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III 

POVZETEK  

Vsako podjetje stremi k temu, da bi poslovalo čim bolje in ustvarilo dobre poslovne 
rezultate, vendar je to težko doseči, če v podjetju ni dovolj motiviranih ljudi. Motivacije 
ljudi za delo pa management ne more doseči čez noč, brez poznavanja želj in potreb 
zaposlenih. Zaposlene je treba za dobro opravljeno delo nagraditi, bodisi materialno 
bodisi nematerialno. Večkrat ne moremo opravljenega dela pravilno ovrednotiti, zato je 
pomembno, da management in drugo vodstvo zaposlene v svojem podjetju dobra pozna. 
Na temo nagrajevanja zaposlenih je v teoriji veliko napisanega, v praksi pa se 
prevečkrat zgodi, da se določena poglavja 'preskoči' oziroma 'spregleda'. Nagrajevanje 
samo po sebi še ni zadosten pogoj za zadovoljstvo ljudi, zato je treba motivacijo in 
sistem nagrajevanja proučiti bolj kompleksno. Na nagrajevanje zaposlenih vpliva več 
stvari, to, ali vpliva tudi spol, starost in izobrazba managerja ter število zaposlenih, vrsta 
dejavnosti in certifikati kakovosti pa je raziskano v magistrski nalogi. 

Ključne besede: 

SUMMARY  

nagrajevanje zaposlenih, motivacija zaposlenih, individualni dejavniki, 
organizacijski dejavniki, majhna in srednje velika podjetja v Sloveniji, materialno 
nagrajevanje, nematerialno nagrajevanje 

Every company drives to have a successful business with positive results, however this 
is difficult to achieve without motivated employees. Employee motivation can not be 
established overnight, it is crucial to have insight into individuals wants and needs. 
Good work should not go unnoticed and should be rewarded, whether by material or 
non material means. Often management have problems in evaluating employee work 
and efficiency, in order to have a realistic review it is essential to know each employee. 
There have been many studies done and theories written on the topic of employee 
rewards, however not much is done in practice and many chapters are overlooked or 
skipped. Rewards themselves are also not enough for employee satisfaction. The issue 
on employee motivation must be looked at in a complex manner. There are many 
variables that factor into employee rewards such as gender, age and education of 
managers as well as the number of employed, type of business and the certificate of 
employee satisfaction is examined in this master paper. 

Key words:

UDK: 658.3:331.225(043.2) 

 employee rewards, employee motivation, individual factors, organizational 
factors, small and medium sized companies in Slovenia, material rewards, nonmaterial 
rewards 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja obravnavanja 

»Ljudje so največje bogastvo podjetja,« je stavek, ki ga pogosto izrečejo vodilni 
ljudje priznanih slovenskih in tujih podjetij. Res je, ljudje so največje bogastvo, vendar 
žal vodilni to prevečkrat razlagajo samo širši javnosti, zaposlenim pa to le redko 
priznajo. Pridobiti in izučiti ljudi tako, da postanejo kvaliteten kader, ni dovolj, treba jih 
je tudi obdržati in za njih skrbeti. Največja spretnost vodilnih je motivacija ljudi za delo 
ter skrb za njihovo rast in razvoj. Po podatkih raziskave Towers Perrina (2007), v kateri 
je bilo zajetih 86 tisoč zaposlenih iz srednje velikih in velikih podjetij Azije, Evrope, 
Severne in Južne Amerike, pripadnost zaposlenih prispeva k večjemu uspehu podjetja, 
saj pripadni ljudje prinašajo boljše rezultate.  

Motivacija je beseda, katere raba je iz dneva v dan pogostejša. O motivaciji 
govorimo s sodelavci, družinskimi člani, prijatelji itn. Čeprav se na prvi pogled zdi, da 
je motiviranje sebe oziroma nekoga drugega nekaj enostavnega in vsakdanjega, temu v 
resnici ni tako. Kolikokrat se zgodi, da določena oseba vloži ves svoj trud v dosego 
zastavljenega cilja, pa vendar po uresničitvi cilja tega nihče ne opazi. Takšne situacije 
se dogajajo vsak dan, tako v domačem kot tudi delovnem okolju. Predvsem vodilni bi 
morali biti pozorni na to in se zavedati, da k uspehu podjetja v največji meri prispevajo 
prav ljudje.  

Vsak človek se počuti zadovoljno in koristno, če je nagrajen za dobro opravljeno 
delo, bodisi je nagrada v obliki pohvale bodisi v obliki denarne stimulacije. Menimo, da 
v slovenskih podjetjih vodilni ne dajejo zadostnega pomena zadovoljstvu zaposlenih, saj 
se zavedajo, da je povpraševanje po delu večje kot je njegova ponudba. Žal je tako, da 
vodilni prevečkrat vidijo v zaposlenih samo strošek, dodane vrednosti za podjetje pa ne. 
Globalizacija je v svet prinesla velike spremembe, s seboj pa tudi nova pričakovanja in 
zahteve do zaposlenih. Od slednjih se pričakuje, da delajo od jutra do večera, večinoma 
pa za dodatno delo niso niti dodatno plačani oziroma kako drugače nagrajeni. Po 
podatkih raziskave Towers Perrina, ki je bila leta 2007 opravljena v Evropi, le 28 % 
zaposlenih verjame, da managerji dajejo velik pomen zadovoljstvu zaposlenih.  

Ne moremo trditi, da se sistemi kadrovskega managementa v zadnjih letih niso 
izboljšali, vendar so nekateri še kljub vsemu neučinkoviti. Po besedah Urbanije (2004, 
5) je najbolj očiten dokaz to, da več kot polovica podjetij zaposlenih ne obvešča o 
smotrnosti plačilnih sistemov ali rezultatih presoje učinkovitosti posameznikov, s tem 
pa se izgubi precej motivacijskih možnosti. Plačilni sistemi in sistemi nagrajevanja so 
slabost večine podjetij. Raziskava, ki so jo leta 2007 opravili pri Towers Perrinu in v 
kateri so bila zajeta podjetja iz 17 držav sveta, je pokazala, da približno 64 % podjetij 
najboljše delavce res nagrajuje s posebnimi dodatki in napredovanjem, toda veliko si jih 
še ne upa delavcev posebno dobro nagraditi. Le v desetini v raziskavo zajetih podjetij je 
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najvišja nagrada presegala dvakratno vsoto povprečne stimulacije. S problemi 
variabilnega nagrajevanja se torej ne soočamo samo v Sloveniji (prav tam). 

Omeniti moramo tudi velike medgeneracijske razlike med zaposlenimi ter njihov 
vpliv na podjetje ter vpliv managerjev različnih generacij na vodenje podjetja in 
kadrovanje. Dejstvo je, da bodo starejši ljudje živeli še dlje, po podatkih Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve bodo moški, stari 65 let, živeli v povprečju še 15,5 leta, 
ženske vrstnice pa kar 19,9 leta. Delež starega prebivalstva (nad 65 let) je že višji od 
deleža mladih (do 15 let), napovedi za leto 2042 pa kažejo, da bo starih kar 29, mladih 
pa le še 12 odstotkov. Različne generacije vodilnih so odraščale v različnih sistemih, 
zaradi česar imajo oblikovane različne norme in vrednote, prav tako pa so navajeni 
različnega načina poslovanja in vodenja podjetij. Velikokrat lahko slišimo izjave 
mladih, ki se pritožujejo, da jim nadrejeni ne »pustijo dihati«, se oklepajo svojih pozicij 
in preživetih načinov dela, starejši delavci pa mladim velikokrat očitajo neučakanost, 
pomanjkanje osnovnih manir in nezdravo mladokapitalistično tekmovalnost (Novak 
2007, 30–31). Prav tako pa obstajajo razlike v vodenju med ženskami in moškimi, saj je 
za ženske značilen bolj demokratičen slog vodenja, za moške pa avtokratičen 
(Suhadolnik 2006, 46). Kakšen način vodenja izbere vodja, je odvisno tudi od 
dejavnosti podjetja, saj so v različnih dejavnostih zaposleni ljudje z različno izobrazbo. 
Kot primer lahko omenimo delavce znanja; ti ne iščejo priznanja in potrditve svojega 
dela v obliki finančnih nagrad, temveč v drugih oblikah nagrajevanja (White in 
MacKenzie-Davey 2003, 228–234). Delavci znanja se od drugih delavcev razlikujejo po 
tem, da jih zanima predvsem visoko specializirano znanje ter individualno delo. Vu 
(2003, 2) navaja, da v okvir definicije delavec znanja sodijo tri skupine poklicev, in 
sicer strokovnjaki, za katere je značilna visoka plača in visoka stopnja formalne 
izobrazbe, managerji (relativno visoke plače in ne tako velik delež ljudi z visoko stopnjo 
izobrazbe) in tehnični poklici (nižje plače in velik delež ljudi z visoko izobrazbo).  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen raziskave je ugotoviti, ali na sistem nagrajevanja vplivajo dejavnost 
podjetja, število zaposlenih in standardi kakovosti ter spol, izobrazba in starost 
managerja.  

V prvem, teoretičnem delu magistrske naloge smo najprej opredelili motivacijo, 
opisali osnovne vrste motivov, motivacijske teorije ter motivacijske dejavnike. Nato 
smo opisali nagrajevanje ter opredelili razlike med finančnim in nefinančnim 
nagrajevanjem. Na koncu prvega dela smo opredelili delovno uspešnost, znotraj katere 
smo opisali ocenjevanje in plačevanje delovne uspešnosti. 

Drugi, empirični del magistrske naloge zajema raziskavo, s katero smo poskušali 
ugotoviti, v kolikšni meri organizacijski in individualni dejavniki vplivajo na sistem 
nagrajevanja zaposlenih v majhnih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji. Med 



Uvod 

3 

organizacijske dejavnike nagrajevanja zaposlenih smo uvrstili dejavnost podjetja, 
standarde kakovosti in število zaposlenih, med individualne pa spol, izobrazbo in starost 
managerjev. Najprej smo ugotovili, na čem temelji ocena uspešnosti zaposlenih v malih 
in srednje velikih podjetjih v Sloveniji, kakšen sistem nagrajevanja imajo vzpostavljen 
ter katere načine finančnega in nefinančnega načina nagrajevanja uporabljajo. Nadalje 
smo raziskali vpliv navedenih dejavnikov na sistem nagrajevanja zaposlenih.  

Cilji raziskave so: 

− predstaviti teoretična izhodišča motivacije, opisati nekaj izmed najbolj 
razširjenih motivacijskih teorij in motivacijskih dejavnikov, opredeliti delovno 
uspešnost in način ocenjevanja delovne uspešnosti ter opisati sistem 
nagrajevanja zaposlenih; 

− od managerjev v majhnih in srednje velikih podjetij pridobiti čim več 
informacij o sistemu nagrajevanja, ki je značilen za njihovo podjetje, ugotoviti 
osnovo za ocenjevanje delovne uspešnosti ter ugotoviti, katere oblike 
nagrajevanja delovne uspešnosti so v večini podjetij najpogosteje uporabljene; 

− ugotoviti vpliv organizacijskih in individualnih dejavnikov na pridobljene 
rezultate; 

− predstaviti ugotovitve raziskovalnega dela; 
− podati priporočilo managerjem malih in srednjih podjetij v Sloveniji, kako 

povečati pomen nagrajevanja zaposlenih v praksi.  

1.3 Predvidene hipoteze in morebitne omejitve 

Pričakujemo, da bomo lahko na osnovi opravljene raziskave potrdili tezo, v kateri 
trdimo, da na sistem nagrajevanja zaposlenih v majhnih in srednje velikih podjetjih v 
Sloveniji vplivajo tako organizacijski kot tudi individualni dejavniki. Na podlagi 
proučitve teorije in dosedanjih raziskav, smo predvideli štiri hipoteze, ki jih bomo na 
podlagi pridobljenih rezultatov empiričnega dela bodisi potrdili bodisi zavrgli.  

Predvidene hipoteze so:  

− Hipoteza 1: Motivacija zaposlenih je odvisna predvsem od spola managerja. 
Ženske dajejo večji poudarek motivaciji zaposlenih kot moški.  

− Hipoteza 2: Nagrajevanje na podlagi ocenjevanje delovne uspešnosti je 
odvisno predvsem od velikosti podjetja. Večja podjetja namenjajo več 
pozornosti nagrajevanju delovne uspešnosti kot manjša.  

− Hipteza 3: Nadindividualno nagrajevanje je odvisno predvsem od dejavnosti 
podjetja. Takšnemu načinu nagrajevanja so bolj naklonjeni v podjetjih, kjer 
izvajajo storitveno dejavnost. 
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− Hipoteza 4: Finančno nagrajevanje je odvisno od starosti managerja. Mlajši 
managerji so bolj naklonjeni finančnemu nagrajevanju kot starejši managerji. 

Omejitve, ki jih pri obravnavanju magistrske naloge pričakujemo, so predvsem 
naslednje: 

− majhen vzorec anketiranih, zaradi česar bo težja posplošitev rezultatov na vsa 
majhna in srednje velika podjetja v Sloveniji; 

− morebitna pristranskost rezultatov, saj anketni vprašalnik izpolnjujejo 
managerji, ki lahko odgovore priredijo sebi v prid; 

− morebitna subjektivnost rezultatov, saj lahko managerji smatrajo, da je za ljudi 
v njihovem podjetju dobro poskrbljeno, čeprav zaposleni izvajanje kadrovske 
funkcije vidijo drugače. 

Raziskava, ki jo je leta 2004 izvedla svetovalna družba CSC Academie, je na 
primer pokazala, da je vsak drugi strokovnjak ali delavec na delovnem mestu 
nezadovoljen z delodajalcem. Približno 28 % jih je tako nezadovoljnih, da bi odšli h 
konkurenci takoj, ko bi dobili sprejemljivo ponudbo. Vzporedna raziskava, opravljena 
pri delodajalcih, pa je dala povsem drugačne rezultate. Dve tretjini jih meni, da je 
zadovoljstvo njihovih zaposlenih zelo veliko (Urbanija 2004, 51).  

1.4 Metode raziskovanja 

V magistrski nalogi smo uporabili kvantitativno metodo zbiranja podatkov, in sicer 
metodo anketiranja. Kot način zbiranja podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki je 
bil anonimen. V anketnem vprašalniku so bila uporabljena zaprta vprašanja, za katera je 
značilno, da ponujajo predlog odgovora.  

Izbrali smo naključni vzorec, saj je bilo v vzorec zajetih naključnih 400 managerjev 
majhnih in srednje velikih podjetij, ki imajo najmanj deset zaposlenih. Podatke o teh 
podjetjih smo dobili iz podatkovne baze Gospodarske zbornice Slovenije, iz leta 2006. 

Raziskavo smo opravili s pomočjo spletnega anketiranja. Ob standardiziranem 
anketnem vprašalniku je bilo v elektronski pošti pripisano tudi spremno besedilo, ki je 
vsebovalo problematiko, namen in cilje raziskave ter razlago, kdo vse je bil zajet v 
vzorec. Prav tako so bili v spremnem besedilo navedeni kontaktni podatki osebe, na 
katero se lahko v primeru dodatnih vprašanj obrnejo. Anketni vprašalnik je bil 
anonimen.  

Anketna vprašanja so bila razdeljena na tri sklope. Prvi sklop vprašanj se je 
navezoval na sistem nagrajevanja, drugi sklop se je nanašal na ocenjevanje delovne 
uspešnosti in tretji na oblike nagrajevanja.  

Vsa vprašanja so bila zaprtega tipa, kjer so anketiranci skladno s petstopenjsko 
Likertovo lestvico (od 1 do 5) ocenjevali, v kolikšni meri je ponujena trditev za njihovo 
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podjetje značilna ali neznačilna. Na koncu anketnega vprašalnika smo anketirance 
prosili, da nam zaupajo še nekatere splošne podatke, med katerimi so bili tudi število 
zaposlenih, dejavnost, standardi kakovosti ter njihova izobrazba, starost in spol. Na 
vprašanja so anketiranci odgovarjali tako, da so s 'klikom' v prazno polje označili 
odgovor, ki jim je bil najbližji.  
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2 MOTIVACIJA ZAPOSLENIH  

2.1 Opredelitev motivacije 

Beseda motivacija izhaja iz latinske besede 'movere', ki pomeni 'gibati se', oziroma 
širše: 'nagib, pobuda za kaj, vzrok, razlog, namen, glavna – vodilna misel'. Motivacijo 
izpeljemo kot glagol iz besede motiv in pomeni navajanje pobud, razlogov, utemeljitev 
(Verbinc 1989, 467). 

Keenan (1996, 62) pravi: »Motivirati ljudi pomeni razumeti, kaj jih žene in 
spodbuja k dobremu delu. To nam uspe tako, da razumemo potrebe posameznikov in 
obenem ustvarjamo priložnosti, ko si sami želijo delati.«  

Motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih 
motivov. Je zbujanje hotenj, motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem 
okolju na podlagi njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo dejanje k cilju s spreminjanjem 
možnosti v resničnost. Prav tako predstavlja pripravljenost vložiti trud v dosego cilja, če 
vloženi napor zadovolji nekatere potrebe posameznikov (Uhan 2000, 11). 

Slika 2.1 Mehanizem motiviranja 

 
Vir: Lipovec 1987, 109. 

Iz slike 2.1 je razvidno, da je osnova za motivacijsko situacijo potreba, ki je 
fiziološki ali psihološki primanjkljaj, ki ga je treba izravnati, da bi lahko ponovno 
vzpostavili ravnovesje z okoljem in lastnimi zahtevami. Naslednji element motivacijske 
situacije je dejavnost oziroma delovanje posameznika, ki je v končni fazi usmerjeno k 
doseganju motivacijskega cilja. V tem primeru predstavlja cilj posamezniku določeno 
sredstvo, s katerim lahko zadovolji potrebo.  

Pomembno pa je tudi, da je motiviran človek tisti, ki bi ga lahko označili kot 
pozitivnega. To se pravi, da kaže značilnosti odnosa, ki je (Denny 1997, 15): 

− pozitiven, 
− motiviran s ciljem, 
− prepričan o uspehu.  

Če motivacijo proučujemo v povezavi s podjetjem, sta zanjo značilna dva pomena. 
Po prvem motivacijo označimo kot eno izmed strategij managementa in je pomembna 
za aktivnost, s katero managerji poskušajo prepričati zaposlene, da bi s svojim delom 
dosegli rezultate, pomembne za organizacijo. Drugi pomen motivacije izhaja iz 

POTREBA DELOVANJE 
SREDSTVO ZA 

ZADOVOLJITEV 
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psihološkega koncepta in se nanaša na notranje, mentalno stanje posameznika (Treven 
1998, 106).  

George in Jones (1996, 161) trdita, da je motivacija z vidika podjetja pomembna 
zaradi pojasnjevanja vedenja zaposlenega, vzrokov motivacije posameznika itn. Gre za 
proučevanje delovne motivacije zaposlenega, ki je opredeljena kot psihična sila 
posameznika, ki usmerja njegovo obnašanje v podjetju, vložen trud v delo in stopnjo 
vztrajnosti pri premagovanju ovir.  

Steers in Porter (1987, 5–8) pravita, da obstaja veliko definicij motivacije za delo, 
vendar so vsem skupne tri komponente:  

1. Najosnovnejša komponenta motivacije je dejstvo, da v posamezniku sproži 
energijo in ga spodbudi k določeni aktivnosti in načinu vedenja. Ljudje, ki so 
motivirani, imajo potrebo po določeni aktivnosti, medtem ko ljudje, ki niso 
motivirani, te nuje ne čutijo. Tako se brez motivacije ljudje ne bi lotevali in 
opravljali nikakršnega dela. 

2. Naslednja komponenta motivacije je usmerjenost, kar pomeni, da ima 
motivirano vedenje nek namen, usmerjen k doseganju določenega cilja. 
Motivirani ljudje vedo, kaj želijo doseči in se obnašajo na način, ki naj bi jim v 
skladu z njihovim prepričanjem pomagal doseči njihov cilj. 

3. Tretja komponenta motivacije za določeno vedenje je ohranjanje, ki pojasnjuje, 
zakaj ljudje vztrajajo pri naporih za doseganje ciljev. Močno motivirani ljudje 
bodo tako dlje vztrajali pri svojem vedenju, ki je usmerjeno k nekemu 
določenem cilju, kot ljudje, ki so manj motivirani. To seveda ne pomeni, da bo 
močno motivirana oseba vztrajala pri svojem vedenju, čeprav le-to ni 
učinkovito. Prav nasprotno, takšna oseba bo pripravljena preizkusiti 
učinkovitost novih pristopov za rešitev problema, medtem ko bo maj 
motivirana oseba po neuspehu najverjetneje odnehala.  

2.1.1 Sposobnosti in motivacija 

Zidar Galetova (2006, 46) pravi, da se visoka raven storilnosti pri posamezniku 
pojavi s kombinacijo visoke ravni sposobnosti in motivacije. Sposobnost bi lahko 
označili kot spretnosti, znanje in izkušnje, ki so primerni za nalogo, ki se je lotevamo, 
motivacijo pa kot notranje vodilo, ki ga posameznik čuti za opravljanje naloge brez 
zunanjega vpliva, da bi mu moralo uspeti. Če vodja, na primer, zaposlenega prepričuje, 
kako naj dela, mu ta vsiljuje način dela, s katerim ni nujno, da se zaposleni strinja. 
Pogosto so sicer rezultati doseženi, vendar je malo verjetno, da bodo enako učinkoviti, 
kot če bi zaposleni sam določil, kako bo delal. Seveda se ob takšnem razmišljanju 
pojavi več vprašanj: kako zaposlenega motivirati, da bo opravil delo, ki ga je treba 
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opraviti, kako mu pomagati, da bo delo opravljeno kakovostno, kako in kje mu 
prepuščati odločitve ter kdaj zahtevati, da delo opravi po ustaljenem postopku. 

2.2 Motivacijske teorije 

Vsak človek ima v svojem življenju veliko različnih potreb. Biološke izhajajo iz 
fizioloških zahtev organizma, denimo lakota, žeja, bolečina, toplota in podobno. V 
nasprotju s temi nastajajo z razvojem osebnosti druge vrste potreb, ki so psihološko 
zaznamovane. Te potrebe so posledica določenih psiholoških stanj v organizmu, ki so se 
pojavila z njegovim razvojem. Takšne potrebe so, na primer, potreba po priznanju, 
statusu, pripadnosti, potovanju in podobno (Treven 2001, 124).  

Motivacijske teorije prizadevajo razložiti vzroke za vedenje ljudi in procese, ki 
povzročajo vedenje (Treven 1998, 13). 

V strokovni literaturi lahko najdemo številne teorije, ki poskušajo razložiti 
človekov odnos do dela in odgovoriti na vprašanje, zakaj človek dela oziroma, od 
katerih dejavnikov je njegovo delo odvisno (Lipičnik in Možina 1993, 41).  

V nadaljevanju je opisanih nekaj motivacijskih teorij.  

2.2.1 Teorije potreb 

Maslowova teorija motivacije 

Najbolj znana motivacijska teorija je vsekakor teorija potreb ali teorija Abrahama 
Maslowa, ki je motive proučeval z vidika človeških potreb, njihove ravni in pomena 
časovne razsežnosti. V svoji teoriji je Maslow razvil dva koncepta (Treven 1998, 113): 

− obstaja pet temeljnih skupin potreb in 
− temeljne potrebe so med seboj v hierarhičnem razmerju. 

Slika 2.2 Hierarhija potreb po Maslowu  

 
Vir: Lipičnik 1994, 498.33  
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Maslow je menil, da je človekova dejavnost vedno usmerjena navzgor k bolj 
privlačnim ciljem. Najprej naj bi človek zadovoljil primarne biološke potrebe, to je tiste, 
ki mu omogočajo preživeti. Nato se pojavijo višje potrebe, ki prav tako sledijo 
določenemu zaporedju. Najprej moramo zadovoljiti potrebe po varnosti, nato potrebe po 
pripadnosti, nato potrebe po ugledu, kot zadnjo pa moramo zadovoljiti željo po razvoju 
in uresničevanju svojih možnosti ter zmožnosti. To željo imenujemo želja po 
samopotrjevanju. S proučevanjem stopnje zadovoljevanja potreb svojih zaposlenih 
želijo v podjetjih ugotoviti, kaj bodo želeli delavci doseči v naslednjem obdobju 
(Lipičnik in Možina 1993, 42). 

Herzbergova teorija motivacije 

Herzberg je razvil posebno teorijo o delovni motiviranosti na podlagi ugotovitve, da 
določene delovne okoliščine povzročajo nezadovoljstvo, če so odsotne in da njihova 
prisotnost ne povzroča zadovoljstva. Herzberg je menil, da ima delavec dve med seboj 
neodvisni vrsti potreb, ki vplivata na obnašanje in aktivnosti v povsem različnih smereh. 
Ena vrsta so potrebe, ki izvirajo iz delovnega okolja in druga vrsta so potrebe, ki 
izvirajo neposredno iz dela (Uhan 1989, 192).  

Slika 2.3 Zadovoljstvo ob prisotnosti motivatorjev in higienikov 

 So prisotni Niso prisotni 

Motivatorji Zadovoljstvo Nezadovoljstvo 

Higieniki Ni zadovoljstva Nezadovoljstvo 

Vir: prirejeno po Beardwell in Holden 1994, 502. 

Slika 2.3 ponazarja zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo ob prisotnosti higienikov 
in motivatorjev.  

Dejavnike okolja, ki povzročajo nezadovoljstvo, če niso prisotni in ne povzročajo 
zadovoljstva s prisotnostjo, je Herzberg imenoval vzdrževalne dejavnike dela oziroma 
ekstrinizične faktorje ali higienike. To so tisti dejavniki, ki se nanašajo na plačo, 
poslovno politiko, vodstvo, nadzor, delovne pogoje in medsebojne odnose (prirejeno po 
Uhan 1989, 192–193).  

Druga vrsta potreb delavca izvira neposredno iz dela, te potrebe pa delujejo kot 
pravi motivacijski dejavniki, kot intrinzični dejavniki oziroma motivatorji. To so tisti 
dejavniki, ki s svojo prisotnostjo povzročajo zadovoljstvo, z neprisotnostjo pa 
nezadovoljstvo. Le-ti so uspeh pri delu, priznanje za dosežene rezultate, zanimivo delo, 
odgovornost, strokovno usposabljanje in osebni razvoj (prirejeno po Uhan 1989, 193).  

V naslednji sliki (2.4) so prikazani nekateri dejavniki zadovoljstva in 
nezadovoljstva. 
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Slika 2.4 Dejavniki zadovoljstva in nezadovoljstva 

 
Vir: prirejeno po Gruban 2006, 20–25. 

Adelferjeva motivacijska teorija 

Clayton Adelfer je dopolnil Maslowovo in Herzbergovo motivacijsko teorijo tako, 
da je oblikoval model potreb, ki je bolj usklajen s sodobnimi empiričnimi raziskavami. 
Tako kot Maslow in Herzberg se je zavedal, da je pomembno razvrstiti potrebe ljudi v 
skupine in da obstaja bistvena razlika med potrebami nižjih ter višjih ravni (Treven 
2001, 131).  

Trevnova (prav tam) pravi, da je Adelfer določil tri bistvene skupine temeljnih 
potreb: 

− potrebe po obstoju, 
− potrebe po povezovanju z drugimi ljudmi, 
− potrebe po razvoju. 

Potrebe prve skupine se nanašajo na izpolnjevanje osnovnih, materialnih in 
eksistenčnih zahtev. Ta skupina vključuje potrebe, ki jih je Maslow obravnaval kot 
fiziološke in potrebe po varnosti. Drugo skupino sestavljajo potrebe, ki so povezane z 
željo ljudi po vzdrževanju pomembnih medsebojnih odnosov. Te potrebe ustrezajo 
Maslowovim socialnih potrebam in tistemu delu potreb po spoštovanju, ki se nanaša na 
željo človeka, da ga drugi ljudje spoštujejo. V tretji skupini je Adelfer izpostavil potrebe 
po razvoju, ki odsevajo željo človeka po osebni rasti in razvoju. Ta skupina vključuje 
notranjo sestavino Maslowovih potreb po spoštovanju in tudi njegove potrebe po 
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samouresničevanju. Adelferjeva teorija pri zadovoljevanju potreb ne predpostavlja tako 
stroge hierarhije kot Maslowova. Po tej teoriji si posameznik lahko prizadeva za osebni 
razvoj, čeprav nima zadovoljenih potreb po obstoju ali potreb po povezovanju z drugimi 
ljudmi. Ta teorija upošteva individualne razlike med ljudmi in dejstvo, da na prioriteto 
zadovoljevanja potreb vplivajo tudi različno kulturno okolje, izobrazba posameznika in 
njegove družinske vezi (prav tam).  

McGregorjeva teorija x in y 

Douglas McGregor je najprej trdil, da so ljudje po naravi leni in je od njih mogoče 
dobiti kakšno delo samo, če so kakor koli prisiljeni k delu. To prepričanost označujemo 
s teorijo x. Vsi, ki se po njej ravnajo, uporabljajo za motiviranje različna prisilna 
sredstva. Nasprotno, kot trdi teorija x, teorija y predpostavlja, da so vsi ljudje načelno 
pridni delavci, ki radi in z zadovoljstvom delajo. Pri tem jih je treba le usmerjati in jim 
omogočati, da sproščajo svojo ustvarjalnost (Lipičnik in Možina 1993, 41). 

2.2.2 Procesne teorije motiviranja 

Procesne teorije so nadgradnja teorij potreb. Medtem ko se teorije potreb 
osredotočajo na problematiko, kaj motivira ljudi pri njihovem vedenju, se procesne 
ukvarjajo z vprašanjem, kako nagrade vplivajo na vedenje posameznika in poskušajo 
razložiti, kako deluje proces motiviranja (Vecchio 1988, 189). 

Vroomova motivacijska teorija 

Temeljno izhodišče Vroomove motivacijske teorije je teza o nasprotujočih si ciljih 
organizacije, v kateri se izvaja delovni proces, in delavcev, ki v njej delajo. Vsaka 
organizacija želi doseči čim večjo delovno in dohodkovno učinkovitost, ni pa namen 
delavca, da bi dosegal svojo najvišjo možno posamično delovno uspešnost. Vsak 
delavec ima lastne cilje, kot so na primer visok zaslužek, napredovanje, ugodne delovne 
razmere in podobno (Uhan 2000, 26). 

Vroom v svoji motivacijski teoriji razlikuje individualne cilje posameznikov in cilje 
organizacije. Cilji slednje so institucionalni in prek njih lahko delavci dosegajo tudi 
svoje posamične cilje. Cilji organizacije so na primer: visoka produktivnost, nizki 
stroški poslovanja, visoka akumulativnost in podobno. Z uresničitvijo le-teh lahko tudi 
delavci dosežejo svoje cilje, ki so: višji zaslužek, boljše delovne razmere in drugo. Na ta 
način bodo dosegali svoje cilje le, če jim niso na voljo kakšne druge, enostavnejše 
možnosti za uresničevanje posameznih ciljev delavcev (prav tam).  
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Skinnerjeva teorija 

Psiholog Skinner (1974) je trdil, da se obnašanja naučiš na podlagi izkušenj – 
določen tip obnašanja je manj ali bolj izrazit zaradi posledic, ki jih prinaša obnašanje 
(Armstrong 1999, 49), zato to teorijo lahko imenujemo tudi teorija učenja s pomočjo 
posledic. 

Učenje s pomočjo posledic je učenje, kjer 'učenec' (zaposleni) zazna povezavo med 
svojim vedenjem ter posledicami, ki jih je deležen zaradi tega vedenja. Posameznik se 
nauči določenega obnašanja na delovnem mestu, kot so na primer prijaznost do strank 
itn., zaradi česar pride do neke posledice, kot so na primer pohvale, nagrade (Lipičnik 
1998, 162). 

Slika 2.5 Osnovni vedenjski krog 

 
Vir: Možina et al. 1998, 218. 

2.3 Motivacijski dejavniki v povezavi z delom 

Motivacijski dejavniki, imenovani tudi faktorji, motivacijski vzvodi, motivatorji, so 
lahko primarni (biološki, socialni) in sekundarni (interesi, stališča, navade), podedovani 
ali pridobljeni, univerzalni, regionalni in individualni. Motiv spodbudi človeka oziroma 
skupine ljudi k določenemu dejanju ali tudi nedejanju, kar povzroči pomembne 
posledice za človeštvo, bodisi v poslovnem pomenu, znanosti, socialnih odnosih, 
zadovoljevanju potreb in drugod (Uhan 2000, 30). 

V nadaljevanju bomo opisali le nekaj motivacijskih dejavnikov, ki so povezani z 
delom in njegovim vrednotenjem. 
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Nagrajevanje 

Podjetje, ki želi postati oziroma ostati uspešno, mora zaposlenim najprej zagotoviti 
ustrezne pogoje, da bodo lahko pri delu uporabljali vse svoje zmožnosti, da bodo 
uspešni ter jih nato nagraditi (Zupan 2001, 13). Že samo dejstvo, da je nagrajevanje ena 
izmed dolgoletnih in najbolj prepoznavnih praks v uspešnih podjetjih, zadošča za 
utemeljevanje njegove uspešnosti. Nadaljnjo potrditev ponujajo različne raziskave, ki 
ugotavljajo, da je sestava plače povezana s povečevanjem uspešnosti podjetja (Zupan 
2001, 17–18).  

Nagrade so lahko nedenarne in denarne. Med zaposlenimi so denarne nagrade zelo 
priljubljene.  

Zupanova (2001, 117) ugotavlja: »Plača je oblika izplačila, ki ga je delodajalec 
pripravljen dati zaposlenemu v zameno za njegovo prizadevanje za doseganje 
pričakovanih delovnih rezultatov.«  

Lipičnik (1996, 177) pravi, da plača sodi med psihološke stimulatorje za delo. Zato 
se v organizacijah soočajo z vprašanji, kako določiti višino plače, da bo omogočila 
delavcem normalno življenje in hkrati vplivala na zavzetost delavca za delo. Poleg tega 
se je izkazalo, da ne vpliva samo višina, ampak, da predvsem razlog za plačo vpliva na 
delavčevo zavzetost za delo. Tako lahko organizacije plače dvigujejo v nedogled, 
delavnost pri delavcih pa se ne bo povečala. 

V strokovnih domačih in tujih delih lahko zelo pogosto najdemo stališča, da osebni 
dohodek oziroma plača izdatno motivira delavce, ki imajo nizko raven osebne potrošnje 
in s tem nizek življenjski standard. Splošno mnenje je, da se motivacijska vrednost 
plače zmanjšuje tem bolj, čim višja je in v čim večji meri imajo posamezni sloji 
delavcev zagotovljeno kritje osnovnih življenjskih potreb (Uhan 2000, 32). Uhan sicer 
(prav tam) pravi, da je prejšnja trditev oporečna, saj življenjske potrebe niso enovita 
količina, ampak so v sodobni potrošniški družbi izredno raznolike. Motivacijsko 
vrednost ne predstavlja le materialna, ampak tudi moralna vrednost plače, saj se ljudje 
med seboj neprestano primerjamo po različnih značilnostih.  

Učinkovite pa so lahko tudi nedenarne nagrade. Med te spadajo pohvale in 
priznanja, ki imajo velik pomen za zaposlene ter so učinkovito orodje vodenja, ker z 
njimi nagradimo takoj po dosežku, tako da je vez med nagrado in vedenjem zelo jasna. 
Uporaba pohval in priznanj je najbolj odvisna od dveh dejavnikov, od kulture podjetja 
in ustvarjalnosti tistih, ki jih uporabljajo oziroma oblikujejo posamezne programe 
(Zupan 2001, 208).  

Prav tako med nedenarne nagrade spadajo tudi možnost soodločanja, povečanje 
odgovornosti, samostojnost pri delu, občutek notranjega zadovoljstva itn. 
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Denny (1997, 122) nadalje ugotavlja: »V najenostavnejši obliki je lahko to samo 
besedica hvala ali kakšna pohvala. To je seveda najbolj učinkovito izreči v javnosti, kjer 
lahko to zahvalo ali pohvalo slišijo tudi sodelavci in kolegi.  

Delovno okolje in delovne razmere 

Spodbudno delovno okolje, delovne razmere ter privlačna prihodnost so manj 
otipljiva posredna plačila in nagrade. Za podjetje so naložba, ki se povrne z večjo 
delovno uspešnostjo zaposlenih in posledično tudi podjetja, prispevajo pa tudi h 
kakovosti življenja delavcev (Zupan 2001, 116).  

Torrinton in Hall (1998 v Možina et al. 1998, 157) sta na podlagi študije različnih 
virov izločila značilnosti, ki jih naj ima delo, da bo za zaposlene privlačno in jim bo 
dalo trajno osebno zadovoljstvo: 

− raznolikost delovnih nalog in sodelovanje z različnimi ljudmi (kroženje med 
delovnimi nalogami oziroma delovnimi mesti); 

− samostojnost pri izbiri načinov dela in orodij za delo, samostojno razporejanje 
delovnega časa (gibljiv delovni čas, krajši delovni teden); 

− odgovornost za odločanje o tem, kako rešiti določeni problem pri delu. Vodja 
zaposlenim pove, kaj je treba narediti, zakaj in kdaj naj bo delo končano. 
Zaposleni sami izdelajo načrt in izvedejo naloge ter so pripravljeni odgovarjati 
za rezultate opravljenega dela; 

− izziv – naloga vodij je, da posameznikom dodeljujejo naloge, ki jim pomenijo 
izziv in so toliko zahtevne, da morajo ti vsakokrat vložiti nekaj dodatnih 
naporov za njihovo uspešno izvedbo; 

− primerno oblikovanje delovnih skupin – treba je spremljati odnos med 
zaposlenimi in razreševati napetost med njimi; 

− pomen dela – delavec je običajno zavzet za delo, če vidi, da njegov izdelek 
oziroma storitev komu koristi, oziroma, če odkrije, da je njegovo delo 
pomembno; 

− cilj in povratna informacija – jasno opredeljen cilj ter redno obveščanje o tem, 
kako dobro opravljajo svoje delo in kje bi lahko še kaj izboljšali, ima na 
zaposlene izredno pozitiven vpliv ter jih spodbudi k še boljšemu delu.  

Zadovoljstvo na delovnem mestu se pomembno poveča, če ima zaposleni možnost, 
da soustvarja razmere za svoje delo. Počuti se bolj cenjenega in odgovornega za 
učinkovito delo, če je le-to bolj raznoliko, zahtevno, odgovorno in če omogoča njegov 
strokovni razvoj. Zaposleni želijo biti v središču delovnega procesa, zato sta pri 
doseganju ciljev podjetja pomembna visoka stopnja vključenosti in sodelovanje 
zaposlenih. Ti morajo v končnem rezultatu dela, ki ga opravljajo, prepoznati svoj osebni 
prispevek k skupnim ciljem podjetja. Temu primerno mora biti oblikovan tudi delovni 
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proces, ki mora zaposlenim omogočiti, da izražajo svojo individualnost. Za delovno 
motivacijo zaposlenih je torej pomembno, da lahko vplivajo na zasnovo dela. Zaposleni 
morajo prepoznati smisel in potrebnost svojega dela, zato je treba delovni proces 
zasnovati tako, da spodbuja notranjo motiviranost zaposlenih. Takšna motivacija 
zaposlenih se pogosto izkaže učinkovitejša kot le denarne nagrade.  

Vzdrževanje visoke stopnje zadovoljstva je za podjetje pomembno, sicer lahko 
zaradi nezadovoljstva zaposlenih postopno izgubi ključne kadre, v katere je vložilo 
velik delež sredstev, poleg tega pa obstaja verjetnost, da majhne težave prerastejo v 
resnejše. Nezadovoljstvo z delom se lahko pokaže kot zamujanje na delo, odsotnost z 
dela, pojavijo se spori na delovnem mestu, tatvine; posledice manjše delovne 
prizadevnosti pa so slaba kakovost dela, zamujanje rokov izdelave, nizka produktivnost 
in podobno. 

Psihološka pogodba 

V zadnjem času lahko v povezavi z motiviranostjo večkrat zasledimo pojem 
psihološka pogodba. Koncept psihološke pogodbe je uporaben pripomoček, ki nam 
pomaga razumeti odnose med zaposlenim in nadrejenimi (Beardwell in Holden 2001, 
545). Psihološka pogodba vpliva na vedenje in pričakovanja zaposlenih. Zaposleni 
razvijejo določeno predstavo o tem, kako dobro gre podjetju in kakšne koristi jim zaradi 
tega pripadajo (Bajuk 1998, 45) ter prav tako prevzemajo določeno tveganje in 
negotovost, ki so jo včasih prevzemala podjetja in ne zaposleni (Rousseau in Greller 
1994, 391).  

Psihološka pogodba ni nikjer zapisana in tudi ni zakonsko določena. Sestavljena je 
iz materialnih (plača, ugodnosti itn.) in nematerialnih dejavnikov (varnost zaposlitve, 
skrb za zaposlenega itn.). Če se psihološka pogodba prekrši, pade motiviranost, pojavi 
se nezadovoljstvo, povečajo se odsotnost z dela in odhodi iz podjetja. Podjetje mora 
zaposlenemu že na začetku jasno predstaviti realno sliko o podjetju in kakšna so lahko 
pričakovanja zaposlenega, drugače lahko pride do konfliktov (Zupan 2001, 60–62).  

Osebna rast in napredovanje 

Florjančič in Vukovič (1998, 53) ugotavljata, da napredovanje vključuje 
soodvisnost med samim napredovanjem, delovno uspešnostjo, razvojnimi zmožnostmi 
posameznika in strokovnim izpopolnjevanjem na višji stopnji zahtevnosti. Tako so 
zaposleni v podjetju motivirani za učinkovitejše in produktivnejše delo ter posledično 
tudi za osebni razvoj. 

Sistem napredovanja mora zaposlene motivirati za njihovo delovno, strokovno in 
osebno rast ter imeti naslednje lastnosti (povzeto po Možina et al. 1998, 59–60): 
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− biti mora javen, odprt, pregleden, prilagodljiv, poznan, zaposleni ga morajo 
sprejeti, biti mora učinkovit z vidika potreb po razvoju kadrov posameznega 
podjetja; 

− vsebovati mora vnaprej znane kriterije napredovanja ter zahteve, ki so 
povezane z izobraževanjem, izpopolnjevanjem in usposabljanjem; 

− vsako formalno napredovanje mora biti povezano s povečano zahtevnostjo del 
in nalog, ki jih posameznik opravlja; 

− napredovanje mora temeljiti na oceni dotedanje delovne uspešnosti 
posameznika in oceni njegovih potencialnim razvojnih možnosti; 

− povezan in podprt mora biti z ustreznim sistemom nagrajevanja.  

Kržišnik (2006, 40) pravi, da se angleški izraz 'personal growth' pri nas pogosto 
nekoliko nespretno prevaja kot 'osebnostna rast'. To bi v bistvu pomenilo, da gre za rast 
človekove osebnosti, torej njegovih vzorcev mišljenja, čustvovanja in vedenja, ne pa za 
rast človeka samega. Pravilnejši prevod je zato 'osebna rast', pri čemer gre za to, da se 
posameznik razvija in v tem procesu v bistvu razčlenjuje svoje osebnostne vzorce ter 
mehanizme in jih prerašča. Osebna rast, tudi osebni razvoj ali posameznikov 
samorazvoj, pomeni razvoj posameznikovih notranjih sposobnosti.  

Ena od ključnih pasti osebne rasti je prav gotovo v tem, da je precej neoprijemljiva 
in nedokazljiva. Ne moremo torej neposredno meriti uspešnosti in rezultatov, vsaj 
kratkoročno ne. Zato v poslovnem svetu, ki zahteva čim hitrejše in čim bolj preverljive 
rezultate, osebna rast spada v tako imenovano 'mehko področje'. Za merjenje in 
vrednotenje kategorij, kakršna je osebna rast, moramo najti druga merila. Morda se 
osebna rast pri posamezniku še najlažje meri na podlagi njegovega odnosa do okolja. 
Poznati se mora pri sposobnosti sprotnega in konstruktivnega reševanja konfliktov, 
kakovostni komunikaciji, pristnih odnosih, pozitivni energiji zaupanja, odprtosti, 
dostopnosti itn. (Kržišnik 2006, 40–41).  

Napredovanje zaposlenih se lahko izvaja horizontalno ali vertikalno ter formalno ali 
neformalno.  

Usposabljanje in izobraževanje 

Strokovno usposobljeni in izobraženi kadri so temeljni dejavnik razvoja, kakovosti 
in uspešnosti vsakega podjetja, ne glede na njeno dejavnost. Zato podjetja namenjajo 
izobraževanju zaposlenih vedno večjo pozornost (Jereb 1992, 177).  

Cilj usposabljanja in izobraževanja je izboljšanje posameznikovih znanj, veščin, 
spretnosti in sposobnosti. Izobraževanje je treba prilagoditi delovnemu mestu in 
nalogam zaposlenega. Usposabljanje je osredotočeno na daljši rok, njegov cilj pa je 
razvoj posameznika in priprava na morebitne nadaljnje odgovornosti (DeSimone in 
Harris 1998, 8–9).  
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Merkačeva (1998, 71) definira usposabljanje kot načrtovan napor, da bi zaposleni 
dosegel in pridobil vedenja, ki so povezana z delom, s čimer bi izboljšal svoje delovne 
rezultate. V podjetjih ponavadi organiziramo dve vrsti usposabljanj in izobraževanj:  

− informativne (s katerimi seznanimo z novostmi) in 
− formativne (s katerimi zagotavljamo povečanje znanja, sposobnosti in 

spretnosti). 

Možina et al. (1998, 177) opredeljujejo izobraževanje kot dolgotrajen in načrten 
proces razvijanja posameznikovih znanj, sposobnosti in navad. Glede na vsebino 
moramo izobraževanje z določenimi zadržki deliti na splošno in strokovno. Če je težišče 
izobraževalnega procesa usmerjeno na oblikovanje takšnih znanj in sposobnosti, ki jih 
vsak človek nujno potrebuje za življenje, govorimo o splošnem izobraževanju. Kadar pa 
gre pri izobraževanju za posredovanje znanj in sposobnosti, ki jih posameznik potrebuje 
za opravljanje določenega poklica, govorimo o strokovnem izobraževanju.  

Komuniciranje 

Pojem komunikacije je zelo širok. To je cel splet medsebojnih povezav, s katerimi 
se vzpostavljajo medsebojni stiki. Zajema tudi vsa sredstva in metode, ki prenašajo 
slednje in tako vplivajo na vedenje ljudi ter jih usmerjajo k čim popolnejšemu 
opravljanju nalog in opravil, od katerih je odvisno uresničevanje ciljev podjetja. Sistem 
komunikacije omogoča tudi izmenjavo misli in informacij za zagotovitev medsebojnega 
razumevanja ter zaupanja. V njem se izmenjujejo tudi informacije o vsebini norm, 
dejstvih in idejah, mišljenju itn. Komuniciranje vpliva na združevanje človeških teženj 
in izenačevanje človeškega vedenja pospeševalno ali zaviralno. Zato je odprtost sistema 
komunikacijskih kanalov kot posledica učinkovitega vodenja nedvomno eden od 
osnovnih pogojev za učinkovito delovanje podjetja (Florjanič in Vukovič 1998, 238). 

Komuniciranje je torej sestavni del vsakega podjetja in je prepleteno s številnimi 
drugimi dejavniki, ki delujejo v podjetju. Po vlogi in položaju, ki ga ima komunikacija v 
podjetju, ločimo komuniciranje glede na smer in obseg. Tako razlikujemo (Lipičnik 
1996, 144): 

− vertikalno komuniciranje, na primer nadrejeni s podrejenim, komuniciranje z 
drugimi vodilnimi osebami, v navpični ali stranski smeri, to je s posredno 
nadrejenimi ali podrejenimi;  

− horizontalno komuniciranje s sodelavci ali delovno skupino, to je 
sporazumevanje znotraj skupine; 

− mednivojsko komuniciranje, to je komuniciranje s sodelavci iz drugih delovnih 
skupin ali strokovnih služb. 

Lipičnik (prav tam) pravi, da na uspešnost komuniciranja vplivajo predvsem: 
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− skupina ali posameznik, ki sodeluje v komuniciranju in njegove karakteristike, 
− medosebni odnosi, vzdušje, kultura v organizaciji, 
− vsebina dela, ki je težje ali lažje razumljiva, 
− interesi, pripravljenost ali nepripravljenost za sprejem sporočil, 
− načini, poti, tehnike in metode, 
− drugi vplivi, kot so okolje, spremembe, čas itn.  

Pooblaščanje zaposlenih 

Zaposlenim je treba dati kar največ možnih pooblastil, v nasprotnem primeru ostane 
več pooblastil pri vodstvu podjetja, kar znižuje motivacijo zaposlenih. Razlog je v tem, 
da se zaposleni privadijo na odvisnost od odločitev drugih in izgubljajo 
samoiniciativnost. S prenašanjem pooblastil na zaposlene razvijamo njihove lastne 
potenciale, vendar moramo ohraniti določeno stopnjo avtoritete, ki ne sme temeljiti na 
prisili (Heller in Hindle 2001, 337).  

Keenan (1996, 26–27) pravi, da s tem, ko zaposlenim dopuščamo svobodo pri delu, 
zagotovimo njihovo samostojnost in jim hkrati nalagamo odgovornost za rezultate 
opravljenega dela, kar jim omogoča, da postanejo ponosni na svoje delo. Svobodo pri 
delu jim dopuščamo tako, da jim namesto ukazovanja ponudimo zadolžitev, da sami 
naredijo načrt in izvedejo zadane naloge, kar ji pri delu tudi spodbuja. Zaposleni morajo 
pri delu dobiti tudi občutek lastne odgovornosti za svojo usodo, saj se bodo s tem 
počutili bolj angažirane, pri svojem delu pa se bodo pripravljeni še bolj potruditi.  

Druženje zaposlenih 

Vedno bolj priljubljena metoda motiviranja zaposlenih je tudi neformalno druženje 
izven delovnega časa. Nekatera podjetja svojim zaposlenim nudijo različne oblike 
rekreacije, različne športne igre (npr. poletne in zimske), »teambuildinge«, piknike itn. 
Ljudje vedno bolj cenijo takšne aktivnosti, saj jim primanjkuje prostega časa. Tudi v 
podjetju Feniks so v raziskavi o zadovoljstvu in motiviranosti omenili, da bi si želeli več 
druženja s sodelavci ter rekreacijo izven delovnega časa (Piltaver 2008, 55).  
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3 DELOVNA USPEŠNOST  

3.1 Splošno o delovni uspešnosti 

Delovna uspešnost pomeni rezultat dela, ki ga v delovnem procesu dosega 
posamezni delavec, delovno povezana skupina ali kolektiv delavcev. Večjo delovno 
uspešnost v delovnem procesu, v enakih delovnih razmerah, dosegajo tisti delavci, ki so 
za delo bolj usposobljeni in bolj motivirani. Razen teh subjektivnih sestavin doseganja 
večje delovne uspešnosti, je delovna uspešnost odvisna tudi od opremljenosti, 
tehnologije in organiziranosti delovnega procesa ter zunanjih dejavnikov (Uhan 1989, 
188).  

Za delovno uspešnost je treba delo spoznati in biti motiviran zanj, hkrati pa še 
delati, delovati ter tudi narediti, saj je samo delati, brez narediti, premalo (Uhan 2000, 
49).  

Ugotavljanje delovne uspešnosti je predvsem proces, v katerem pridemo do 
rezultatov, ki jih potrebujemo za različne namene. Predvsem bi radi ugotovili, kakšna je 
bila naša izbira, zanima nas, ali smo za delo izbrali ustreznega človeka. V ugotovljeni 
uspešnosti torej vidimo vrsto povratnih informacij o tem, kakšna je bila naša izbira ljudi 
kot virov. Podatke potrebujemo tudi za druge namene, kot na primer: kdo naj napreduje, 
koga je treba premestiti na drugo delovno mesto. Iz ugotovljene delovne uspešnosti je 
mogoče razbrati, kdo naj dobi višjo plačo in podobno.  

Proces ugotavljanja delovne uspešnosti je sistematičen postopek evalvacije, 
človekovih prednosti in slabosti, ki so povezane z delom. Na splošno bi lahko rekli, da 
učinkovit sistem ugotavljanja uspešnosti delavcem pomaga tudi pri ugotavljanju 
njihovih zmožnosti za opravljanje določenega dela (Lipičnik in Mežnar 1998, 107).  

Kaj je dosežek podjetja in kaj je delovni dosežek delavca? Dosežek podjetja je 
dosežek, ki se nanaša na celotno podjetje, delovni dosežek delavca pa se nanaša na 
osebo, ki je dosežek ustvarila. Dosežek podjetja ali delovni dosežek delavca lahko 
prikažemo kot rezultat v tridimenzionalnem prostoru, ki ga sestavljajo (Možina et al. 
1998, 217–218):  

− uspešnost – do katere meje so zadovoljene uporabniške potrebe; 
− učinkovitost – kako ekonomično so uporabljeni viri, s katerimi podjetje ali 

posameznik razpolaga; 
− spremenljivost – do kakšne mere je podjetje ali posameznik pripravljen na 

prihodnje spremembe.  
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Slika 3.1 Sestavine dosežkov 

 
Vir: Možina et al. 1998, 218. 

Iz slike 3.1 je razvidno, da so dosežki podjetja (enako na osebni ravni) odvisni od 
vseh treh razsežnosti. Če želimo povečati dosežke podjetja ali posameznika, moramo v 
procesu postavljanja ciljev povečati vrednosti posameznih razsežnosti – povečati 
moramo učinkovitost (ekonomičnost in produktivnost izrabe virov), uspešnost 
(zadovoljstvo kupcev, dobiček itn.) in možnost uvajanja sprememb (znanje, učni 
potencial itn.).  

3.1.1 Individualna delovna uspešnost 

Ugotavljanje delovne uspešnosti posameznega delavca kot motivacijskega faktorja 
je zelo učinkovito in neposredno. Delovni prispevek delavca je temeljna sestavina 
izvajanja vsakega delovnega procesa. Individualna delovna uspešnost posameznega 
delavca pa se mora potrditi v uspešnosti delovno povezane skupine in tudi ovrednotiti v 
dohodkovni uspešnosti podjetja, v katerem je delavec zaposlen (Uhan 2000, 65–66).  

Ugotavljanje individualne delovne uspešnosti je pogoj za uresničitev načela delitve 
po rezultatih dela, ki naj vsakega delavca motivira in stimulira k večji delovni 
uspešnosti. Zaradi različne opremljenosti, tehnologije in organiziranosti delovnih 
procesov je značilno, da je ugotavljanje delovne uspešnosti skoraj za vsak delovni 
proces v neki meri različno. Individualno delovno uspešnost pa se ne sme prepustiti 
ocenjevanju samo za to usposobljenim strokovnih službam, pač je treba upoštevati tudi 
vedenje delavca in oceno njegovega vodje (prirejeno po Uhan 2000, 66).  

Delovna uspešnost posameznega delavca je izhodišče obravnavanja delovne 
uspešnosti v delovnem procesu. Individualna delovna uspešnost posameznega delavca 
se mora potrditi v uspešnosti delovne skupine in se ovrednotiti v dohodkovni uspešnosti 
podjetja (Uhan 2000, 65–66).  

Dosežek 

Spremenljivost 

Učinkovitost 

Uspešnost 



Delovna uspešnost  

23 

3.1.2 Skupinska delovna uspešnost  

Jurančič (1995, 63) pravi, da se za določene dele delovnega procesa lažje ugotavlja 
delovna uspešnost skupine, in sicer na podlagi učinkovitosti delovnega procesa, kot pa 
individualna delovna uspešnost, ki se ugotavlja za vsakega delavca posebej.  

Izhodišče za ugotavljanje delovne uspešnosti skupine je delovni program, kjer je 
vnaprej določeno, katera dela in naloge bo izvajala skupina, kakšen je načrtovani obseg 
dela in njegova kakovost, kolikšni so stroški izvajanja ter kakšen je potreben profil 
delavcev, ki bodo pri nalogah sodelovali.  

Merjenje skupinske delovne uspešnosti lahko prinaša podjetju določene prednosti, 
ki se kažejo v (Jurančič 1995, 63): 

− dobrem sodelovanju, 
− interni kontroli, 
− skrajšanem času priučevanja delavcev, 
− poenostavljeni kontroli delovnega časa, 
− zmanjšani odsotnosti z dela, 
− boljši kakovosti proizvodov, 
− enostavnejšem spremljanju uspešnosti posameznih delavcev, 
− ustreznejšem nagrajevanju.  

3.1.3 Delovna uspešnost celotnega podjetja 

V kakršnem koli sistemu gospodarjenja je nemogoče zagotoviti enak položaj 
doseganja dohodka in osebnih dohodkov delavcem vseh podjetij. Nekatera podjetja 
dosegajo dohodek, ki je rezultat tudi izjemno ugodnih naravnih pogojev, izjemnih 
ugodnosti na trgu ali drugih izjemnih pogojev, druga lahko dosegajo nenormalno nizek 
dohodek navkljub izjemno visoki proizvodnosti dela. Uspešnost v podjetju izkazujemo 
z ekonomskimi in drugimi kategorijami, predvsem pa s kazalniki uspešnosti. Izbor in 
pomen najbolj primernih kazalnikov je odvisen od družbenoekonomskih razmer na 
ravni države in dejavnosti ter od poslovnih razmer v posameznem podjetju (Uhan 2000, 
72).  

Kazalniki poslovne uspešnosti so kazalniki gospodarnosti, donosnosti in 
dohodkovnosti. Kazalniki gospodarnosti in donosnosti pojasnjujejo dosežene poslovne 
rezultate (celotne prihodke, prihodke iz poslovanja, čisti dobiček itn.) glede na vložena 
sredstva. Izbor kazalnikov in kombinacije za njihovo uporabo pri merjenju uspešnosti 
podjetja je neizčrpen (Uhan 2000, 73–74).  
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3.2 Ocenjevanje delovne uspešnosti 

Proces ocenjevanja delovne uspešnosti je že zelo star. Uvedli so ga Kitajci, v 3. 
stoletju, prek kraljevih ocenjevalcev, ki so v okviru kraljeve rodbine identificirali 
kandidate za prestolonasledstvo. V naslednjih 600 letih so se sestavljali kraljevi popisi, 
kitajski model napredovanja glede na sposobnosti pa še danes spominja na uspešen 
primer (Marušić 1994, 305–306).  

Z ocenjevanjem delovne uspešnosti želi manager doseči cilje podjetja, ki jih lahko 
razložimo z različnimi ekonomskimi in drugimi kategorijami. Dosežki podjetja so 
rezultat dosežkov vseh zaposlenih. Ocenjevanje delovne uspešnosti ima glavni namen 
zagotoviti povratno informacijo o izvajanju dela in rezultatih dela. S to povratno 
informacijo želi management organizacije vplivati na vedenje zaposlenega in s tem na 
njegove prihodnje delovne dosežke (Možina et al. 1998, 219). 

Cilji ocenjevanja delovne uspešnosti so večplastni, vendar jih lahko povzamemo v 
naslednje (Marušić 1994, 306):  

− Strokovno podpre osebne odločitve za napredovanje dobrih delavcev, 
opozarjajo na slabe delavce, odkrijejo pomanjkljivosti posameznih delavcev in 
večjih skupin, za osnovni cilj pa imajo napredovanje in ne kaznovanje. 

− Opozarjajo na probleme organiziranosti podjetja in na morebitne potrebe 
premeščanja oziroma odpovedi.  

− Služi za preveritev dosedanjih kadrovskih postopkov, razpona plače, 
stimulacije, nagrajevanja in morebitnih kazni. 

− Je osnova za vzpostavitev sistema nagrajevanja in razvoja kariere. 
− Služi kot prvi korak načrtovanja programa izobraževanja za zaposlene. 
− Opozarja na potrebne osebne lastnosti človeka, ki zaseda določeno delovno 

mesto.  

Od načinov zbiranja podatkov o delovni uspešnosti so pri nas in po svetu zelo 
priljubljeni posebni intervjuji, ki jih opravita manager in delavec, da ugotovita ter 
ocenita, kaj se je v preteklosti dogajalo. Zato imajo nekatera podjetja pripravljene 
posebne sisteme, kamor managerji vsak dan, teden, mesec ali po potrebi zapisujejo vse 
ustrezne podatke o dogajanju pri delu posameznega delavca. Te podatke nato uporabijo 
v intervjuju (Lipičnik in Mežnar 1998, 108).  

V številnih podjetjih se ne sprašujejo, kaj ocenjevati in kako, ampak kdo lahko 
koga ocenjuje. Vprašanje seveda temelji na velikem nezaupanju, ki ga imajo ocenjevani 
do ocenjevalcev. Gre za vprašanje, ali lahko uspešnost delavca ocenjuje nekdo, ki sam 
ne bi mogel narediti bolje, ki ne ve, kaj sploh je treba narediti in podobno. Z eno besedo 
lahko rečemo, da se v takšnih podjetjih preveč ukvarjajo s tem, kako bi zagotovili, da 
ocenjevalec ne bi oškodoval ocenjevanega. Znano je, da posamezniki včasih svojo 
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uspešnost glasno ocenjujejo nekoliko bolje, kot jo vidijo drugi. Kakorkoli že, 
ocenjevanje ni natančno in rezultati niso uporabni, če ne temeljijo na vnaprej določenih 
kriterijih in standardih (Lipičnik in Mežnar 1998, 109).  

Pogostost ocenjevanja je odvisna predvsem od dinamike delovnega procesa. To 
pomeni, če določen delovni proces traja na primer osem mesecev, je nesmiselno 
ocenjevati prej kot po zaključku tega cikla. Najpogosteje se ocenjuje v časovnem 
obdobju od tri do šest mesecev, redkeje pa na eno leto. Za kakšno dolžino 
ocenjevalnega obdobja se bo odločilo podjetje, je torej odvisno od dinamike delovnega 
procesa, delavcev samih in od tega, koliko časa ocenjevalci porabijo za to, da ocenijo 
delo (Bainter 1994, 85).  

3.2.1 Metode ocenjevanja delovne uspešnosti 

Poznamo različne metode ocenjevanja delovne uspešnosti. Nekatere med njimi so 
preproste in lahke za uporabo, druge pa zahtevajo veliko priprav ter izkušene 
ocenjevalce. Običajno morajo podjetja na začetku uvajanja takšnih tehnik uporabljati 
preprostejše ocenjevalne tehnike, to pa še posebej velja za manjša podjetja, ki nimajo 
razvitih tehnik vodenja (Možina et al. 1998, 226). 

Pri ocenjevanju delovne uspešnosti največkrat primerjamo pričakovane in dejanske 
rezultate. Na podlagi rezultatov primerjave se ocenjevalec in zaposleni skupaj 
dogovorita, kaj naj bi se v prihodnje spremenilo ter kako bi izboljšala delovno uspešnost 
in kakovost dela (Jereb 1992, 241).  

Metode, ki se pri ocenjevanju delovne uspešnosti najbolj pogosto uporabljajo, so 
ocenjevalne lestvice, metode neposrednega primerjanja, sistemi označevanja in sistemi 
kritičnih točk (Lipičnik 1998, 109). V procesu ocenjevanja delovne uspešnosti pa je zelo 
pomemben ocenjevalni razgovor, ki poteka ob koncu procesa ocenjevanja. 

Ocenjevalne lestvice 

Poznamo številčne, grafične in opisne ocenjevalne lestvice. Številčne ocenjevalne 
lestvice so najpreprostejše lestvice, pri katerih določamo oceno s številom. Navadno so 
ocene v razponu od 1 do 10 ali pa od 1 do 5. Vsakomur poznane številčne ocenjevalne 
lestvice so ocene v šoli (Možina et al. 1998, 226).  
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Slika 3.2 Primer številčne ocenjevalne lestvice 

 1 – slabo, 2 – pod povprečjem, 3 – povprečje, 4 – dobro, 5 – odlično 
1 Kakovost dela 1 2 3 4 5 
2 Obseg dela 1 2 3 4 5 
3 Absentizem 1 2 3 4 5 
4 Timsko delo 1 2 3 4 5 
5 Inovativnost 1 2 3 4 5 

Vir: Možina et al. 1998, 227. 

Grafične ocenjevalne lestvice so lestvice, ki imajo zelo dolgo zgodovino in so 
najpogosteje uporabljena tehnika pri izvajanju ocenjevalnih intervjujev. Grafične 
ocenjevalne lestvice so ponavadi vnaprej natisnjeni ocenjevalni listi s polji in vrsticami, 
v katere se označi ocena. Lahko pa gre za grafično daljico, na kateri mora ocenjevalec 
označiti ocenjeno vrednost. Običajno imajo ocenjevalne lestvice od 10 do 15 
ocenjevalnih elementov, ki so prilagojeni posamezni vrsti dela (Možina et al. 1998, 
227). 

Slika 3.3 Primer grafične ocenjevalne lestvice  

Ocenite ocenjevalčeve dosežke na področjih, ki so navedena spodaj, s to 
lestvico. 
Obseg dela – Obseg dela, ki ga posameznik opravi v enem dnevu 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Ne doseže 
minimalnih 

količin 

Naredi le 
toliko, kot je 
potrebno, da 

doseže 
minimum 

Obseg dela je 
zadovoljiv 

Naredi več, 
kot se od 

njega zahteva 

Dosega 
odličen obseg 

dela 

Vir: Možina et al. 1998, 227. 

Pri opisnih ocenjevalnih lestvicah mora ocenjevalec izbrati opis ocenjevanega 
pojava, ki ustreza opisu ugotovljenih dosežkov. Med opisne ocenjevalne lestvice sodi 
tudi najbolj razširjena metoda ocenjevanja, ki temelji na vedenju (angl. Behaviorally 
Anchored Rating Scales – BARS). Na vedenju sidrano ocenjevalno lestvico 
uporabljamo tako, da na skali, ki označuje določeno vedenje, označimo pripadajočo 
vrednost (Možina et al. 1998, 227).  
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Slika 3.4 Primer opisne ocenjevalne lestvice  

Delovno mesto prodajalec: prodajalec informacijskih tehnologij 
Prispevek k znanju drugih  

4 – odlično Vedno si prizadeva svoje znanje prenašati na druge 
sodelavce. To dela iz prepričanja. Ne pričakuje posebnih 
zahval in nagrad. S tem ne želi doseči drugih stranskih 
učinkov. 

3 – zelo dobro Svoje znanje prenaša na sodelavce, če je za to razpoložen. 
To dela iz prepričanja. Običajno ne pričakuje posebnih 
zahval in nagrad. Včasih želi na ta način pridobiti poseben 
položaj v timu. 

2 – zadovoljivo Znanje prenaša na druge le, če mu to odredi 
predpostavljeni. Ob tem običajno pričakuje posebne 
zahvale in nagrade.  

1 – neprimerno Svoje znanje ljubosumno skriva. Če ga mora prenašati na 
druge, hitro ustvari napeto in neprijetno atmosfero 

Vir: Možina et al. 1998, 228. 

Metode neposrednega primerjanja 

Pri metodi neposrednega primerjanja neposredno primerjamo osebe po dosežkih 
med seboj. Te primerjave lahko delamo na podlagi ocenjevanja skupnega dosežka ali pa 
jih delamo tako, da primerjamo standarde dosežkov, odvisno od ciljev, ki jih imamo z 
ocenjevanjem (nagrajevanje, napredovanje itn.) (Možina et al. 1998, 229).  

Pogoji za takšno ocenjevanje so naslednji (Jereb 1992, 243–244): 

− delovna mesta morajo biti približno izenačena, saj lahko med seboj primerjamo 
le delavce, ki delajo na podobnih delovnih mestih in opravljajo med seboj 
primerljive naloge; 

− med seboj lahko primerjamo le delavce, ki opravljajo približno enako zahtevna 
dela; 

− število delavcev, ki jih med seboj primerjamo, ne sme biti premajhno. 

Med te metode spadajo: klasično rangiranje, lupljenje, primerjanje v parih in 
prisilna distribucija (Možina et al. 1998, 229). 

Sistemi označevanja 

V praksi sta nastali dve vrsti označevalnih list: označevalne liste svobodne izbire in 
označevalne liste prisilne izbire.  

Označevalne liste svobodne izbire so seznami različnih trditev, ocenjevalec pa mora 
označiti tisto, ki ustreza lastnostim človeka, katerega uspešnost ocenjuje. V povsem 
preprostih izvedbah vsaka pozitivna trditev, to je takšna trditev, s katero je označeno 
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zaželeno vedenje, prinaša kandidatu eno točko. Pri ponderiranih listah pa ima vsaka 
trditev vnaprej določeno število točk. Uspešnost posameznika je tolikšna, kolikor točk 
mu je ocenjevalec dodelil s svojo izbiro trditev. Za določanja teže posameznikove 
trditve na označevalnih listah je potrebna vrsta aktivnosti, zato je priprava takšnih list 
sorazmerno zamudna in zapletena (Lipičnik 1998, 110). 

Slika 3.5 Primer ponderirane označevalne liste za ocenjevanje uspešnosti 
natakarice 

Počasna in nespretna 1,3 
Nestrpna, ko sprejema naročila 2,2 
Če se mudi, je zmedena. 2,6 
Ne dela več, kot je nujno potrebno. 3,6 
Dela postopno in metodično. 3,9 
Čista po zunanjosti in pri delu. 5,7 
Vedre narave, gostje je ne dolgočasijo. 6,1 

Vir: Lipičnik 1998, 110. 

Prisilne označevalne liste je težje pripraviti kot ponderirane označevalne liste 
svobodne izbire. Postopek večinoma sestavljajo naslednje stopnje (Lipičnik 1998, 111): 

1. S preprostim sistemom ocenjevanja uspešnosti najprej izločimo najboljše in 
najslabše predstavnike določene stroke. 

2. Ocenjevalci nato obširneje opišejo lastnosti teh ljudi. Te lastnosti razčlenimo v 
seznam elementov, ki zajemajo vse vidike nekega delovnega mesta.  

3. Določimo, kako nek vidik razlikuje dobre delavce od slabih. Do tega pridemo 
tako, da ugotovimo, kolikokrat je neki element uporabljen pri opisu dobrih in 
kolikokrat pri opisu slabih delavcev.  

4. Na podlagi tega sestavimo stolpce s štirimi do petimi trditvami, od katerih sta 
dve pozitivni, dve negativni in ena nevtralna. Za ocenjevalca sta videti obe 
pozitivni trditvi pozitivni, vendar je samo ena značilna za delavca na delovnem 
mestu, katerega uspešnost se ocenjuje. Pravimo, da je razlikovalna ali 
diskriminativna. Enako velja tudi za negativne trditve.  

5. Od ocenjevalca zahtevamo, da brezpogojno (prisilna lista) označi dve trditvi in 
to eno najbolj in eno najmanj značilno za zaposlenega, katerega uspešnost 
ocenjuje.  

6. Po ocenitvi se rezultati točkujejo. Pozitivno točko damo, če označena lastnost, ki 
ustreza kandidatu, spada med diskriminativne pozitivne lastnosti. Podobno 
damo pozitivno točko, če označena lastnost, ki najmanj ustreza kandidatu, 
spada med diskriminativne negativne lastnosti. Pozitivne in negativne 
diskriminativne lastnosti so torej določene vnaprej in ocenjevalec zanje ne ve. 
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Na koncu seštejemo vse točke iz obeh stolpcev. Tako iz slike 3.6 lastnost B 
razlikuje dobre od slabih, prav tako tudi lastnost C. Lastnosti A in D pa nista 
dobro razlikovali dobrih in slabih. Iz opisanega je razvidno, da je tukaj 
ocenjevanje nekoliko bolj zapleteno kot pri drugih listih označevanja.  

Slika 3.6 Primer prisilne liste 

Najbolj 
značilno 

Najmanj 
značilno 

 

A A Redko dela napake pri delu. 
B B Podrejeni ga spoštujejo. 
C C Nalog mu ne uspe izpolniti popolnoma. 
D D Njegovo delo je pomembnejše od drugih. 
E E Ni samozavesten pri izražanju svojega lastnega 

mnenja. 
Vir: Lipičnik 1998, 111. 

Sistemi kritičnih točk 

Te metode se redkeje uporabljajo in so primerne zlasti za ocenjevanje uspešnosti 
delavcev na nevarnih in odgovornih mestih. Bistvo te metode je, da temelji na 
posebnostih posameznih delovnih mest oziroma na kritičnih dogodkih. Kritični dogodki 
so tisti, ki so se pojavili pri delu posameznika in najbolj izstopajo bodisi kot izjemno 
uspešni ali kot izjemno neuspešni.  

Na ta način za vsakega delavca zapišemo, kadar je storil nekaj pozitivnega in 
koristnega ter obratno. Takšna evidenca ocenjevalcu omogoča, da pride do pomembnih 
zaključkov (Možina et al. 1998, 12): 

− če se pojavi veliko negativnih dogodkov v kratkem obdobju, je mogoče 
sklepati na osebne razloge, ki nimajo zveze s podjetjem; 

− če se negativni dogodki pojavljajo sistematično skozi daljše obdobje, verjetno 
nakazujejo, da je delavec za določena dela premalo usposobljen, da ni dovolj 
motiviran ali da ne razume, kaj se od njega pričakuje; 

− če se število negativnih dogodkov po zadnjem ocenjevanju zmanjšuje, je to 
dober znak za uspešno izvedeno ocenjevanje delovne uspešnosti; 

− če ni kritičnih dogodkov ali jih je zelo malo, to pomeni, da delavec rutinsko 
dosega predpisane standarde ali pa, da je vodja premalo pozoren in premalo 
pozna njegovo delo; 

− pozitivni kritični dogodki so znak zavzetosti delavca in nakazujejo tudi na 
možnost njegovega nadaljnjega strokovnega razvoja ter napredovanja.  



Delovna uspešnost  

30 

3.2.2 Ocenjevalni razgovor 

Ocenjevalni razgovori z zaposlenimi so pogovori med ocenjevalcem in 
posameznimi zaposlenimi (navadno med nadrejenim ter podrejenim), v katerem 
ocenjevalec seznani zaposlenega z njegovo oceno osebne uspešnosti s ciljem natančno 
opredeliti področja izboljšanj in doseči soglasje o njih. Ocenjevanje letnega učinka 
zaposlenih je zelo pogosta praksa v uspešnih podjetjih. Letna revizija učinka zaposlenih 
je koristna, ker lahko načrtujete in postavljate prihodnje poslovne ter delovne cilje in 
ocenite potenciale zaposlenih za napredovanje ter razvoj. Posledično lahko s to oceno 
zaposlenih kasneje določate njihovo prihodnjo upravičenost do dosedanjih in prihodnjih 
nagrad ali bonitet (Palčič 2007).

Zbiranje potrebnih informacij 

  
Na ocenjevalni razgovor se moramo skrbno pripraviti. Pripraviti se morata oba: 

ocenjevanec in ocenjevalec. Najpomembnejši postopki v tem procesu so navedeni v 
nadaljevanju (Možina et al. 1998, 236–237). 

Za ocenjevalni intervju se je treba skrbno pripraviti. Ocenjevalec mora imeti jasno 
predstavo o tem, kaj želi doseči z ocenjevalnim razgovorom. Zelo pogosto je treba 
informacije o kakovosti in obsegu dela ocenjevanca iskati v drugih oddelkih podjetja ali 
pa celo zunaj podjetja – pri kupcih.  

Priprava ocenjevanca 

Ocenjevanca je treba pripraviti na ocenjevalni intervju. Pomembno je, da razume 
sistem in namen ocenjevalnega razgovora. Le na takšen način bo lahko razmišljal o 
svojih dosežkih in osebnem razvoju. Priporočljivo je, da ocenjevanca spomnimo na 
bližajoči se ocenjevalni razgovor.  

Priprava okolja 

Ocenjavalni razgovor mora potekati v sproščenem okolju. Najboljše je, če se 
uporablja nevtralen prostor. Razgovor naj poteka čim bolj neformalno.  

Komuniciranje 

Za uspešno vodenje ocenjevalnega razgovora je pomembno, da izberemo 'pravi 
jezik'. Ocenjevalec ne sme biti avtoritativen, ocenjevanec se mora ves čas razgovora 
počutiti kot enakopraven partner v razgovoru. Pozorni moramo biti tudi na govorico 
telesa. Ocenjevalec mora sedeti tako, da bo imel ocenjevanec enakopraven položaj. V 
ocenjevalnem razgovoru mora ocenjevalec dejavno poslušati.  



Delovna uspešnost  

31 

Z uresničitvijo vsega navedenega podjetje spodbuja komunikacijo, ki je pomemben 
dejavnik uspešnosti pri delu. Veliko delavcev se namreč zaveda, kaj delajo dobro 
(pozitivne povratne informacije – polje I) in kaj želijo delati bolje (področje za 
izboljšavo – polje III). Obstajajo pa tudi pozitivne in negativne strani njihovega dela, ki 
se jih ne zavedajo (polji II in IV). Ti vidiki delovne uspešnosti so prikazani na sliki 3.7 
(Goodale 1992, 106).  

Slika 3.7 Vodnik povratnih informacij 

 Pozitivne povratne 
informacije Področja za izboljšavo 

Delavec se zaveda I III 

Delavec se ne zaveda II IV 

Vir: Goodale 1992, 106. 

Uspešen ocenjevalec spodbudi delavca h govorjenju o stvareh, ki bi jih lahko 
naredil bolje (polje III) in ne le tistih, ki jih dela dobro (polje I). Delavčevo osveščenost 
o stvareh, ki se jih ne zaveda, nadrejeni lahko poveča s pomočjo ustreznih in rednih 
povratnih informacij (Goodale 1992, 106).  

Struktura ocenjevalnega razgovora 

Ocenjevalni razgovor mora biti ustrezno strukturiran, odvisno od sistema 
ocenjevanja dosežkov v danem podjetju. Splošna struktura ocenjevalnega razgovora bi 
naj bila: 

− Začetek ocenjevalnega razgovora ima namen ustvariti prijetno atmosfero. V 
uvodnih stavkih je treba opisati namen razgovora in točke, o katerih bo 
potekala diskusija. Na agendo razgovora uvrstite tudi točke, ki ji predlaga 
ocenjevanec (Možina et al. 1998, 237). Ocenjevalni razgovor na traja od 30 do 
60 minut (Palčič 2007).  

− Sredina ocenjevalnega razgovora je namenjena diskusiji o dosežkih.  
− Zaključek ocenjevalnega razgovora navadno razdelimo na tri dele. Najprej je 

treba signalizirati zaključek razgovora. Pred tem je treba ugotoviti, da 
ocenjevanec nima dodatnih tem, o katerih bi rad govoril. Nato povzamemo 
zaključke, v katerih jasno opredelimo prihodnje dejavnosti (Možina et al. 1998, 
237). Treba je razpravljati tudi o načrtih in ciljih za prihodnost ali pa se 
pogovoriti o osebnih usmeritvah ter razvoju kariere ocenjevanca. Ne 
predpostavljajte, da si ocenjevanec želi ostati na istem delovnem mestu vse 
življenje (Palčič 2007). Na koncu s prijetnimi besedami končamo razgovor 
(Možina et al. 1998, 237).  
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3.3 Napake pri ocenjevanju delovne uspešnosti 

Večina ljudi meni, da je ocenjevanje delovne uspešnosti povezano z enim osnovnim 
problemom – s subjektivnostjo celotnega procesa ugotavljanja uspešnosti. Pa vendar je 
subjektivno ocenjevanje skoraj enako objektivnemu merjenju, če le upoštevamo vsa 
pravila, ki veljajo za metode ocenjevanja. Napake pri ocenjevanju delovne uspešnosti se 
pojavijo običajno takrat, kadar mora ocenjevalec na osnovi nepopolnih podatkov 
oblikovati sodbe. To se dogaja pri vseh metodah, čeprav so nekateri prepričani, da se 
bodo tem napakam izognili, če bodo za ocenjevalce uporabili ljudi, ki posameznike 
poznajo (Lipičnik 1994, 464). 

Pri ocenjevanju gre tudi za nekatere druge napake, ki jih tudi lahko ublažimo, če jih 
že ne moremo odpraviti. Mednje sodijo napaka halo efekt, napaka prilagajanja 
konkretnemu vzorcu, konstantna napaka ali napaka osebne enačbe, logična napaka in 
druge (Lipičnik 1994, 464–465): 

− Najbolj poznana in najbolj razširjena je napaka halo efekt. Pri njej gre za to, da 
ocenjevalec oceni uspešnost delavca pod vplivom splošnega vtisa, ki ga ima o 
njem. Napaki halo–efekt se ocenjevalec težko izogne. Pogosto to lahko 
omilimo, če ocenjevalca nanjo opozorimo in mu za presojo uspešnosti 
priskrbimo konkretne kriterije. 

− Napaka prilagajanja konkretnemu vzorcu je precej manj znana kakor napaka 
halo efekt. Pri njej se ocene prilagajajo splošnemu nivoju okolja, v katerem se 
ocenjuje delovna uspešnost. Tako lahko ocenjevalec tudi uspešnost 
neuspešnega bolje oceni v okolju, ki ga sestavljajo uspešni posamezniki. 

− Konstanta napaka ali osebna enačba je napaka, ko ocenjevalec ocenjuje 
preveč popustljivo ali prestrogo oziroma vsem delavcem določi srednjo 
uspešnost. Za to je torej značilno grupiranje ocen okoli določene vrednosti. 
Napako, ko ocenjevalec vsem določi srednjo uspešnost, imenujemo tudi 
napaka centralne tendence. Vpliv te lahko ublažimo z večjim številom 
ocenjevalcev, natančnimi informacijami o delavcu in natančnimi navodili za 
presojanje. 

− Logična napaka je tista, ko ocenjevalec eno značilnost uspešnosti presoja pod 
vplivom druge, ker meni, da sta logično povezani. Če ocenjevalec visoko ceni 
delavčevo usposobljenost za določeno dejavnost, bo visoko cenil tudi njegovo 
usposobljenost za drugo dejavnost. Natančna navodila in treningi ocenjevalcev 
lahko to napako precej odpravijo ali vsaj omilijo. 

Kdo bo dobil nagrado, ali kdo bo napredoval, pa ni odvisno samo od ocene 
uspešnosti in napak pri njenem ugotavljanju, ampak tudi od politike podjetja. Za enako 
uspešnost je lahko posameznik v enem podjetju nagrajen, v drugem pa ne.  
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4 NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI 

Nagrajevanje zaposlenih pomeni proces razvijanja in izvrševanja strategij, politik 
ter sistemov, ki pomagajo podjetju do ciljev, na podlagi zadovoljstva zaposlenih, 
njihove motivacije in pripadnosti, pomeni pa tudi prepoznavanje potreb ter ciljev 
zaposlenih. Zaposlene je treba nagrajevati tudi skladno z vrednostjo za podjetje, ki jo 
merimo z njihovim trenutnim in potencialnim prispevkom (Armstrong 1991, 195).  

Podjetje in zaposleni so v odnosu medsebojne menjave, pri čemer zaposleni, v 
zameno za navzočnosti pri delu, lojalnost podjetju in opravljanje svojega dela, prejme 
od podjetja nagrado. Spekter nagrad je zelo širok, saj poleg osnovne plače, ugodnosti in 
napredovanja obstaja še več nefinančnih nagrad, kot so pohvale, soodločanje, 
odgovornost, samostojnost, občutek notranjega zadovoljstva itn. (Steers in Porter 1987, 
203).  

Z nagrajevanjem in sistemi nagrajevanja se ukvarjajo številni strokovnjaki in 
nestrokovnjaki. Pri nagrajevanju se običajno soočamo z vprašanjem, kako nagraditi 
ljudi skladno z njihovo pomembnostjo za podjetje. Nagrade ponavadi delimo na 
finančne in nefinančne. Sistem nagrajevanja pa vključuje tudi filozofijo, strategijo, 
politiko, načrtovanje in procese, ki jih uporablja podjetje za razvoj ter vzdrževanje 
sistema nagrad (Lipičnik 1998, 191). 

4.1 Sistem nagrajevanja 

Vsako podjetje ima uveljavljen določen sistem nagrajevanja zaposlenih. Ta ne 
zajema samo plač, ampak tudi druge mehanizme motivacije za delo. Takšen sistem 
lahko podpirajo interni organizacijski akti ali predpisi, ki so prilagojeni filozofiji, 
strategiji in politiki poslovanja konkretnega podjetja. Sistemi nagrajevanja zaposlenih so 
lahko strukturirani tako, da v čim večji meri podpirajo napore podjetja, da bi to doseglo 
zastavljene poslovne cilje. Podjetja pa se lahko pri nagrajevanju sklicujejo tudi na 
kolektivne pogodbe in druge predpise (na primer splošne ali panožne kolektivne 
pogodbe za gospodarstvo), če v svojem poslovanju ne identificirajo bistvenih 
posebnosti (Merkač 1998, 99). 

Sistem nagrajevanja zaposlenih predstavlja za vsako podjetje pomembno področje, 
s katerim lahko dosežemo (Kejžar 1995, 48): 

− povečanje individualne in organizacijske uspešnosti, 
− podporo pri razvoju vrednot podjetja, 
− podporo ustrezni organizacijski kulturi, 
− integracijo dosežkov, 
− krepitev posameznikov in skupin, 
− tekmovalnost na trgu dela, 
− motiviranost zaposlenih, 
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− poštenost in pravičnost, 
− podporo razvoju, 
− povišanje kakovosti dela in 
− spodbujanje prilagodljivosti. 

Sistem nagrajevanja je prikazan v sliki 4.1. 

Slika 4.1 Sistem nagrajevanja 

 
Vir: Armstrong 1999, 5.  

Slika 4.1 nazorno prikazuje sistem nagrajevanja, ki je značilen predvsem za tuja 
podjetja.  
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Sistem nagrajevanja vključuje finančne nagrade, ki jih delimo na neposredne 
oziroma denarne in posredne oziroma ugodnosti. Poleg tega vključuje tudi nefinančne 
nagrade, ki jih delimo glede na delo in okolje (slika 4.2). 

Slika 4.2 Vrste nagrad 

 
Vir: Stone 1998, 431. 

4.2 Nefinančno nagrajevanje 

Lipičnik (1998, 247) pravi, da pri proučevanju nikakor ne smemo zanemariti 
nefinančnega nagrajevanja, ki ima včasih še večjo težo in pozitivni učinek kot finančno 
nagrajevanje. Kadar govorimo o nefinančnih nagradah, se je treba zavedati, da sta vrsta 
in obseg uporabe le-teh odvisna predvsem od kakovosti managementa, načina vodenja 
ter lastnega dela.  

4.2.1 Napredovanje 

Napredovanje delavca je predvidevala že SKPgd, konkretna pravila za 
napredovanje pa določi podjetje samo. Napredovanje delavca je lahko vertikalno ali 
horizontalno. Vertikalno napredovanje pomeni napredovanje na višje delovno mesto in 
v višji naziv, horizontalno napredovanje pa pomeni napredovanje na istem delovnem 
mestu (prirejeno po Merkač 1998, 103).  

Napredovanje vključuje soodvisnost med samim napredovanjem, delovno 
uspešnostjo in razvojnimi zmožnostmi posameznika ter strokovnim izpopolnjevanjem 
na višji stopnji zahtevnosti. Tako so zaposleni v podjetju motivirani za učinkovitejše in 
produktivnejše delo ter posledično tudi za osebni razvoj (Možina et al. 1998, 53). 
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Napredovanje zaposlenih se lahko izvaja (prav tam): 

− formalno (vertikalno in horizontalno), 
− neformalno (stalno izpopolnjevanje). 

Sistem napredovanja mora zaposlene motivirati za njihov strokovni, delovni in 
osebnostni razvoj. Izpolnjevati mora naslednje lastnosti (Možina et al. 1998, 59): 

− biti mora javen, pregleden, odprt, prilagodljiv, poznan, sprejet od zaposlenih 
ter učinkovit glede na potrebe po razvoju kadrov; 

− vsebovati mora vnaprej znana merila in zahteve za napredovanje, ki so 
povezane z izobraževanjem, izpopolnjevanjem ter usposabljanjem; 

− vsako napredovanje mora biti povezano s povečanim obsegom zahtevnosti 
dela, ki ga posameznik opravlja; 

− napredovanje mora temeljiti na oceni dotedanje delovne uspešnosti 
posameznika in na njegovih potencialnih zmožnostih; 

− sistem napredovanja mora biti podprt s sistemom nagrajevanja.  

4.2.2 Pohvale in priznanja 

Veliko vlogo pri nagrajevanju imajo tudi pohvale in priznanja. Včasih lahko 
zaposlenemu pomeni celo več, če od nadrejenega dobi pohvalo o opravljenem delu, kot 
pa, če bi prejel le finančno stimulacijo.  

Pomembno pa je tudi, zakaj, kako in kdaj te nagrade podelimo. Načinov 
podeljevanja priznanj in pohval je mnogo. V osnovi razlikujemo formalne in 
neformalne nagrade ter priznanja. Neformalne nagrade so spontane in so sestavni del 
vsakodnevnega vodenja. Pravila za podeljevanje formalnih nagrad pa so običajno že 
vnaprej določena, ponavadi so tudi vrednosti nagrad večje. O tem, kdo bo dobil 
nagrado, največkrat odloči vodstvo podjetja na predlog neposrednih vodij, lahko pa zanj 
glasujejo tudi zaposleni (Zupan 2001, 209–210). 

4.3 Finančno nagrajevanje 

Nagrade, ki izboljšajo finančno stanje zaposlenega, so lahko neposredne finančne 
nagrade, kot so plača, delitev dobička, ali posredne finančne nagrade, kot so plačani 
dopust, zdravstveno zavarovanje itn.  

Po Lawsonu (v Thorpe in Homan 2000, 304) so značilne naslednje značilnosti 
koncepta plačila za uspešnost: 

− postavljena so merila za uspešnost posameznika, ki jih upoštevajo pri 
primerjanju dejanske uspešnosti z merili uspešnosti; 

− obstaja povezava med uspešnostjo posameznika in višino potencialne nagrade, 
ki jo lahko prejme za svoje delo; 
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− subjektivno ali objektivno oceno uspešnosti določi vodstvo, kar vpliva na 
izplačilo, ki ga zaposleni prejme; 

− povezava med plačilom in uspešnostjo posameznika naj bi pozitivno vplivala 
na uspešnost podjetja; 

− povezava med uspešnostjo posameznika in uspešnostjo podjetja je ugotovljena 
s pomočjo formalnega sistema, vzpostavljenega v podjetju.  

Dokazano je, da je denar zaposlenim pomemben, zaradi veliko vzrokov. Nedvomno 
je denar dragocen zaradi tega, ker lahko z njim kupimo blago in storitve, ki jih 
potrebujemo. Poznamo njegovo ekonomsko in socialno vrednost. Denar ima tudi 
statusno vrednost, saj prikazuje, kaj si nadrejeni misli o zaposlenemu (Davis in 
Newstrom 1993, 167). 

V nadaljevanju je opisanih nekaj prednosti in slabosti denarnih nagrad. 

Slika 4.3 Prednosti in slabosti denarnih nagrad 

Prednosti Slabosti 
So zaželene Niso obstojne. 
So preproste. So vsakdanje. 
Vsi jih razumemo. Težko jih nadgradimo. 
Lahko so dodatna spodbuda. Lahko postanejo samoumevne. 

Vir: Zupan 2001, 211. 

Slabosti denarnih nagrad so v tem, da denar hitro zapravimo in nanj tudi hitro 
pozabimo. Pri tem nagrajencu ne prinesejo velike vrednosti, zdijo se celo samoumevne.  

Denarne nagrade so zagotovo močan, vendar pogosto kratkoročni spodbujevalec 
vedenja posameznikov in ne pomenijo dolgoročnega zadovoljstva zaposlenih (prirejeno 
po Gruban 2006, 22).  

4.3.1 Plača 

Iz definicije pogodbe o zaposlitvi izhaja, da je plačilo plače glavna obveznost 
delodajalca, ki zanj izhaja iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Na drugi strani pa je 
obveznost delavca, da opravlja delo, ki je predmet pogodbe o zaposlitvi (Kresal 2000, 
157).  

Plačo lahko opredelimo tudi na naslednje načine (Buble 1991, 1): 

− plača je nagrada za opravljeno delo, 
− plača je priznanje za delo, 
− plača je cenovni izraz družbeno priznanih potroškov dela, 
− plača je cena delovne sile, izražena v denarju. 
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Pri opredelitvi in ureditvi plače pa je treba upoštevati tudi njen socialni vidik. To 
pomeni, da je treba upoštevati, da plača za delavca predstavlja osnovni, včasih celo 
edini vir sredstev za preživljanje sebe in svoje družine. Socialni vidik se na primer kaže 
v urejanju minimalne plače, ki naj vsem delavcem zagotavlja dostojno življenje (Kresal 
2000, 163). 

Ko podjetje določa sistem nagrajevanja, delovno mesto obravnava ločeno od 
delavca. Zahtevnost delovnega mesta določi z izbrano metodo vrednotenja dela, ki 
določi notranja relativna razmerja med delovnimi mesti in notranjo hierarhijo del. 
Osnovna plača je vezana na delovno mesto, na istem delovnem mestu pa lahko dela več 
posameznikov. Ker niso vsi enako uspešni, prizadevni, zanesljivi in podobno se njihove 
plače med seboj razlikujejo (Merkač 1998, 99). 

V skladu z Splošno kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti (SKPgd), ki je 
veljala do 31. 12. 2005, plačo delavca sestavlja (SKPgd, 43. člen): 

− osnovna plača, 
− dodatki, 
− del plače, na podlagi doseganja delovne uspešnosti, 
− del plače, iz naslovna uspešnosti poslovanja. 

Uhan (2000, 221) pravi, da je osnovna plača najpomembnejši sestavni del sistema 
plač. Je raven plače, ki izvira iz dela. Izoblikuje se na podlagi zahtevnosti dela, ki 
pogojuje zahtevano in ne dejanske usposobljenosti zaposlenega za delo.  

Osnovna plača je lahko tudi osnova za odmero pokojnine in življenjskega 
zavarovanja, treba pa se je zavedati, da se na podlagi osnovne plače ugotavlja kreditna 
sposobnost zaposlenega.  

Po Lipičniku in Mežnarju (1998, 208) je struktura plač naslednja (glej sliko 4.4): 

− Osnovna plača, ki pomeni dogovorjeno ceno delovne sile in ima namen 
večanja konkurenčnosti podjetja na trgu delovne sile ter vrednotenja dela po 
zahtevnosti in pomembnosti delovnih nalog. 

− Plača za posebne zmožnosti, med katere se šteje znanje tujih jezikov, posebne 
spretnosti, itn. Posebnih znanj se ne uporablja vsak dan, vendar je njegova 
uporaba, kadar je potrebna, nagrajena. 

− Plača, odvisna od življenjskih stroškov, s pomočjo katere zaposlenim dajemo 
občutek varnosti, saj se ta ustrezno prilagaja spremembam življenjskih 
stroškov.  

− Nagrada za zvestobo, ki jo damo kot občutek delovanja v podjetju in priznanja 
doprinosa skozi čas.  

− Nagrada za požrtvovalnost, ki nagrajuje za delo, katerega zaposleni niso dolžni 
opravljati po pogodbi, vendar je včasih zaželeno ali koristno.  
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− Plačilo za nedelo, ki zaposlenim daje plačilo za obdobje, ko so le–ti na 
bolniškem dopustu, letnem dopustu itn. Le od spočitega in zdravega delavca 
lahko pričakujemo dobro opravljeno delo. 

− Nagrada za uspešnost, katero zaposleni prejmejo, kadar delo opravijo bolje, 
kot se je od njih pričakovalo in ima tako tudi zelo stimulativen učinek na 
vložen trud zaposlenih pri opravljanju dela. Poznamo tako individualno, kakor 
tudi skupinsko nagrajevanje delovne uspešnosti. 

− Nagrada za profit, ki spodbuja zaposlene skozi razdeljevanje ustvarjenega 
dobička podjetja kot zahvalo in potrditev za uspešno opravljeno delo v 
določenem časovnem obdobju.  

Slika 4.4 Struktura plač v podjetju 
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Vir: Lipičnik in Mežnar 1998, 208.  

Skupni dohodek delavca se običajno izračuna tako, da se seštejejo osnovna plača in 
vsa dodatno prejeta plačila, ki jih je delavec prejel (Možina et al. 1998, 249).  

V nadaljevanju je prikazana povprečna struktura plač v slovenskem gospodarstvu 
(slika 4.5). Seštevek presega 100 % zaradi tega, ker je upoštevano le povprečje tistih, ki 
so odgovorili, da imajo v strukturi plače določeno vrsto ugodnosti, torej nimajo vsa 
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podjetja v svoji strukturi plač enakih ugodnosti. Le v 5,7 % podjetij so npr. odgovorili, 
da imajo v strukturi plač upoštevano tudi boniteto. Povprečni delež bonitet v strukturi 
plač od 5,7 % podjetij, ki imajo boniteto, pa znaša 3,4 % (Merkač 1998, 102–103).  

Največji variabilni del v povprečni strukturi plače imajo velika podjetja, največji 
delež za napredovanja namenjajo podjetja v industriji, tam so tudi največji dodatki, 
medtem ko imajo največje bonitete v majhnih podjetjih (Merkač 1998, 102).  

Kakšen sistem plač bo podjetje izbralo, je odvisno od podjetja samega in njegovih 
ciljev, pri čemer je osnovni cilj sistema plač in nagrajevanja podpreti izvajanje poslovne 
strategije podjetja ter tako prispevati k poslovni uspešnosti. Tako mora sistem plač in 
nagrajevanja zadostiti naslednjim zahtevam (Zupan 2001, 121–122): 

− prispevati mora k večji učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih, 
− biti mora pravičen, 
− stroške dela mora zadržati v načrtovanih okvirih, 
− ustrezati mora veljavnim zakonskim zahtevam.  

Slika 4.5 Povprečna struktura plače 
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Vir: Merkač 1998, 102. 

4.3.2 Udeležba zaposlenih pri dobičku podjetja 

Značilnost programov udeležbe zaposlenih pri dobičku je, da podjetje v določenih 
časovnih obdobjih (praviloma ob zaključnem računu) razdeli del dobička med 
zaposlene. Vendar pa obstaja ključna razlika med načini, ki jih najpogosteje najdemo v 
naših podjetjih in med klasičnimi programi delitve dobička iz tujine. Večina naših 
podjetij namreč vzame kot osnovo za izračun plačila zaradi uspešnosti podjetja znesek 
preseganja načrtovanega dobička, ali pa višino ustvarjenega dobička na zaposlenega v 
primerjavi z načrtovanim dobičkom. V obeh primerih je zanemarjen prispevek kapitala 
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k ustvarjenemu dobičku, kar je posledica socialističnega sistema z družbeno lastnino, ki 
ni imela lastnika, ki bi želel svoj dobiček (Malačič et al. 1995, 137).  

Malačič in drugi (1995, 137) nadalje ugotavljajo, da programi delitve dobička v 
tujih podjetjih običajno temeljijo na zahtevani stopnji donosnosti kapitala. Šele nad 
zahtevano stopnjo donosnosti kapitala je možno del sredstev nameniti razdelitvi med 
zaposlene. Del dobička, ki ga podjetje razdeli svojim zaposlenim, je običajno vezan na 
določen prag dobička, ki je dosežen vsaj minimalni dobiček in je bil del tega dobička 
reinvestiran. Del dobička lahko nato podjetje izplača bodisi v denarju bodisi v delnicah 
oziroma delniških opcijah. Gotovinska plačila so lahko takojšnja ali z zakasnitvijo, pri 
tem se del dobička zbira na individualnih računih zaposlenih v posebnih skladih. 
Zaposleni lahko te zneske unovčijo po določenem obdobju ali pa ob vnaprej določenih 
priložnosti (na primer ob upokojitvi). V zadnjem času prihajajo v ospredje programi, ki 
zaposlenim ponujajo delniške opcije, ki so bile tradicionalno rezervirane le za 
managerje.  

Državni zbor RS je v začetku leta 2008 sprejel Zakon o udeležbi delavcev pri 
dobičku. Namen zakona je določiti pravni okvir, ki bi spodbujal družbe, motiviral 
zaposlene in ugodno vplival na gospodarsko rast v državi. Novi zakon ureja način in 
obseg udeležbe delavcev pri dobičku družbe in v lastništvu družbe, vsebino ter postopek 
sklepanja, registracije in prenehanja pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku, sheme 
udeležbe delavcev pri dobičku ter davčne olajšave (Šešok, Pohl in Šuligoj 2008, 14).  

Običajno se delitev dobička med zaposlene najbolje obnese v hitro rastočih, visoko 
profitnih podjetjih, kje so priložnosti za visoke nagrade dobre. Delitev dobička med 
zaposlene se ne obnese tako dobro v stabilnem okolju z nizko stopnjo dobička in močno 
konkurenco. V zadnjem času prihajajo v ospredje programi, ki vsem zaposlenim 
ponujajo delniške opcije, ki so bile tradicionalno rezervirane le za managerje (Davis in 
Newstrom 1989, 163).  

V nadaljevanju, v tabeli 4.1, so navedene prednosti in slabosti programov delitve 
dobička. 
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Tabela 4.1 Prednosti in slabosti programov delitve dobička 

Prednosti Slabosti 
− Povečuje pripadnost podjetju in 

pripravljenost povečati vložen 
trud. 

− Povezuje plačo z ekonomskim 
učinkom podjetja, zaposleni so 
nagrajeni takrat, ko je podjetje 
dejansko sposobno plačati 
njihovo uspešnost. 

− Ne zahteva dodatnih 
računovodskih obdelav in 
izračunov. 

− Potreben je dovolj velik dobiček, 
da program lahko deluje. 

− Pri nas ni davčnih spodbud za 
odložena plačila ali za delniške 
plače, možne so celo omejitve za 
razdelitev dobička za plače. 

− Neuresničena pričakovanja 
pogosto vodijo do zmanjšane 
motivacije za delo. 

− Vloženi napor in nagrada zanj 
nista povsem časovno usklajeni. 

− Povezava med delom 
posameznika in doseženim 
dobičkom ni vidna. 

Vir: Malačič et al. 1995, 137. 

4.3.3 Denar kot motivacijski dejavnik 

Teorija učinkovitosti plač predpostavlja, da bodo podjetja plačevala več, kot to 
zahteva tržna raven, ker bodo plače dvignile storilnost, povečale motivacijo, privabljale 
boljše delavce, zmanjševale vpliv trga in prepričale delavce, da so plačani pošteno. 
(Lipičnik 1998, 196).  

Denar je dobra motivacija, če ga nujno potrebuješ. Daje močan zagon za izvršitev 
nekega dejanja, kadar človek nima zadovoljenih potreb. Ko ljudje dobijo denar, da 
zadovoljijo svoje potrebe, le–ta izgubi vrednost. Finančna nagrada je učinkovit 
motivacijski dejavnik, kadar lahko spremeni človekov način življenja (Varghese 1993, 
81).  

Wallace in Szilagyi (prirejeno po Lipičnik 1998, 199) sta denarnim nagradam 
pripisala naslednje vplive: 

− Denarna nagrada lahko deluje kot cilj. Tako deluje denarna nagrada takrat, ko 
si ljudje prizadevajo nakopičiti denar, ne da bi ga v resnici potrebovali. 
Nakopičen denar je v tem primeru merilo njihove uspešnosti. 

− Denarna nagrada lahko deluje kot instrument. Gre za primere, ko lahko z 
denarjem pri ljudeh izzovemo različne aktivnosti, ne da bi si oni tega želeli. 
Čim več boste ponudili, tem uspešnejši boste pri tem. Spoznanje, da ustrezna 
aktivnost vodi do denarne nagrade, spodbudi pri ljudeh hotenje po tej nagradi 
in aktivnosti, ki vodi do nje. 
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− Denarna nagrada lahko deluje kot simbol. Količina denarja, ki ga imajo 
nekateri ljudje, zanje pomeni prestiž, simbol moči, ki jo nedvomno imajo, saj z 
denarjem lahko kupijo vse, kar se kupiti da in kar si poželijo. 

− Denarna nagrada lahko deluje kot vajeti. Z denarjem je mogoče držati ljudi 
tudi na vajetih. To pomeni, da iz njih lahko izvabite skoraj vse, kar hočete. 
Pogoj, da deluje denar v tej smeri je, da ljudje potrebujejo denar za preživetje. 
Prisiliti ljudi k različnim aktivnostim, ne da bi oni to hoteli ali izkoriščati 
njihovo življenjsko stisko je nehumano, o motiviranju pa pri tem sploh ne 
moremo govoriti, govorimo lahko le o manipulaciji.  

Pri denarju kaže opozoriti tudi na njegovo omejeno moč, ki ga v naših razmerah 
vodstvo pojmuje kot glavni, če ne edini motivacijski dejavnik. Glede na Herzbergovo 
dvofaktorsko teorijo motivacije sodi plača med higienike, kar pomeni, da je dobra plača 
potrebna za odpravo nezadovoljstva, ni pa dovolj za zadovoljstvo zaposlenega. 
Motivacijsko delujejo le sorazmerno velike spremembe v plači, poleg tega se zaposleni 
na povečanje plač večinoma zelo hitro privadijo in ponovno pričakujejo povečanje. 
Motivacijsko deluje le plačilo, ki je neposredno povezano z rezultati (Čuček 2000, 43).  

4.4 Učinkovitost načrta sistema nagrajevanja 

Učinkovit sistem nagrajevanja je praviloma zelo preprost. Pretirano 
preračunavanje po vseh mogočih ključih zmanjšuje učinkovitost sistema nagrajevanja, 
saj je zaradi tega pogled zaposlenih na to, kaj naj počnejo, zelo zabrisan. Zato je 
pomembno, da podjetja jasno določijo cilj sistema nagrajevanja v okviru delujočega 
sistema vodenja in strategije upravljanja človeških virov. V skladu s tem pa potem 
izoblikujejo jasen, preprost in predvsem pregleden sistem nagrajevanja, ki zaposlenim 
omogoča, da jasno prepoznavajo cilje, ki naj bi jim pri delu sledili (Brezigar 2005).  

Sistem nagrajevanja je učinkovit, če smo prepričani, da je vanj vgrajena strategija 
nagrajevanja. Načrt lahko preverimo glede na njegove posebnosti, ustreznosti, 
merljivost rezultatov. To preverjanje mora odgovoriti na vprašanje, kako se vključuje 
strategija nagrajevanja, kako jo bomo nadzorovali, vrednotili in morali spreminjali 
(Možina et al. 1998, 259).  

V shemi, ki jo je izdelal Armstrong (v Možina et al. 1998, 259–260), je prikazan 
vpliv različnih sistemov plač na vedenje zaposlenih. 
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Tabela 4.2 Vpliv različnih sistemov plač na zaposlene  

 Tip izplačila Opis 1 2 3 4 5 6 7 
In

di
vi

du
al

no
 

Plačilo za višjo 
storilnost 

Plačilo, povezano z 
doseganjem rezultatov, ki se 
dodaja osnovni plači. 

** = = - - - - 

Bonus Plačilo za uspešnost v 
enkratnem znesku; ponavadi 
se izplačuje enkrat v letu. 

** = = - = = - 

Provizija Plačilo za prodajalce, ki 
temelji na % od dosežene 
prodaje. 

** = = = - = - 

Uspešnost Plačilo, ki temelji na stopnji 
uspešnosti; izplačuje se, ko je 
dosežen uspeh. 

* = * = = = = 

Zmožnosti Plačilo je odvisno od 
zmožnosti, ki so jih dosegli 
posamezniki. 

* * * ** * ** ** 

Sk
up

in
a Skupinski bonus Občasna plačila, ki temeljijo 

na uspešnosti skupine. 
* * * * ** = ** 

Timsko plačilo Plačilo celotne skupine, ki je 
dosegla določen cilj. 

* * * * ** = ** 

Po
dj

et
je

 

Delitev dobička Plačilo, ki je odvisno od 
doseganja dobička v 
podjetju. 

= * * = = = = 

Porazdelitev 
dodane 
vrednosti 

Plačilo bonusov, odvisno od 
prihrankov in dodane 
vrednosti. 

* ** * * * = * 

1 – Motivacija; 2 – Pripadnost; 3 – Spremembe kulture; 4 – Kakovost; 5 – Timsko delo; 6 – 
Zmožnosti; 7 – Prilagodljivost;  

** visok vpliv, * srednji vpliv, = brez vpliva, – negativen vpliv 

Vir: prirejeno po Armstrong 1999, 102; Možina et al. 1998, 260.  

Na motivacijo zaposlenih v največji meri vpliva plačilo za višjo storilnost, bonusni 
sistemi in plačevanje provizije. Noben od navedenih vrst izplačil ne vpliva na 
motivacijo negativno, le delitev dobička nima vpliva na motivacijo zaposlenih. 
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5 PREGLED EMPIRIČNIH RAZISKAV O NAGRAJEVANJU 
ZAPOSLENIH IN ZNAČILNOSTIH MANAGERJA 

Do sedaj je bilo opravljenih nekaj empiričnih raziskav o nagrajevanju zaposlenih, iz 
katerih je bilo mogoče pridobiti izhodišča za postavitev hipotez.  

Ratkovič (2007, 38), ki je v sklopu svojega diplomskega dela opravil analizo 
nagrajevanja in motiviranja v NLB, je ugotovil, da je plača najbolj pomemben 
motivacijski dejavnik nagrajevanja. Sledijo ji nagrade za uspešnost, zanimivost dela, 
odnosi s sodelavci in nadrejenimi itd. Najslabše so bila rangirana priznanja in pohvale 
ter možnost izobraževanja in napredovanja. Prav tako je tudi v podjetju Feniks plača na 
drugem mestu med dejavniki, ki spodbujajo k delu. Na prvem mestu so odnosi z 
nadrejenimi, sledijo jim plača, uspešnost, odnosi s sodelavci, varnost zaposlitve, delovni 
pogoji, možnost napredovanja, pohvale za delo in zanimivost dela (Piltaver 2008, 47). 
Kot Piltaverjeva (2008, 50) nadalje ugotavlja, je v podjetju zelo pomemben tudi odnos 
nadrejeni–podrejeni. V podjetju Feniks se je izkazalo, da je večina zaposlenih z odnosi 
zadovoljna. V raziskavi, ki jo je v podjetju X opravila Stropajnikova (2005, 49), je 
večina zaposlenih odgovorila, da so glavni dejavnik motivacije zaposlenih še vedno 
materialne nagrade. Merkačeva (1998, 102) pa pravi, da imajo v Sloveniji največji 
variabilni del v povprečni strukturi plače velike organizacije, največji deleža 
napredovanje namenjajo organizacije v industriji, tam so tudi največji dodatki, medtem 
ko so največje bonitete v majhnih organizacijah.  

Suhadolnikova (2006, 46–47) je v svojem diplomskem delu želela ugotoviti, ali 
obstajajo razlike med moškim in ženskim slogom vodenja. Ugotovila je, da so moški v 
večini označili svoj slog vodenja kot avtokratičen, ženske pa kot demokratičen. Prav 
tako je ugotovila, da obstaja povezava med slogom vodenja žensk in njihovo starostjo, 
slog vodenje moških pa se s starostjo ne spreminja. Obstaja tudi razlika med slogom 
vodenja in velikostjo podjetja. Velikost podjetja vpliva le na slog vodenja pri moških, 
ne pa tudi na slog vodenja pri ženskah. Moški vodijo veliko podjetje avtokratično, 
ženske pa demokratično. 

Novakova (2007, 31–32) pa pravi, da smo v Sloveniji trenutno priča velikim 
medgeneracijski razlikam. V sedanjem poslovnem okolju lahko razlikujemo med 
naslednjimi ključnimi generacijskimi identitetami. »Veterrani« so skupina ljudi, ki so jo 
zaznamovali druga svetovna vojna in leta pomanjkanja po njej. Zanjo so značilni 
principi »VIP – veze in poznanstva«, še zmeraj dajejo prednost avtoritativnemu slogu 
vodenja, za sklepanje posla so pomembni osebni stiki. »Povojna generacija« je živela 
življenje, ki je teklo mirno, pod nadzorom, in zdelo se je, da je socializem nesmrten. V 
delovnem okolju je vladala varnost, plače so bile uravnovešene, za dobre rezultate pa se 
ni bilo treba posebno truditi. Generacija »X« je otroštvo preživela v enem sistemu, 
odraščala pa v drugem. Ta generacija je prva resno zagrizla v problem ravnotežja med 
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delom in družino; največja sprememba se je zgodila v tehnologiji, bolj kot kdaj koli prej 
pa je postal pomemben materialni vidik življenja. Generacija »Y« je odraščala v novi 
državi, po novih pravilih, zato so bolj poenoteni kot prejšnja generacija. Zaradi širine, ki 
jim jo je dala sodobna tehnologija, so v miselnosti marsikdaj fleksibilnejši od starejših 
generacij. Označuje jih ustvarjalnost, učljivost, učinkovitost in sposobnost početi več 
stvari hkrati itd.   

Po podatkih raziskave, ki so jo opravili v Towers Perrin (2007–2008, 8) v Hong 
Kongu, želi večina generacije »Y« delati v podjetju, ki spodbuja inovativno mišljenje in 
kjer ima tehnologija pozitiven vpliv na delo. Več kot tri četrtine ljudi bi zamenjalo 
službo za višjo plačo, več plačanega prostega časa in bolj spremenljive obremenitve. 
Prav tako pa v kitajskih in hongkonških podjetjih pravijo, da je spodbujanje 
inovativnega mišljenja za podjetje najbolj pomembno. Zaposlenim je prav tako zelo 
pomembno, kakšni so njihovi vodje, njihova usmerjenost in pripadnost.  
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 Opredelitev metode, uporabljenega instrumentarija in vzorca 

V magistrski nalogi smo uporabili kvantitativno metodo zbiranja podatkov, in sicer 
metodo anketiranja. Kot način zbiranja podatkov smo uporabili anketni vprašalnik, ki je 
bil anonimen. V anketnem vprašalniku so bila uporabljena zaprta vprašanja, za katere je 
značilno, da ponujajo predlog odgovora.  

Raziskavo smo opravili s pomočjo spletnega anketiranja. Ob standardiziranem 
anketnem vprašalniku smo v elektronski pošti pripisali tudi spremno besedilo, ki je 
vsebovalo problematiko, namen in cilje raziskave ter razlago, kdo vse je bil v vzorec 
zajet. V spremnem besedilo smo navedli tudi kontaktne podatke osebe, na katero so se 
lahko v primeru dodatnih vprašanj obrnili. Anketni vprašalnik je bil anonimen.  

Anketna vprašanja smo razdelili na tri sklope. Prvi sklop vprašanj se je navezoval 
na sistem nagrajevanja, drugi se je nanašal na ocenjevanje delovne uspešnosti in tretji na 
oblike nagrajevanja.  

Vsa vprašanja so bila zaprtega tipa, kjer so anketiranci na petstopenjski Likertovi 
lestvici (od 1 do 5) ocenjevali, v kolikšni meri je ponujena trditev za njihovo podjetje 
značilna ali neznačilna. Ob koncu anketnega vprašalnika smo anketirance prosili, da 
nam zaupajo še nekatere splošne podatke, med katerimi so bili tudi število zaposlenih, 
dejavnost, standardi kakovosti ter njihova izobrazba in starost. Na vprašanja so 
anketiranci odgovarjali tako, da so s 'klikom' v prazno polje označili odgovor, ki jim je 
bil najbližji.  

Vzorec je bil naključni, saj je bilo vanj zajetih naključnih 400 managerjev majhnih 
in srednje velikih podjetij, ki imajo najmanj deset zaposlenih. Podatke o teh podjetjih 
smo dobili iz podatkovne zbirke Gospodarske zbornice Slovenije in se nanašajo na leto 
2006. Izpolnjen anketni vprašalnik je vrnilo 157 managerjev, kar predstavlja 39,25 % 
odzivnost. Anketni vprašalnik, ki je bil uporabljen v raziskavi, je dodan v prilogi 
magistrske naloge. 

V nadaljevanju so predstavljeni osnovni podatki, ki so ključnega pomena pri 
ugotavljanju povezanosti različnih dejavnikov s sistemom nagrajevanja v majhnih in 
srednje velikih podjetjih v Sloveniji: 

− S storitveno dejavnostjo se ukvarja 22,10 % anketiranih podjetij, s procesno 
proizvodnjo 15,10 %, s kosovno proizvodnjo pa 7,90 % podjetij.  

− Med anketiranimi jih je 68 % moškega, 32 % pa ženskega spola. Ob tem ima 
16,40 % anketirancev dokončano 4-letno srednjo šolo, 30,30 % pa 
nedokončano visoko šolo ali fakulteto oziroma dokončano višjo šolo.  
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− Največ anketirancev (41,40 %) ima dokončano visoko šolo ali fakulteto, 
11,80 % anketirancev pa ima dokončano bodisi specializacijo ali magisterij 
bodisi doktorat. 

− V 33,10 % podjetij imajo določen certifikat kakovosti, v 66,90 % podjetij pa 
tega nimajo.  

− Minimalna starost anketiranih je bila 25 let, maksimalna starost 65 let in 
povprečna starost 43 let.  

− V povprečju so imeli na dan 1. 6. 2006 za nedoločen čas zaposlenih 34 ljudi, za 
določen čas sedem, dva pripravnika in štiri študente. Če upoštevamo samo 
redno zaposlene lahko ugotovimo, da so imeli v povprečju zaposlenih 41 ljudi. 

6.2 Postopki statistične obdelave 

Rezultati so bili obdelani s statističnim programom SPSS 12.0. Najprej smo naredili 
opisno statistiko, kjer so bile s frekvenčno analizo izračunane ocene parametrov in 
statistično obdelani rezultati. Nadalje so bile z izračunom faktorske analize ugotovljene 
merske karakteristike ocenjevalne lestvice.  

Faktorska analiza celotnega vprašalnika je bila izdelana:  

1. s korelacijsko matriko, 
2. s Kaiser-Meyer-Olkinovovo mero ustreznosti in Bartlettovim testom, 
3. s komunaliteto, 
4. s faktorsko matriko, 
5. z rotirano faktorsko matriko, 
6. po vrednosti variabilnosti posameznih spremenljivk. 

Pridobljene faktorje smo nato s pomočjo t-testa, Pearosnovega korelacijskega 
koeficienta ter analizo variance primerjali s spremenljivkami spol, starost in izobrazba 
managerja, dejavnost podjetja, število zaposlenih ter certifikati kakovosti in dobili 
podatke, potrebne za preveritev teze. Za potrebe analize pojasnjevanja variance 
posameznih faktorjev smo uporabili linearno regresijsko analizo. 

Izhajajoč iz spoznanj v obstoječi literaturi in dosedanjih raziskavah smo v nalogi 
postavili naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Motivacija zaposlenih je odvisna predvsem od spola managerja. 
Ženske dajejo večji poudarek motivaciji zaposlenih kot moški.  

Opredelitev prve hipoteze je nastala na podlagi raziskave, v kateri je Suhadolnikova 
(2006, 31–32) ugotovila, da je slog vodenja odvisen od spola. Za ženske je značilen bolj 
demokratičen slog vodenja, za moške pa bolj avtokratičen. Staretova (2001, 4–5) pravi, 
da je za avtokratičen slog vodenja značilno, da so delavci le izvrševalci nalog, nimajo 
samostojnosti, ponavadi le poročajo o rezultatih izpolnjenih nalog, njihovo razmišljanje 
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se velikokrat razume za odvečno, zato delavci niso motivirani za delo. Pri 
demokratičnem slogu vodenja pa vodja vključuje v odločanje tudi svoje podrejene, s 
čimer jim daje možnost vplivanja na doseganje ciljev podjetja. Vloga vodje je 
koordiniranje in organiziranje. Vodja motivira zaposlene, saj ima vsak pravico, da vodjo 
sprašuje, daje pobude in predloge.  

Hipoteza 2: Nagrajevanje na podlagi ocenjevanja delovne uspešnosti je odvisno 
predvsem od velikosti podjetja. Večja podjetja namenjajo več pozornosti 
nagrajevanju delovne uspešnosti kot manjša.  

Pri opredelitvi druge hipoteze smo se nanašali na ugotovitve Merkačeve (1998, 
102), saj pravi, da imajo največji variabilni del plače v povprečni strukturi plače velike 
organizacije, iz česar je razvidno, da velika podjetja dajejo večji poudarek ocenjevanju 
in nagrajevanju delovne uspešnosti, saj je zaposleni nagrajen glede na izvedbo delovnih 
nalog.  

Hipoteza 3: Nadindividualno nagrajevanje je odvisno predvsem od dejavnosti 
podjetja. Takšnemu načinu nagrajevanja so bolj naklonjeni v podjetjih, kjer 
izvajajo storitveno dejavnost. 

Pri tretji hipotezi smo izhajali iz navedb Hotijeve, D. Kende in M. Kende (2008, 
13–14), ki pravijo, da je individualno nagrajevanje najbolj primerno za delavce v 
proizvodnji. Delavci v proizvodnji so lahko plačani po proizvedenem kosu. V 
storitvenih podjetjih so bolj naklonjeni nadindividualnemu nagrajevanju zaradi tega, ker 
so naloge zaposlenih teže ovrednotene in končni rezultat je ponavadi zasluga 
sodelovanja in skupnega prizadevanja več ljudi. 

Hipoteza 4: Finančno nagrajevanje je odvisno od starosti managerja. Mlajši 
managerji so bolj naklonjeni finančnemu nagrajevanju kot starejši managerji.  

Do te hipoteze smo prišli na podlagi ugotovitve, da smo v Sloveniji trenutno priča 
velikim medgeneracijski razlikam (Novak 2007, 31–32). Mladim managerjem je samo 
po sebi umevno, da je v podjetju služba, ki skrbi za HR (oziroma v manjših podjetjih 
prevzame funkcijo HRM sam manager), da je zelo pomembno da so ljudje v podjetju 
zadovoljni in da je treba ljudi za opravljeno delo nagraditi. Starejši managerji pa včasih 
niso zaposlovali ljudi, ki bi skrbeli za zadovoljstvo ljudi, prav tako niso bili navajeni, da 
bi morali zaposlene za opravljeno delo finančno nagraditi. Nekateri starejši managerji so 
že naredili premik v svoji miselnosti in načinu vodenja, vendar pa jih je še zmeraj 
veliko, ki ne posvečajo dovolj velike pozornosti nagrajevanju in zadovoljstvu 
zaposlenih.  
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6.3 Analiza in interpretacija rezultatov 

6.3.1 Opisna statistika 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate opisne statistike uporabljenega vprašalnika, 
s katerim smo ugotavljali, na čem temelji ocena uspešnosti zaposlenih v malih in 
srednje velikih podjetjih v Sloveniji, kakšen sistem nagrajevanja imajo vzpostavljen ter 
katere načine finančnega in nefinančnega načina nagrajevanja uporabljajo.  

Ocena delovne uspešnosti 

V nadaljevanju sledijo odgovori, ki so vezani na ocenjevanje delovne uspešnosti v 
malih in srednje velikih podjetjih, v Sloveniji. Anketiranci so svoje odgovore označili 
tako, da so pri vsakem opisu označili številko, ki najbolje opisuje sistem nagrajevanja v 
njihovem podjetju (1 – sploh ne drži, ni značilno, 5 – zelo drži, je značilno). 

Slika 6.1 Ocenjevanje delovne uspešnosti posameznika  
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Trditev: Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na 
oceni delovne uspešnosti posameznika

Sploh ne drži 3,90%

Ne drži 9,20%

Delno drži 22,20%

Drži 32,70%

V celoti drži 32,00%
 

Med anketiranimi jih 13,10 % meni, da sploh ne drži oziroma ne drži, da sistem 
nagrajevanja temelji na oceni delovne uspešnosti posameznika. V 22,20 % podjetij 
zgornja trditev delno drži, v 64,70 % podjetij pa trditev drži oziroma v celoti drži. Iz 
pridobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da v večini podjetij sistem nagrajevanja 
temelji na oceni delovne uspešnosti posameznika. 
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Slika 6.2 Ocenjevanje delovne uspešnosti skupine oziroma tima 
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Trditev: Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na 
oceni uspešnosti delovne uspešnosti-tima 

Sploh ne drži 19,40%

Ne drži 14,80%

Delno drži 30,30%

Drži 27,10%

V celoti drži 8,40%
 

Pri tem vprašanju je 34,20 % anketirancev odgovorilo, da trditev, da sistem 
nagrajevanja v glavnem temelji na oceni delovne uspešnosti skupine oziroma tima, 
bodisi sploh ne drži bodisi ne drži. Nadaljnjih 30,30 % anketirancev pravi, da zgornja 
trditev delno drži, 35,50 % anketirancev pa je odgovorilo, da trditev drži oziroma v 
celoti drži. Iz pridobljenih rezultatov lahko vidimo, da v približno polovici podjetij 
ocenjujejo delovno uspešnost skupine oziroma tima. 

Slika 6.3 Ocenjevanje delovne uspešnosti celotne organizacije 
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Trditev: Sistem nagrajevanja temelji na oceni 
delovne uspešnosti celotne organizacije

Sploh ne drži 9,80%

Ne drži 12,40%

Delno drži 29,40%

Drži 30,10%

V celoti drži 18,30%
 

V 22,20 % podjetij bodisi sploh ne drži bodisi ne drži, da sistem nagrajevanja 
temelji na oceni delovne uspešnosti celotne organizacije. V 29,40 % podjetij delno drži, 
da sistem nagrajevanja temelji na oceni delovne uspešnosti celotne organizacije, v 
48,40 % podjetij pa zgornja trditev bodisi drži bodisi v celoti drži. Iz pridobljenih 
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rezultatov lahko sklepamo, da v več kot polovici podjetij ocena delovne uspešnosti 
temelji na oceni delovne uspešnosti celotne organizacije.  

Slika 6.4 Seznanjenost zaposlenih z ocenjevanjem njihove delovne uspešnosti  
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Trditev: Zaposleni so seznanjeni, kako in kdaj se 
ocenjuje njihova delovna uspešnost

Sploh ne drži 7,10%

Ne drži 4,50%

Delno drži 28,80%

Drži 18,60%

V celoti drži 41,00%
 

Za to trditev je 11,60 % anketirancev odgovorilo, da sploh ne drži oziroma ne drži, 
da so zaposleni seznanjeni, kako in kdaj se ocenjuje njihova delovna uspešnost. 
Nadaljnjih 28,80 % anketirancev pravi, da zgornja trditev delno drži, 59,60 % 
anketirancev pa jih meni, da drži oziroma v celoti drži, da so zaposleni seznanjeni, kdaj 
in kako se ocenjuje njihova delovna uspešnost. Iz navedenih rezultatov lahko 
ugotovimo, da večina managerjev meni, da so zaposleni seznanjeni, kako in kdaj se 
ocenjuje njihova delovna uspešnost.  

Slika 6.5 Napotki glede ocenjevanja delovne uspešnosti 
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Trditev: Zaposleni v podjetju vedo, kaj morajo delati, 
da so ocenjeni kot delovno uspešni

Sploh ne drži 1,90%

Ne drži 4,50%

Delno drži 18,70%

Drži 30,40%

V celoti drži 44,50%
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V 6,40 % podjetij pravijo, da zaposleni ne vedo, kaj morajo delati, da so ocenjeni 
kot delovno uspešni, v 18,70 % podjetij pravijo, da le delno drži, da zaposleni vedo, kaj 
morajo delati, da so ocenjeni kot delovno uspešni. V kar 74,90 % podjetij pa pravijo, da 
zaposleni vedo, kaj morajo delati, da bodo ocenjeni kot delovno uspešni. Iz pridobljenih 
rezultatov je razvidno, da v večini podjetij managerji menijo, da zaposleni vedo, kaj 
morajo delati, da so ocenjeni kot delovno uspešni. 

Slika 6.6 Letni intervjuji  
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Trditev: Najmanj enkrat na leto je z vsakim 
zaposlenim opravljen pogovor o njegovi delovni 

uspešnosti

Sploh ne drži 11,00%

Ne drži 10,30%

Delno drži 24,50%

Drži 14,20%

V celoti drži 40,00%
 

V 22,30 % podjetij najmanj enkrat letno z vsakim zaposlenim ne opravijo pogovora 
o njegovi delovni uspešnosti. V 24,50 % podjetij to storijo le delno, v 54,20 % podjetij 
pa opravijo pogovor o delovni uspešnosti z vsakim zaposlenim najmanj enkrat letno. Iz 
pridobljenih rezultatov lahko vidimo, da v več kot polovici podjetij najmanj enkrat letno 
z vsakim zaposlenim opravijo pogovor o njegovi delovni uspešnosti.  

Slika 6.7 Izdelava sistema, s katerim se ocenjuje delovna uspešnost zaposlenih 
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Trditev: V podjetju imamo izdelan poseben sistem, s 
katerim ocenjujemo delovno uspešnost

Sploh ne drži 20,90%

Ne drži 11,10%

Delno drži 22,20%

Drži 16,30%

V celoti drži 29,50%
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V tem primeru je 32,00 % anketirancev odgovorilo, da v podjetju nimajo 
izdelanega posebnega sistema, s katerim ocenjujejo delovno uspešnost. V 22,20 % 
podjetij pravijo, da le delno drži, da imajo izdelan poseben sistem, s katerim ocenjujejo 
delovno uspešnost. V 45,80 % pa trdijo, da imajo izdelan poseben sistem, s katerim 
ocenjujejo delovno uspešnost. Iz pridobljenih rezultatov lahko vidimo, da imajo le v 
približno polovici podjetij izdelan poseben sistem, s katerim ocenjujejo delovno 
uspešnost.  

V nadaljevanju sledijo ugotovitve, ki se navezujejo na oceno delovne uspešnosti: 

− v večini podjetij sistem nagrajevanja temelji na oceni delovne uspešnosti 
posameznika; 

− v približno polovici podjetij ocenjujejo delovno uspešnost skupine oziroma 
tima; 

− v več kot polovici podjetij ocenjujejo tudi delovno uspešnost celotne 
organizacije; 

− v večini podjetij managerji menijo, da so zaposleni seznanjeni, kako in kdaj se 
ocenjuje njihova delovna uspešnost; 

− v večini podjetij managerji menijo,  da zaposleni vedo, kaj morajo delati, da so 
ocenjeni kot delovno uspešni; 

− v približno polovici podjetij imajo izdelan poseben sistem, s katerim ocenjujejo 
delovno uspešnost; 

− v več kot polovici podjetij najmanj enkrat letno z vsakim zaposlenim opravijo 
pogovor o njegovi delovni uspešnosti. 

Analiza sistema nagrajevanja 

V nadaljevanju sledijo odgovori, ki so vezani na sisteme nagrajevanja v malih in 
srednje velikih podjetjih, v Sloveniji. Anketiranci so svoje odgovore označili tako, da so 
pri vsakem opisu označili številko, ki najbolje opisuje sistem nagrajevanja v njihovem 
podjetju (1 – sploh ne drži, ni značilno, 5 – zelo drži, je značilno). 
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Slika 6.8 Sistem nagrajevanja, povzet iz kolektivne pogodbe  
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Trditev: Sistem nagrajevanja je povzet iz kolektivne pogodbe 
in se od nje bistveno ne razlikuje

Sploh ne drži 26,80%

Ne drži 21,60%

Delno drži 28,10%

Drži 15,70%

V celoti drži 7,80%

 

Kar 48,40 % anketirancev je odgovorilo, da v njihovem podjetju nimajo sistema 
nagrajevanja povzetega iz kolektivne pogodbe. Nadaljnjih 28,10 % anketirancev je 
odgovorilo, da zanje zgornja trditev delno drži, 31,50 % anketirancev pa je odgovorilo, 
da imajo sistem nagrajevanja povzet iz kolektivne pogodbe. Iz pridobljenih rezultatov 
lahko sklepamo, da v malo več kot polovici podjetij nimajo takšnega sistema 
nagrajevanja, ki bi bil povzet po kolektivni pogodbi.  

Slika 6.9 Sistem nagrajevanja, posebej napisan za podjetje 
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Trditev: Sistem nagrajevanja je posebej napisan za 
naše podjetje

Sploh ne drži 19,40%

Ne drži 13,50%

Delno drži 19,40%

Drži 15,50%

V celoti drži 32,20%

 

V 32,90 % podjetij nimajo sistema nagrajevanja posebej napisanega za njihovo 
podjetje. V 19,40 % podjetij zgornja trditev delno drži. V 47,70 % podjetij pa imajo 
sistem nagrajevanja napisan posebej za njihovo podjetje. Na podlagi navedenih 
rezultatov lahko vidimo, da imajo v več kot polovici podjetij sistem nagrajevanja 
napisan posebej za njihovo podjetje.  



Empirični del  

56 

Slika 6.10 Sistem nagrajevanja, ki temelji na oceni delovne uspešnosti 
nadrejenega 
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Trditev: Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na 
oceni delovne uspešnosti nadrejenega

Sploh ne drži 38,30%

Ne drži 22,10%

Delno drži 22,70%

Drži 11,70%

V celoti drži 5,20%
 

V 60,40 % podjetij bodisi sploh ne drži bodisi ne drži, da sistem nagrajevanja v 
celoti temelji na oceni delovne uspešnosti nadrejenega. V 22,70 % podjetij delno drži, 
da sistem nagrajevanja temelji na oceni delovne uspešnosti nadrejenega, le v 16,90 % 
podjetij pa zgornja trditev drži. Iz pridobljenih rezultatov lahko vidimo, da v večini 
podjetij sistem nagrajevanja ne temelji na oceni delovne uspešnosti nadrejenega. 

V nadaljevanju sledijo ugotovitve, ki se navezujejo na oceno sistem nagrajevanja: 

− v malo več kot polovici podjetij sistem nagrajevanja ni povzet iz kolektivne 
pogodbe; 

− v več kot polovici podjetij imajo sistem nagrajevanja napisan posebej za 
njihovo podjetje; 

− v večini podjetij sistem nagrajevanja ne temelji na oceni delovne uspešnosti 
nadrejenega. 

Analiza finančnega in nefinančnega nagrajevanja 

V nadaljevanju sledijo odgovori, ki so vezani na finančno in nefinančno 
nagrajevanje v malih in srednje velikih podjetjih, v Sloveniji. Anketiranci so svoje 
odgovore označili tako, da so pri vsakem opisu označili številko, ki najbolje opisuje 
sistem nagrajevanja v njihovem podjetju (1 – sploh ne drži, ni značilno, 5 – zelo drži, je 
značilno). 
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Finančno nagrajevanje 

Slika 6.11 Trinajsta plača 
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Trditev: Sistem nagrajevanja omogoča, da zaposleni 
dobijo trinajsto plačo

Sploh ne drži 28,20%

Ne drži 8,30%

Delno drži 13,50%

Drži 21,80%

V celoti drži 28,20%
 

V tem primeru je 36,50 % anketirancev odgovorilo, da v njihovem podjetju 
zaposleni ne dobijo trinajste plače. Nadaljnjih 13,50 % anketirancev pa je zapisalo, da le 
delno drži, da njihov sistem nagrajevanja omogoča trinajsto plačo. Kar 50 % 
anketirancev pa je odgovorilo, da njihov sistem zaposlenim omogoča izplačilo trinajste 
plače. Iz navedenih rezultatov lahko sklepamo, da v več kot polovici podjetij sistem 
omogoča, da zaposleni dobijo tudi trinajsto plačo. 

Slika 6.12 Delitev dobička 
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Trditev: Sistem nagrajevanja omogoča, da med 
zaposlene lahko razdelimo del dobička

Sploh ne drži 43,90%

Ne drži 16,80%

Delno drži 17,40%

Drži 12,30%

V celoti drži 9,60%
 

Kar 60,70 % anketiranih pravi, da njihov sistem nagrajevanja ne omogoča delitev 
dobička med zaposlene. Nadaljnjih 17,40 % anketiranih pravi, da le delno drži, da v 
njihovem podjetju omogočajo delitev dobička med zaposlene, 21,90 % anketiranih pa 
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pravi, da v njihovem podjetju omogočajo delitev dobička med zaposlene. Iz navedenih 
rezultatov lahko ugotovimo, da v večini podjetij sistem nagrajevanja ne omogoča 
delitev dobička med zaposlene.  

Slika 6.13 Razlikovanje osnovnih plač 
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Trditev: Na istem delovnem mestu imajo zaposleni 
različne osnovne plače

Sploh ne drži 15,40%

Ne drži 12,80%

Delno drži 19,20%

Drži 21,20%

V celoti drži 31,40%
 

V 28,20 % podjetij imajo zaposleni na istem delovnem mestu iste osnovne plače. V 
19,20 % podjetij le delno drži, da imajo zaposleni na istem delovnem mestu iste 
osnovne plače. V 52,60 % podjetij pa imajo zaposleni na istem delovnem mestu različne 
osnovne plače. Iz pridobljenih rezultatov lahko vidimo, da imajo v več kot polovici 
podjetij zaposleni na istem delovnem mestu različne osnovne plače. 

Slika 6.14 Zmanjšanje dela plače 
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Trditev: Zaposlenim, ki jih ocenjujemo kot delovno 
neuspešne, lahko pri izplačilu odtrgamo del plače

Sploh ne drži 25,60%

Ne drži 15,40%

Delno drži 17,90%

Drži 18,60%

V celoti drži 22,50%
 

V 41 % podjetij zaposlenim, ki jih ocenjujejo kot delovno neuspešne, pri izplačilu 
ne odtegnejo dela plače. V 17,90 % podjetij le delno drži, da zaposlenim, ki jih 
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ocenjujejo kot delovne neuspešne, pri izplačilu odtegnejo del plače. V 41,10 % podjetij 
pa zaposlenim, ki jih ocenjujejo kot delovno neuspešne, pri izplačilu odtegnejo del 
plače. Iz pridobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da v približno polovici podjetij 
zaposlenim, ki jih ocenjujejo kot delovno neuspešne, od izplačila odtegnejo del plače.  

Slika 6.15 Stimulacija, v obliki variabilnega dela plače 
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Trditev: Zaposlenim, ki jih ocenimo kot uspešne, 
nudimo tudi denarno stimulacijo v obliki variabilnega 

dela plače

Sploh ne drži 9,10%

Ne drži 3,90%

Delno drži 15,50%

Drži 22,10%

V celoti drži 49,40%
 

V 13 % podjetij zaposlenim, ki jih ocenjujejo kot delovne uspešne, ne nudijo 
denarne stimulacije v obliki variabilnega dela plače. V 15,50 % podjetij pravijo, da 
delno drži, da zaposlenim nudijo denarno stimulacijo v obliki variabilnega dela plače. V 
71,50 % podjetij pa svojim zaposlenim nudijo denarno stimulacijo v obliki variabilnega 
dela plače. Iz podanih odgovorov lahko ugotovimo, da skoraj v večini podjetij 
zaposlenim, ki so ocenjeni kot delovno uspešni, nudijo denarno stimulacijo v obliki 
variabilnega dela plače. Na vprašanje: 'Koliko stimulacije lahko na podlagi plače 
zaposleni prejmejo?', so anketiranci odgovorili: 

− Na podlagi plače, opredeljene v kolektivni pogodbi, lahko zaposleni dobijo 
30,85 % stimulacije. 

− Na podlagi plače, opredeljene v individualni pogodbi, lahko zaposleni dobijo 
31,18 % stimulacije. 

− V povprečju lahko zaposleni, ki so ocenjeni kot delovno uspešni, dobijo 
31,02 % stimulacije v odnosu na celotno plačo.  

Če to primerjamo s podatki Merkačeve (1998, 102), lahko vidimo, da dobijo 
zaposleni v anketiranih podjetjih v povprečju 31 % plače v obliki variabilnega deleža, 
po podatkih Merkačeve pa v večini slovenskih podjetij variabilni del plače v povprečju 
znaša 14,1 %.  
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Nefinančno nagrajevanje 

Slika 6.16 Nematerialne nagrade 
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Trditev: Zaposlenim, ki jih ocenimo kot delovne 
uspešne, v podjetju poleg materialnih nudimo tudi 

nematerialne nagrade

Sploh ne drži 23,10%

Ne drži 14,10%

Delno drži 16,70%

Drži 20,50%

V celoti drži 25,60%
 

Kar 37,20 % anketirancev je odgovorilo, da v njihovem podjetju zaposlenim, ki jih 
ocenjujejo kot delovne uspešne, ne nudijo nematerialnih nagrad. Nadaljnjih 16,70 % 
anketirancev pa pravi, da pri njih le delno drži, da zaposlenim nudijo tudi nematerialne 
nagrade. V 46,10 % primerih anketiranci pravijo, da v njihovem podjetju zaposlenim, ki 
jih ocenjujejo kot delovne uspešne, nudijo poleg materialnih še nematerialne nagrade. Iz 
navedenega sledi, da v približno polovici podjetij zaposlenim, ki jih ocenjujejo kot 
delovne uspešne, poleg materialnih nudijo tudi nematerialne nagrade.  

Slika 6.17 Horizontalno napredovanje  
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Trditev: Sistem nagrajevanja omogoča horizontalno 
napredovanje na delovnem mestu

Sploh ne drži 22,10%

Ne drži 10,40%

Delno drži 28,60%

Drži 22,70%

V celoti drži 16,20%
 

V tem primeru je 32,50 % anketirancev odgovorilo, da njihov sistem nagrajevanja 
ne omogoča horizontalnega napredovanja na delovnem mestu. Nadaljnjih 28,60 % 
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anketirancev pa je odgovorilo, da v njihovem podjetje le delno omogočajo horizontalno 
napredovanje na delovnem mestu, 38,90 % pa je odgovorilo, da v njihovem podjetju 
sistem nagrajevanja omogoča horizontalno napredovanje na delovnem mestu. Iz 
pridobljenih rezultatov lahko vidimo, da v nekoliko več kot polovici podjetij sistem 
nagrajevanja omogoča horizontalno napredovanje na delovnem mestu. 

V nadaljevanju sledijo ugotovitve, ki se navezujejo na finančno in nefinančno 
nagrajevanje: 

− v več kot polovici podjetij sistem nagrajevanja omogoča, da zaposleni dobijo 
trinajsto plačo; 

− v večini podjetij sistem nagrajevanja ne omogoča delitev dobička med 
zaposlene; 

− v približno polovici podjetij zaposlenim, ki jih ocenjujejo kot delovno 
neuspešne, od izplačila odtegnejo del plače; 

− v večini podjetij zaposlenim, ki so ocenjeni kot delovno uspešni, nudijo 
denarno stimulacijo v obliki variabilnega dela plače; 

− v približno polovici podjetij zaposlenim, ki jih ocenjujejo kot delovne uspešne, 
poleg materialnih nudijo tudi nematerialne nagrade; 

− v nekoliko več kot polovici podjetij sistem nagrajevanja omogoča horizontalno 
napredovanje na delovnem mestu. 

6.3.2 Faktorska analiza 

S pomočjo faktorske analize smo na podlagi večjega števila opazovanih 
spremenljivk in z upoštevanjem odvisnosti med njimi opredelili manjše število novih 
spremenljivk, ki so povezane po skupnih lastnostih. Te nove množice spremenljivk se 
imenujejo faktorji.  

Cilji faktorske analize so naslednji (Sharma 1996, 99): 

− določiti majhno število skupnih faktorjev, ki najbolje pojasnjujejo povezave 
med opazovanimi spremenljivkami; 

− opredeliti vsebinsko najprimernejše faktorje; 
− oceniti faktorske uteži, komunalitete in specifične variance opazovanih 

spremenljivk; 
− pojasniti vsebino skupnih faktorjev. 

V faktorsko analizo smo vključili 17 spremenljivk, iz nje pa smo izločili trditvi 
'Sistem nagrajevanja je povzet iz kolektivne pogodbe in se od nje bistveno ne razlikuje 
ter 'Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na oceni delovne uspešnosti nadrejenega', 
ker smo pri prvem poskusu faktorske analize ugotovili, da se ne razporedita v noben 
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faktor. Za faktorsko analizo smo tako uporabili le 15 od prvotnih 17 trditev iz 
vprašalnika. 

Zaradi boljše preglednosti tabel smo vanje vključili le zaporedne številke trditev. 
Pomen trditev je naslednji: 

Tabela 6.1 Poimenovanje trditev 

Številka 
trditve Trditev 

VPR1 Sistem nagrajevanja je posebej napisan za naše podjetje.  
VPR2 Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na oceni uspešnosti posameznika.  
VPR3 Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na oceni uspešnosti delovne 

skupine – tima.  
VPR4 Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na oceni delovne uspešnosti 

celotne organizacije.  
VPR5 Sistem nagrajevanja omogoča, da zaposleni dobijo trinajsto plačo.  
VPR6 Sistem nagrajevanja omogoča, da med zaposlene lahko razdelimo del 

dobička.  
VPR7 Na istem delovnem mestu imajo lahko zaposleni različne osnovne plače.  
VPR8 Zaposleni so seznanjeni, kako in kdaj se ocenjuje njihova delovna 

uspešnost.  
VPR9 V podjetju imamo izdelan poseben sistem, s katerim ocenjujemo delovno 

uspešnost zaposlenih.  
VPR10 Najmanj enkrat letno je z vsakim zaposlenim opravljen pogovor o njegovi 

delovni uspešnosti.  
VPR11 Zaposleni v podjetju vedo, kaj morajo delati, da so ocenjeni kot delovno 

uspešni.  
VPR12 Zaposlenim, ki jih ocenjujemo kot delovno neuspešne, lahko pri izplačilu 

odtegnemo del plače.  
VPR13 Zaposlenim, ki jih ocenimo kot delovno uspešne, v podjetju poleg 

materialnih nudimo tudi nematerialne nagrade.  
VPR14 Zaposlenim, ki jih ocenjujemo kot uspešne, nudimo denarno stimulacijo v 

obliki variabilnega dela plače.  
VPR15 Sistem nagrajevanja omogoča horizontalno napredovanje na delovnem 

mestu.  
 

Korelacijska matrika 

S korelacijsko matriko smo preverili, ali imamo takšne podatke, ki so primerni za 
faktorsko analizo.  
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Tabela 6.2 Korelacijska matrika (prvi del) 

 VPR1 VPR2 VPR3 VPR4 VPR5 VPR6 VPR7 VPR8 
VPR1 1,000 0,335 0,112 0,052 0,165 0,235 0,187 0,429 
VPR2 0,335 1,000 0,129 0,010 0,059 0,040 0,145 0,418 
VPR3 0,112 0,129 1,000 0,326 0,210 0,117 -0,007 0,067 
VPR4 0,052 0,010 0,326 1,000 0,263 0,062 0,052 -0,039 
VPR5 0,165 0,059 0,210 0,263 1,000 0,461 0,253 0,178 
VPR6 0,235 0,040 0,117 0,062 0,461 1,000 0,154 0,300 
VPR7 0,187 0,145 -0,007 0,052 0,253 0,154 1,000 0,133 
VPR8 0,429 0,418 0,067 -0,039 0,178 0,300 0,133 1,000 
VPR9 0,533 0,481 0,125 -0,060 0,092 0,243 0,166 0,583 
VPR10 0,380 0,231 0,167 0,223 0,267 0,165 0,226 0,424 
VPR11 0,313 0,392 0,128 0,116 0,269 0,233 0,144 0,605 
VPR12 0,038 -0,078 0,010 -0,124 0,160 0,190 0,225 0,172 
VPR13 0,111 0,118 0,281 0,163 0,367 0,275 0,339 0,212 
VPR14 0,251 0,283 0,175 0,080 0,165 0,248 0,098 0,472 
VPR15 0,248 0,198 0,261 0,168 0,224 0,362 0,251 0,327 

 

Tabela 6.3 Korelacijska matrika (drugi del) 

 VPR9 VPR10 VPR11 VPR12 VPR13 VPR14 VPR15 
VPR5_2 0,533 0,380 0,313 0,038 0,111 0,251 0,248 
VPR5_3 0,481 0,231 0,392 -0,078 0,118 0,283 0,198 
VPR5_4 0,125 0,167 0,128 0,010 0,281 0,175 0,261 
VPR5_5 -0,060 0,223 0,116 -0,124 0,163 0,080 0,168 
VPR5_7 0,092 0,267 0,269 0,160 0,367 0,165 0,224 
VPR5_8 0,243 0,165 0,233 0,190 0,275 0,248 0,362 
VPR5_9 0,166 0,226 0,144 0,225 0,339 0,098 0,251 
VPR5_10 0,583 0,424 0,605 0,172 0,212 0,472 0,327 
VPR5_11 1,000 0,347 0,389 0,064 0,181 0,321 0,405 
VPR5_12 0,347 1,000 0,552 0,056 0,428 0,304 0,276 
VPR5_13 0,389 0,552 1,000 0,034 0,326 0,389 0,289 
VPR5_14 0,064 0,056 0,034 1,000 0,294 0,192 0,136 
VPR5_15 0,181 0,428 0,326 0,294 1,000 0,298 0,335 
VPR5_16 0,321 0,304 0,389 0,192 0,298 1,000 0,349 
VPR5_17 0,405 0,276 0,289 0,136 0,335 0,349 1,000 

 

Korelacijsko matriko sestavljajo korelacije 15 spremenljivk (normalizirani podatki). 
Ugotovimo lahko visoko stopnjo medsebojne povezanosti na nivoju statistične 
značilnosti. 

Ker pa korelacijska matrika ni najboljši pokazatelj povezanosti med 
spremenljivkami, smo naredili še statistične teste. 
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Statistični testi 

Tabela 6.4 Kaiser–Meyer–Olkinova mera ustreznosti vzorca in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin mera ustreznosti vzorca – KMO 0,807 
Bartlettov test  χ 579,009 2 
  Df 105 
  Sig. 0,000 

 

Primernost vzorca smo preverili s Kaiser-Meyer-Olkinovo mero statistične 
pomembnosti in Barlettovim testom. KMO mera ustreznosti vzorca nam pokaže, ali so 
podatki ustrezni za faktorsko analizo. Višja kot je mera KMO, bolj so podatki ustrezni 
za faktorsko analizo. Optimalno je, da je KMO večja od 0,8, še sprejemljiva mera pa je 
med 0,5 in 0,6. Če je KMO manjša od 0,5, potem podatki niso ustrezni za faktorsko 
analizo. Barlettov test pa ugotavlja ali je matrika enotska, kar pomeni, da povezanost 
med spremenljivkami ne obstaja. Pri faktorski analizi mora povezanost med 
spremenljivkami obstajat, torej matrika ne sme biti enotska. Če je Sig. manjša od 0,05 
potem matrika ni enotska in so podatki ustrezni, saj med njimi obstaja povezanost. 

V našem primeru KMO znaša 0,807, kar dokazuje, da je izbrani vzorec primeren za 
nadaljnjo obdelavo. Iz tabele 5.4 pa lahko razberemo tudi Bartlettov test, ki je pokazal, 
da so vse korelacije statistično pomembne, saj so spremenljivke, zajete v anketnem 
vprašalniku, dovolj povezane, da lahko izvedemo faktorsko analizo. Razvidno je, da  
matrika ni enotska, saj je vrednost signifikance 0. 
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Komunalitete  

Komunalitete predstavljajo tisti del variance spremenljivk, ki je pojasnjen s 
skupnimi faktorji. Komunaliteta posameznih spremenljivk naj ne bi padla pod 0,40.  

Tabela 6.5 Komunalitete 

 Začetna komunaliteta Ekstrahirana komunaliteta 
VPR1 1,000 0,443 
VPR2 1,000 0,523 
VPR3 1,000 0,546 
VPR4 1,000 0,666 
VPR5 1,000 0,512 
VPR6 1,000 0,631 
VPR7 1,000 0,597 
VPR8 1,000 0,696 
VPR9 1,000 0,666 
VPR10 1,000 0,642 
VPR11 1,000 0,584 
VPR12 1,000 0,585 
VPR13 1,000 0,612 
VPR14 1,000 0,421 
VPR15 1,000 0,472 

 

Iz tabele 5.5 je razvidno, da ni nobena komunaliteta spremenljivk padla pod 0,40, 
kar pomeni, da lahko vse spremenljivke povežemo s skupnimi faktorji. Največji 
odstotek (69,90 %) variance spremenljivke VPR8 lahko pojasnimo s skupnimi faktorji. 
Najmanj je s skupnimi faktorji povezana spremenljivka VPR14 (42,10 %). 
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Tabela 6.6 Celotna pojasnitev variance 

 Začetna lastna vrednost Začetni seštevek kvadratov Rotirani 
Faktorji  Skupaj % 

variance  Kumulativni %  Skupaj % 
variance 

 Kumulativni 
%  Skupaj 

1 4,424 29,496 29,496 4,424 29,496 29,496 3,747 
2 1,769 11,796 41,292 1,769 11,796 41,292 2,122 
3 1,394 9,293 50,585 1,394 9,293 50,585 1,898 
4 1,010 6,735 57,320 1,010 6,735 57,320 2,226 
5 0,962 6,412 63,732     
6 0,928 6,186 69,918     
7 0,722 4,815 74,733     
8 0,702 4,683 79,416     
9 0,649 4,329 83,745     
10 0,537 3,580 87,324     
11 0,468 3,118 90,442     
12 0,419 2,796 93,238     
13 0,383 2,554 95,791     
14 0,350 2,330 98,122     
15 0,282 1,878 100,000        

 

Prvi faktor nam pojasni 29,50 % celotne variance, drugi 11,80 %, tretji 9,29 % in 
četrti 6,36 % celotne variance. Vsi faktorji skupaj nam pojasnijo 57,32 % variance. 
Ostalo varianco (42,68 %) lahko pripišemo specifičnim faktorjem, katere ne moremo 
pojasniti z vključenimi spremenljivkami.  

Iz petnajstih spremenljivk smo na koncu dobili štiri faktorje.  
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Tabela 6.7 Pattern matrika  

 Faktorji 

 
Faktor 1 (29,50 %) 

'Nagrajevanje na podlagi 
delovne uspešnosti' 

Faktor 2 
(11,80 %) 
'Finančno 

nagrajevanje' 

Faktor 3 (9,29 %) 
'Nadindividualno 

ocenjevanje delovne 
uspešnosti' 

Faktor 4 
(6,36 %) 
'Motivacija 
zaposlenih' 

VPR9 0,810    
VPR8 0,791    
VPR2 0,733    
VPR1 0,659    
VPR11 0,647    
VPR14 0,481    
VPR6  0,759   
VPR12  0,527   
VPR15  0,461   
VPR5  0,400   
VPR4   0,812  

VPR3   0,690  

VPR7    -0,779 

VPR13    -0,626 

VPR10    -0,491 

 

Iz tabele 5.7 vidimo, da smo prvi faktor poimenovali 'Nagrajevanje na podlagi 
delovne uspešnosti', faktor pa pojasnjuje 29,50 % celotne variance. Vanj so se uvrstili 
naslednji faktorji:  

− Sistem nagrajevanja je posebej napisan za naše podjetje.  
− V podjetju imamo izdelan poseben sistem, s katerim ocenjujemo delovno 

uspešnost zaposlenih.  
− Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na oceni uspešnosti posameznika. 
− Zaposleni v podjetju vedo, kaj morajo delati, da so ocenjeni kot delovno 

uspešni. 
− Zaposleni so seznanjeni, kako in kdaj se ocenjuje njihova delovna uspešnost. 
− Zaposlenim, ki jih ocenjujemo kot uspešne, nudimo denarno stimulacijo v 

obliki variabilnega dela plače. 

Drugi faktor smo poimenovali 'Finančno nagrajevanje', pojasnjuje pa 11,80 % 
celotne variance. Vanj so se uvrstili naslednji faktorji: 

− Sistem nagrajevanja omogoča, da med zaposlene lahko razdelimo del dobička. 
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− Zaposlenim, ki jih ocenjujemo kot delovno neuspešne, lahko pri izplačilu 
odtegnemo del plače. 

− Sistem nagrajevanja omogoča horizontalno napredovanje na delovnem mestu.  
− Sistem nagrajevanja omogoča, da zaposleni dobijo trinajsto plačo.  

Tretji faktor smo poimenovali 'Nadindividualno ocenjevanje delovne uspešnosti'. 
Faktor pojasnjuje 9,29 % celotne variance. Vanj sta se uvrstila naslednja faktorja:  

− Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na oceni uspešnosti delovne skupine – 
tima. 

− Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na oceni delovne uspešnosti celotne 
organizacije. 

Četrti faktor smo poimenovali 'Motivacija zaposlenih', faktor pa pojasnjuje 6,36 % 
celotne variance. Vanj so se uvrstili naslednji faktorji:  

− Na istem delovnem mestu imajo zaposleni lahko različne osnovne plače. 
− Najmanj enkrat letno je z vsakim zaposlenim opravljen pogovor o njegovi 

delovni uspešnosti. 
− Zaposlenim, ki jih ocenimo kot delovno uspešne, v podjetju poleg materialnih 

nudimo tudi nematerialne nagrade. 

6.3.3 Ugotavljanje vpliva individualnih in organizacijskih dejavnikov na 
pridobljene faktorje 

Z namenom, da bi ugotovili, kako na pridobljene faktorje vplivajo različni 
dejavniki, smo opravili T-test, Pearsonov korelacijski koeficient in analizo variance. 
Kot dejavnike smo opredelili: 

− spol, 
− starost, 
− izobrazbo, 
− število zaposlenih, 
− dejavnost podjetja in 
− certifikat kakovosti.  

Faktorji, ki smo jih dobili pomočjo faktorske analize: 

− faktor 1: nagrajevanje na podlagi delovne uspešnosti;  
− faktor 2: finančno nagrajevanje; 
− faktor 3: nadindividualno ocenjevanje delovne uspešnosti in 
− faktor 4: motivacija zaposlenih.  
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Ugotavljanje vpliva spola managerja na faktorje 

Z namenom, da bi ugotovili vpliv spola (moški, ženski) na faktorje, smo opravili T-
test.  

Tabela 6.8 Izvedba T-testa  

T-test t df Sig. 
Faktor 1 Ob predpostavki enakih varianc -0,080 139 0,936 

Ob predpostavki neenakih varianc -0,083 98,431 0,934 
Faktor 2 Ob predpostavki enakih varianc 0,863 139 0,390 

Ob predpostavki neenakih varianc 0,817 77,756 0,417 
Faktor 3 Ob predpostavki enakih varianc 1,219 139 0,225 

Ob predpostavki neenakih varianc 1,197 85,080 0,235 
Faktor 4 Ob predpostavki enakih varianc -2,117 139 0,036 

Ob predpostavki neenakih varianc -1,985 76,021 0,051 

 

Iz tabele 5.8 lahko vidimo, da spol statistično značilno (p < 0,05) vpliva samo na 
četrti faktor, torej na motivacijo zaposlenih. Ženske ocenjujejo, da je motivacija 
zaposlenih pomembnejša kot to menijo moški, saj ženske dajejo večji poudarek 
ocenjevanju individualne delovne uspešnosti ter materialnemu in nematerialnemu 
nagrajevanju.  

Ugotavljanje vpliva starosti managerja, števila zaposlenih in izobrazbe managerja 
na faktorje 

Za to, da bi ugotovili, ali starost managerja, število zaposlenih in izobrazba 
managerja vplivajo na faktorje, smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije.  

Absolutna vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta pod 0,3 kaže na nizko 
stopnjo linearne povezanosti. Absolutna vrednost korelacijskega koeficienta med 0,3 in 
0,6 kaže na srednje močno stopnjo linearne povezanosti med spremenljivkami. 
Absolutna vrednost korelacijskega koeficienta nad 0,6 kaže na močno stopnjo linearne 
povezanosti med spremenljivkami.  
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Tabela 6.9 Pearsonov korelacijski koeficient  

 Faktor Št. zap.  Starost  Izobr. 1 2 3 4 
Faktor 
1 

Pearsonov 
koeficient 1,000 0,186 0,171 -,207 0,002 -0,074 0,059 

Sig.   0,026 0,040 ,013 0,985 0,382 0,488 
N 144,000 144 144 144 74 141 140 

Faktor 
2 

Pearsonov 
koeficient 0,186 1,000 0,101 -0,241 0,130 0,153 0,025 

Sig.  0,026  0,230 0,004 0,271 0,070 0,770 
N 144 144,000 144 144 74 141 140 

Faktor 
3 

Pearsonov 
koeficient 0,171 0,101 1,000 -0,128 0,094 0,011 0,081 

Sig.  0,040 0,230  0,126 0,427 0,893 0,340 
N 144 144 144,000 144 74 141 140 

Faktor 
4 

Pearsonov 
koeficient -0,207 -0,241 -0,128 1,000 0,080 -0,141 -0,004 

Sig.  0,013 0,004 0,126  0,498 0,097 0,960 
N 144 144 144 144,000 74 141 140 

Št. zap Pearsonov 
koeficient 0,002 0,130 0,094 0,080 1,000 -0,049 0,103 

Sig.  0,985 0,271 0,427 0,498  0,664 0,362 
N 74 74 74 74 81,000 80 81 

Starost Pearsonov 
koeficient -0,074 0,153 0,011 -0,141 -0,049 1,000 -0,068 

Sig.  0,382 0,070 0,893 0,097 0,664  0,410 
N 141 141 141 141 80 154,000 151 

Izobra-
zba 

Pearsonov 
koeficient 0,059 0,025 0,081 -0,004 0,103 -0,068 1,000 

Sig.  0,488 0,770 0,340 0,960 0,362 0,410  
N 140 140 140 140 81 151 152,00

0 

 

Iz podatkov, navedenih v tabeli 5.9, smo ugotovili, da: 

− na nagrajevanje na podlagi delovne uspešnosti ne vpliva starost, kot tudi ne 
število zaposlenih in prav tako ne izobrazba; 

− tudi na finančno nagrajevanje ne vpliva starost, kot tudi ne število zaposlenih 
in prav tako ne izobrazba; 

− prav tako na nadindividualno ocenjevanje delovne uspešnosti, kot tudi na 
motivacijo zaposlenih ne vpliva starost, kot tudi ne število zaposlenih in prav 
tako ne izobrazba.  

Iz navedenega lahko ugotovimo, da noben dejavnik nima statistično značilnega 
vpliva na vse štiri faktorje.  
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Ugotavljanje vpliva dejavnosti podjetja na faktorje 

Za ugotavljanje vpliva dejavnosti podjetja (storitvena dejavnost, procesna 
proizvodnja in kosovna proizvodnja) na faktorje smo uporabili analizo variance. 

Tabela 6.10 Analiza variance  

ANOVA df F Sig. 
Faktor 1 Med skupinami 2 0,690 0,503 

Znotraj skupin 136   
Skupaj 138   

Faktor 2 Med skupinami 2 1,389 0,253 
Znotraj skupin 136   
Skupaj 138   

Faktor 3 Med skupinami 2 0,162 0,851 
Znotraj skupin 136   
Skupaj 138   

Faktor 4 Med skupinami 2 1,224 0,297 
Znotraj skupin 136   
Skupaj 138   

 

Iz pridobljenih podatkov lahko vidimo, da dejavnost podjetja nima statistično 
značilnega vpliva na noben faktor. 

Ugotavljanje vpliva certifikata kakovosti na faktorje 

Za ugotavljanje vpliva certifikata kakovosti (certifikat DA, certifikat NE) na 
faktorje smo uporabili t-test. 

Tabela 6.11 Izvedba t-testa  

t-test t df Sig. 
Faktor 1 Ob predpostavki enakih varianc 0,903 139 0,368 

Ob predpostavki neenakih varianc 0,970 99,590 0,334 
Faktor 2 Ob predpostavki enakih varianc 2,795 139 0,006 

Ob predpostavki neenakih varianc 2,917 92,417 0,004 
Faktor 3 Ob predpostavki enakih varianc 0,378 139 0,706 

Ob predpostavki neenakih varianc 0,408 101,002 0,684 
Faktor 4 Ob predpostavki enakih varianc 0,066 139 0,948 

Ob predpostavki neenakih varianc 0,064 79,892 0,949 
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Iz tabele 5.11 je razvidno, da prisotnost certifikata kakovosti statistično značilno 
vpliva (p < 0,05) samo na drugi faktor, torej na finančno nagrajevanje. V podjetjih, kjer 
imajo certifikat kakovosti, je finančno nagrajevanje zaposlenih večje, kot v podjetjih, ki 
certifikata nimajo.  

6.3.4 Regresijska analiza 

Da bi preverili ali lahko z obstoječimi spremenljivkami pojasnimo varianco 
posameznega faktorja, smo opravili še linearno regresijsko analizo (priloga 4). Tvorili 
smo skupine (bloke) neodvisnih spremenljivk, ki smo jih vključili v analizo. Bloke so 
tvorile spremenljivke, ki se vežejo na posameznega respondenta (starost, izobrazba in 
delovna doba), ter spremenljivke, ki se vežejo na organizacijo (velikost podjetja, število 
zaposlenih in (ne)posedovanje certifikata kakovosti). Rezultati analize kažejo, da 
nobena od spremenljivk (niti sklop spremenljivk) na način, kot so bili vključeni v 
analizo, statistično značilno ne pojasnjuje variance nobenega od analiziranih faktorjev. 
Ugotovimo lahko, da na varianco posameznega faktorja vključene spremenljivke nimajo 
statistično značilnega vpliva.  

6.4 Preveritev hipotez 

Na podlagi rezultatov faktorske analize, T-testov, Pearsonovega koeficienta 
korelacije in analize variance smo dobili rezultate, na podlagi katerih lahko potrdimo le 
eno hipotezo – hipotezo 1, ostale tri pa zavržemo.  

Predvidene hipoteze so bile: 

− Hipoteza 1: Motivacija zaposlenih je odvisna predvsem od spola managerja. 
Ženske dajejo večji poudarek motivaciji zaposlenih kot moški.  

− Hipoteza 2: Nagrajevanje na podlagi ocenjevanje delovne uspešnosti je 
odvisno predvsem od velikosti podjetja. Večja podjetja namenjajo več 
pozornosti nagrajevanju delovne uspešnosti kot manjša.  

− Hipoteza 3: Nadindividualno nagrajevanje je odvisno predvsem od dejavnosti 
podjetja. Takšnemu načinu nagrajevanja so bolj naklonjeni v podjetjih, kjer 
izvajajo storitveno dejavnost. 

− Hipoteza 4: Finančno nagrajevanje je odvisno od starosti managerja. Mlajši 
managerji so bolj naklonjeni finančnemu nagrajevanju kot starejši managerji. 

Hipotezo 1 lahko potrdimo, saj ženske ocenjujejo, da je motivacija zaposlenih 
pomembnejša kot to menijo moški. Hipotezo 2 lahko zavržemo, saj velikost podjetja ne 
vpliva na nagrajevanje na podlagi ocenjevanja delovne uspešnosti. Prav tako pa lahko 
zavržemo hipotezi 3 in 4, saj nadindividualno nagrajevanje ni odvisno od dejavnosti 
podjetja ter finančno nagrajevanje ni odvisno od starosti managerja.   
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Edina dejavnika, ki vplivata na motivacijo zaposlenih in finančno nagrajevanje, sta 
spol managerja in certifikat kakovosti. Kot smo v hipotezi 1 potrdili, na motivacijo 
zaposlenih vpliva spol managerja. Na finančno nagrajevanje pa vpliva certifikat 
kakovosti. Iz pridobljenih rezultatov lahko ugotovimo, da ne moremo potrditi teze, ki 
pravi, da na sistem nagrajevanja zaposlenih v majhnih in srednje velikih podjetjih v 
Sloveniji vplivajo tako organizacijski kot tudi individualni dejavniki. Rezultati so nam 
pokazali, da večina dejavnikov ne vpliva na nagrajevanje na podlagi delovne uspešnosti, 
finančno nagrajevanje, nadindividualno ocenjevanje delovne uspešnosti ter delovno 
motivacijo zaposlenih.  
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7 RAZPRAVA IN PREDLOGI ZA PRAKSO 

Sistemi nagrajevanja in motiviranja so nenehno predmet posebnega interesa, saj gre 
za strateško občutljivo tematiko v politiki podjetja. Razlog za interes je ta, da uspešno 
upravljanje sistema nagrajevanja in motiviranja vodi k dobrim poslovnim rezultatom, 
večji produktivnosti, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih, slabo pa povzroča 
demotiviranost, slabe medsebojne interese in poglablja nezaupanje. Temeljna naloga 
managementa je torej omogočiti zaposlenim, da postanejo uspešni. V povezavi s to 
vlogo pa moramo opozoriti predvsem na nagrajevanje zaposlenih, saj imajo zaposleni 
redko besedo pri sistemih nagrajevanja (Gruban 2006, 21).  

Prav zaradi velikega pomena nagrajevanja zaposlenih smo v magistrski nalogi 
poslušali ugotoviti, kaj vse vpliva na sistem nagrajevanja v majhnih in srednje velikih 
podjetjih v Sloveniji. Ugotovili smo, da na ta sistem ne vplivajo niti individualni niti 
organizacijski dejavniki. Nad rezultati empiričnega dela magistrske naloge smo bili 
nekoliko presenečeni, očitno je tudi, da še zmeraj ni izdelanih pravil glede kadrovanja in 
opravljanja kadrovske funkcije. Sistem nagrajevanja in skrb za zaposlene sta odvisna le 
od vsakega kadrovskega delavca posebej. Niti spol niti starost nista ključnega pomena 
pri nagrajevanju zaposlenih. Verjetno številni menijo, da so ženske bolj naklonjene 
nagrajevanju zaposlenih in da je skrb za zaposlene pri njih na višji ravni kot pri moških, 
vendar smo v raziskavi ugotovili, da ni bistvene razlike med moškimi in ženskami, 
razen pri motivaciji zaposlenih, ki ji ženske pripisujejo večji pomen kot moški. Prav 
tako ni nobene razlike glede izobrazbe in starosti managerja. Če pogledamo 
organizacijske dejavnike, dejavnost podjetja in skrb za kakovost poslovanja (certifikati 
kakovosti), lahko vidimo, da tudi tukaj ni bistvenih razlik glede nagrajevanja 
zaposlenih.  

Pri ravnanju z ljudmi je najpomembneje, da se vodstvo podjetja zaveda, da je treba 
z ljudmi lepo ravnati, se zavzeti za njihove pravice in jih za opravljeno delo tudi 
ustrezno nagraditi. V vseh dejavnostih so še zmeraj ljudje tisti, ki ustvarjajo izdelke in 
storitve, predvsem od njih pa je odvisna tudi dodana vrednost podjetja. Čeprav je v 
storitvenih podjetjih od ljudi odvisno največ, pa ne smemo zanemariti učinka zaposlenih 
tudi v proizvodnih podjetjih. Menimo, da je prav management tisti, ki se mora zavedati 
ključnega pomena ljudi v podjetju. Vodja kadrovske funkcije ima lahko dobro izdelan 
sistem kadrovanja ter velik posluh za potrebe in želje zaposlenih, pa vendar je na koncu 
management tisti, ki odloča o izvajanju konkretnih nalog. Ne trdimo, da je potrebno 
vsakega zaposlenega za vsako opravljeno delo nagraditi, treba pa je predvsem 
prepoznati, kdaj se je zaposleni izredno potrudil in opravil svoje delo dobro ali celo 
bolje, kot je bilo to od njega pričakovano.  

Na podlagi ugotovitev, do katerih smo prišli na podlagi rezultatov magistrskega 
dela, in sicer, da tako organizacijski kot tudi individualni dejavniki ne vplivajo na 
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sistem nagrajevanja v malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji, lahko rečemo, da 
pri nagrajevanju zaposlenih v veliki meri ni pomembno, kdo opravlja kadrovsko 
funkcijo, s čim se podjetje ukvarja in koliko zaposlenih ima. Vendar menimo, da je 
kljub vsemu zelo pomembno, da je za ljudi v podjetju dobro poskrbljeno. Ugotovljeno 
je bilo le, da na motivacijo zaposlenih vpliva spol managerja, kar lahko povežemo z 
demokratičnim slogom vodenja, ki je značilnejši za ženske. Menimo, da bi tudi moški 
morali večjo pozornost posvečati motivaciji zaposlenih. Prav tako se je izkazalo, da na 
finančno nagrajevanje vpliva, ali ima podjetje certifikat kakovosti ali ne. Podjetja s 
certifikatom kakovosti so bolj naklonjena finančnemu nagrajevanju kot podjetja brez 
certifikata. To lahko povežemo s tem, da so podjetja s certifikatom kakovosti že v 
osnovi bolje organizirana in imajo jasno določene naloge in odgovornosti ter 
najverjetneje tudi sistem nagrajevanja. Menimo, da bi morala biti večina podjetij 
naklonjena finančnemu nagrajevanju, prav tako pa ne bi smeli pozabiti na nefinančne 
nagrade.  

Naši predlogi za prakso, ki izhajajo iz rezultatov opisne statistike, so naslednji: 

− V večini podjetij bi morali imeti izdelan lasten sistem nagrajevanja, saj ima 
vsako podjetje določene posebnosti v delovanju in poslovanju.  

− Prav tako bi bilo treba z vsakim zaposlenim enkrat letno opraviti pogovor o 
njegovi delovni uspešnosti. 

− Managerji premalokrat uporabijo možnost delitve dobička kot vrste nagrade. 
Morda se bo to na podlagi Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku, ki je bil 
sprejet v začetku leta 2008, v prihodnje tudi spremenilo. 

− V preveč podjetjih (približno polovici) zaposlenim, ki jih ocenjujejo kot 
delovno neuspešne, od izplačila odtegnejo del plače. Menimo, da to ni pravi 
način, saj so tako zaposleni še manj motivirani za delo, kar pomeni, da bo v 
prihodnje delo opravljeno še slabše. Menimo, da je treba vzrok delovnega 
neuspeha najprej ugotoviti, se o njem pogovoriti in poiskati rešitev, kako bo 
zaposleni delo v prihodnje izboljšal. 

− Managerji premalokrat uporabljajo nematerialne nagrade, čeprav velikokrat ne 
predstavljajo velikih stroškov podjetju, pa vendar vplivajo na povečanje 
motivacije zaposlenih.  

− Pohvalno je, da v večini podjetij zaposlenim, ki so ocenjeni kot delovno 
uspešni, nudijo denarno stimulacijo v obliki variabilnega dela plače. 

− Horizontalno napredovanje na delovnem mestu omogočajo v več kot polovici 
podjetij, saj moramo upoštevati, da nekatera podjetja ne zaposlujejo veliko 
ljudi in so zaradi tega možnosti napredovanja omejene. 
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8 SKLEP 

V začetku magistrske naloge smo v teoretičnih izhodiščih podrobneje opredelili 
motivacijo, opisali osnovne vrste motivov, motivacijske teorije in motivacijske 
dejavnike. V nadaljevanju smo opisali nagrajevanje ter razložili razlike med finančnim 
in nefinančnim nagrajevanjem. Ob koncu prvega dela smo opredelili delovno uspešnost, 
znotraj katere smo opisali ocenjevanje in plačevanje delovne uspešnosti. 

Drugi, empirični dela magistrske naloge je zajemal raziskavo, s katero smo 
poskušali ugotoviti, v kolikšni meri organizacijski in individualni dejavniki vplivajo na 
sistem nagrajevanja zaposlenih v majhnih ter srednje velikih podjetjih v Sloveniji. Med 
organizacijske dejavnike nagrajevanja zaposlenih smo uvrstili dejavnost podjetja, 
standarde kakovosti in število zaposlenih, med individualne pa izobrazbo, spol in starost 
managerja. Najprej smo poskušali ugotoviti, na čem temelji ocena uspešnosti zaposlenih 
v malih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji, kakšen sistem nagrajevanja imajo 
vzpostavljen ter katere načine finančnega in nefinančnega načina nagrajevanja 
uporabljajo. Nadalje smo raziskali vpliv navedenih dejavnikov na nagrajevanje 
zaposlenih ter poskušali potrditi tezo, da na sistem nagrajevanja v majhnih in srednje 
velikih podjetjih v Sloveniji vplivajo tako organizacijski kot tudi individualni dejavniki 
podjetja.  

Raziskavo smo opravili s pomočjo anketnega vprašalnika. V prvem delu 
vprašalnika so se vprašanja navezovala na ocenjevanje delovne uspešnosti, sistem 
nagrajevanja ter finančno in nefinančno nagrajevanje. Drug del je zajemal vprašanja, 
kot so spol, starost, izobrazba, število zaposlenih, dejavnost podjetja, certifikat 
kakovosti itn. Za analizo prvega dela vprašalnika smo uporabili opisno statistiko. 
Nadalje smo izvedli faktorsko analizo in z njo poskušali pridobiti nove množice 
spremenljivk oziroma faktorje. V faktorsko analizo smo vključili 17 spremenljivk, iz nje 
pa smo izključili dve trditvi, ker smo pri prvem poskusu faktorske analize ugotovili, da 
se ne razporedita v noben faktor. Dobili smo štiri faktorje, ki smo jih poimenovali: 

− nagrajevanje na podlagi delovne uspešnosti, 
− finančno nagrajevanje, 
− nadindividualno ocenjevanje delovne uspešnosti in 
− motivacija zaposlenih. 

Z namenom, da bi ugotovili, ali naša teza, ki pravi, da na sistem nagrajevanja 
zaposlenih v majhnih in srednje velikih podjetjih v Sloveniji vplivajo tako 
organizacijski kot tudi individualni dejavniki, drži, smo ugotavljali vpliv dejavnikov na 
pridobljene faktorje. Vpliv dejavnikov na štiri faktorje smo opravili s T-testom, 
Pearsonov korelacijskim koeficientom in analizo variance. Kot dejavnike smo opredelili 
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spol, starost in izobrazbo managerja, število zaposlenih, dejavnost podjetja in certifikat 
kakovosti. 

Iz pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da noben od navedenih dejavnikov nima 
bistvenega vpliva na sistem nagrajevanja v podjetjih. Edina dejavnika, ki vplivata na 
sistem nagrajevanja, in sicer na motivacijo zaposlenih ter finančno nagrajevanje sta spol 
managerja in certifikat kakovosti. Na motivacijo zaposlenih vpliva spol managerja, na 
finančno nagrajevanje pa certifikat kakovosti, kar pa ni bilo dovolj, da bi lahko potrdili 
našo tezo.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Ocenite naslednje trditve o nagrajevanju zaposlenih. Svoj odgovor označite 
tako, da pri vsakem opisu označite eno številko, ki najbolje opisuje sistem 
nagrajevanja v vašem podjetju (1 – sploh ne drži, ni značilno, 5 – zelo drži, je 
značilno).  
Sistem nagrajevanja je povzet iz kolektivne pogodbe in se od nje 
bistveno ne razlikuje.  

1 2 3 4 5 

Sistem nagrajevanja je posebej napisan za naše podjetje.  1 2 3 4 5 

Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na oceni uspešnosti 
posameznika.  

1 2 3 4 5 

Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na oceni uspešnosti delovne 
skupine - tima.  

1 2 3 4 5 

Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na oceni delovne uspešnosti 
celotne organizacije.  

1 2 3 4 5 

Sistem nagrajevanja v glavnem temelji na oceni delovne uspešnosti 
nadrejenega.  

1 2 3 4 5 

Sistem nagrajevanja omogoča, da zaposleni dobijo trinajsto plačo.  1 2 3 4 5 

Sistem nagrajevanja omogoča, da med zaposlene lahko razdelimo del 
dobička.  

1 2 3 4 5 

Na istem delovnem mestu imajo zaposleni lahko različne osnovne 
plače.  

1 2 3 4 5 

Zaposleni so seznanjeni, kako in kdaj se ocenjuje njihova delovna 
uspešnost.  

1 2 3 4 5 

V podjetju imamo izdelan poseben sistem, s katerim ocenjujemo 
delovno uspešnost zaposlenih.  

1 2 3 4 5 

Najmanj enkrat letno je z vsakim zaposlenim opravljen pogovor o 
njegovi delovni uspešnosti.  

1 2 3 4 5 

Zaposleni v podjetju vedo, kaj morajo delati, da so ocenjeni kot 
delovno uspešni.  

1 2 3 4 5 

Zaposlenim, ki jih ocenjujemo kot delovno neuspešne, lahko pri 
izplačilu odtegnemo del plače.  

1 2 3 4 5 

Zaposlenim, ki jih ocenimo kot delovno uspešne, v podjetju poleg 
materialnih nudimo tudi nematerialne nagrade.  

1 2 3 4 5 

Zaposlenim, ki jih ocenjujemo kot uspešne, nudimo denarno 
stimulacijo v obliki variabilnega dela plače.  

1 2 3 4 5 

Sistem nagrajevanja omogoča horizontalno napredovanje na 
delovnem mestu.  

1 2 3 4 5 
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2. Kolikšen je delež stimulacije (nagrade) v odnosu na celo plačo, ki ga v 
povprečju lahko dobijo zaposleni zaradi svojega uspešnega dela oz. uspešnega 
dela skupine/tima? Vpišite odstotek stimulacije, ki ga lahko zaposleni dobijo na 
podlagi kolektivne pogodbe ali individualne pogodbe.  
Plača, opredeljena v kolektivni pogodbi: (% stimulacije)  
Plača, opredeljena v individualni pogodbi: (% stimulacije)  

 

3. Razporedite svoje delo med naslednja področja, tako, da določite odstotkovni 
delež, ki ga posameznemu področju v povprečju namenjate.  
1. Delo z ljudmi (vodenje, iskanje dobrih kadrov, svetovanje in usmerjanje 
sodelavcev, reševanje konfliktov, nagrajevanje ipd.)  

 %  

2. Ukvarjanje s poslovnimi zadevami (vodenje poslov, iskanje novih 
priložnosti ipd. )  

 %  

3. Načrtovanje razvojnih možnosti in snovanje strateških ciljev 
(predvidevanje razvojnih možnosti, pridobivanje informacij ter analiza 
dogodkov v poslovnem okolju)  

 %  

4. Nadziranje uresničevanja ciljev (preverjanje rezultatov s plani, kontrola 
doseženih kazalcev, kontrola sodelavcev)  

 %  

5. Organiziranje dela (urejanje organizacijskih zadev, razporejanje 
sodelavcev na določena dela, skrb za vire)  

 %  

6. Načrtovanje lastnega dela (priprava na delo in razporejanje svojih 
zadolžitev, načrtovanje lastne kariere)  

 %  

7. Delo z lastniki (nadzorni svet ipd.)   %  
8. Lobiranje in iskanje povezav   %  
9. Drugo  %  
Skupaj   100%  
 

 

 
PROSIMO VAS, DA ODGOVORITE ŠE NA NEKAJ VPRAŠANJ, KI SE 
NAVEZUJEJO NA STORITEV OZ. PROIZVODNJO V VAŠEM PODJETJU. 
4. Tip vaše dejavnosti:  

Storitvena dejavnost  
Procesna proizvodnja  
Kosovna proizvodnja  

 

 
 
 
 
 
 
 

5. Ali imate v vašem podjetju kakšen certifikat kakovosti?  

Da Ne  

Če da, katerega:  
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6. Ali v vašem podjetju izračunavate naslednje kazalnike:  

Prihodek na delovno mesto  Da Ne  

Strošek na delovno mesto  Da Ne  
 

ZA KONEC VAS PROSIMO, DA NAM ZAUPATE ŠE NEKAJ PODATKOV, KI 
JIH POTREBUJEMO ZA ANALIZO ODGOVOROV.  

7. Spol: M Ž   

8. Starost:   

9. Število let delovne dobe:   

10. Število let dela na sedanjem delovnem mestu:   

11. Navedite zadnjo šolo, ki ste jo dokončali:  
 dokončana 4-letna srednja šola 
 nedokončana višja, visoka šola ali fakulteta, dokončana 2-letna višja šola  
 dokončana visoka šola, fakulteta 
 specializacija, magisterij, doktorat  

 

 

 
 





Priloga 2 

 

FAKTORSKA ANALIZA 

 VPR
5_2 

VPR
5_3 

VPR
5_4 

VPR
5_5 

VPR
5_7 

VPR
5_8 

VPR
5_9 

VPR5
_10 

VPR5
_11 

VPR5
_12 

VPR5
_13 

VPR5
_14 

VPR5
_15 

VPR5
_16 

VPR5
_17 

VPR5
_2 1,000 ,335 ,112 ,052 ,165 ,235 ,187 ,429 ,533 ,380 ,313 ,038 ,111 ,251 ,248 

VPR5
_3 ,335 1,000 ,129 ,010 ,059 ,040 ,145 ,418 ,481 ,231 ,392 -,078 ,118 ,283 ,198 

VPR5
_4 ,112 ,129 1,000 ,326 ,210 ,117 -,007 ,067 ,125 ,167 ,128 ,010 ,281 ,175 ,261 

VPR5
_5 ,052 ,010 ,326 1,000 ,263 ,062 ,052 -,039 -,060 ,223 ,116 -,124 ,163 ,080 ,168 

VPR5
_7 ,165 ,059 ,210 ,263 1,000 ,461 ,253 ,178 ,092 ,267 ,269 ,160 ,367 ,165 ,224 

VPR5
_8 ,235 ,040 ,117 ,062 ,461 1,000 ,154 ,300 ,243 ,165 ,233 ,190 ,275 ,248 ,362 

VPR5
_9 ,187 ,145 -,007 ,052 ,253 ,154 1,000 ,133 ,166 ,226 ,144 ,225 ,339 ,098 ,251 

VPR5
_10 ,429 ,418 ,067 -,039 ,178 ,300 ,133 1,000 ,583 ,424 ,605 ,172 ,212 ,472 ,327 

VPR5
_11 ,533 ,481 ,125 -,060 ,092 ,243 ,166 ,583 1,000 ,347 ,389 ,064 ,181 ,321 ,405 

VPR5
_12 ,380 ,231 ,167 ,223 ,267 ,165 ,226 ,424 ,347 1,000 ,552 ,056 ,428 ,304 ,276 

VPR5
_13 ,313 ,392 ,128 ,116 ,269 ,233 ,144 ,605 ,389 ,552 1,000 ,034 ,326 ,389 ,289 

VPR5
_14 ,038 -,078 ,010 -,124 ,160 ,190 ,225 ,172 ,064 ,056 ,034 1,000 ,294 ,192 ,136 

VPR5
_15 ,111 ,118 ,281 ,163 ,367 ,275 ,339 ,212 ,181 ,428 ,326 ,294 1,000 ,298 ,335 

VPR5
_16 ,251 ,283 ,175 ,080 ,165 ,248 ,098 ,472 ,321 ,304 ,389 ,192 ,298 1,000 ,349 

VPR5
_17 ,248 ,198 ,261 ,168 ,224 ,362 ,251 ,327 ,405 ,276 ,289 ,136 ,335 ,349 1,000 

 
KMO and Bartlett's Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,807 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 597,009 

Df 105 

Sig. ,000 
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Communalities  

 Initial Extraction 

VPR5_2 1,000 ,443 

VPR5_3 1,000 ,523 

VPR5_4 1,000 ,546 

VPR5_5 1,000 ,666 

VPR5_7 1,000 ,512 

VPR5_8 1,000 ,631 

VPR5_9 1,000 ,597 

VPR5_10 1,000 ,696 

VPR5_11 1,000 ,666 

VPR5_12 1,000 ,642 

VPR5_13 1,000 ,584 

VPR5_14 1,000 ,585 

VPR5_15 1,000 ,612 

VPR5_16 1,000 ,421 

VPR5_17 1,000 ,472 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings(a) 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% Total % of 

Variance 
Cumulative 

% Total 

1 4,424 29,496 29,496 4,424 29,496 29,496 3,747 

2 1,769 11,796 41,292 1,769 11,796 41,292 2,122 

3 1,394 9,293 50,585 1,394 9,293 50,585 1,898 

4 1,010 6,735 57,320 1,010 6,735 57,320 2,226 

5 ,962 6,412 63,732     

6 ,928 6,186 69,918     

7 ,722 4,815 74,733     

8 ,702 4,683 79,416     

9 ,649 4,329 83,745     

10 ,537 3,580 87,324     

11 ,468 3,118 90,442     

12 ,419 2,796 93,238     

13 ,383 2,554 95,791     

14 ,350 2,330 98,122     

15 ,282 1,878 100,000     

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

a When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Pattern Matrix(a)  

 
Component 

1 2 3 4 

VPR5_11 ,810    

VPR5_10 ,791    

VPR5_3 ,733    

VPR5_2 ,659    

VPR5_13 ,647    

VPR5_16 ,481    

VPR5_8  ,759   

VPR5_14  ,527   

VPR5_17  ,461   

VPR5_7  ,400   

VPR5_5   ,812  

VPR5_4   ,690  

VPR5_9    -,779 

VPR5_15    -,626 

VPR5_12    -,491 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.  

a Rotation converged in 17 iterations. 
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KORELACIJE 

T-test 
Group Statistics 

 VPR23_1 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

REGR factor score 1 for analysis 1 1 95 ,0021633 1,03965360 ,10666621 

2 46 ,0165968 ,93223897 ,13745114 
REGR factor score 2 for analysis 1 1 95 ,0515354 ,95010879 ,09747911 

2 46 -,1043164 1,11248981 ,16402767 
REGR factor score 3 for analysis 1 1 95 ,0812823 ,98531134 ,10109081 

2 46 -,1382247 1,03799732 ,15304436 
REGR factor score 4 for analysis 1 1 95 -,1235652 ,93171537 ,09559198 

2 46 ,2556530 1,12180701 ,16540142 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 
REGR factor score 1 for 
analysis 1 

Equal variances 
assumed ,459 ,499 -,080 139 ,936 -,01443354 ,18072789 -,37176469 ,34289761 

Equal variances not 
assumed 

  -,083 98,431 ,934 -,01443354 ,17398418 -,35968060 ,33081352 

REGR factor score 2 for 
analysis 1 

Equal variances 
assumed 1,881 ,172 ,863 139 ,390 ,15585183 ,18062326 -,20127246 ,51297612 

Equal variances not 
assumed 

  ,817 77,756 ,417 ,15585183 ,19080685 -,22403423 ,53573789 

REGR factor score 3 for 
analysis 1 

Equal variances 
assumed ,518 ,473 1,219 139 ,225 ,21950705 ,18010564 -,13659381 ,57560790 

Equal variances not 
assumed 

  1,197 85,080 ,235 ,21950705 ,18341736 -,14517084 ,58418493 

REGR factor score 4 for 
analysis 1 

Equal variances 
assumed 3,132 ,079 -2,117 139 ,036 -,37921819 ,17912834 -,73338675 -,02504963 

Equal variances not 
assumed 

  -1,985 76,021 ,051 -,37921819 ,19103784 -,75970128 ,00126491 
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PEARSONOV KOLERACIJSKI KOEFICIENT 
  REGR factor score 1 

for analysis 1 
REGR factor score 2 

for analysis 1 
REGR factor score 3 

for analysis 1 
REGR factor score 4 

for analysis 1 st_zaposlenih starost VPR28_1 

REGR factor score 1 for 
analysis 1 

Pearson Correlation 1,000 ,186* ,171* -,207* ,002 -,074 ,059 
Sig. (2-tailed)  ,026 ,040 ,013 ,985 ,382 ,488 
N 144,000 144 144 144 74 141 140 

REGR factor score 2 for 
analysis 1 

Pearson Correlation ,186* 1,000 ,101 -,241** ,130 ,153 ,025 
Sig. (2-tailed) ,026  ,230 ,004 ,271 ,070 ,770 
N 144 144,000 144 144 74 141 140 

REGR factor score 3 for 
analysis 1 

Pearson Correlation ,171* ,101 1,000 -,128 ,094 ,011 ,081 
Sig. (2-tailed) ,040 ,230  ,126 ,427 ,893 ,340 
N 144 144 144,000 144 74 141 140 

REGR factor score 4 for 
analysis 1 

Pearson Correlation -,207* -,241** -,128 1,000 ,080 -,141 -,004 
Sig. (2-tailed) ,013 ,004 ,126  ,498 ,097 ,960 
N 144 144 144 144,000 74 141 140 

st_zaposlenih Pearson Correlation ,002 ,130 ,094 ,080 1,000 -,049 ,103 
Sig. (2-tailed) ,985 ,271 ,427 ,498  ,664 ,362 
N 74 74 74 74 81,000 80 81 

starost Pearson Correlation -,074 ,153 ,011 -,141 -,049 1,000 -,068 
Sig. (2-tailed) ,382 ,070 ,893 ,097 ,664  ,410 
N 141 141 141 141 80 154,000 151 

VPR28_1 Pearson Correlation ,059 ,025 ,081 -,004 ,103 -,068 1,000 
Sig. (2-tailed) ,488 ,770 ,340 ,960 ,362 ,410  
N 140 140 140 140 81 151 152,000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).       
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       
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ANALIZA VARIANCE 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

REGR factor score 1 for analysis 1 Between Groups 1,408 2 ,704 ,690 ,503 

Within Groups 138,705 136 1,020   
Total 140,113 138    

REGR factor score 2 for analysis 1 Between Groups 2,785 2 1,392 1,389 ,253 
Within Groups 136,290 136 1,002   
Total 139,075 138    

REGR factor score 3 for analysis 1 Between Groups ,334 2 ,167 ,162 ,851 
Within Groups 140,101 136 1,030   
Total 140,435 138    

REGR factor score 4 for analysis 1 Between Groups 2,463 2 1,231 1,224 ,297 
Within Groups 136,764 136 1,006   
Total 139,227 138    
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T-test 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality 
of Variances t-test for Equality of Means 

 

F Sig. t df 
Sig.  

(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

 Lower Upper 
REGR factor score 1 for analysis 1 Equal variances assumed ,983 ,323 ,903 139 ,368 ,16470905 ,18246217 -,19605108 ,52546918 

Equal variances not assumed   ,970 99,590 ,334 ,16470905 ,16978769 -,17216190 ,50158000 

REGR factor score 2 for analysis 1 Equal variances assumed ,835 ,362 2,795 139 ,006 ,49648096 ,17761672 ,14530113 ,84766079 
Equal variances not assumed   2,917 92,417 ,004 ,49648096 ,17020986 ,15844980 ,83451212 

REGR factor score 3 for analysis 1 Equal variances assumed 3,358 ,069 ,378 139 ,706 ,06899680 ,18267763 -,29218934 ,43018295 
Equal variances not assumed   ,408 101,002 ,684 ,06899680 ,16905367 -,26636013 ,40435374 

REGR factor score 4 for analysis 1 Equal variances assumed ,025 ,874 ,066 139 ,948 ,01202011 ,18347367 -,35073993 ,37478015 
Equal variances not assumed   ,064 79,892 ,949 ,01202011 ,18662593 -,35938507 ,38342529 
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REGRESIJSKA ANALIZA 

Kot odvisne spremenljivke smo opredelili: 
1. nagrajevanje na podlagi delovne uspešnosti;  
2. finančno nagrajevanje; 
3. nadindividualno ocenjevanje delovne uspešnosti in 
4. motivacijo zaposlenih.  
Kot neodvisne spremenljivke smo opredelili: 
− starost respondenta, 
− izobrazbo respondenta, 
− delovna doba respondenta, 
− leta delovanja podjetja, 
− število zaposlenih in 
− certifikat kakovosti. 

 

Povezanost  neodvisnih spremenljivk in  faktorja 1  –  nagrajevanje na podlagi delovne 
uspešnosti 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,248a ,062 ,006 1,09001264 
2 ,253b ,064 -,021 1,10516240 
3 ,265c ,070 -,030 1,10969996 

a. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba 

b. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih 

c. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih, 
certifikat kakovosti 

 
ANOVAd 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5,309 4 1,327 1,117 ,356a 

Residual 80,793 68 1,188   

Total 86,101 72    
2 Regression 5,490 6 ,915 ,749 ,612b 

Residual 80,611 66 1,221   
Total 86,101 72    

3 Regression 6,058 7 ,865 ,703 ,670c 
Residual 80,043 65 1,231   
Total 86,101 72    

a. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba 
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b. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih 

c. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih, 
certifikat kakovostu 

d. Dependent Variable: REGR factor score   1 for analysis 1 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,327 1,378  1,688 ,096 

izobrazba respondenta ,129 ,150 ,106 ,860 ,393 

starost -,104 ,055 -,768 -1,898 ,062 

Ddoba ,087 ,053 ,674 1,650 ,104 

DMsedaj ,025 ,029 ,115 ,858 ,394 
2 (Constant) 2,243 1,429  1,570 ,121 

izobrazba respondenta ,131 ,153 ,108 ,860 ,393 
starost -,104 ,056 -,765 -1,856 ,068 
Ddoba ,087 ,054 ,672 1,616 ,111 
DMsedaj ,026 ,030 ,120 ,871 ,387 
st_zaposlenih 4,946E-5 ,001 ,006 ,043 ,966 
leta delovanja podjetja ,003 ,008 ,043 ,300 ,765 

3 (Constant) 2,482 1,478  1,680 ,098 
izobrazba respondenta ,121 ,154 ,100 ,788 ,434 
starost -,099 ,057 -,731 -1,753 ,084 
Ddoba ,086 ,054 ,667 1,595 ,115 
DMsedaj ,021 ,031 ,096 ,678 ,500 
st_zaposlenih ,000 ,001 -,017 -,116 ,908 
leta delovanja podjetja ,002 ,008 ,038 ,268 ,790 
certifikat kakovosti -,204 ,300 -,089 -,679 ,499 

a. Dependent Variable: REGR factor score   1 for analysis 1 

 
Excluded Variablesc 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 
1 st_zaposlenih ,029a ,244 ,808 ,030 ,955 

leta delovanja podjetja ,046a ,386 ,701 ,047 ,986 

certifikat kakovostu -,092a -,743 ,460 -,090 ,913 
2 certifikat kakovostu -,089b -,679 ,499 -,084 ,831 

a. Predictors in the Model: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba 

b. Predictors in the Model: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, 
st_zaposlenih 

c. Dependent Variable: REGR factor score   1 for analysis 1 
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Povezanost neodvisnih spremenljivk in faktorja 2 –  finančno nagrajevanje 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,258a ,067 ,012 ,99551430 
2 ,307b ,094 ,012 ,99548337 
3 ,356c ,127 ,033 ,98494696 

a. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba 

b. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih 

c. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih, 
certifikat kakovost 

 
ANOVAd 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 4,806 4 1,202 1,212 ,314a 

Residual 67,391 68 ,991   

Total 72,197 72    
2 Regression 6,792 6 1,132 1,142 ,348b 

Residual 65,405 66 ,991   
Total 72,197 72    

3 Regression 9,140 7 1,306 1,346 ,244c 
Residual 63,058 65 ,970   
Total 72,197 72    

a. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba 

b. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih 

c. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih, 
certifikat kakovostu 

d. Dependent Variable: REGR factor score   2 for analysis 1 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,613 1,259  1,281 ,205 

izobrazba respondenta ,193 ,137 ,173 1,411 ,163 

starost -,086 ,050 -,693 -1,718 ,090 

Ddoba ,088 ,048 ,744 1,825 ,072 

DMsedaj ,010 ,026 ,049 ,370 ,713 
2 (Constant) 1,474 1,287  1,145 ,256 

izobrazba respondenta ,192 ,138 ,172 1,393 ,168 
starost -,088 ,051 -,710 -1,751 ,085 
Ddoba ,090 ,048 ,760 1,857 ,068 
DMsedaj ,015 ,027 ,076 ,564 ,575 
st_zaposlenih ,001 ,001 ,107 ,753 ,454 
leta delovanja podjetja ,005 ,008 ,085 ,606 ,547 

3 (Constant) 1,961 1,311  1,495 ,140 
izobrazba respondenta ,171 ,137 ,154 1,252 ,215 
starost -,079 ,050 -,635 -1,569 ,121 
Ddoba ,089 ,048 ,748 1,846 ,069 
DMsedaj ,005 ,027 ,024 ,178 ,859 
st_zaposlenih ,000 ,001 ,055 ,379 ,706 
leta delovanja podjetja ,004 ,007 ,075 ,542 ,590 
certifikat kakovostu -,415 ,267 -,198 -1,556 ,125 

a. Dependent Variable: REGR factor score   2 for analysis 1 

 
Excluded Variablesc 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 st_zaposlenih ,153a 1,286 ,203 ,155 ,955 

leta delovanja podjetja ,141a 1,203 ,233 ,145 ,986 

certifikat kakovostu -,230a -1,910 ,060 -,227 ,913 
2 certifikat kakovostu -,198b -1,556 ,125 -,189 ,831 

a. Predictors in the Model: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba 

b. Predictors in the Model: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, 
st_zaposlenih 

c. Dependent Variable: REGR factor score   2 for analysis 1 
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Povezanost neodvisnih spremenljivk in faktorja 3 –  nadindividualno nagrajevanje delovne 
uspešnosti 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,213a ,045 -,011 1,05169905 
2 ,248b ,062 -,024 1,05834488 
3 ,287c ,083 -,016 1,05447397 

a. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba 

b. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih 

c. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih, 
certifikat kakovostu 

 
ANOVAd 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3,573 4 ,893 ,808 ,525a 

Residual 75,213 68 1,106   

Total 78,786 72    
2 Regression 4,860 6 ,810 ,723 ,632b 

Residual 73,926 66 1,120   
Total 78,786 72    

3 Regression 6,512 7 ,930 ,837 ,561c 
Residual 72,274 65 1,112   
Total 78,786 72    

a. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba 

b. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih 

c. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih, 
certifikat kakovostu 

d. Dependent Variable: REGR factor score   3 for analysis 1 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,367 1,330  -1,028 ,308 

izobrazba respondenta ,190 ,144 ,164 1,320 ,191 

starost ,035 ,053 ,270 ,662 ,510 

Ddoba -,041 ,051 -,335 -,813 ,419 

DMsedaj ,021 ,028 ,101 ,749 ,457 
2 (Constant) -1,583 1,369  -1,157 ,251 

izobrazba respondenta ,197 ,146 ,169 1,348 ,182 
starost ,036 ,054 ,276 ,668 ,506 
Ddoba -,042 ,052 -,339 -,813 ,419 
DMsedaj ,024 ,028 ,115 ,839 ,405 
st_zaposlenih ,000 ,001 ,023 ,161 ,873 
leta delovanja podjetja ,006 ,008 ,115 ,807 ,423 

3 (Constant) -1,175 1,404  -,837 ,406 
izobrazba respondenta ,180 ,146 ,155 1,230 ,223 
starost ,044 ,054 ,337 ,812 ,420 
Ddoba -,043 ,051 -,349 -,840 ,404 
DMsedaj ,015 ,029 ,074 ,523 ,603 
st_zaposlenih ,000 ,001 -,019 -,126 ,900 
leta delovanja podjetja ,006 ,008 ,107 ,755 ,453 
certifikat kakovostu -,348 ,285 -,159 -1,219 ,227 

a. Dependent Variable: REGR factor score   3 for analysis 1 

 
Excluded Variablesc 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 st_zaposlenih ,086a ,707 ,482 ,086 ,955 

leta delovanja podjetja ,127a 1,067 ,290 ,129 ,986 

certifikat kakovostu -,175a -1,422 ,160 -,171 ,913 
2 certifikat kakovostu -,159b -1,219 ,227 -,149 ,831 

a. Predictors in the Model: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba 

b. Predictors in the Model: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, 
st_zaposlenih 

c. Dependent Variable: REGR factor score   3 for analysis 1 
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Povezanost neodvisnih spremenljivk in fakorja 4  –  motivacija zaposlenih 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,190a ,036 -,021 ,93465051 
2 ,205b ,042 -,045 ,94582828 
3 ,225c ,051 -,052 ,94870295 

a. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba 

b. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih 

c. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih, 
certifikat kakovosti 

 
ANOVAd 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,217 4 ,554 ,635 ,640a 

Residual 59,403 68 ,874   

Total 61,620 72    
2 Regression 2,577 6 ,430 ,480 ,821b 

Residual 59,043 66 ,895   
Total 61,620 72    

3 Regression 3,118 7 ,445 ,495 ,835c 
Residual 58,502 65 ,900   
Total 61,620 72    

a. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba 

b. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih 

c. Predictors: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, st_zaposlenih, 
certifikat kakovostu 

d. Dependent Variable: REGR factor score   4 for analysis 1 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,074 1,182  -,063 ,950 

izobrazba respondenta -,149 ,128 -,144 -1,159 ,251 

starost ,023 ,047 ,197 ,481 ,632 

Ddoba -,028 ,045 -,260 -,627 ,532 

DMsedaj -,015 ,025 -,085 -,626 ,533 
2 (Constant) -,116 1,223  -,095 ,925 

izobrazba respondenta -,150 ,131 -,146 -1,149 ,255 
starost ,021 ,048 ,186 ,447 ,656 
Ddoba -,027 ,046 -,250 -,594 ,555 
DMsedaj -,013 ,025 -,072 -,517 ,607 
st_zaposlenih ,000 ,001 ,058 ,394 ,695 
leta delovanja podjetja ,001 ,007 ,030 ,207 ,836 

3 (Constant) ,117 1,263  ,093 ,926 
izobrazba respondenta -,160 ,132 -,155 -1,214 ,229 
starost ,026 ,048 ,226 ,536 ,594 
Ddoba -,028 ,046 -,256 -,607 ,546 
DMsedaj -,018 ,026 -,099 -,687 ,495 
st_zaposlenih ,000 ,001 ,031 ,202 ,840 
leta delovanja podjetja ,001 ,007 ,025 ,172 ,864 
certifikat kakovostu -,199 ,257 -,103 -,775 ,441 

a. Dependent Variable: REGR factor score   4 for analysis 1 

 
Excluded Variablesc 

Model Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 
1 st_zaposlenih ,074a ,604 ,548 ,074 ,955 

leta delovanja podjetja ,060a ,500 ,619 ,061 ,986 

certifikat kakovostu -,117a -,939 ,351 -,114 ,913 
2 certifikat kakovostu -,103b -,775 ,441 -,096 ,831 

a. Predictors in the Model: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba 

b. Predictors in the Model: (Constant), DMsedaj, izobrazba respondenta, starost, Ddoba, leta delovanja podjetja, 
st_zaposlenih 

c. Dependent Variable: REGR factor score   4 for analysis 1 
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