovanjih sodelujem kot 

mentorica mladih, starihod 6 do 17 let, zato želim raziskati, s katerimi mehanizmi bi lahko 

mlade še bolj motivirali. Pred kratkim sem se kot mentorica udeležila državnega 

tekmovanja, na katerem je bilo približno 1800 tekmovalcev. Ugotovila sem, da se 

motivacija po društvih zelo razlikuje. Nekateri mentorji in predsedniki društev motivaciji 

mladih namreč po mojem mnenju namenjajo premalo časa. 

 

Pri izdelovanju zaključne strokovne naloge sem uporabljala dve različne metode 

raziskovanja. Najprej sem uporabila opisno ali deskriptivno metodo in z njo opisala 

funkcije managementa neprofitne organizacije ter predstavila pomembne dejavnike 

motiviranja in motivacijske teorije. Glede na svoje izkušnje predvidevam, da je poglavitna 

težava neprofitnih organizacij motivacija ljudi, saj prostovoljci za svoje delo niso finančno 

nagrajeni in zato ni možnosti denarnih stimulacij. V drugem delu pa sem raziskovala 

motivacijo in poiskala rešitve za izboljšanje motivacije mladih. Uporabila sem metode 

opazovanja z udeležbo, kvalitativni intervju, skupinski pogovor z mladimi prostovoljci in 

analizo dokumentov.  

 

Namen moje zaključne strokovne naloge je ugotoviti, na kakšen način (»Kako?« - značilno 

vprašalno izhodišče kvalitativnega raziskovanja) bi bili mladi bolj motivirani za delo v 

prostovoljnem gasilskem društvu. Menim, da bi bilo zanimivo izvedeti mnenje in želje 

mladih, ki jih pogosto ne želimo slišati. Ob zadnji naravni nesreči so se tudi mediji in 

državljani nasploh začeli zavedati, kako pomembne so prostovoljne organizacije. 

Pomembni pa so tudi mladi, saj so oni prihodnost teh organizacij.  

 

Moj cilj je predvsem prepoznati motivatorje mladih prostovoljcev v prostovoljnem 

gasilskem društvu prek pridobivanja (ne)formalnih informacij o obravnavani organizaciji 

in motivaciji mladih prostovoljcev, kar mi bo pomagalo tudi v prihodnje pri vodenju, 

organiziranju, kontroliranju, nagrajevanju mladih prostovoljcev, tako da ima moja 

zaključna naloga teoretične in praktične implikacije na področju managementa. 

 

V zaključni nalogi sem si postavila raziskovalno vprašanje in potem skušala odgovoriti 

nanj. Poskušala sem ugotoviti motivacijo mladih in načine, kako bi se dala izboljšati. V 

nalogi osnovna izhodišča so uvod, jedro, zaključek in sklep. Glavni del je sestavljen iz 

dveh delov. V prvem so opredelitev teorije managementa neprofitne organizacije in 
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motivacijski dejavniki in teorije. Drugi del pa je raziskovalni. Pri tem sem uporabila 

raziskovalne metode, kot so analiza dokumentov, intervjuji mentorjev, opazovanje z 

udeležbo ter skupinski pogovor z mladimi. Vsako poglavje raziskovalnega dela vsebuje 

raziskavo in analizo rezultatov raziskovanja. 

 

1 MANAGEMENT NEPROFITNE ORGANIZACIJE 

 

Država in sodobno gospodarstvo sta v nekaterih primerih zadovoljevanja človekovih 

potreb nemočna/nezadovoljiva, zato so se začele ustanavljati neprofitne organizacije. Te se 

lahko pojavljajo v različnih oblikah, vendar zanje ne poznamo poenotene definicije. 

Opišemo jih lahko z nekaterimi sopomenkami oziroma protipomenkami organizacij, ki so 

definirane. Neprofitne organizacije opisujemo z besedami nevladne, nedobičkonosne, 

neodvisne in dobrodelne. Večinoma gre za to, da te prostovoljne organizacije, ki sicer 

včasih pridobijo dobiček, tega ne smejo razdeljevati med svoje člane. Te organizacije bi 

pravno lahko natančneje imenovali organizacije, ki ne razdeljujejo dobička svojim članom 

(Horak, 1995, str. 17). 

 

Management neprofitne organizacije se razlikuje predvsem v tem, da pri neprofitni 

organizaciji vodje svojih članov ne morejo stimulirati z denarnimi nagradami. Člani 

neprofitnih organizacij so prostovoljci in ne zaposleni, kot je to v vseh drugih pravnih 

oblikah družb. Neprofitne organizacije, kot so prostovoljna gasilska društva, so v Sloveniji 

registrirana kot pravne osebe zasebnega prava in se morajo ravnati po Zakonu o društvih 

ter Zakonu o gasilstvu. Društva se financirajo s prostovoljnimi prispevki in iz državnega 

proračuna. V nadaljevanju bom predstavila funkcije managementa v neprofitni organizaciji 

ter izzive, s katerimi se soočajo v neprofitni organizaciji. 

 

1.1 Funkcije managementa v neprofitni organizaciji 

 

Funkcije managementa (Dimovski & Penger, 2008) obsegajo planiranje, organiziranje, 

vodenje in kontroliranje. 

 

1.1.1 Planiranje 

 

Če želimo doseči zastavljeni cilj, moramo zanj narediti plan, v katerem opišemo naše 

aktivnosti za dosego cilja. Proces planiranja se začne z opredelitvijo poslanstva ter 

strateških ciljev za organizacijo kot celoto (Dimovski & Penger, 2008, str. 41). 

 

Poslanstvo je razlog za obstoj organizacije, vizija pa je opis organizacije v prihodnosti 

(Dimovski & Penger, 2008, str. 41–42). Poslanstvo oziroma razlog za obstoj prostovoljnih 

gasilskih društev (v nadaljevanju PGD) so bili v preteklosti požari, pri katerih je nastala 

velika materialna škoda ali pa so se končali celo s smrtnimi nesrečami. Vizija PGD pa 

predstavlja dolgoročni cilj, da bi bilo čim manj požarov, in zato je treba ozaveščati ljudi. 
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Mnogo podjetij ima za glavni cilj doseganje dobička, to pa ne velja tudi za neprofitne 

organizacije. Za doseganje cilja morajo biti na voljo denarna sredstva. V neprofitni 

organizaciji je pomembno, da imamo toliko denarnih sredstev, da lahko uresničimo 

zastavljene cilje. 

 

Glavni cilj PGD je zaščita in reševanje ljudi pri naravnih in drugih nesrečah. PGD 

opravljajo preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom. Cilje v PGD 

določata predsednik in poveljnik.  

 

1.1.2 Organiziranje 

 

V Sloveniji so PGD organizirana v gasilske zveze in gasilske regije. V posamezno gasilsko 

zvezo so vključena vsa PGD na območju določene občine. V gasilsko regijo pa je 

združenih več gasilskih zvez. V Sloveniji je 17 gasilskih regij, 110 gasilskih zvez in 

približno 1500 PGD (Gasilske zveze po Sloveniji, b. l.). 

 

Pomembna organizatorja v PGD sta predsednik in poveljnik društva. Naloge poveljnika in 

njegovega namestnika določajo posebna pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev. 

Poveljnik poveljuje gasilski enoti, organizira strokovno usposabljanje, skrbi za brezhibnost 

zaščitne in reševalne opreme, pa tudi za disciplino. Če pride do poškodb članov društva, je 

njegova naloga, da poškodbe prijavi pristojnemu organu za zdravstveno varstvo za 

zagotovitev pravic po Zakonu o gasilstvu. Člani PGD pa morajo poslušati in uresničevati 

povelja. Če poveljnika PGD ni, njegove naloge opravlja njegov namestnik ali 

podpoveljnik. Zelo pomembna je komunikacija med člani in poveljnikom. Včasih 

komunicirajo tudi preko mobilnih naprav ali UKW-postaj, zato mora biti povelje 

sporočeno vedno jasno, glasno in razumljivo. Pomembna sta tudi komunikacija in 

sodelovanje med različnimi društvi, saj velikokrat posamezno društvo potrebuje pomoč 

sosednjih društev pri intervencijah (Posebna pravila gasilske službe, 2010). 

 

Predsednik skrbi za finance društva. Skupaj s poveljnikom organizira, vodi, načrtuje in 

nadzoruje delo v društvu. Predsednik vsaki dve leti organizira tudi veselico.  

 

1.1.3 Vodenje 

 

Vodenje pomeni vplivati in pridobivati ljudi, ki bodo poskušali uresničiti cilje organizacije. 

Dober vodja mora svoje zaposlene oziroma v mojem primeru prostovoljce  znati motivirati 

za delo, biti mora vešč komuniciranja, kar je ključnega pomena pri tem, kako se bodo člani 

lotili dela ter si razdelili naloge. Vodja mora torej s člani društva sklepati številne 

dogovore. V PGD se naloge vodje pojavijo v dveh različnih oblikah, in sicer na 

organizacijski ter operativni ravni. 
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Predsednik mora voditi društvo na splošno, odgovarja za njegovo pravilno in uspešno 

delovanje. Med drugim je odgovoren tudi za finance. Pridobiva nove člane, donatorje, 

skrbeti mora za motivacijo, organizira ter vodi gasilsko veselico. 

 

Poveljnik pa na operativni ravni poskrbi, da gasilci uspešno opravijo intervencijo. 

Poveljnik je tisti, ki vodi ter odloča o poteku intervencije ter načinu gašenja. Njegova 

naloga je tudi skrb za brezhibnost gasilske opreme. 

 

Vodenje PGD je najboljše takrat, ko so prostovoljci najbolj motivirani, ko svoje delo želijo 

opravljati in ko to počnejo z veseljem. Ker je motivacija zelo pomemben element funkcije 

vodenja, sem svoji nalogi dodala kratki podpoglavji z motivacijskimi dejavniki in 

motivacijsko teorijo. 

 

1.1.3.1 Motivacijski dejavniki 

 

Dejavnike motivacije je Lipičnik (1998, str. 162) razdelil na individualne razlike, 

značilnosti dela in organizacijsko prakso (Slika 1). Čeprav je delitev motivacijskih 

dejavnikov opisalo več različnih teoretikov, se mi zdi za opredelitev razmer v PGD najbolj 

smiselna prav njegova, zato sem se odločila, da jo na kratko povzamem. 

 

Med individualne razlike uvrščamo predvsem posameznikove potrebe, njegova stališča in 

vrednote (Lipičnik, 1998, str. 162). Pri tem dejavniku je pomemben posameznik. Vsi pa 

vemo, da se ljudje razlikujejo po svojih lastnostih in da imajo različne potrebe in vrednote. 

Nekatere motivira denar, druge že preprosta priznanja. Nekateri somotivirani s tem, ker v 

delu vidijo izziv. Zato si morajo vodje prizadevati, da motivacijo čim bolj prilagodijo 

posamezniku. Dejavniki motivacije, ki izvirajo iz posameznika,so še posebej pomembni, 

saj dajo posamezniku občutek, da so za nas pomembne tudi njegove potrebe in cilji.  

 

Značilnosti dela oziroma posameznih nalog so odvisne od tega, kdo jih lahko opravlja. Za 

nekatere ljudi naloge pomenijo izziv, zato so za opravljanje le-teh zelo motivirani. Naloge 

so glede na težavnost izvedbe razdeljene na bolj in manj cenjene. Vendar se moramo 

zavedati, da so manj cenjene naloge pogosto osnovni pogoj za opravljanje glavne naloge. 

Torej je osnovna naloga prostovoljcev PGD, da ob morebitnem nastanku požara le-tega 

uspešno v čimkrajšem času pogasijo, pri tem pa nista pomembna samo člana, ki gresta v 

goreč prostor in pogasita, ampak tudi strojnik, ki skrbi za vodo v cevi. Naloga mora biti 

opravljena v celoti brezhibno, zato je zelo pomemben dejavnik tudi sodelovanje med člani. 

Pomembne so tudi povratne informacije, ki jih dajo prostovoljci svojemu vodji, saj ta z 

zbiranjem mnenj spoznava, kaj komu ustreza, in ugotavlja, katere so tiste naloge, ki 

posameznike najbolj motivirajo, da bodo v svojo nalogo vložili ves trud in jo na koncu 

uspešno opravili. 
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Tretja skupina dejavnikov po Lipičniku (1998) pa je organizacijska praksa, ki jo sestavljajo 

sistem nagrajevanja ter pravila. Z nagradami lahko privabimo predvsem nove mlade 

prostovoljce. V našem PGD vsako leto za vse, ki kakorkoli pomagajo, organiziramo 

nagradni izlet. Do zdaj smo si ogledali Verono, živalski vrt v Zagrebu in rudnik v Velenju. 

Z nagradami pa ne le privabljamo novih članov, temveč tudi skrbimo, da se naši člani 

čutijo zavezani svojemu PGD in ga ne zapuščajo. Člani pa se morajo držati tudi nekaterih 

osnovnih pravil, saj z njimi zagotavljamo varnost. Ob intervenciji v požaru morajo biti zato 

vedno oblečeni v gasilske zaščitne obleke in obutev, saj s tem zavarujejo sebe pred 

poškodbami. 

 

Slika 1: Lipičnikovi dejavniki motivacije 

 

 
 

Vir: B.Lipičnik, Ravnanje z ljudmi pri delu,1998, str.162. 

 

1.1.3.2 Motivacijska teorija 

 

Motivacijske teorije lahko okvirno razdelimo v dve skupini (Dimovski & Penger, 2008, str. 

132–138). Prva skupina so vsebinske teorije, kamor spadajo teorija A. Maslowa, 

Herzbergova teorija inMcClellandova teorija (Dimovski & Penger, 2008, str. 132–135). 

Druga skupina pa so procesne teorije, med katere lahko uvrstimo Adamsovo teorijo, 

Vroomovo teorijo in Skinnerjevo teorijo (Dimovski & Penger, 2008, str. 135–138). V 

nadaljevanju bom na kratko vsako izmed teh teorij tudi opisala. 

 

Teorija A. Maslowa temelji na piramidi potreb in pravi, da morajo managerji preprosto 

ugotoviti, kje na piramidi se nahajajo zaposleni, saj tako ugotovijo, kaj narediti za 

povečanje motivacije svojih zaposlenih. Maslow (Dimovski & Penger, 2008, str. 132–133; 

Motivacijska teorija A. Maslowa) je identificiral pet glavnih tipov potreb, ki so prikazane 

na sliki 2. Te potrebe je razvrstil od najosnovnejše fiziološke potrebe, sledijo potrebe po 

varnosti, pripadnosti, potreba po samospoštovanju in najvišje v piramidi se nahaja potreba 

po uresničitvi. 

Motivacijski 
dejavniki 

Individualne 
razlike 

Značilnosti 
dela 

Organizacijska 
praksa 
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Slika 2: Piramida potreb A. Maslowa 

 

 
 

Vir:Motivacijska teorija A. Maslowa 

 

Herzberg je v svoji študiji dejavnike motiviranja razdelil na higienike in motivatorje. 

Slednji se nahajajo v področju zadovoljstva in vplivajo na stopnjo zadovoljstva. 

Motivatorji so dosežki, pozornost, odgovornost, samostojnost in napredovanje. Higieniki 

pa se nahajajo v področju nezadovoljstva ter vplivajo na stopnjo nezadovoljstva. Med 

higienike spadajo delovni pogoji, plačilo in varnost, politika podjetja, nadzor in odnos do 

sodelavcev. Najprej je treba odpraviti nezadovoljstvo in šele nato lahko vzpostavimo 

motivatorje (Dimovski & Penger, 2008, str. 133–134; Herzbergova motivacijska teorija, 

2008). 

 

McClellandova teorija pa pravi, da so nekatere potrebe že pridobljene z izkušnjami. 

Potrebe, ki naj bi se jih najpogosteje naučili, so potrebe po dosežkih, po vključitvi in po 

moči (Dimovski & Penger, 2008, str. 135). 

 

Adams pa v svoji teoriji enakosti ugotavlja, da ljudje vložke primerjajo z nagradami, 

pričakovanji. Med vložke spadajo vse dejavnosti, ki jih potrebujejo, da dosežejo svoja 

pričakovanja. Posameznik se glede na vložena sredstva primerja z drugimi in s povprečjem 

skupine. Če prevladuje neenakost, jo posamezniki skušajo po tej teoriji odpraviti s 

spreminjanjem vložkov ali pa prosijo za povečanje ugodnosti in nagrad,  s popačenjem 

percepcij ter prenehanjem vlaganja sredstev (Dimovski & Penger, 2008, str. 135; 

Motiviranje zaposlenih, 2010).  

 

Vroomova teorija se osredotoča na proces, pri katerem si posameznik prizadeva doseči 

nagrado. Pomemben je odnos med trudom posameznika, njegovimi dosežki in željo po 

rezultatih. Za uresničevanje dolgoročnih ciljev potrebujemo dovolj motivirane 

posameznike, ki morajo imeti vse tri dejavnike v modelu pričakovanj na visoki ravni 

(Dimovski & Penger, 2008, str. 136–137; Motiviranje zaposlenih, 2010). 

potreba po 
samouresničevanju 

potreba po ugledu in 
spoštovanju 

potreba po pripadanju in ljubezni 

potreba po varnosti 

fiziološka potreba 
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Skinnerjeva teorija pa pravi, da vsako vedenje pripelje do nekih posledic. Posledice so 

lahko nagrada za uspešno opravljeno nalogo ali pa tudi kazen, če naloga ni bila opravljena 

uspešno. Nagrajevanje je še posebej pomembno pri neprofitnih organizacijah, saj je 

nedenarno. Kaznovanje pa zahteva temeljit premislek, saj moramo biti pri tem zelo 

previdni, ker ne želimo posameznikov odvrniti od sodelovanja (Dimovski & Penger, 2008, 

str. 137–138). 

 

1.1.4 Kontroliranje 

 

V vsaki organizaciji je potrebna kontrola oziroma nadzor – tudi v neprofitni. V PGD sta za 

nadzor odgovorna poveljnik in predsednik društva. Poveljnik kontrolira in nadzira vse 

dejavnosti ob naravni nesreči ali pri gašenju požara. Na intervenciji kontrolira delo članov, 

ki poskušajo požar najprej omejiti oziroma preprečiti njegovo širjenje in ga nato dokončno 

pogasiti. Poveljnik preverja tudi opremo gasilskega društva, ki mora biti na ustreznih 

mestih in vedno pripravljena za novo intervencijo. Predsednik društva pa skrbi zlasti za 

društvena finančna sredstva. On je tisti, ki nadzira in odloča o tem, za kaj se bodo finančna 

sredstva porabila in kako pridobiti nova. 

 

V gasilski zvezi dvakrat na leto opravijo pregled društev, člani gasilske zveze pregledajo 

opremo PGD. Posamezno PGD opravi vajo reševanja ljudi iz »gorečega« objekta, nato 

člani gasilske zveze ugotavljajo rezultate z gasilskih tekmovanj. Na podlagi pregleda 

društev se odločijo, koliko sredstev bo posamezno društvo prejelo od gasilske zveze. 

 

1.2 Izzivi pri vodenju neprofitnih organizacij 

 

Temeljni cilj neprofitnih organizacij ni ustvarjanje dobička, zato se pri vodenju neprofitnih 

organizacij pojavljajo drugi izzivi. Iz lastnih izkušenj vem, da največ težav nastaja pri 

izobraževanju, komunikaciji in motivaciji prostovoljcev, zato sem svoje predpostavke tudi 

preverila v empiričnem delu zaključne strokovne naloge. V nadaljevanju na kratko 

predstavljam glavne izzive in kako se z njimi spopadajo vodje prostovoljcev. 

 

1.2.1 Izobraževanje 

 

Izobraževanje je zelo pomembno, saj lahko samo z znanjem opremljen prostovoljec 

pomaga pri intervenciji. Izobraževanje se začne nezavedno že pri mladih z vstopom v 

prostovoljno društvo, saj se mladi izobražujejo z vajami za tekmovanja. Ker so tekmovanja 

različnih vrst, se vedno naučijo kaj novega in izpopolnjujejo svoje znanje. Mlade v zgodnji 

mladosti naučimo predvsem osnovnih stvari, ki jih morajo vedeti, da bi ob morebitnem 

požaru rešili sebe in s klicem številke 112 obvestili Center za obveščanje. S šestnajstimi 

leti pa se član gasilskega društva (takrat nosi naziv pripravnik) lahko odloči za opravljanje 

osnovnega tečaja za gasilca, ki obsega 21 ur teoretičnega in 41 praktičnega usposabljanja, 
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vendar pa mora biti zdravstveno in psihofizično sposoben. Izobraževanje organizira in vodi 

poveljnik PGD, financira pa ga PGD. Osnovni tečaj lahko prostovoljec nadgradi z obiskom 

nadaljevalnega tečaja, ki pa ga financira občina, in pridobi čin gasilec. Med temeljne učne 

programe spada še tečaj za vodjo skupine, tečaj za vodjo enote in tečaj za vodjo enot 

(Izobraževalni programi za gasilce, 2010). Gasilci lahko opravijo tudi tečaje za tehnično 

reševanje, za delo z nevarnimi snovmi, za upravljanje izolirnih dihalnih aparatov (slika 3), 

za gašenje notranjih požarov, tečaj za informatika ali pa mentorja mladine. Nekatere tečaje 

opravljajo prostovoljni gasilci v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, ki sta ga 

ustanovili Ministrstvo za obrambo in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

(ICZR, 2011). 

 

Slika 3: Izobraževanje za dihalne aparate 

 

 
 

Vir: ICZR, http://www.sos112.si/slo/iczr_page.php?src=iz12.htm, 2011 

 

Mnogi prostovoljni gasilci se ne zavedajo, kako zelo pomembno je izobraževanje, zato jih 

o tem poskušajo prepričati poveljniki, saj lahko s premalo znanja vplivajo na neuspešen 

potek intervencije.  

 

1.2.2 Komunikacija 

 

Komunikacija je temeljno orodje funkcije vodenja. Cilj komuniciranja je vplivanje na 

udeležence. Pomembno je, da poveljnik zna izbrati pravi način, s katerim doseže tvorno in 

kolektivno sprejemanje odločitev oziroma sporoči svojo odločitev. Vodja lahko svojo 

odločitev zgolj sporoči članom ali pa jih spodbuja k soodločanju in izražanju mnenj. 

Čeprav velja, da morajo prostovoljci upoštevati odločitve poveljnika, je to v večini 

primerov odvisno od sloga vodenja. Vodja se po vedenju ljudi odloči za slog vodenja. 

Poznamo štiri tipe vedenja ljudi, ki se jim prilagaja slog vodenja (Možina, Tavčar, Zupan, 

& Kneževič, 2004, str. 38): 

 

 malo voljni in malo zmožni – vodimo jih z ukazovanjem, naročanjem; 

 malo zmožni, vendar voljni – vodimo jih tako, da jih poučujemo; 

http://www.sos112.si/slo/iczr_page.php?src=iz12.htm
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 zmožni, vendar le malo voljni – skušamo jih spodbuditi, da bi sodelovali; 

 zmožni in voljni – z vodenjem ni težav, naloge jim zaupamo, delegiramo. 

 

Poveljnikova povelja enoti morajo biti vedno jasna, razločna in glasna, da bi vsi razumeli, 

kakšne so njihove naloge. Motnje se lahko zgodijo pri pošiljatelju, prejemniku ali pa na 

komunikacijski poti. Težavam pri komuniciranju se lahko izognemo s ponavljanjem bistva 

in njegovo pojasnitvijo oziroma reartikulacijo. Zelo pomembne so povratne informacije, 

saj zagotavljajo obojestransko razumevanje (Možina et al., 2004, str. 76). Najpogostejša 

motnja pri prostovoljcu je, da ne posluša dovolj pozorno. Pri poveljniku pride velikokrat 

do motenj zaradi nejasnosti ali dvoumnosti povelj. Na komunikacijski poti pa največkrat 

nastanejo motnje zaradi hrupa iz okolice. 

 

Opazila sem, da prostovoljci v neprofitnih organizacijah ne uporabljajo metode 

asertivnosti. Z metodo asertivnosti si prepričljivejši. Metoda asertivnosti je sestavljena iz 

treh korakov (slika 4). Prvi korak je aktivno poslušanje, vendar mora sogovornik imeti 

občutek, da  ga slišimo, kaj nam sporoča. V drugem koraku povemo, kaj mislimo ali 

občutimo, v tretjem izrazimo svoje želje (Možina et al, 2004, str. 425). 

 

Slika 4: Koraki metode asertivnosti 

 

 
 

1.2.3 Motivacija 

 

Motiviranje v neprofitnih organizacijah je v primerjavi s profitnimi specifično. V profitni 

organizaciji lahko svoje zaposlene motiviramo z višjo plačo ali tako, da jim obljubimo 

napredovanje. V neprofitni organizaciji denar, ki ga seveda dobijo od prostovoljnih 

prispevkov in iz državnega proračuna, ne smejo razdeliti med člane. Nepravilno vedenje na 

intervencijah je zelo težko sankcionirati. V profitnih organizacijah lahko vodje pri plači 

znižajo dodatke za uspešnost.  

 

V neprofitnih organizacijah prostovoljci uresničujejo svoje potrebe po pomoči soljudem v 

naravnih nesrečah ali v požaru. Menim, da je hvalevredno, da si med seboj pomagamo, saj 

s tem izkazujemo svojo pripravljenost priskočiti na pomoč ljudem v stiski. Vsem tistim, ki 

Aktivno 
poslušanje 

Izražanje svojih 
misli 

Izražanje svojih 
želja 
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so člani v PGD, je osnovni cilj pomagati sočloveku, zato zanje ni pomemben le denar in 

družbeni položaj. Ljudje, ki radi pomagajo, izkazujejo, da ne gledajo le na svoje koristi, 

ampak se zavedajo, da se lahko tudi sami kdaj znajdejo v težavah, zato želijo tudi sami 

pomagati drugim ljudem. Taki ljudje so že sami po sebi zelo motivirani, vendar jih lahko 

še dodatno spodbujamo s preprostimi nagradami, pohvalami ali odlikovanji. 

 

Mladi prostovoljci so motivirani, da se naučijo teorije gašenja in praktičnih nalog za 

tekmovanja, saj vedo, da bodo za to dobili nagrado, ki je velikokrat v obliki napredovanja 

na naslednjo raven tekmovanja. Mladi prostovoljci na tekmovanju za prva tri mesta vedno 

prejmejo pokale, medalje in priznanja. S takšnimi nagradami so velikokrat zelo motivirani 

in poskušajo dosegati vedno boljše in boljše rezultate. Dokaz za motiviranost odseva s 

slike 5. Na njej so zmagovalci iz našega društva na državnem tekmovanju v gasilski 

orientaciji v Svetem Juriju ob Ščavnici. Na sliki se jim je pridružil mentor, ki je tudi prejel 

medaljo za vložen trud. Medalja je motivacija ne le za ekipe, temveč tudi za mentorje. 

 

Slika 5: Državni prvaki v gasilski orientaciji leta 2013 

 

 
 

Vir: V Svetem Juriju potekalo državno prvenstvo v gasilski orientaciji, http://www.prlekija-

on.net/lokalno/6477/v-sv-juriju-potekalo-drzavno-prvenstvo-v-gasilski-orientaciji.html, 2013 

 

2 MANAGEMENT V PROSTOVOLJNEM GASILSKEM DRUŠTVU 

(PGD) 

 

Ta del svoje zaključne strokovne naloge sem razdelila na pet poglavij. Prvo govori o 

raziskovalnih metodah, ki sem jih uporabila, da sem prišla do želenih podatkov. V drugem 

poglavju je kratka predstavitev PGD Pijava Gorica. V naslednjem poglavju sem predstavila 

sodelujoče v različnih raziskovalnih metodah. Potem pa sledita še poglavji z analizo 

podatkov ter ugotovitvami in priporočili.  

http://www.prlekija-on.net/lokalno/6477/v-sv-juriju-potekalo-drzavno-prvenstvo-v-gasilski-orientaciji.html
http://www.prlekija-on.net/lokalno/6477/v-sv-juriju-potekalo-drzavno-prvenstvo-v-gasilski-orientaciji.html
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2.1 Raziskovalne metode 

 

To poglavje sem razčlenila na štiri podpoglavja, to so Analiza dokumentov, Kvalitativni 

intervju, Opazovanje z udeležbo in Skupinski pogovor. V vsakem podpoglavju bom na 

kratko opisala izvedbo posamezne raziskovalne metode, ki jo bom kasneje analizirala v 

poglavju Analiza podatkov. 

 

2.1.1 Analiza dokumentov 

 

Analiza dokumentov je ena izmed raziskovalnih metod. Raziskovalci, ki se pripravljajo na 

izvedbo intervjujev ali skupinskega pogovora (tj. fokusna skupina), velikokrat naletijo na 

zelo zanimive dokumente iz raznih arhivov. Arhivi so lahko javni ali pa tudi zasebni 

(Analiza dokumentov, b. l.). 

 

Ker pa je bilo teh dokumentov vedno več, sem se odločila, da bom dokumente, ki sem jih 

nabirala med raziskovanjem za izvedbo intervjujev in fokusne skupine, predstavila v 

samostojnem podpoglavju. Arhivi, v katerih sem našla vse te dokumente, pa so bili mešani 

– zasebni in organizacijski. 

 

2.1.2 Kvalitativni intervju 

 

Ker sem želela dobiti mnenja različnih skupin ljudi, sem se odločila, da bom v svoji 

zaključni strokovni nalogi opravila tudi intervjuje. Izprašala sem mentorice mladih 

prostovoljcev v PGD Pijava Gorica.  

 

Intervju je ena izmed metod kvalitativnega raziskovanja. Je pogovor med dvema oseba, pri 

katerem eden izmed udeležencev postavlja vprašanja in drugi odgovarja. V raziskovanju 

poznamo strukturirane, pol–strukturirane in ne–strukturirane intervjuje (Kvalitativni 

intervju, b. l.). 

 

V svojih intervjujih sem povpraševala po motivaciji mladih v PGD. V posebnem poglavju 

predstavljam udeležence intervjuja, tu naj omenim le, da sem k sodelovanju povabila 

mentorice, ki so svojo pot kot mentorice šele začele. 

 

2.1.3 Opazovanje z udeležbo 

 

Za opazovanje z udeležbo je značilno, da raziskovalec živi oziroma dela s skupino, zato 

skupino dobro pozna in lahko zapiše svoje ugotovitve. Raziskovalec lahko opazuje in tudi 

primerja vedenje ljudi in skupine. Raziskovalec jih pravzaprav opazuje, čeprav se oni tega 

ne zavedajo, zato so njihova dejanja in odzivi bolj pristni (Opazovanje z udeležbo, b. l.).  
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Sama se dlje časa ukvarjam z mladimi prostovoljnimi gasilci. Opazovala sem tako delo 

med mladimi kot medgeneracijsko sodelovanje prostovoljcev. V analizi opazovalne 

metode bom predstavila različne dokaze o sodelovanju med različnimi generacijami. 

Opisala bom tudi uspehe mladih prostovoljcev v PGD Pijava Gorica. 

 

2.1.4 Skupinski pogovor 

 

Za fokusno skupino pozna slovenska terminologija izraz skupinski pogovor. Ta je dober 

predvsem za iskanje novih rešitev in poteka med različnimi subjekti. Metoda se je v 

Sloveniji močneje razvila po letu 2005 (Klemenčič & Hlebec, 2007, str. 7). Andragoški 

inštitut Slovenije je leta 2007 pripravil priročnik za učinkovito izvedbo fokusnih skupin. S 

tem priročnikom sem si tudi sama pomagala pri izdelovanju svoje zaključne strokovne 

naloge. 

 

Pri skupinskem pogovoru gre za to, da izberemo temo, o kateri se izbrana skupina 

poglobljeno pogovarja. Ciljna skupina je v mojem primeru ženska mladinska desetina PGD 

Pijave Gorice. Sestavljena je iz devetih mladink, katerim sem zastavila 10 glavnih in tudi 

nekaj pojasnjevalnih vprašanj. Slednja so zelo pomembna v primerih, ko želimo pridobiti 

več različnih idej (Klemenčič & Hlebec, 2007, str. 25). Od devetih mladink se je 

skupinskega pogovora udeležilo sedem. 

 

2.2 Predstavitev PGD 

 

Prvo PGD je bilo ustanovljeno leta 1869 v Metliki. Na Pijavi Gorici pa je leta 1898 nastal 

velik požar, v katerem je pogorelo kar 13 hiš, 17 hlevov, 7 vezanih kozolcev in 41 manjših 

poslopij. Požar naj bi povzročili otroci, ki so pod kozolcem pekli krompir (ustni vir). 

Kmalu za tem velikim požarom je gasilsko mestno poveljstvo iz Ljubljane ocenilo požarno 

ogroženost in Ivanu Troštu naročilo, naj na Pijavi Gorici ustanovi PGD. Leta 1906 se je 

zbralo 24 vaščanov in podpisalo ustanovno listino. Za načelnika so izbrali tedanjega 

župana Pijave Gorice Josipa Jamnika, ki je na tem položaju ostal do konca druge svetovne 

vojne. Na zemljišču, ki ga je odstopila župnija Ig, so začeli graditi gasilski dom. 

Prostovoljci so kupili tudi prvo ročno brizgalno. Kraj sta prizadeli naravni nesreči, najprej 

debela toča, ki je uničila vaščanom ves pridelek, in le leto pozneje še hud vihar, ki je podrl 

šest kozolcev. Leta 1930 pa so prostovoljci nabavili cevi in voz za prevoz črpalke ter 

dogradili gasilsko dvorano in klet. Pijavški gasilci so nekega večera, ko je zagorelo na 

Plešah, hiteli pomagat gasilcem iz Škofljice in Šmarja. Med drugo svetovno vojno, leta 

1943, je bil gasilski dom požgan, vendar pa so opremo pravočasno rešili. Starejši gasilci so 

se že takrat zavedali, kako pomembno je izobraziti mlade prostovoljce, zato so po vojni 

imeli tudi mladinsko gasilsko skupino. Vsi gasilci so družno poskušali poiskati nov prostor 

za gradnjo novega gasilskega doma, kar jim je kmalu tudi uspelo.  
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Prvo gasilsko desetino so odpeljali na tekmovanje leta 1974 (Pal, 2006, str. 1–27). Leta 

1980 so naredili fasado na gasilskem domu in priredili veliko veselico z mimohodom 

gasilskih enot. Tega leta so dobili od Gasilske brigade Ljubljana prvo avtocisterno za 

prevoz vode (Pal, 2006, str. 29). Mladinci so leta 1992 na tekmovanju MGZ (Mladinske 

gasilske zveze) Ljubljana osvojili odlično tretje mesto (Pal, 2006, str. 32). Leta 1999 pa je 

pionirska desetina zmagala na regijskem tekmovanju v gasilsko športnih tekmovalnih 

disciplinah in se z zmago uvrstila na državno tekmovanje v Kočevju, kjer je osvojila 

odlično deseto mesto. Za zmago na regijskem tekmovanju sta bila zaslužna predvsem 

mentorja, pripomogle pa so tudi pridne in zagnane mlade gasilke ter stava med mladimi 

gasilkami in predsednikom, ki je obljubo tudi držal ter si kasneje odstranil svoje znamenite 

brke (Pal, 2006, str. 49–52). 

 

Naslednje uvrstitve na državna tekmovanja bom opisala in razložila v Analizi podatkov, in 

sicer v podpoglavju Opazovanje z udeležbo, saj sem bila pri teh tekmovanjih prisotna v kar 

dveh različnih vlogah in sicer kot tekmovalka in kasneje kot mentorica. 

 

2.3 Predstavitev sodelujočih v raziskavi 

 

To poglavje sem razdelila na dve podpoglavji, ker sem imela štiri različne metode 

raziskovanja. Najprej sem opravila intervju z mentorji v PGD Pijava Gorica, zato jih bom 

na kratko predstavila. Mentorice sem spraševala po Lipičnikovi teoriji motivacije, ki sem 

jo predstavila v teoretičnem delu zaključne strokovne naloge. Nato sem opravila tudi 

pogovor z žensko mladinsko desetino, v katerem so me zanimale predvsem njihove ideje 

za izboljšanje motivacije in težave, ki se pojavljajo v desetini zaradi nemotiviranosti. 

 

2.3.1 Predstavitev ugotovitev iz intervjujev mentorjev 

 

Tadeja Lunar (rojena 7.9.1997) se je v društvo vpisala 1.5.2006. Kljub vsem obveznostim 

do treninga plesa je vedno z velikim veseljem prihajala na vaje. Osnovno šolo je 

obiskovala na Škofljici, zdaj obiskuje Srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani. Leta 2011 je 

dosegla prvo zmago na državnem tekmovanju v gasilski orientaciji v Cerknem, leta 2012 

pa četrto mesto v orientaciji na Veliki Pirešici. Bila pa je tudi v ekipi, ki se je uvrstila na 

državno mladinsko tekmovanje za Memorial Matevža Haceta (GŠTD – gasilsko športne 

tekmovalne discipline). Zdaj je članica ženske članske ekipe in mentorica mladim 

prostovoljcem. 

 

Eva Kramar (rojena 7.7.1996) je osnovno šolo obiskovala v Ljubljani, zdaj je dijakinja 

gimnazije Želimlje. Tudi ona se je nekaj časa ukvarjala s plesom. V PGD Pijava Gorica je 

vstopila sočasno s Tadejo, zato smo ju dali skupaj v ekipo, kjer sta dosegli odlične 

rezultate. Zdaj je tudi Eva mentorica mlajšim, zato sem se odločila, da ju povprašam po 

motivacijskih dejavnikih. 
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Urška Pirc je bila tretja članica v ekipi, ki je dosegla zmago v Cerknem in četrto mesto na 

Veliki Pirešici. Tudi ona širi svoje znanje med mlade prostovoljce. Na tekmovanjih jo je 

vedno spremljal oče, ki je predsednik našega društva. Tudi ona je obiskovala OŠ Škofljica, 

zdaj se pridno uči na gimnaziji Želimlje. 

 

To so na kratko predstavljene prostovoljke, ki so bile najprej tekmovalke, zdaj pa svoje 

znanje širijo med mlade prostovoljce in se pri tem še zabavajo. Ker vedo veliko povedati o 

motivaciji in motivacijskih dejavnikih v našem društvu, sem z vsako posebej opravila 

intervju.  

 

2.3.2 Predstavitev sodelujočih v skupinskem pogovoru 

 

Skupina, za katero sem se odločila, da jih povabim na skupinski pogovor oziroma fokusno 

skupino, je sestavljena iz ženske mladinske desetine iz PGD Pijava Gorica.  Dekleta so 

stara od 11 do 15 let in živijo na Pijavi Gorici. Osnovno šolo obiskujejo na Škofljici, razen 

ene članice, ki obiskuje šolo v Ljubljani. V PGD so štiri članice vstopile leta 2007, tri leta 

2009 in po ena leta 2010 in 2011. Menim, da so zelo primerne za pogovor o motivaciji, saj 

želim izvedeti, kaj menijo o motivaciji in kakšne spremembe bi lahko uvedli za izboljšanje 

motivacije na vajah. Mojemu povabilu so se z veseljem odzvale, saj se je kar sedem članic 

udeležilo skupinskega pogovora, to pa je tudi optimalno število sodelujočih v fokusni 

skupini, priporočeno v strokovni literaturi. 

 

2.4 Analiza podatkov 

 

Poglavje Analize podatkov sem razdelila na štiri podpoglavja, saj sem imela tudi toliko 

različnih metod raziskovanja.  

 

Pri pripravi na intervju sem našla veliko zelo zanimivih dokumentov in se odločila, da jih 

predstavim, kot dokaz pa gradivo priložim v priloge. Potem sem začela opravljati 

intervjuje z mladimi mentoricami. Za eno izmed raziskovalnih metod sem izbrala tudi 

opazovanje z udeležbo, saj sem tudi sama že dolgo članica PGD Pijava Gorica. Zadnja 

metoda raziskovanja – in zame najbolj zanimiva – pa je bila izpeljava skupinskega 

pogovora. 

 

 

2.4.1 Analiza dokumentov 

 

Med pripravami na izvedbo intervjuja in skupinskega pogovora sem našla zelo zanimive 

dokumente, zato sem se odločila, da jih bom analizirala v posebnem podpoglavju, 

dokumente pa sem priložila v priloge. 
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V Prilogi 1 članek o prvem državnem tekmovanju, ki se ga je udeležila tudi Pijava Gorica. 

Iz priloge je razvidno, da je predsednik res motiviral mlade pionirke tako, da jim je obljubil 

izlet v Gardaland. Izlet je tudi opisan na strani 9 tega glasila. 

 

Priloga 2 je diploma, iz katereje razvidno, da so pionirke leta 2000 v Kočevju na državnem 

tekmovanju dosegle deseto do enajsto mesto. Imele so enako število točk kot ekipa, ki je 

dosegla deseto mesto. 

 

Priloga 3 je priznanje ob zmagi v orientaciji leta 2011, ki je potekalo na smučišču Cerkno. 

Takrat sem bila v vlogi mentorice v zmagovalni ekipi, ki danes v društvu prenaša svoje 

znanje in izkušnje na mlajše.  

 

Priloga 4 je priznanje mlajšim pionirkam za zmago na državnem kvizu leta 2011 v 

Vodicah. To leto smo končali kar precej uspešno, saj smo zmagali septembra v orientaciji 

v Cerknem in novembra še v kvizu v Vodicah. 

 

V Prilogi 5 je tudi priznanje pripravnikov, ki so leta 2013 zmagali na državnem 

tekmovanju v orientaciji v Svetem Juriju ob Ščavnici. Tam so premagali domačine, kar res 

veliko pomeni, saj so imeli domačini prednost zaradi poznavanja tekmovalnega območja. 

Pripravnike so od zmage leta 2011 dekleta izzivale naj poskusijo doseči to, kar so dosegle 

tudi one. Pripravniki so tekmovanje vzeli kot velik izziv, saj so vedeli, da bo težko 

premagati domačine, vendar jim je na koncu le uspelo in veselje je bilo toliko večje. 

 

Članek o letnem pregledu društva na Pijavi Gorici. Gasilska zveza Škofljica vsako leto 

pregleda vsa društva ter njihovo opremo. Glede na doseženo število točk, se razdelijo 

sredstva, ki jih dodeli Gasilska zveza Slovenije GZ Škofljica. Članek je iz oktobrskega 

Glasnika (glasilo občine Škofljice) 2004. Pod člankom o gasilskem delu na Pijavi Gorici 

pa je predstavljena še ena vrsta tekmovanja, ki je bolj za zabavo in se ji reče gasilski reli. 

Tekmovalci se vozijo od kraja do kraja, kjer so postavljene točke, na katerih opravljajo 

naloge. Lahko bi rekli, da je tekmovanje zelo podobno gasilski orientaciji, le da gre za 

daljše razdalje in da namesto teka uporabljajo kar gasilske kombije. Ta dva članka se 

nahajata v Prilogi 6. 

 

Eden izmed načinov motivacije v našem društvu je predstavljen tudi v članku o četrtem 

mestu na državnem tekmovanju v gasilski orientaciji leta 2005 (Priloga 7), in sicer v 

zadnjem odstavku. V našem društvu velja, da si po napornem tekmovanju privoščimo 

kosilo v vaški gostilni, ki je znana tudi po zelo okusnih krofih.  

 

V naši občini pa nismo edino uspešno društvo, ki se velikokrat prebije čez občinska in 

regijska tekmovanja do državnega nivoja. Leta 2005  so se nam v kvizu pridružili tudi 

mlajši pionirji iz PGD Orle (Priloga 8). Tako smo si med seboj izmenjali tudi gradiva za 

državno tekmovanje. Celotna regija Ljubljana 1 si je med seboj izmenjala gradiva, saj smo 
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se zavedali, da lahko le s skupnimi močmi dosežemo dobre rezultate (Priloga 9). Tako so 

Orelci dosegli tretje mesto na državnem tekmovanju, mi pa smo v Turnišču zmagali. Vsi 

krajani, predsednik in mentorji ter ostala ekipa, ki nas je podpirala, so bili na nas zelo 

ponosni.  

 

Nekateri izmed tekmovalcev smo se leta 2009 odločili, da bomo svoje znanje začeli deliti 

tudi kot mentorji. Počasi smo začeli graditi novi ekipi, ki sta že leta 2011 dosegli naša 

pričakovanja (Priloga 10) z zmago najprej v orientaciji in kasneje še druga ekipa z zmago v 

kvizu v Vodicah.  

 

Medgeneracijsko sodelovanje se je potrdilo tudi z udeležbo na državnem tekmovanju 

najprej na Veliki Pirešici (2012) in leto pozneje v Svetem Juriju ob Ščavnici, kamor se je 

uvrstilo kar pet ekip iz Pijave Gorice (Priloga 11). Zaradi sodelovanja med mladimi so 

takrat zmagali pripravniki. 

 

Tudi pijavški veterani so bili aktivni v društvu, saj jim je uspelo usposobiti staro ročno 

brizgalno iz leta 1906 (Priloga 12). Mladi pa smo jih na vajah opazovali in se naučili kako 

se je včasih gasilo. Starejši so nam z veseljem odgovarjali na naša vprašanja. 

 

Letos so mladinke iz Pijave Gorice dosegle velik uspeh na tekmovanju za Memorial 

Matevža Haceta, na katerem so zasedle odlično tretje mesto (Priloga 13). Tega tekmovanja 

smo se nazadnje udeležili leta 2000. To je bilo edino tekmovanje, na katerem nismo 

dosegli tako dobrega rezultata, zato smo bili še posebej navdušeni ob uspehu naše 

mladinske ženske desetine. Ta rezultat jim bo velika spodbuda za naprej, saj so doživele 

čudovite občutke, ki jih želijo ponoviti. 

 

2.4.2 Kvalitativni intervju 

 

V Prilogi 14 so intervjuji s tremi mladimi mentoricami. Vsem trem sem postavila enaka 

vprašanja (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Vprašanja, zastavljena mentoricam 

 

Zap. št. Vprašanje 

1 Kaj je za vas motivacija? 

2 Kako razdeljujete naloge v ekipi? 

3 Kako jih motivirate? 

4 Imate kakšen sistem nagrajevanja? 

5 Kakšne so povratne informacije mladine o vašem delu? 

 

Tadeja je na prvo vprašanje odgovorila zelo zanimivo, saj se zaveda, da poznamo notranjo 

in zunanjo motivacijo. Zanjo je motivacija to, da mlade prostovoljce prepričamo, da z 
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velikim veseljem in zanimanjem prihajajo na vaje. Zaveda se tudi, da je notranja 

motivacija pomembnejša od zunanje, da je le–ta odvisna od vsakega posameznika in da 

nanjo pravzaprav ne moremo vplivati. Eva pa je odgovorila, da je zanjo motivacija vse, kar 

nas prepriča, da se trudimo in vztrajamo. Zanjo so pomembne preproste stvari, kot so želja 

po uspehu, pohvalah, dokazovanje sebi in drugim, da zmoreš, ter dejstvo, da so ob uspehu 

tudi njeni najbližji ponosni nanjo. Urška je odgovorila na kratko, da je zanjo motivacija 

vse, zaradi česar se trudiš in delaš. 

 

Na drugo vprašanje so odgovorile vse mentorice zelo podobno. Pravijo, da so naloge 

razdelile po željah, ki so nastale v ekipi. Tadejina ekipa pa si je kljub že razdeljenim 

nalogam zaželela dosegati boljše čase, zato so se člani med seboj malce zamenjali in se 

poskusili tudi na drugih položajih. Na koncu je vsak opravljal nalogo, pri kateri je bil 

najhitrejši. Menjanje nalog je zelo zanimivo, saj se tako naučiš tudi naloge drugih članov, 

hkrati pa jim je bil izziv doseči boljši čas od drugih članov. Eva je naloge razdelila tudi po 

tem, da so bile zahtevnejše naloge, pri katerih potrebuješ več vaje, zaupane tisti, ki je bila 

večkrat na vajah. Urška je odgovorila zelo podobno kot Tadeja. 

 

Tadeja svojo ekipo pripravnikov pogosto motivira s tem, da morajo tekmovati z drugimi 

ekipami ter se tako izkazati pred njo in tudi mlajšimi prostovoljci, ki so jim za vzor. Eva 

mlade motivira predvsem s spodbujanjem in pohvalami, včasih pa jim kaj obljubi, a mora 

na koncu to seveda tudi izpolniti. Urška pa je razložila, da se včasih loti motiviranja mladih 

s tem, da jim postavi časovne norme, in potem se potrudijo, da jih izpolnijo. Včasih tudi 

sama tekmuje z njimi, saj je bila tekmovalka in ve, koliko pomeni mlajšim, če uspejo 

premagati koga od starejših. 

 

Vsako od mentoric sem v intervjuju vprašala tudi po sistemu nagrajevanja in pri tem 

ugotovila, da je vodstvo društva vsem, ki se udeležijo državnih tekmovanj, obljubilo izlet v 

Gardaland. Po vsaki vaji dobijo mladi prostovoljci sladkarije v obliki lizik in kislic, po 

vsakem tekmovanju pa jih vodstvo odpelje na kosilo. Menim, da so z veliko različnimi 

vrstami nagrad motivirani za udeleževanje vaj in tekmovanj. 

Mentorice so zelo podobnega mnenja tudi pri vprašanju o povratnih informacijah glede 

njihovega dela. Pravijo, da so mlajši z njimi zadovoljni, saj z veseljem prihajajo na vaje, a 

se tudi sicer družijo, saj stavijo na to, da morajo biti najprej prijatelji in zaupniki in šele 

nato mentorji. Eva meni, da moraš otrokom predstaviti naloge predvsem z igro. 

 

2.4.3 Opazovanje z udeležbo 

 

Zame se je vse skupaj začelo med letoma 1999 in 2000, ko so se pionirke iz Pijave Gorice 

na koncu uvrstile na državno tekmovanje. Bila sem povabljena k sodelovanju na pripravah 

za regijsko tekmovanje. Na vajah smo bile dekleta zelo tekmovalne in polne energije, saj 

sta nas mentor in predsednik takrat motivirala na več načinov. Ob uvrstitvi na državno 

tekmovanje je moral predsednik društva izpolniti kar nekaj obljub. Ena izmed teh je bila, 
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da nas bo, če se bomo uvrstile v nadaljevanje tekmovanje, peljal v Gardaland. Naš takratni 

predsednik je imel zelo znamenite brke, zato so tekmovalke z njim sklenile stavo, da si bo 

ob morebitni uvrstitvi na državno tekmovanje odstranil brke. Nagradni izlet v Gardaland in 

predsednikovi brki so bili med spodbudami, da se je mladim prostovoljkam uspelo uvrstiti 

na državno tekmovanje v Kočevju. Gasilska zveza Slovenije je tudi želela, da mladi 

pokažejo vse svoje znanje, zato je za zmagovalke izbrala nagrado polet s helikopterjem nad 

Kočevje. Jaz pa sem zaradi takšnih nagrad želela postati del ekipe. Torej iz tega dogodka 

sklepamo, da lahko mlade motiviramo tudi brez denarnih sredstev (nefinančno 

motiviranje). 

 

Leta 2001 pa so v Gasilski zvezi Slovenije začeli organizirati gasilski kviz. Leta 2004 smo 

se prvič uvrstili na državno tekmovanje in si pridobili pomembne izkušnje za nadaljevanje. 

Gasilski kviz postavlja v ospredje znanje teorije, poznati pa je treba orodja ter v čim 

krajšem času zavezati vozle. Največja motivacija takratne ekipe je bila medalja z 

državnega tekmovanja, saj take medalje ni imel še nihče iz občine Škofljica. Kljub temu da 

nismo dosegli tistega, kar smo si želeli, so bili mentorji trdno prepričani, da smo z učenjem 

teorije na pravi poti, da osvojimo prvi pokal na državnem tekmovanju, zato smo leta 2005 

ponovno poskusili in se uvrstili na državno tekmovanje. Državno tekmovanje je bilo v 

Turnišču. Zelo smo bili motivirani tudi s tem, da smo tisti dan izkoristili za izlet v toplice. 

Naš mentor pa je takrat izžareval navdihujočo miselnost, s katero nas je prepričal. Tako je 

ustvaril spletno stran (http://pgdpg.blogspot.com), za teoretično predstavitev gasilstva, 

pogovarjali smo se, kdaj in kaj bomo vadili. Ta spletna stran obstaja še danes, vendar smo 

nanjo kar malce pozabili. Menim, da bi morali to spletno stran posodobiti ali postati bolj 

aktivni na socialnih omrežjih, saj je bila zelo uporabna in nam je dajala občutek 

pomembnosti našega dela, kar pa je povečevalo našo motivacijo. Z vso to motivacijo in 

podporo bližnjih smo se tistega sneženega dne v poznih večernih urah vrnili s prvim 

pokalom, ki je imel tako veliko vrednost tudi zato, ker smo ga prejeli od Gasilske zveze 

Slovenije. Vsi krajani in tudi župan občine, ki nam je pozneje razdelil županova priznanja, 

so bili zelo ponosni na nas. V osnovni šoli so po zvočniku obvestili učence in učitelje, da 

smo dosegli nekaj neverjetnega, ravnateljica in kasneje tudi župan pa sta nas javno 

pohvalila. Nato smo se tekmovalci z mentorjem odločili za premor. 

 

Leta 2005 smo bili uspešni tudi v gasilski orientaciji. Gasilska orientacija obsega tek po 

gozdu z zemljevidom v roki in kontrolne točke, kjer se izvajajo vaje. Na državnem 

tekmovanju v Gabrju pri Novem mestu smo se srečali tudi z goljufijo, saj so domačini 

»tekli« kar z motornimi kolesi, zaradi česar smo izgubili motivacijo. Pijava Gorica je imela 

dve ekipi, vendar je ena zašla s poti in tako ni bila uvrščena, druga pa je kljub goljufiji 

domačinov in njihovemu poznavanju okolja dosegla odlično četrto mesto. Po končanem 

tekmovanju smo se veliko pogovarjali o smislu goljufije ter spoznali, da so domačini 

prevarali predvsem sami sebe, saj zmaga na domačem terenu v nobenem primeru ne 

pomeni toliko, kot je pomenilo četrto mesto, doseženo na nepoznanem terenu. Prav ta 

http://pgdpg.blogspot.com/
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dosežek nas je najbolj motiviral, da smo kasneje istega leta zmagali na državnem 

tekmovanju v kvizu. 

 

Leta 2011 smo po daljšem premoru ponovno dosegli uvrstitev na državno tekmovanje. 

Takrat sem že bila mentorica mladinkam. Z ekipo mladink sem kot mentorica začela delati 

leta 2009, ko so bile one še pionirke. Zame je bil to velik izziv, saj sem želela doseči 

zmago na državnem tekmovanju še kot mentorica. Zato sem se svojega mentorstva lotila 

zelo zagnano. Z ekipo smo se na vajah zelo zabavali. Pred vajami oziroma potem pa smo 

po navadi nabirali kondicijo s tekom. Za motivacijo sem mladim prostovoljkam velikokrat 

povedala zgodbo o našem uspehu iz leta 2005 in jih prepričala, da se je res vredno 

potruditi. Na vaje sem zaradi večje motivacije velikokrat prinesla sladkarije. Obljubila sem 

jim tudi celodnevni izlet v Portorož, vendar nam doslej še ni uspelo najti časa za to. Pač pa 

smo za zabavo velikokrat našle drugačne načine. Moj trud mentorice se je tudi obrestoval, 

saj smo dosegle veliko zmago v orientaciji na smučišču v Cerknem. Za zmago je mladim 

prostovoljkam čestital tudi župan občine in jih povabil na pogovor. Podaril jim je tudi bone 

za pice. Ker pa so dekleta zelo zgovorne, jih je prosil za izvedbo mladinske seje, katere se 

je tudi sam udeležil. Bil je navdušen nad dobro pripravljeno sejo, na kateri so dekleta 

opozorile na težave v občini Škofljica. Župan jim je na mnoga tam postavljena vprašanja 

odgovoril tudi z dejanji. Njihovemu opozorilu, da je igrišče na Pijavi Gorici brez 

razsvetljave, je že naslednji dan sledilo popravilo luči.Za dekleta je bilo zelo pomembno, 

da so s svojo zmago pripomogle tudi k izboljšanju kvalitete življenja v naši krajevni 

skupnosti.  

 

Še tisto leto so mlajše pionirke dosegle zmago v kvizu. Moja ekipa pa je sklenila, da se bo 

raje osredotočala na orientacijo, saj se ji zdi raznolikost na vajah za orientacijo veliko 

boljša od učenja teorije za kviz. V letih 2012 in 2013 smo bili zelo dejavni tudi na državnih 

tekmovanjih, zato sem zaradi boljše predstave pripravila kar tabelo 2 z vsemi našimi 

uspehi na državnih tekmovanjih. 

 
Tabela 2: Uvrstitve na državnih tekmovanjih 

 

MESTO VRSTA TEKMOVANJA KATEGORIJA KRAJ  LETO 

1. Kviz mlajši pionirji Vodice 2011 

1. Kviz starejši pionirji Turnišče 2005 

14. Kviz Mladinci Cerknica 2012 

18. Kviz starejši pionirji Vinska Gora pri Velenju 2004 

19. Kviz Pripravniki Cerknica 2012 

29. Kviz Pionirji Cerknica 2012 

1. Orientacija Pripravniki Sveti Jurij ob Ščavnici 2013 

1. Orientacija starejše pionirke Cerkno 2011 

2. Orientacija Mladinke Velika Pirešica 2012 

4. Orientacija Mladinke Velika Pirešica 2012 

Se nadaljuje 
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nadaljevanje 

4. Orientacija Pionirke Gabrje pri Novem mestu 2005 

7. Orientacija Pripravnice Sveti Jurij ob Ščavnici 2013 

9. Orientacija Pripravnice Sveti Jurij ob Ščavnici 2013 

12. Orientacija Pionirji Sveti Jurij ob Ščavnici 2013 

13. Orientacija Pripravniki Sveti Jurij ob Ščavnici 2013 

21. Orientacija starejše pionirji Cerkno 2011 

25. Orientacija starejše pionirke Cerkno 2011 

3. GŠTD – vaja s hidrantom Mladinke Ormož 2014 

10. GŠTD – vaja z vedrovko Pionirke Kočevje 2000 

 

Vir: Uvrstitve na državnih tekmovanjih, b. l. 

 

Na vajah ženske mladinske desetine sem opazila, da nekatere mlade prostovoljke niso 

vedno dovolj motivirane, kar včasih vpliva na nemotiviranost preostalih mladih članic. 

Zato sem sklenila, da se bodo mladinke med seboj pogovorile v skupinskem pogovoru. 

Skupaj so ugotavljale razloge za nemotiviranost in iskale rešitve, kako bi v prihodnje 

izboljšale motiviranost. 

 

V našem društvu imamo ta čas 23 mladih prostovoljk (do osemnajstega leta starosti) in 27 

mladih prostovoljcev (do osemnajstega leta starosti), kar pomeni, da ustvarimo veliko 

tekmovalnost že med pripravami. Zelo dobro je, da imamo toliko mladih prostovoljcev, ker 

smo s tem privabili tudi bodoče prostovoljne gasilce, ki jih bomo potrebovali ob vse 

pogostejših naravnih nesrečah.  

 

Menim, da je naše medgeneracijsko sodelovanje res zelo zgledno, saj mladi, ki so najprej 

tekmovalci, kasneje postanejo mentorji mlajšim. Tako se znanje prenaša med generacijami, 

kar v managementu imenujemo sistem nasledstva in je pomemben element trajnostnega 

vodenja, ki omogoča skrb za posameznika, organizacijo, družbo in širše naravno okolje. 

Naši veterani velikokrat vadijo s staro ročno brizgalno, mladi pa jih z zanimanjem 

opazujemo. Medgeneracijsko sodelovanje je vidno tudi, ko pripravljamo vsaki dve leti 

gasilsko veselico. Takrat se naloge vedno razdelijo tako, da mladi delamo s starejšimi 

člani, ki nas učijo in spodbujajo. Ob tem, da se izkažemo v veliki učinkovitosti, se hkrati 

tudi zelo zabavamo. 

 

2.4.4 Skupinski pogovor 

 

Ko sem začela z raziskovalno metodo, sem najprej izbrala vprašanja, ki so zanimiva v moji 

fokusni skupini. Pri raziskovalni metodi skupinskih pogovorov vedno postavljaš vprašanja 

Kako?, Kaj? in Zakaj?, saj želiš pridobiti mnenja različnih oseb. V tabeli 3 so vprašanja, ki 

sem jih postavila svoji ciljni skupini. Predstavila bom tudi odgovore nanje. 
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Tabela 3: Vprašanja, postavljena v skupinskem pogovoru 

 

VRSTA 

VPRAŠANJ 

ZAP. 

ŠT.  VPRAŠANJE 

UVODNA 

VPRAŠANJA 

1 Kaj je za vas motivacija na gasilskih vajah? Kakšen je vaš 

motivacijski moto? 

2 Kdo vas motivira? Kdo je vaš vzornik pri gasilcih? 

PREHODNA 

VPRAŠANJA 

3 Kaj menite o medgeneracijskem sodelovanju med gasilci? 

KLJUČNA 

VPRAŠANJA 

4 Kaj vas na vajah razočara in včasih spravi v slabo voljo? 

5 Kaj bi vas spodbudilo k še prizadevnejšemu delu? Na kakšen 

način bi še bolj spodbudili motivacijo pri ostalih? 

6 Se spomnite kakšnega dogodka, pri katerem ste si rekli, kako 

lepo je biti član PGD? 

7 Kaj vas moti pri PGD? 

8 Kaj so za vas najpomembnejše vrednote? 

9 Kaj menite o vodji vaše desetine? V čem mislite, da bi se 

morala izboljšati? 

KONČNA 

VPRAŠANJA 

10 Kaj si želite, da bi se v prihodnje spremenilo, opustilo, 

dopolnilo v PGD? 

 

Potem, ko so bila vprašanja sestavljena in sem vedela, koga vse bom povabila k 

skupinskemu pogovoru, sem si naredila seznam predvidenih udeležencev. V tabeli 4 je 

predstavljen seznam povabljenih k sodelovanju v skupinskem pogovoru. Podatke sem 

pridobila z gasilskih izkaznic. Če bi bile te mlade članice stare vsaj 16 let in bi bile 

pripravnice, pa bi njihove podatke našla tudi v Vulkanu. Vulkan je informacijski sistem, v 

katerem so vpisani vsi prostovoljni gasilci, intervencije, poročila (Informatika, b. l.). 

 

Tabela 4: Udeleženke v skupinskem pogovoru 

 

Št. 

izkaznice 

Ime in 

priimek 

Funkcija pri 

vaji 

Datum 

rojstva 

Datum 

vpisa v 

PGD 

Prvi 

stik 

Udeležba Zahvala 

151107 Katja Nered Desetarka 8.1.2000 1.1.2007 
   

193698 Maja Vidmar napadalka 2 13.10.2000 1.1.2011 
   

151108 Nika Pirc napadalka 1 24.3.2000 1.1.2007 
   

151104 Ana Kramar vodarka 2 7.8.1999 1.1.2007 
   

151111 Zarja Tavčar vodarka 1 26.8.2000 1.1.2007 
 

  170848 Katrina Šerjak Strojnica 19.1.2002 14.5.2009 
   

170851 Špela Cotič cevarka 2 28.2.2001 14.5.2009 
   

170841 Lara Mohar cevarka 1 24.5.2001 14.5.2009 
 

  179907 Manca Gliha Selka 6.6.2003 22.4.2010 
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Vabilo za udeležbo sem jim poslala preko družbenega omrežja Facebook v nedeljo, 

20.7.2014 (Slika 6). 

 

Slika 6: Povabilo k skupinskemu pogovoru prek socialnega omrežja Facebook 

 

 

 

Tiste, ki niso vključene v družbeno omrežje, sem poklicala osebno. Skupinski pogovor 

smo izvedli v torek, 22.7.2014, ob 17. uri v gasilskem domu na Pijavi Gorici. Preden smo 

začeli pogovor sem sestavila tudi sedežni red, prikazan na sliki 7. Kot moderatorka sem si 

zapisovala vse, kar so mlade prostovoljke povedale. Pri sedežnem redu je bilo pomembno 

predvsem to, da bolj zadržane mlade prostovoljke obdam z zgovornejšimi. Pomembno je 

bilo tudi to, da je najmanj zgovorna sedela nasproti mene in sem jo poskušala vplesti v 

pogovor (Klemenčič & Hlebec, 2007, str. 38).  

 

Slika 7: Sedežni red pri izvedbi skupinskega pogovora 

 

 

 

Skupinski pogovor smo tudi snemale, na koncu sem naredila njegovo transkripcijo in se 

nahaja v Prilogi 15. Najprej sem jim povedala, da me v resnici zanimajo njihovo mnenje, 

Moderatorka 

Ana 

Katrina 

Nika 

Špela 

Katja 

Manca 

Maja 
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želje ter občutki in ideje. Potem smo se lotile prej opredeljenih vprašanj skupinskega 

pogovora. 

 

Pri skupini je bilo opaziti, da so dekleta motivirane na različne načine. Veliko jim pomeni 

druženje, sodelovanje, trud, pomoč drugim in pohvale, ki so jih deležne ob uspehih. Za 

dekleta lahko rečem, da so v piramidi potreb  A. Maslowa na vrhu, saj z dosežki na 

tekmovanjih zadovoljujejo potrebo po samouresničevanju. Menim, da se mlade 

prostovoljke kljub občasnemu pritoževanju po Herzbergovi teoriji motivacije nahajajo v 

področju zadovoljstva, saj stremijo k dosežkom, napredovanju in samostojnosti. 

 

Zanimivo je tudi, da se med seboj zelo spoštujejo, saj v nekaterih članicah vidijo velike 

vzornice. Vzornici pa sta v resnici kar neformalni vodji v skupini. Velikokrat se tudi 

formalna vodja odloči, da za nasvet vpraša neformalni vodji, in ti ji z veseljem priskočita 

na pomoč.  

 

Na vprašanje o tem, kaj jih na vajah razočara ali razjezi, so odgovorile z zelo zanimivimi 

odgovori, ki nakazujejo, da si želijo predvsem sodelovanja in še boljše rezultate. 

Sodelovanja si želijo predvsem od tistih, ki nočejo priskočiti na pomoč, in pa tudi od tistih, 

ki včasih ne upoštevajo mnenja drugih. 

 

Pri petem vprašanju (tabela 3) pa so me kar malce presenetile, saj nisem pričakovala, da bi 

dekleta želela, da bi se posamezno nedelo sankcioniralo. Vendar so pri tem mislile zgolj na 

manjše kazni. 

 

Menijo, da jih v PGD ne moti nič, in zato tudi nebi ničesar spremenile. V veliko primerih 

si rečejo, da so vesele, ker so članice PGD. Ena izmed njih je rekla tudi, da se počuti super, 

ko v naravnih nesrečah gasilci pomagajo, saj je del tega prizadevanja, in ko bo dovolj stara, 

bo tudi sama poskušala pomagati ob morebitnih naravnih nesrečah. V prihodnje si želijo, 

da bi bili še naprej tako povezani, se družili in sodelovali ter se ob uspehih tudi veselili. 

 

Menim, da so mlade prostovoljke na moja vprašanja kljub mladosti, odgovarjale z zelo 

zrelimi odgovori in kažejo znake zavedanja, da so pomembne vrednote sodelovanje, trud, 

druženje in zabava. 

 

2.5 Ugotovitve in priporočila 

 

Pri raziskovanju sem prišla do ugotovitve, da so mladi v PGD Pijava Gorica motivirani na 

veliko različnih načinov. Motivirani so z nagradami, kot je bil npr. izlet v Gardaland, s 

kosili in sladkarijami. Veliko pa je tudi tako imenovane notranje motivacije, ki je temeljni 

pogoj za zunanjo motivacijo. Njihove želje po uspehih, pohvalah in dokazovanju pred 

drugimi, da zmorejo doseči vrhunske rezultate, so res izjemne. Zato so tudi uspehi tako 
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veliki. Mentorji in predsednik so naredili zanje zelo veliko, ko so jih spodbujali, jim 

svetovali ter verjeli vanje.  

 

Menim, da se je med njimi razvila zdrava tekmovalnost ter želja po dosežkih. Z zdravo 

tekmovalnostjo mislim predvsem to, da med seboj sicer res tekmujejo, vendar vidijo v tem 

izziv; med seboj pa so pravi prijatelji. 

 

Za nadaljnje utrjevanje motiviranosti med drugim priporočam, da bi mladi znova aktivirali 

in posodobili spletno stran naše gasilske mladine (http://pgdpg.blogspot.com/), saj smo 

nanjo že kar malce pozabili. Vsi vemo, da današnja mladina zelo veliko prostega časa 

preživi pred računalniki, zato bi jih lahko spodbudili k urejanju z nakupom najnovejše 

tehnologije ali pa bi jim obljubili kakšen izlet. 

 

Moje priporočilo je namenjeno tudi uporabi metode asertivnosti med gasilci, saj je to zelo 

zanimiv način za izražanje mnenj in nazadnje vplivanja na druge. Ker so mlade 

prostovoljke opozorile na težavo z vključevanjem nekaterih pri pripravljanju orodja, bi 

lahko z metodo asertivnosti razložile in prepričale tudi tiste, ki niso tako zainteresirane za 

delo, da bi bilo sodelovanje med njimi še večje. 

 

Menim, da v našem PGD vladata medsebojna pomoč in sodelovanje. Motivacija dosega 

zelo visoko raven, kar kažejo tudi rezultati na državnih tekmovanjih. Čeprav je za mlade 

najpomembnejše druženje, so zelo motivirani tudi z nagradami in pohvalami. Na svoje 

raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila v uvodu, lahko odgovorim, da je motivacija 

v našem PGD velika in se kaže na različne načine, to pa lahko opazimo tudi v številnem 

članstvu mladih v PGD, prav ti člani pa bodo v prihodnosti pomagali pri gašenju požarov 

in drugih naravnih nesrečah. Motivacijo bi lahko izboljšali v prihodnosti še rednim 

udejanjanjem z metode asertivnosti in urejanjem mladinske spletne strani. Predvsem pa 

smo mladim v procesu socializacije z različnimi motivacijskimi dejavniki – ne le mentorji 

in predsednik društva – temveč tudi njihovi starši privzgojili vrednote pomoči soljudem, 

sodelovanja in vztrajnosti. 

 

SKLEP 

 

V svoji zaključni strokovni nalogi sem si izbrala temo Motiviranje mladih prostovoljcev v 

prostovoljnem gasilskem društvu.  V domačem kraju imamo PGD, s katerim poskušamo 

doseči uspehe ter mlade prostovoljce podučiti o gašenju. Ker je v PGD Pijava Gorica 

vključeno veliko mladih prostovoljcev in prostovoljk različnih starosti, sem v svoji 

zaključni strokovni nalogi želela poiskati načine za izboljšanje motivacije mladih. 

Zaključno strokovno nalogo sem razdelila na teoretični in raziskovalni del.  

 

V teoretičnem delu sem opisala management neprofitne organizacije. V opisnem ali 

deskriptivnem delu sem predstavila tudi izzive, s katerimi se soočajo v neprofitni 

http://pgdpg.blogspot.com/
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organizaciji. Izzivi so v komunikaciji, izobraževanju ter motivaciji. Motivacija je osrednja 

tema te naloge, zato sem se osredotočila na motivacijske teorije in motivacijske dejavnike. 

Pri razdeljevanju slednjih sem se oprla na Lipičnikovo teorijo razdeljevanja motivacijskih 

dejavnikov. Motivacijskih teorij je veliko, zato sem na kratko predstavila najbolj znane, ki 

sem se jih naučila v času študija na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ter jih 

razložila na primeru PGD. 

 

V raziskovalnem delu sem najprej našla veliko starih dokumentov in člankov o uspehih 

PGD, ki pa so povezani z motivacijo mladine, zato sem se odločila, da bo moja prva 

raziskovalna naloga analizirati vse te dokumente, ki sem jih priložila v priloge. Opravila 

sem tudi intervju z mladimi mentoricami, ki so še pred kratkim bile tudi tekmovalke. 

Njihovo razmišljanje o motivaciji mladih je zelo zanimivo, saj pravijo, da je zanje 

najpomembnejše, da se otroci pri vajah zabavajo ter da v mentoricah najdejo tudi 

prijateljice/zaupnice. Ugotovila sem, da se zelo dobro zavedajo pomena intrinzične 

motivacije - da motivacija izvira iz posameznika. Raziskovalna vprašanja so izhajala iz 

Lipičnikove opredelitve dejavnikov motivacije. 

 

Med metodami raziskovanja sem se med drugim odločila tudi za opazovanje z udeležbo, 

saj sem sama že pri devetih letih postala del PGD Pijava Gorica. Najprej sem bila 

tekmovalka v dekliški pionirski desetini, kasneje sem postala tudi mentorica mladim. Leta 

2004 sem se udeležila državnega gasilskega kviza v Turnišču, kjer smo mlade prostovoljke 

dosegle prvo zmago na državnih tekmovanjih za PGD Pijavo Gorico. Leta 2011 sem se 

gasilskega tekmovanja v orientaciji udeležila kot mentorica ekipe treh mladih prostovoljk, 

ki so tudi zmagale. Od leta 2011 se redno udeležujemo državnih tekmovanj. 

 

Na koncu raziskovalnega dela sem se lotila zahtevne sistematične izvedbe fokusne skupine 

z mladinsko žensko desetino, ki je v letošnjem letu dosegla tretje mesto v Ormožu na 

tekmovanju za Memorial Matevža Haceta. Z dekleti smo se pogovarjale o motivaciji ter 

iskale rešitve za povečanje motivacije. Ugotovile smo, da se dekleta zelo dobro razumejo 

in si med seboj velikokrat pomagajo. Našle pa smo tudi nekaj koristnih načinov za 

izboljšanje motivacije.  

 

V današnjem svetu hitrega življenja, v katerem so najpomembnejši denar in materialne 

dobrine, smo tudi z vprašanjem o vrednotah v fokusni skupini pokazali, da so za mlade 

pomembne vrednote predvsem druženje, zabava ter pomoč drugim. Mladi so naša 

prihodnost in z zavedanjem, da je pomoč drugim potrebna, ustvarjamo dobre možnosti za 

izboljšanje naše prihodnosti. Vendar pa mladi potrebujejo okoli sebe ljudi z izkušnjami, ki 

jih bodo znali motivirati in ki se zavedajo, da čas in trud z mladimi nista stran vržen denar, 

ampak pomembna naložba za prihodnost. 
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Priloga  1: Članek o prvi uvrstitvi na državno tekmovanje 

 

Slika 1: Članek o prvi uvrstitvi na državno tekmovanje 

 

 

 Se nadaljuje 
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Vir:  P. Pal, Pijavški gasilec, 2000, str. 5 in 6 
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Priloga  2: Diploma iz prvega državnega tekmovanja 

 

Slika 2: Diploma iz prvega državnega tekmovanja 
 

 

 

Vir: Arhiv PGD Pijava Gorica, 2014 
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Slika 3: Priznanje starejšim pionirkam na državni orientaciji 
 

 

 

Vir: Arhiv PGD Pijava Gorica 

  

Priloga  3: Priznanje starejšim pionirkam na državni orientaciji 
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Priloga  4: Priznanje mlajšim pionirkam na državnem kvizu gasilske mladine 

 

Slika 4: Priznanje mlajšim pionirkam na državnem kvizu gasilske mladine 

 

 

 

Vir: Arhiv PGD Pijava Gorica, 2014 
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Priloga  5: Priznanje pripravnikom na državnem tekmovanju 

 

Slika 5: Priznanje pripravnikom na državnem tekmovanju 
 

 
Vir: Arhiv PGD Pijava Gorica, 2014 
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Priloga  6: Članka o gasilskemu delu na Pijavi Gorici in o organiziranem gasilskem 

rally 

 

Slika 6: Članka o gasilskem delu na Pijavi Gorici in o organiziranem gasilskem rally 

 

 

 

Vir: Glasnik (glasilo občine Škofljica), letnik XIV – št. 8, oktober 2004, str. 16  
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Priloga  7: Članek o četrtem mestu na državni gasilski orientaciji 

 

Slika 7: Članek o četrtem mestu na državni gasilski orientaciji 

 

 

 

Vir: Glasnik (glasilo občine Škofljica), letnik XIV – št. 8, oktober 2005, str. 38 
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Priloga  8:  Članek o uvrstitvi na državno tekmovanje v kvizu 

 

Slika 8: Članek o uvrstitvi na državno tekmovanje v kvizu 

 

 

 

Vir: Glasnik (glasilo občine Škofljica), letnik XIV – št. 9, november 2005, str. 15 
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Priloga  9: Članek o prvi zmagi na državnem tekmovanju iz gasilskega kviza 

 

Slika 9: Članek o prvi zmagi na državnem tekmovanju iz gasilskega kviza 

 

 

Se nadaljuje 
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Vir: Glasnik (glasilo občine Škofljica), letnik XIV – št. 10, december 2005, str. 27-28 
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Priloga  10: Članek o zmagi na državnem tekmovanju iz gasilske orientacije 

 

Slika 10: Članek o zmagi na državnem tekmovanju iz gasilske orientacije 

 

 

 

Vir: Glasnik (glasilo občine Škofljica), letnik XX – št. 7, oktober 2011, str. 26 
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Priloga  11: Pripravniki PGD Pijava Gorica zmagajo v državni orientaciji 

 

Slika 11: Pripravniki PGD Pijava Gorica zmagajo v državni orientaciji 

 

 

 

Vir: Glasnik (glasilo občine Škofljica), letnik XXII – št. 8, oktober 2013, str. 12 
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Priloga  12: PGD Pijava Gorica se predstavi s staro ročno brizgalno 

 

Slika 12: PGD Pijava Gorica se predstavi s staro ročno brizgalno 
 

 
 

Vir: Glasnik (glasilo občine Škofljica), letnik XXII – št. 9, november 2013, str. 16-17 
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Priloga  13: Članek o tretjem mestu na državnem mladinskem tekmovanju za 

memorial Matevža Haceta 

 

Slika 13: Članek o tretjem mestu na državnem mladinskem tekmovanju za memorial 

Matevža Haceta 
 

 

 

Vir: Glasnik (glasilo občine Škofljica), letnik XXIII – št. 6, junij 2014, str. 20-21 
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Priloga  14: Intervjuji z mentoricami 

 

Izvedba intervjuja s Tadejo Lunar 

Kaj je za vas motivacija? 

Zame je motivacija spodbujanje otrok oziroma mladine, da hodijo na gasilske vaje. V šoli 

smo se učili, da poznamo notranjo ter zunanjo motivacijo. Notranja motivacija je sama 

želja posameznika. Zunanja motivacija pa so lahko mentorji in predsednik. 

 

Katera je za vas pomembnejša motivacija? 

Pomembnejša je notranja motivacija. Saj če si otrok sam ne želi in mu dejansko na nek 

način vsiljuješ svojo voljo, potem bo to otrok sprejel z odporom. 

 

Kako razdeljujete naloge v ekipi? 

V mojem primeru so bile naloge že razdeljene med fanti. Kljub temu smo nekatere naloge 

med člani ekipe zamenjali, zaradi želje pripravnikov po boljših rezultatih. To smo naredili 

tako, da smo testirali vse možne kombinacije in tako ugotovili s kakšno razdelitvijo nalog 

smo dosegli najboljši čas. 

 

Kako jih motivirate? 

Fante motiviram tako, da tekmujejo z drugimi ekipami, saj se tako bolj potrudijo. Tako se 

izkažejo meni in mlajšim ekipam, katerim so za vzor. 

 

Imate kakšen sistem nagrajevanja? 

Po vsakih gasilskih vajah vsi otroci dobijo isto nagrado (npr. lizike, kislice, bonbone). 

Zaradi različnih rezultatov pa so nagrade lahko tudi različne. Tiste ekipe, ki se uvrstijo na 

državno tekmovanje, jeseni odidejo v Gardaland. Od vsakega mentorja pa je odvisno 

kakšno nagrado bo dobila njegova ekipa. Nekateri nič, nekateri pa so nam obljubili 

kopanje. Poleg tega po vsaki tekmi obiščemo gostilno Čot. 

 

Kakšne pa so povratne informacije mladine pri vašem delu? 

Ko fantje pridejo na vaje so po navadi dobre volje iz česar sklepam, da popoldneve radi 

preživijo z mano. Tudi jaz sem zadovoljna s to ekipo, saj so pridni, delavni in imajo jasno 

začrtane cilje. Prijateljske odnose krepimo tudi izven tekmovalnega obdobja. 

 

Izvedba intervjuja z Evo Kramar 

 

Kaj je za vas motivacija? 

Zame je motivacija vse tisto, kar nas pripravi do tega, da delamo in se trudimo. To je na 

primer želja po uspehu, dokazovanje da nekaj zmoreš, da bo predsednik (tudi mentorica in 

starši) ponosen na nas in naše uspehe. Menim, da je zelo pomembno spoznati, da s 

pozitivnim razmišljanjem vplivaš na to kaj zmoreš. 

 

Kako razdeljujete naloge v ekipi? 

Glede na njihove zmožnosti in sposobnosti. Včasih ima velik vliv tudi to kolikokrat so 

prisotne na vajah. Poizkusile smo različne kombinacije, gledale na čas in izbrale najboljšo 

kombinacijo. 
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Kako prepričate mlade, da se potrudijo? 

Tako da mu vlivam upanje s spodbujanjem, da on to zmore in da mu gre dobro. Na koncu 

jih prepričamo tudi z nagradami. Z obljubami, vendar je pri tem pomembno, da jih tudi 

realiziraš. Včasih je kakšna obljuba tehnično težje izvedljiva zato ni izpolnjena takoj, 

zaradi česar nam kot tekmovalkami nikoli ni padla motivacija. 

 

Imate kakšen sistem nagrajevanja? 

Seveda. Vsi, ki se uvrstijo na državno tekmovanje dobijo nagradni izlet v Gardaland. 

Vsako ekipo pa nagradi tudi mentor po lastni volji. 

 

Kakšne so povratne informacije mladine pri vašem delu? 

Bolj kot se spustiš na njihovo raven, se trudiš biti njihov prijatelj in zaupnik raje te imajo. 

Bolj je učinkovito, če jim nalogo predstaviš skozi igro kot če se dereš na njih. Kljub vsemu 

pa moraš imeti neko avtoriteto in postaviti jasne meje. Glede na to, da na vaje prihajajo z 

veseljem, menim da so z delom mentorjev zadovoljni. 

 

Izvedba intervjuja z Urško Pirc 

 

Kaj je za vas motivacija? 

Nekaj za kar se trudiš, ko kaj delaš. 

 

Kako razdeljujete naloge v ekipi? 

Povprašamo jih za mnenje kdo si kaj želi delati. Potem pa se mora tudi izkazati in ustvariti 

čim boljši čas. Če ugotovimo, da drug član ekipe neko nalogo opravi še hitreje, potem 

vloge zamenjamo. 

 

Kako prepričate mlade, da se res potrudijo? 

Tako, da jim vaje narediš zabavne. Včasih pa jim postaviš tudi normo in če jo dosežejo 

potem dobijo dodatno nagrado. Včasih dosežeš zdravo tekmovalnost tudi, če sam tekmuješ 

proti ekipi, zato v tem vidijo izziv premagati nekoga starejšega z veliko izkušnjami iz 

državnih tekmovanj. 

 

Imate kakšen sistem nagrajevanja? 

Seveda po vsakih vajah dobijo sladkarije. Po uvrstitvi na državno tekmovanje pa izlet v 

Gardaland. Včasih na vajah tudi ostali mentorji prinesemo kakšne domače slaščice. 

 

Kakšne so povratne informacije mladine pri vašem delu? 

To bi bilo najbolje kar njih vprašati. Sem mnenja, da to vidiš pri mladini v njihovem 

obnašanju do mentorja. Če te ubogajo in naredijo kot rečeš so očitno zadovoljni in so 

veseli ko so na vajah. 
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Priloga  15: Dobesedni prepis srečanja fokusne skupine 

 

Moderatorka: Danes smo se zbrale tukaj, da bi se pogovarjali o temi motivacija v PGD. 

Želimo predvsem izvedeti vaša mnenja, vtise in želje, saj želimo izboljšati, kar počnemo 

narobe. Za začetek se bomo pogovarjali o tem kaj je za vas motivacija na gasilskih vajah? 

Nika: Na koncvsazga tekmovanja gremo na kosilo v Čota. 

Špela: Jst pa velikrat pridem zto k se hočem družit s temi puncami. 

Manca: Na vajah me motivira predsednik. 

Katja: Uspehi so tudi motivacija za vnaprej. 

Maja: Men je blo pa ful lepo k je predsednik Andrej v Glasnik napisu, da je fulponosn na 

ns. Res mislm da je to vredn truda, da se uvrstimo na državca še kdaj. 

Nika: Maja jst se zlo strinjam iz tabo. Pa lepo je blo k nam je dal oči na majčke kr imena 

natisnt. 

Moderatorka: Ana in Katrina, kaj pa vi dve menita o tem? 

Ana: Meni največ pomen druženje pa pač pohvale pa nagrade. 

Katrina: Jz se strinjam z usem tem kar so punce rekle. 

Moderatorka: Ali imate kakšen motivacijski moto? 

Nika: Ja, mislmenga mamo. Oči vedn govori, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.  

Ana: Jst mam pa en moto takrt k se nam vaja na tekmi ne posreči dlihtkokt bi si želel. 

Takrt si vedno rečem pač da upanje umre zadnje. 

Moderatorka: Kdo vas pa kej motivira? Kdo so vaši vzorniki pri gasilcih? 

Manca: Druge mladinke, ki so že ble na državcu. 

Ana: Men so pa vzorniki vsi k se trudjo pa pomagajo drugim.  

Nika: Moj vzornik je pa oči, torej tale naš predsednik. Čeprovtut ostali prostovoljci. 

Špela: Strinjam se z Niko in Ano. Drugač pa vsi k so vztrajni pa ns spodbujajo na vajah. 

Maja: Vsi gasilci k že majo za sabo kakšne uspehe. 

Katja: Jst se strinjam z Majo. 

Katrina: Men sta pa Maja pa Nika tut vzornice zarad prejšnjih dosežkov. 

Moderatorka: Kaj menite pa o medgeneracijskem sodelovanju v našem društvu? 

Maja: Zelo je lepo, ko starejši pomagajo. 

Nika: Ja, se strinjam. Prostovoljci smo ful povezani. Tut tiste k so včas dosegale dobre 

rezultate, dans nam pomagajo. 

Katja: Pa na tekmovanjih se velik družmotut iz tekmovalci iz drugih društev. 

Nika: Ja pa ne sam iz tekmovalci. Tut z mentorji. Zdejsm se spomnla, da nm en mentor 

vedn prinese čokolado. U bistvu ne vem, mislim, da je sodnik. 

Katrina: Ja pa tut na vaje vedno pride zelo veliko generacij. Včasih mi gledamo vaje od 

veteranov al pa članov. Učas pa tut oni pridejo na vaje pa nm izrečejo podporo. 

Moderatorka: Kaj pa vas spravi v slabo voljo oziroma vas razočara? 

Ana: Mene zmoti to, da nekateri velikokrat manjkajo. Ali pa tud to da nekateri nočjo 

sodelovat. 
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Špela: Mene pa spravi v slabo voljo, da hočjo nekateri bit ukazovalni. 

Katja: Ja mene razočara, če kdo noče delat česa. 

Maja: Mene pa sprav v slabo voljo, če se kdo vmešava v probleme drugih. 

Ana: Ja pa tut to, da eni včasih ne poslušajo mnenj od drugih. Pol pa še trmasto vztrajajo 

na svojem. 

Nika: Ene pa sploh nočjo pomagat pri pripravi opreme. 

Ana: Ja sej pol namigneš na to, včasih tut poveš sam učas še zmer pol ni učinka. 

Katja: Men je pa moteče to, da včasih vaje prilagodimo kšni k ma še drugih velik 

obveznosti, zato da bi ona pršla, ampak pol nje na koncu še zmeraj ni na vajah. 

Katrina: Mene pa razjezi, če delamo pa kdo reče, da se ne trudmo dovolj. 

Moderatorka: Kaj bi vas še spodbudilo k prizadevnejšemu delu? Na kakšen način bi še 

spodbudili motivacijo pri ostalih? 

Katja: Da bi bilo še več navijanja. 

Katrina: Še kakšen moj lastni uspeh. 

Ana: Morda pa bi tiste, ki včasih zamujajo ali pa ne želijo delati spodbudili k delu z 

kaznijo. 

Moderatorka: Kaj točno misliš s to kaznijo? 

Ana: Tako bolj simbolično. Na primer, da bi tista, ki nebi hotla pripravit orodja naprimer 

ostala brez kislice. 

Moderatorka: Še kakšna ideja o spodbujanju k še prizadevnejšemu delu? 

Katja: Jaz pa menim, da bi se tudi med sabo morali spodbujati. 

Maja: Menim, da velikokrat slišimo spodbujanje od mentorjev. 

Nika: Mene pa to včasih tudi zmoti med vajo. 

Moderatorka: Se spomnite kakšnega dogodka, pri katerem ste si rekli, kako lepo je biti član 

PGD? 

Manca: Vedno, kadar dosežemo dobre rezultate. 

Katrina: Ko smo odšli v Gardaland in sem se imela fajn. 

Katja: Na cilju, ko sem pogledala čas izvedbe vaje. 

Ana: Ko se na vajah vsi skupaj zabavamo. 

Nika: Tudi med naravnimi nesrečami, ko mediji poročajo, da smo gasilci zaslužni za 

pomoč. 

Maja: Jst se strinjam iz Niko. Čeprav je res veliko takih trenutkov. Tud zdj v teh dneh, k 

prpravlamo veselico, se imamo super. 

Moderatorka: Kaj vas pa moti pri PGD? 

Nika: Nič me ne moti. 

Manca: To smo že povedale, ko smo povedale kaj vse nas razjezi.  

Ana: Včasih me zmotijo kakšni nelogični izgovori oseb. Drugače pa me ne moti nič. 

Katja: Mislm, da smo kr use zadovoljne z našim društvom. 

Špela: Jsttut nimam nobene pripombe. 

Moderatorka: Kaj so za vas najpomembnejše vrednote? 
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Katja: Sodelovanje in trud. 

Nika: Potrpežljivost in tekmovalnost. 

Ana: Pomoč drugim. 

Špela: Sodelovanje 

Katja: Spomnila sem se še ne prijateljstvo med člani ekipe. 

Moderatorka: Kaj pa menite ostale? 

Maja: Men je najbolj pomembno druženje. 

Manca: Men pa zabava. No pa tut nagrada. 

Katrina: Jst se pridružujem mnenju od desetarke. 

Moderatorka: Kaj menite o vaši desetarki. 

Ana: Katja je res super in prilagodljiva. 

Maja: Včasih ne upa povedati na glas kaj jo moti. 

Katja: Ja, Maja ima prav. Svoje težave vedno zaupam njej in Niki. 

Nika: Menim, da se je zelo hitro vključila v mesto desetarke. 

Špela: Strinjam se z ostalimi. 

Moderatorka: Kaj si želiš, da bi se spremenilo v PGD? 

Katja: Še več sodelovanja. 

Manca: Da bi se še naprej zabavale. 

Maja: Da bi skupaj odšli še na kakšno super tekmovanje. 

Nika: Jst mislm, da naj ostane tako super kot je. 

Moderatorka: Punce hvala za sodelovanje pri skupinskem pogovoru. 


