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POVZETEK 

Pojma znanje in motiviranost lahko tesno povežemo s poslovno uspešnostjo podjetja. V 

kakšnem razmerju sta pojma znanje in motiviranost do poslovne uspešnosti oziroma ali ju 

lahko definiramo kot ključna dejavnika, pa je namen tega magistrskega dela. V prvem delu 

naloge opisujemo pojme znanja, motiviranosti in poslovne uspešnosti. V nadaljevanju so 

podana teoretična izhodišča. Povzeta so mnenja nekaterih priznanih avtorjev, ki razpravljajo 

bodisi o znanju in motiviranosti ali odnosu do poslovne uspešnosti. Drugi del temelji na 

raziskavi, izvedeni z anketnim vprašalnikom. S pomočjo odgovorov tega anketnega 

vprašalnika so nastali rezultati, ki so predstavljali osnovo za analizo. 

Ključne besede: znanje, motiviranost, poslovna uspešnost, dodana vrednost, zadovoljstvo 

zaposlenih. 

 

SUMMARY 

The term of knowledge and motivation closely associate with the business success of the 

company. What kind of relation between knowledge and motivation to business success, or 

whether they can be defined as the key factor is the purpose of this work. In the first part of 

the work describes the term of knowledge, motivation and business success. Below we 

provide the theoretical background. Hereinafter summarized the opinions of some of the great 

works that discuss either the knowledge or motivation towards business success. The second 

part is based on a survey conducted by questionnaire. With the help of this questionnaire 

responses generated results which are the basis for the analysis.  

Keywords: knowledge, motivation, business success, value added, employee satisfaction. 
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1 IZHODIŠČA PROUČEVANJA 

Znanje kot ključni dejavnik poslovne uspešnosti tiči predvsem v zaposlenih. Poleg znanja 

posameznikov je pomembna sinergija, ki jo ti dosežejo z integracijo znanj na ravni celotnega 

podjetja. S povezanostjo znanja zaposlenih, vodilnega osebja ter managementa lahko podjetja 

dolgoročno dosežejo visoko poslovno uspešnost. Gorišek in Tratnik (2003, 69) dodajata, da 

so ljudje motivirani predvsem za tisto, za kar mislijo, da je v njihovem interesu. Ko zaposleni 

spoznajo, kako se njihove potrebe, cilji, pričakovanja skladajo s cilji organizacije, bodo 

postali bolj produktivni, za podjetje pa to pomeni poslovni uspeh. 

Teoretično izhodišče naloge predstavlja teorija, ki temelji na znanju (KBT – knowledge based 

theory), katere začetke so ustvarjali Penrose (1959), Wernerfelt (1984) in Barney (1991), ter 

različne motivacijske teorije, katerih tvorci so med drugimi Vroom (1964), Likert (1967), 

McClelland (1973) ter Hackman in Oldham (1980). 

Komponenta znanja in s tem visoka stopnja poslovne kondicije pride do izraza še posebej v 

nestanovitnih okoliščinah, kakršne na trgu doma in v tujini zaznavamo v zadnjih nekaj letih. 

Razmere na trgu so vplivale in še vedno vplivajo na vsa podjetja posredno in neposredno, 

vendar so podjetja, katerih dejavnosti temeljijo na znanju, v bistveno boljšem položaju, saj so 

sposobna iz vsake situacije izvleči maksimum oziroma ustvarjati prednosti pred konkurenco. 

Čeprav nam znanje te vzvode omogoča, razlikujemo vrste oziroma načine pridobivanja 

znanja. Awad in Ghaziri (2004, 42) razlikujeta znanje na eni strani kot posledico izkušenj in 

veščin, na drugi strani pa znanje, ki izhaja iz izobraževanja. Teoretična znanja po njunem 

mnenju pogosto niso uporabna, saj so omejena na določeno časovno obdobje in specifično 

okolje. 

Poznamo kar nekaj primerov, ko so podjetja ravno to situacijo na trgu izkoristila in rastla 

hitreje kot bi sicer. Lep primer je podjetje Bisol, d. o. o., ki se kljub zelo močni konkurenci 

Kitajske uvršča med najbolj prepoznavna proizvodna podjetja na področju izdelave 

fotonapetostnih modulov. V podjetju se zavedajo, da njihov izdelek cenovno ne more 

tekmovati z izdelki, ki prihajajo iz nizkocenovnih proizvodnih trgov, zato so svoje znanje 

usmerili v kakovost, estetsko dovršenost in visoko stopnjo energetskega izkoristka (Bisol 

2011a). Prav tako je vodstvo podjetja Studio Moderna zaupalo svojim sodelavcem ter iz na 

videz neobetavne zamisli (TV prodaja) ustvarilo podjetje, ki danes ponuja preko 5.000 

artiklov v več kot dvajsetih državah (Studio Moderna 2011). 

Znanje kot gonilo podjetja predstavljajo v največji meri zaposleni v podjetju, čeprav je 

končna vrednost podjetja sinergija znanj vseh zaposlenih. Da bi znanje zaposlenih prišlo do 

izraza, morajo biti zaposleni pripravljeni vložiti trud in tako izkoristiti svoje znanje, saj, kot 

pravita Gorišek in Tratnik (2003, 69), bodo ljudje motivirani za vlaganje truda pri delu le, če 

verjamejo, da bo trud, ki ga vložijo, vodil do uspešnosti, ali če verjamejo, da bo uspešnost 

vodila do nagrad. 
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Možina (2006, 131) nakazuje, da je management znanja tako del celostnega procesa 

managementa, ki se osredotoča na sistematično analizo, načrtovanje, pridobivanje, 

ustvarjanje, razvijanje, shranjevanje in uporabo znanja v organizaciji. Čim večji del 

človeškega kapitala skušajo organizacije preoblikovati v svoj strukturni kapital, s čimer 

pomagajo pri razvijanju konkurenčne prednosti organizacije, kar jim omogoči smotrno 

doseganje ciljev. 

Poleg znanja zaposlenih obstaja še zelo pomembna komponenta, in sicer motiviranost 

zaposlenih pri delu in udejanjanju poslovnih ciljev. Bruce (2006) navaja, naj bodo zaposleni 

motivirani na način, da razumejo poslovno plat podjetja in natančno poznajo svoj prispevek k 

njegovi uspešnosti. Po njenem mnenju morajo zaposleni razumeti celotno sliko podjetja (big 

picture). 

Lep primer kombinacije zavedanja pomena tako znanja kot motiviranosti zaposlenih je 

podjetje Akrapovič, d. o. o. Podjetje se ukvarja s proizvodnjo izpušnih sistemov za motorna 

kolesa, športna vozila in avtomobile. Ko je gospod Igor Akrapovič začenjal s proizvodnjo, se 

je zanašal predvsem na znanje in na tem tudi gradil svojo poslovno pot. Ko je postal eden 

vodilnih v svoji branži in prepoznan po skoraj vsem svetu, se je zavedal pomena ohranjanja 

kakovosti in neprestanega napredka. Za to so pomembni sodelavci in njihova motivacija. 

Zanimivo je tudi to, da podjetje Akrapovič že v samem procesu kadrovanja poudarja 

motiviranost in načine le-te pri vsakdanjem delu (Akrapovič 2013). 

Rostron Stout (2002, 126) pravi, da so zaposleni motivirani s tistim, kar jih zanima. Samo-

motiviranost izhaja iz potrebe po kopičenju znanja. Motivirani ljudje intenzivneje in 

inovativneje razmišljajo in s tem iščejo rešitve za obstoječe probleme. 

Podjetja pogosto kadrujejo po motiviranem kadru, vendar to ni dovolj. Potrebno jih je 

motivirati znotraj podjetja. Semiški Cablex Plastik je podjetje, specializirano za izdelavo 

plastičnih komponent in mehanskih sklopov. Družba, ki je bila ustanovljena leta 2006, je del 

skupine Cablex, ki so jo leta 1989 ustanovili kot družbo za proizvodnjo kabelskih snopov za 

belo tehniko in avtomobilsko industrijo. Združuje še podjetji Cablex-M in Cablex-T, medtem 

ko so v skupino vključena tudi podjetja na Poljskem, Kitajskem, v Turčiji in logistična družba 

v Nemčiji. Podjetje nove sodelavce izbira skrbno, saj je za njih zelo pomembna motiviranost 

kadra (Cablex Plastik 2013). 

Nickels, McHugh in McHugh (2008, 260) slikovito ponazorijo primer Microsofta kot enega 

najuspešnejših podjetij oziroma njegovega ustanovitelja Billa Gatesa. Pravijo, da Bill ni 

dosegel milijard z igranjem računalniških igric, ampak z motivacijo zaposlenih. Vodje morajo 

vložiti trud v motiviranost svojih ljudi in zaposleni bodo svoje delo opravljali z 

zadovoljstvom, kar se bo odrazilo na zadovoljnih kupcih in na koncu pripeljalo do poslovne 

uspešnosti podjetja. 



3 

 

Pomen znanja oziroma na znanju temelječih podjetij je izrazito viden v zaostrenih časih, v 

kakršnih smo danes. Sicer ni pravilo, ampak je dejstvo, da so podjetja, katerih management 

poudarja pomen intelektualnega kapitala, veliko bolj fleksibilna in se lažje zoperstavljajo 

anomalijam na trgu (težavno financiranje, gospodarski krč, kolaps bančnega sistema, 

upadanje kupne moči itd.), čeprav so časi krize nestanovitni in se marsikateri manager ujame 

v pasti, na katere opozarjata Faulhaber in Landwehr (1996, 22–31). 

Proučevana tema in sama raziskava temeljita na znanju, motiviranosti in poslovnem uspehu 

malih in srednji podjetij (MSP). Pojem mala in srednja podjetja opredeljuje tudi evropska 

zakonodaja. Glavni merili za odločanje, ali podjetje lahko pridobi status malega ali srednje 

velikega podjetja, sta število zaposlenih in letni promet ali bilančna vsota (Evropska komisija 

2013). 
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2 NAMEN, CILJI, HIPOTEZE 

Osnovni namen in cilj raziskave je dokazati vpliv znanja in motiviranosti zaposlenih na 

poslovno uspešnost podjetja. Moje mnenje sovpada z mnenji zgoraj navedenih avtorjev, 

katerih mnenje o pomenu znanja na poslovno uspešnost segajo na začetek 20. stoletja. 

Ustvarjeno mnenje smo podkrepili s praktičnimi primeri, ki ponazarjajo, kje in na kakšen 

način znanje ustvarja dodano vrednost v podjetju.  

Znanje je treba doumeti kot dobrino, ki jo moramo neprestano negovati in nadgrajevati, saj se 

v nasprotnem primeru hitro znajdemo v položaju, ko se borimo za obstanek podjetja. S 

primeri, ki so se dogajali v preteklosti, smo ponazorili ravno to, da sta znanje in motiviranost 

tisto, na kar je dolgoročno vredno staviti. To tezo o znanju in motiviranosti kot ključnih 

dejavnikov poslovne uspešnosti smo podkrepili z rezultati raziskave. 

Cilji raziskave so: 

 pregledati in analizirati literaturo s področja znanja; 

 pregledati in analizirati literaturo s področja motiviranosti; 

 z empirično analizo pokazati, kako znanje in motiviranost zaposlenih vplivata na poslovno 

uspešnost podjetja; 

 prikazati, v kakšni meri znanje in motiviranost vplivata na poslovno uspešnost; 

 dokazati, da lahko le znanje in motiviranost zaposlenih podjetje bistveno loči od 

konkurence. 

Poslovna uspešnost je le rezultat dela in delovanja podjetja kot skupka ljudi in deležnikov. Do 

poslovne uspešnosti je več poti, a le znanje in motiviranost zaposlenih sta tisto, po čemer se 

lahko bistveno razlikujemo od konkurence. 

Poudariti je treba tudi, da ni pomembno le znanje na najvišji ravni v podjetju, ampak je 

pomembno na vseh ravneh. Akumulacija znanja pri zaposlenih naj bo posledica njihove 

motiviranosti, saj le v takih pogojih zaposleni pretvorijo svoje znanje in veščine v orodja za 

doseganje vseh svojih ciljev in interesov, ki so podrejeni ciljem in interesom podjetja. 

Osnovni cilj naloge je dokazati, da sta znanje in motiviranost tista dejavnika, ki na dolgi rok 

zagotavljata uspešno in učinkovito poslovno okolje. Znanje je ključna komponenta orodja, s 

katerim podjetje ustvarja pogoje za dolgoročno poslovno uspešnost. 

V delu sta zastavljeni hipotezi, ki ju bomo z izvedbo empirične raziskave potrdili ali ovrgli. 

Hipoteza 1: Znanje pozitivno vpliva na poslovno uspešnost podjetja. 
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Hipoteza 2: Motiviranost pozitivno vpliva na poslovno uspešnost podjetja. 



6 

 

3 METODE RAZISKOVANJA 

Da bi dosegli postavljene cilje, smo magistrsko nalogo razdelili na dva dela, in sicer na 

teoretični in empirični del. 

Osrednja točka teoretičnega dela je ponazoritev pomena znanja in motiviranosti v odnosu s 

poslovno uspešnostjo kot rezultatom delovanja podjetja. Za lažje razumevanje smo opredelili 

pojem, delitev in vrste znanja, motiviranosti in poslovne uspešnosti. 

Teoretična izhodišča smo podkrepili s primeri malih in srednje velikih podjetij, ki z znanjem 

in motiviranostjo zaposlenih dosegajo poslovno uspešnost. Podatke in informacije smo 

pridobili na naslednje načine: 

 proučitev domače in tuje literature (revije, splet, članki, knjige); 

 analiza dimenzij znanja v podjetjih (podatki, pridobljeni iz svetovnega spleta); 

 predstavitev primerov dobrih praks domačih majhnih in srednje velikih podjetij pri 

učinkovitem izkoriščanju znanja. 

Empirični del temelji na raziskavi, ki smo jo opravili z anketnim vprašalnikom. Od naključno 

izbranih majhnih in srednje velikih podjetij smo pridobili informacije, kako znanje in 

motiviranost vplivata na poslovno uspešnost. Anketni vprašalnik smo vsebinsko razdelili na 

tri sklope. V prvem sklopu se vprašanja nanašajo na znanje v podjetju, v drugem sklopu na 

motiviranost zaposlenih in v tretjem na poslovno uspešnost podjetja. Dodan je še četrti sklop, 

ki vsebuje nekaj vprašanj o značilnostih podjetja (velikost, povprečna dosežena izobrazba na 

zaposlenega, panoga). Z empiričnim delom raziskave bomo potrdili ali ovrgli zastavljene 

hipoteze. 

Vprašalnik smo posredovali majhnim in srednje velikim domačim podjetjem. Velikost 

podjetij smo omejili s številom zaposlenih, in sicer od 10 do 250 zaposlenih. Podjetja smo 

izbrali iz zbirke iBON (zbirka podatkov o slovenskih podjetjih). V vzorec smo vključili le 

podjetja iz gospodarstva, izključili smo torej javna podjetja. Od pridobljenega vzorca smo s 

programom SPSS naključno izbrali 800 podjetij. Anketni vprašalnik smo izbranim podjetjem 

posredovali po elektronski pošti. 

Naloga temelji na analizi korelacije znanja, motiviranosti zaposlenih in poslovne uspešnosti. 

Zastavili smo si model in dimenzije, s katerimi smo lahko merili znanje, motiviranost 

zaposlenih in poslovno uspešnost. Znanje, motiviranost zaposlenih in poslovno uspešnost smo 

ovrednotili s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašanja, ki se nanašajo na področje znanja, 

so razdeljena na dva sklopa, in sicer eksplicitno ter implicitno znanje. Vprašanja s področja 

motiviranosti so razdeljena na notranje in zunanje vire motivacije. Vprašanja izhajajo iz 

samostojnosti pri delu, poznavanja in doseganja ciljev, pohval, nagrad, pripadnosti itd. 
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Poslovno uspešnost smo merili s poslovnimi rezultati oziroma s finančnimi kazalniki. 

Vprašanja v tem sklopu se nanašajo na gibanje dobička/izgube, prihodkov, dodane vrednosti 

ter na položaj podjetja v primerjavi s konkurenco na domačem in/ali tujem trgu itd. 

Pridobljene podatke smo uporabili v empirični analizi. S pomočjo analize glavnih komponent 

smo iz nabora spremenljivk oblikovali proučevane spremenljivke, in sicer učenje in znanje, 

motivacija in poslovna uspešnost. Tako oblikovane nove spremenljivke smo uporabili v 

regresijski analizi, kjer smo znanje in motiviranost uporabili kot neodvisni spremenljivki, 

poslovno uspešnost pa kot odvisno spremenljivko. 
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4 OPREDELITEV ZNANJA 

Avtorji opredeljujejo znanje na različne načine. Vedno je poudarek na ljudeh oziroma 

zaposlenih, ki proizvajajo znanje in ga v končni fazi preoblikujejo v izdelke oziroma storitve 

ter tako prinašajo zaslužek podjetju. 

Nonaka in Takeuchi (1995, 21) pravita, da so se s pojmom znanja pričeli ukvarjati že v antični 

Grčiji oziroma bolj z iskanjem odgovora na vprašanje, kaj je znanje. Kasneje se pojavi tako 

imenovana zahodna pojmovanja znanja. 

Znanje je mešanica izkušenj, vrednot, vsebinskih informacij in ekspertize, ki zagotavlja 

vrednotenje in umeščanje novih izkušenj in informacij v podjetja. Znanje je v podjetju 

pogosto vidno ne le kot dokumenti in repozitoriji, ampak tudi kot organizacijske rutine, 

procesi, prakse in norme (Davenport in Prusak 1998, 5). 

Hislop (2005, 15) govori o znanju kot o aplikacijah, analizah in produktivni rabi podatkov 

in/ali informacij. Znanje lahko definiramo kot podatek ali informacijo, ki je opremljena z 

dodatnim nivojem intelektualnega doprinosa.  

Sitar (2006, 58) opredeljuje pojem znanja z več vidikov, in sicer: 

 kot vsoto podatkov in informacij; 

 kot teoretično znanje strokovnega področja, pridobljeno s študijem knjig, formalnim 

izobraževanjem; 

 kot uporabno znanje, pridobljeno z izkušnjami; 

 kot celotno znanje vsega človeštva itd. 

Iz te opredelitve lahko izpostavimo tri glavne razsežnosti znanja (Sitar 2006, 58): 

 znanje ima lahko posameznik ali lahko govorimo o znanju človeštva; 

 znanja se lahko naučimo iz knjig ali ga pridobimo z izkušnjami; 

 znanje pomeni poznavanje, razumevanje dejstev, metod in zakonitosti (gre za uporabo 

znanja za delovanje) ter utelešeno znanje v obliki metod, zakonitosti zapisanih v knjigah, 

formulah itd. 
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Slika 1: Razsežnosti znanja 

Vir: Sitar 2006, 58 

Denning (2001), po Al-Hawamdeh (2003, 18) je mnenja, da ni potrebno detajlno definirati 

znanja, ker je to zelo težko, namreč znanje obstaja že od nekdaj. Bolje se je fokusirati na 

procese, kateri vključujejo znanje in skušati le te optimizirati. 

Teorije znanja segajo v različne znanstvene discipline in prikazujejo različna razumevanja 

(Sitar 2006, 59): 

 kognitivne teorije (vsako delovanje ima v ozadju miselno aktivnost); 

 druga skupina teorij opredeljuje znanje kot sredstvo, s katerim dosežemo cilj 

(funkcionalni pogled na znanje); 

 tretja skupina teorij poudarja kontekstualni vidik, kar pomeni, da je znanje vedno vezano 

na določeno situacijo in ni nikoli lastnina posameznika; 

 četrta skupina teorij temelji na konstruktivističnem pristopu, v ospredju proučevanja, 

znanstvenikov, inženirjev in ostalih, je torej znanje, ki je še v procesu nastajanja. 

Znanje je mešanica izkušenj, vrednot, konceptualnih informacij in ekspertize znotraj katerih 

se oblikuje ogrodje za vrednotenje in umeščanje novih izkušenj in informacij. Znanje se 

nahaja predvsem v glavah ljudi, v podjetju se pogosto nahaja v dokumentih in repozitorijih ter 

tudi v procesih, poslovni praksi in normah (Davenport in Prusak 1998, po Al-Hawamdeh 

2003, 17). 

Prav tako avtorji s področja managementa opredeljujejo znanje na različne načine. Prva 

opredelitev znanja izvira iz misli posameznika, gre za intuitivno znanje, ki se težko izrazi z 

besedami, v podjetju pa se udejanja v postopkih, procesih itd. Druga opredelitev znanja pravi, 
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da je znanje utemeljena resnica, izhaja iz naših izkušenj in je tesno povezano z našo 

inteligenco in dejanji (Sitar 2006, 59). 

Poleg zgoraj navedenih opredelitev obstajajo še druge opredelitve znanja. Kot je razumevanje 

znanja v ožjem smislu, to je znanje posameznikov, znanje v ljudeh, kar poseduje vsak 

posameznik. V širšem smislu je lahko tudi znanje podjetja, ki je shranjeno v procesih, 

proizvodih in dokumentih v lasti podjetja (Sitar 2006, 59). 

Nonaka in Takeuchi (1995), po Awad in Ghaziri (2004, 33) menita, da so vrednote, 

prepričanje in integriteta tesno povezani z znanjem. To pa je v relaciji s človeško percepcijo, 

definicijo dovoljenega in zaključki iz okolja. Ljudje smo naravnani tako, da naše znanje 

izhaja iz naših vrednot. Znanje definirata kot razumevanje, pridobljeno skozi izkušnje in 

učenje. Znanje je orodje, ki daje posamezniku sposobnost, da opravi svoje naloge. 

4.1 Zgodovina znanja 

Dimovski in drugi (2005, 27) pravijo, da so izzivi, s katerimi se sooča organizacija danes 

popolnoma drugačni od izzivov v 70. in 80. letih 20. stoletja. V preteklosti uspešni vzorci in 

metode danes ne veljajo. Hitrost, s katero se danes spremembe dogajajo, je verjetno eden 

večjih izzivov, s katerim se managerji soočajo. Globalna konkurenca, družbena odgovornost, 

skrb za okolje, motiviranost zaposlenih, informacijska in komunikacijska tehnologija so le 

nekateri pomembni izzivi, s katerimi se sreča skoraj vsaka organizacija in manager. 

V obdobju, ko še ni bilo denarja kot menjalnega sredstva, so ljudje zadovoljevali svoje 

potrebe z dobrinami, ki so si jih bodisi sami pridelali ali izdelali bodisi zamenjali za dobrine, 

katerih so imeli preveč. S tako blagovno izmenjavo so poskrbeli za dobrine in tako zadovoljili 

svoje potrebe. V vsakdanjem življenju in tako tudi v podjetju je situacija zelo podobna, kajti 

vsi deležniki imajo svoje potrebe in interese. Lahko zaključimo, da je organizacija uspešna 

takrat, ko vsi njeni deležniki uresničujejo svoje interese in zadovoljujejo svoje potrebe. V 

organizaciji, ki temelji na znanju, je znanje tisto, ki ga deležniki ponujajo v zameno za ostale 

dobrine oziroma koristi. 

Tavčar (2006, 33) je mnenja, da se znanje začne pri zamisli, ideji. Ta je pogosto rezultat 

razmišljanja posameznika, lahko tudi skupine pri skupnem razmišljanju. Z idejo ali zamislijo 

je potrebno prvo zainteresirati ključne sodelavce in odločevalce. Ta proces navadno traja 

nekoliko dlje. Ko pa ti idejo ali zamisel sprejmejo za svojo sledi naslednji korak, in sicer 

udejanjanje ideje ali zamisli v izdelek ali storitev. Po tem sledi še daljše obdobje, in sicer 

lansiranje na tržišče in trženje. 
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4.2 Pomen znanja in učenja v podjetju 

Vsak posameznik se uči že od samega rojstva. Znanje si pridobivamo na različne načine, in 

sicer s šolskim izobraževanjem, z lastnimi dejanji, iz samega okolja, ki nas obdaja, v podjetjih 

itd. Učenje je bistvenega pomena za pridobivanje novih znanj, izkušenj in veščin. Zelo 

pomembno je udejanjanje znanja, ki ga pridobimo z izobraževanjem, z delovnimi procesi v 

podjetju. Zaposleni v podjetjih se morajo učiti, tako da bodo lahko nemoteno opravljali svoje 

delo in se tako izpopolnjevali. 

V podjetjih obstajajo različne vrste učenja, ki lahko zadeva samo posameznike ali pa podjetje 

na ustrezen način izbere učenje, ki bo povečalo konkurenčno prednost. Individualno učenje 

temelji na ravni posameznika v organizaciji, vendar je za podjetje bistvenega pomena, da se 

individualno znanje zaposlenih prenese na njihove sposobnosti za inoviranje oziroma za 

delovanje v prid podjetja. Učenje na ravni celotne organizacije je povezano z oblikovanjem 

sistemov in povezav, ki vplivajo na individualno učenje za doseganje ciljev podjetja. Učenje 

na podlagi izkušenj poudarja, da je v podjetju potrebno spremljati tako uspehe kot tudi 

napake. Raziskava, ki je vključevala 150 novih proizvodov, je pokazala, da je znanje, 

pridobljeno na podlagi napak, v večini primerov pripomoglo k nadaljnjim uspehom podjetja. 

Z učenjem na podlagi opazovanja okolja (konkurenčna podjetja in uporabniki) lahko podjetje 

pridobi nove ideje in tako priložnost za nov uspeh (Treven 1998, 94−101). 

Jaklič (2006, 24) pravi, da so učenje, zanje in ustvarjalnost postali najpomembnejši člen 

konkurenčnosti posameznika in podjetja. Podjetja, ki bodo sposobna organizirati in povezati 

učenje in znanje, bodo na trgu najuspešnejša. 

V podjetju ni pomemben posameznik, ampak vsi zaposleni, kar pomeni, da je pomemben 

pretok informacij in znanja. Zaposleni delujejo, razmišljajo in svoje znanje uporabljajo na 

različne načine. Vodilni kader v podjetju je odgovoren za povezovanje zaposlenih med seboj 

in tako učinkovito uporabo znanja posameznikov v prid celotnega podjetja. 

Treven (1998, 102) pravi, da učenje doseže svoj učinek, ko se hitro razširi iz enega področja 

podjetja na vse funkcije v podjetju. Nove ideje, ki so ustvarjene z znanjem zaposlenih, so za 

podjetje bistvenega pomena, ko je z njimi seznanjena večina zaposlenih in ne le posamezniki 

oziroma skupine zaposlenih. 

Prav tako je tudi Duffy (1999), po Al-Hawamdeh (2003, 139−140) mnenja, da sta učenje in 

znanje povezana ter osnova za inovativnost, produktivnost in zmožnost doseganja ciljev. 

Znanje, učenje, inovativnost, produktivnost in zmožnost so vzvodi za poslovno uspešnost, 

kjer je vsak cilj podprt s strani strategije, ljudi, procesov in tehnologij. Učenje iz preteklih 

izkušenj, procesov in prakse vodi k generiranju novih idej in konceptov, ki so lahko aplicirani 

v obliki izboljšav, organizacijskih produktivnosti in zmožnosti razvoja novih produktov. 
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Dimovski in drugi (2005, 105) pravijo, da je znanje bistvena sposobnost podjetja, ki bo v 

razvijajočem se okolju sodobne ekonomije omogočala konkurenčni položaj, saj bo znanje 

eden pomembnejših temeljev za doseganje konkurenčne prednosti in poslovne uspešnosti. 

4.3 Delitve in vrste znanja 

Najpogosteje omenjena delitev znanja je eksplicitno izraženo znanje, ki se lahko prenaša na 

različne načine in s pomočjo medijev, in implicitno znanje, ki je skrito v posamezniku. 

Eksplicitno znanje je v podjetjih zajeto v specifikacijah izdelkov, v znanstvenih formulah in v 

računalniških programih. Tako znanje lahko prepoznamo, shranimo in prenašamo, kar 

pomeni, da ima določeno obliko dokumentov, knjig, podatkovnih baz, zapisov postopkov itd. 

Eksplicitno znanje je lažje dosegljivo in bolj razumljivo in z njim lažje ravnamo (Sitar 2006, 

63). Dimovski in drugi (2005, 104) dodajajo, da se eksplicitno znanje lahko pridobi in 

izmenjuje v dokumentih s pomočjo informacijske tehnologije, vendar je več kot 80 odstotkov 

vsega znanja znotraj podjetja prikritega in ga je težko zajete in uporabiti. 

Druga oblika znanja je implicitno znanje, ki se ga ne da izraziti in vpliva na sposobnost 

posameznika in podjetja. Tako znanje sestavljajo naše izkušnje, intuicija in individualno 

razumevanje. Težko ga je izraziti in zapisati, kar pa ne pomeni, da takega znanja ni možno 

prenašati. Pomembno je prepoznati zaposlene, ki določeno znanje imajo in ga lahko tako s 

komunikacijo prenašajo na ostale zaposlene (Sitar 2006, 64). Tudi Dimovski in drugi (2005, 

104) podpirajo zgoraj navedeno razlago implicitnega znanja in dodajajo, da gre za veliko 

večji poudarek na človeški interakciji kot informacijski tehnologiji, zato je veliko bolj 

pomemben dialog, razpravljanje o preteklih dogodkih, pripovedovanje zgodb in skupnosti 

praks. 
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Slika 2: Oblike eksplicitnega in implicitnega znanja 

Vir: Sitar 2006, 63 

Nekoč je za vodstvo podjetja bilo pomembnejše eksplicitno znanje, sedaj pa prihaja v 

ospredje implicitno znanje in tako pridobiva večjo vrednost. Implicitno znanje v podjetju ima 

dve obliki, in sicer utelešeno znanje in udejanjeno znanje. Utelešeno znanje se nahaja v 

zaposlenih. Zaposleni, ki dlje časa delajo skupaj, si to znanje delijo med seboj in so tako 

lahko bolj učinkoviti. Utelešeno znanje se lahko izkoristi s spodbujanjem komunikacije med 

nosilci znanja in zaposlenimi, ki to znanje potrebujejo. Udejanjeno znanje se nahaja v stvareh, 

ki so produkt zaposlenih in se lahko kodira (Sitar 2006, 64). 

Nonaka in Takeuchi (1995), po Maček (2000, 6) sta kot velik problem upravljanja znanja v 

podjetju izpostavila prav prevajanje implicitnega znanja v eksplicitno. Naloga upravljanja 

znanja je ustvariti proces organizacijskega ustvarjanja znanja. Gre za sposobnost podjetja, da 

tvori novo znanje, ga usmerja po podjetju, ga vgradi v izdelke oziroma storitve ter procese. 

Značilnosti implicitnega oziroma tihega znanja z vidika podjetja (Sitar 2006, 64): 

 razkriva, kako stvari v podjetju dejansko potekajo; 

 je težko izrazljivo, vendar ga je prav zato težje posnemati in je bolj varno pred 

konkurenco; 

 s tem znanjem lahko v bližnji prihodnosti ustvarjamo konkurenčno prednost. 
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Poleg zgornje delitve znanja obstajajo še nekatere druge delitve znanja, ki so prav tako 

podobne osnovni delitvi na eksplicitno in implicitno znanje, vendar so dodane še nekatere 

podvrste znanja. Taka delitev vključuje formalno znanje (predstavljajo teorije, formule, 

zakonitosti, ki so zapisane in jih pridobimo s formalno izobrazbo), tiho znanje, metaznanje 

(vrednote in temeljni cilji, ki so del kulture podjetja in predstavljajo okvir za delovanje 

zaposlenih) in situacijsko znanje (je oblika neformalnega znanja, vendar vezana in specifična 

za določen kontekst in ga je možno prepoznati) (Sitar 2006, 65). 

Awad in Ghaziri (2004, 42−47) delita znanje na sledeče načine: 

 Plitko in poglobljeno znanje 

Plitko znanje oziroma površno znanje je znanje, ki nam le bežno pomaga razumeti 

problematiko oziroma ko razpolagamo le z osnovnimi informacijami. Poglobljeno znanje pa 

je po navadi rezultat večletnih izkušenj, ko so znane vse podrobnosti in načini reševanja 

problemov. 

 Znanje kot baza znanja 

Znanje, temelječe na učenju oziroma izobraževanju, se zelo razlikuje od znanja, pridobljenega 

z dolgoletnimi izkušnjami in prakso. V praksi so nam izkušnje v večjo korist kot znanje, 

pridobljeno z učenjem in izobraževanjem. Težava praktičnega znanja oziroma izkušenj je ta, 

da jih le redko dokumentirano. 

 Intuitivno znanje 

Zamisel takšne vrste znanja je v tem, da iz obstoječih znanj in sedanjih idej tvorimo nove 

zamisli in znanja. Takšne vrste znanja naj bi najboljšim kadrom omogočale lažje in 

učinkoviteje reševanje težav kot ostalim sodelavcem. 

 Logika kot znanje (common sense as knowledge) 

Tako vrsto znanja ima vsako človeško bitje. Razlika je le v frekvenci uporabe in razvitosti te 

vrste znanja pri posamezniku. Gre za skupek sedmih izkušenj in drugih dejstev pridobljenih 

skozi čas. 

 Eksplicitno in implicitno znanje 

Implicitno znanje je znanje, ki se nahaja v človeških mislih in je pridobljeno z izkušnjami in 

delom. Madžarski znanstvenik Michael Polanyi vključuje v to vrsto znanja intuicijo, vrednote 

in prepričanja, pridobljena skozi leta izkušenj. Ta vrsta znanja se najlepše izraža skozi dialog 

in komunikacijo. Nasprotje predstavlja eksplicitno znanje, ki je zapisano v knjigah, 

dokumentih, poročilih, tabelah itd. 
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Sitar (2006, 65−66) navaja še pomembno delitev na deklarativno, postopkovno in strateško 

znanje. Deklarativno znanje je podobno eksplicitnemu znanju in predstavlja opise stvari, 

dejstva, metode in postopke. Postopkovno znanje se izraža s samim delom, torej gre za 

veščine in sposobnosti, ki se izražajo v dejanjih. Strateško znanje predstavlja razumevanje 

sistema, zaposleni vedo, kdaj in zakaj morajo določeno zadevo narediti. 

4.4 Znanje kot razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo 

Maček (2006, 98−100) opredeljuje razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja kot 

način za kvantifikacijo intelektualnega kapitala. Razlika med tržno in knjigovodsko 

vrednostjo definira vrednost intelektualnega kapitala v podjetju. Tržno vrednost dobimo z 

zmnožkom števila delnic in vrednosti delnice oziroma z vrednostjo, ki jo trg (borza) določa. 

Knjigovodska vrednost podjetja pa je v bilanci izražen lastniški kapital. Z nastankom pojma 

intelektualni kapital oziroma vrednotenja znanja v podjetju se je pojavila tudi potreba po 

izražanju vrednosti te vrste kapitala. Takrat se prvič pojavi razlika med tržno in knjigovodsko 

vrednostjo kapitala. Ta pojav se prične v sedemdesetih letih. Razlika med tržno in 

knjigovodsko vrednostjo je lahko večja ali manjša od vrednosti nič. Pozitivna vrednost izraža 

prisotnost te vrste kapitala, negativna vrednost pa njegovo pomanjkanje. Najlepši primer so 

podjetja, ki se ukvarjajo z informacijskimi tehnologijami, kjer je knjigovodski kapital 

relativno majhen, medtem ko je tržna vrednost teh istih podjetij zelo visoka. 

4.5 Merjenje znanja 

Drucker (2001, 64−66) je mnenja, da bodo podjetja morala vse bolj zadovoljevati potrebe in 

interese svojih umskih delavcev ter tako omogočila njihovo visoko produktivnost. Potrebno 

bo razviti nove definicije poslovne uspešnosti in nove koncepte o pomenu uspešnosti za 

podjetja ter razviti nove načine merjenja uspešnosti. Hkrati bo potrebno uspešnost opredeliti 

tudi nefinančno, da bo dobila pravi pomen tudi za umske delavce. 

Maček (2006, 12) nakazuje, da je vrednotenje znanja bistvenega pomena pri merjenju 

dosežkov upravljanja znanja in ugotavljanju njegove uspešnosti. Z vrednotenjem znanja tako 

podjetja ugotovijo, v kolikšni meri so se investicije v znanje in njegovo upravljanje izplačale 

in kakšen je bil njihov ekonomski in finančni vidik. Brez takega merjenja podjetja ne morejo 

učinkovito upravljati znanje. Maček še dodaja, da je zelo pomemben izbor pravilnih 

kazalnikov. 

Debowski (2006, 281−282) pravi, da je razvoj znanja v podjetju predvsem posledica časa, ki 

ga zaposleni porabijo pri procesu pridobivanja znanja. Ta čas je lahko merjen v urah, 

porabljenih v tem procesu. Lahko ga tudi ustrezno stroškovno oziroma finančno ovrednotimo. 

V procesu pridobivanja znanja se pojavlja tako razmišljanje, komunikacija kot 

dokumentiranje. Vse te oblike vplivajo na obseg znanja. Pojavlja pa se vprašanje 
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identifikacije znanja in obsega pridobljenega znanja. Proces pridobivanja znanja je lahko 

nadzorovan preko elektronskih oblik in v obliki poročanja. Pri kvantitativnem merjenju 

znanja se srečamo predvsem s količino ur potrošenih, za pridobivanje znanja, kot so ure 

izobraževanj, števila seminarjev in konferenc, število e-izobraževanj in število ur drugih 

aktivnosti pridobivanja znanja. Večja težava se pojavi pri kvalitativnem merjenju znanja. 

Probst, Raub in Romhardt (1999, 243–245) menijo, da lahko podjetja učinkovito upravljajo z 

znanjem le takrat, ko ga tudi merijo. Čeprav je merjenje znanja na prvi pogled naravnost 

neverjetno, je možno, a je vrednost znanja odvisna od okoliščin. Če ga želimo izmeriti, ga 

moramo ovrednotiti, in to pomeni ločiti ga od situacij, časa in ljudi. 

4.6 Problematika merjenja in vrednotenja znanja 

Maček (2006, 133) pravi, da se pri vrednotenju znanja soočamo z različnimi 

pomanjkljivostmi in napakami. Te disfunkcionalnosti vrednotenja bi lahko zajeli v štiri 

skupine: 

1) Pomembnega ne merimo 

Težko je natančno razložiti razliko med tržno in knjigovodsko vrednostjo podjetja. Dejstvo je, 

da znanje ni zajeto v računovodskih izkazih in ostaja skrito. Na tak način ne vemo, katero 

znanje je v podjetju kritično s stališča konkurenčne prednosti in katero je manj pomembno 

oziroma vemo to le približno. Zato ga ne moremo natančno opisati in ovrednotiti. Zaposleni 

za prenos znanja in razvoj le-tega niso ustrezno plačani oziroma nagrajeni, saj je te aktivnosti 

zelo težko natančno meriti in vrednotiti. 

2) Merimo napačno 

V povprečnem podjetju se vse preveč osredotočamo na finančne kazalnike. Iz teh kazalnikov 

so vzročno-posledične povezave težko razvidne. Še bolj je nejasna relacija med spremembami 

baze znanja na te kazalnike. V podjetjih primanjkuje informacij o razvoju sodelavcev, kupcev 

in dobaviteljev. V večini podjetij je premalo znanja o lastnih procesih. V primerih, ko merimo 

individualne sposobnosti in veščine, zapostavljamo kolektivno znanje. V primerih, ko merimo 

vložke v usposabljanje, zapostavljamo merjenje rezultatov. Če pa že merimo rezultate, jih v 

obliki vmesnih dosežkov, ne pa v obliki njihovega vpliva na poslovni izid. 

3) Merimo z napačnim merilom 

Opredmetena in neopredmetena sredstva je potrebno vrednotiti z različnimi merili. Vse 

preveč izpostavljamo količinske mere na račun kakovostnih. Kakovostne informacije, kot na 

primer zadovoljstvo kupcev, pa so lahko pomembnejše od zgolj količinskih. 

4) Merimo, čeprav ne vemo, čemu 
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Prepogosto je v podjetjih merjenje samo sebi namen. Izogibamo se kompleksnim meritvam, 

ker so preproste meritve enostavnejše.  
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5 MANAGEMENT ZNANJA 

5.1 Opredelitev managementa znanja 

Danes je znanje zelo pomembno za podjetja, ki delujejo v spreminjajočem se okolju. Podjetja 

morajo pravočasno zaznati spremembe in na njih tudi odreagirati. Prav zaradi tega je 

pomembno, da sledijo novostim in spremembam na trgu, na tak način se lahko usmerijo v 

učeče se podjetje. 

Management znanja vključuje tako management oziroma vodstvo kot tudi znanje zaposlenih 

tako na ravni posameznika kot tudi podjetja. V sodobnem času ni pomemben posameznik v 

podjetju, temveč vsi zaposleni, ki delujejo skladno s cilji managementa tega podjetja. 

Možina (2006, 130) ponazori, da je za management znanja pomembna uporaba podatkov v 

velikih količinah, ki jih nato zaposleni preverijo in pravilno povežejo med seboj. Potrebno se 

je zavedati, da vsaka nova ideja in zamisel potrebuje veliko časa, da jo vsak posameznik 

znotraj podjetja razume, sprejme in prične uporabljati pri svojem početju. 

Management znanja vsebuje elemente, kot so prenos znanja, pretekle izkušnje, znanje v 

proizvodih, ustvarjanje znanja, mape znanja, merjenje, tržno vrednotenje in zaščita znanja. 

Pogoj za učinkovit management znanja je prepoznavanje in dokumentiranje ključnega znanja. 

Cilj managementa znanja je spreminjanje človeškega kapitala v strukturni kapital podjetja 

(Černelič 2006, 73−74). 

Dimovski in drugi (2005, 103) so mnenja, da se podjetje ukvarja s prenosom informacij med 

zaposlenimi in podjetjem s pomočjo informacijske tehnologije. Dejansko ne gre samo za 

informacije, ampak za vse oblike znanja, ki jih management namerava vključiti v podjetje. Na 

najvišji ravni se management odloča, katero znanje je ključnega pomena za podjetje, na 

najnižjih ravneh pa se pridobiva, zbira in prenaša znanje. 

Management znanja poudarja, da je znanje dobrina, ki se ves čas spreminja in preoblikuje, kar 

pomeni, da zahteva od zaposlenih neprestano aktivnost. Management znanja temelji na osebni 

odgovornosti, kar pomeni, da je vsak posameznik odgovoren za svoja dejanja in se mora 

soočiti s posledicami ne glede na izid (Možina 2006, 130). 

Awad in Ghaziri (2004, 2−3) opredeljujeta management znanja kot interdisciplinarni poslovni 

model, kjer znanje predstavlja rdečo nit, ki ji organizacija sledi. Dotika se mnogih področij, 

vključno s poslovno sfero, ekonomijo, psihologijo in upravljanje informacij. Management 

znanja lahko predstavlja bistveno konkurenčno prednost današnjih podjetij. Vključuje ljudi, 

tehnologijo in poslovne procese. Kakor koli definiramo pojem managementa znanja, ta 

vključuje sledeče: 

 sposobnost organizacije po pridobivanju znanja iz zunanjih virov; 
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 apliciranje in shranjevanje znanja v poslovnih procesih, proizvodih in storitvah; 

 prenašanje znanja v podatkovne baze in dokumente; 

 stimulativno naravnana organizacijska kultura in cilji za pridobivanje novih znanj; 

 prenašanje in delitev znanja v samem podjetju; 

 zmožnost vrednotenja znanja v organizaciji. 

Management znanja daje vrednost znanju, informacijskim storitvam in virom ter omogoča, da 

podjetje svoje znanje, izkušnje, spretnosti in procese učinkovito uporabi. Potrebno je 

vzpostaviti temelj zaupanja, učenja in posredovanja ter spodbujanja znanja. Bistvenega 

pomena je merjenje prispevka znanja k dodani vrednosti podjetja (Možina 2006, 131). 

5.2 Spremljanje in vrednotenje znanja 

Management podjetja mora zagotavljati spremljanje, merjenje in vrednotenje učinkovitosti 

naložb v znanje in razvoj zaposlenih ter ugotavljati, ali so zaposleni spremenili način 

delovanja in tako z novimi rešitvami, idejami in znanjem ustvarili konkurenčno prednost in 

posledično prispevali k poslovni uspešnosti podjetja. Pri uspešnosti gospodarjenja z znanjem 

so managerji dolžni preverjati, ali ima podjetje vpogled nad razpoložljivimi znanji, ali so 

znanja ustrezno shranjena, ali so znanja dostopna zaposlenim, ki ta znanja potrebujejo, ali 

poteka prenos znanja med zaposlenimi, ali se znanje ustrezno shranjuje in ali se meri hitrost 

prenosa znanja na izdelke in storitve (Možina 2006, 143). 

Mnoga podjetja v Sloveniji redno spremljajo in vrednotijo znanje znotraj podjetja. Veliko pa 

je tudi takih, ki v obliki storitev in/ali svetovanja nudijo ta proces svojim strankam.  

Ena najbolj uporabnih metod za prepoznavanje in izkoriščanje znanja, ki je hkrati merljiva in 

učinkovita, so letni razgovori. Gre za eno najučinkovitejših orodij, ki pozitivno vpliva na delo 

posameznika in podjetja kot skupka zaposlenih. Letni razgovor predstavlja na nek način 

presek stanja, kar se tiče znanja in vsega ostalega povezanega z delom posameznika. Hkrati 

pa se postavijo cilji za prihodnost (Breznik 2013). 
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6 OPREDELITEV MOTIVACIJE 

Na inštitutu za preučevanje delovne sile v Londonu (Institute for Manpower Studies) so 

preučili, da je motivacija ena najbolj uporabljenih, natančneje med šestimi najpogosteje 

uporabljenimi besedami v gradivu in literaturi podjetij (Uhan 2000, 11). Lipičnik (2002, 473) 

dodaja, da so številna preučevanja na področju delovne motivacije pokazala, da niti ena sama 

človekova aktivnost ni nikoli spodbujena samo z enim, temveč s številnimi zelo zapletenimi, 

znanimi in neznanimi dejavniki. 

Motiviranje je proces spodbujanja delavcev, da bodo prostovoljno in kar se da učinkovito 

opravljali delovne naloge, ki so usmerjene k cilju podjetja. Zaposlene je možno spodbujati na 

različne načine, npr. z nagradami, priznanji, lepo besedo in z drugimi oblikami, ki pozitivno 

motivirajo zaposlene. Grožnje in kazni so negativne oblike spodbujanja, ki odvračajo delavce 

od cilja (Uhan 2000, 12). Brejc (2002, 55) dodaja, da je motiviranje zaposlenih pomembna 

sposobnost managementa. Za večino primerov velja, da motivirani posamezniki praviloma 

dosegajo boljše rezultate. Prav zaradi tega vodilno osebje želi ugotoviti, kako najbolje 

motivirati svoje zaposlene, da bodo dosegali dobre rezultate in tako cilje podjetja. 

Vsak posameznik ima določene potrebe, ki jih mora zadovoljiti. Primarni motivi usmerjajo 

človeka k ciljem, ki mu omogočajo preživetje. V tem primeru gre za biološke oziroma 

socialne potrebe. Biološke potrebe izhajajo iz fizioloških potreb organizma. Sekundarni 

motivi človeku zbujajo zadovoljstvo, če so zadovoljni. Gre za psihološke potrebe, ki so 

posledica določenih psiholoških stanj v organizmu (Lipičnik 1998, 156−159). 

Avtorji opredeljujejo motivacijo na različne načine, vendar se vsi strinjajo, da posamezniki 

delujejo tako, da zadovoljijo svoje potrebe. 

Brejc (2002, 55) opredeljuje motivacijo kot psihološko stanje posameznika, usmerjeno k 

izpolnitvi potrebe. 

Lipičnik (1998, 184) navaja, da je motivacija tisto, zaradi česar ljudje ob določenih 

sposobnostih in znanju delajo. Brez motivacije človek ne more delovati, motivacija pomaga 

zaposlenim, da uresničijo svoje cilje in cilje podjetja. Motivacijo uporabljajo managerji, da 

usmerjajo delovanje zaposlenih v želeni smeri. Tak proces se imenuje motiviranje. 

Uhan (2000, 11) definira motivacijo na več različnih načinov. Motivacija je usmerjanje 

človekovega delovanja k doseganju ciljev. Motivacija nastane v človekovi notranjosti in na 

podlagi potreb, ki vodijo posameznika k doseganju ciljev. Motivacija je proces osmišljanja 

osebnega in poslovnega življenja in doživljanje zadovoljstva, ki ga omogoča ravnanje, 

usmerjeno k uspešnosti, osebnostnem razvoju in strokovnem napredovanju.  
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Lipičnik (2002, 478) pravi, da je motivacija proces, ki poteka po naravnih zakonitostih v 

človeku in ga ne znamo v celoti pojasniti. Motivacija ima dve pomembni lastnosti, smer in 

intenziteto. 

Musek in Pečjak (2001, 102) trdita, da obnašanje posameznika usmerjajo in vodijo številni 

motivi, fiziološki in psihosocialni. Motivacija je tako proces, ki nas spodbuja in usmerja. 

Povezana je s čustvovanjem in dosežki. 

George in Jones (2008, 181) sta mnenja, da je motivacija psihološki proces, ki določa 

posameznikovo ravnanje v podjetju, nivo vloženega truda posameznika in stopnjo 

posameznikove vztrajnosti. 

Luthans (1995, 140) definira motivacijo kot osnovni psihološki proces. Je eden 

najpomembnejših delov vedenja znotraj podjetja. Motivacija je hipotetični konstrukt, ki 

pomaga razumeti vedenje. Motivacija ni ekvivalent vedenju. 

Greenberg in Baron (2008, 248) pravita, da je motivacija skupek procesov, ki neposredno 

spodbujajo in vzdržujejo človeško vedenje pri doseganju zastavljenih ciljev. 

6.1 Motivacijski dejavniki 

Za uspešno motiviranje zaposlenih je potrebno preučiti in razumeti motivacijske dejavnike. 

Motivacijski dejavniki so zunanje spodbude, s katerimi vodje spodbujajo in motivirajo svoje 

zaposlene. Pospešujejo in usmerjajo delovanje in aktivnosti posameznika, tako da učinkovito 

opravijo nalogo. 

Lipičnik (1998, 162−163) pravi, da mora manager, da bi učinkovito deloval, vedeti, kako 

interaktivno delovanje dejavnikov vpliva na uspešnost dela: 

 Razlike med posamezniki: vsak človek je posameznik, ki ima svoje potrebe, vrednote in 

stališča, ki jih prinese s seboj na delo. Nekatere posameznike motivira denar, druge 

varnost, tretje pa izzivi. 

 Lastnosti dela: gre za razsežnosti dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Določajo 

delavce, ki lahko opravijo nalogo v celoti, pogojujejo pomembne lastnosti dela, 

avtonomijo pri delu in določajo, katere informacije lahko delavec dobi o svoji uspešnosti. 

 Organizacijska praksa: sestavljajo jo pravila, splošna politika, managerska praksa in 

sistem nagrajevanja. Z nagradami lahko podjetje privabi nove delavce in obdrži obstoječ 

kader v podjetju. Nagrade motivirajo zaposlene, temeljiti morajo na uspešnosti. 
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Slika 3: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

Vir: Lipičnik 1998, 162 

Uhan (2000, 30) dodaja, da so omembe vredni zlasti naslednji motivacijski dejavniki: 

 zanimivo delo; 

 primerno delovno in življenjsko okolje; 

 razporeditev delovnega časa; 

 možnosti strokovnega usposabljanja; 

 možnost napredovanja; 

 medsebojni odnosi s sodelavci; 

 možnost polnega uveljavljanja delovnih sposobnosti; 

 soodločanje o delu in o gospodarjenju; 

 plača, osebni dohodek, zaslužek; 

 priznanje za uspešnost pri delu; 

 stalnost, zanesljivost zaposlitve. 
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6.2 Notranja in zunanja motivacija 

Notranja motivacija je vedenje, značilno za vsakega posameznika posebej. To vrsto 

motivacije ustvari vsak posameznik zase. Zaposleni z notranjo motivacijo opravljajo svoje 

delo z zadovoljstvom in profesionalno, ne glede na materialne koristi in ostale interese. 

Zaposleni z notranjo motivacijo pogosto pravijo, da jih delo izpopolnjuje in daje smisel 

njihovega obstoja. Medtem ko bi zunanjo motivacijo lahko opisali kot obnašanje, katerega 

glavno gonilo je doseganje materialnih in socialnih zaslužkov oziroma statusov ter izogib 

kaznim in sankcijam. Tipični cilji takšne motivacije so plačilo, nagrade in status. Po drugi 

strani pa je cilj zunanje motivacije izogibanje negativnim učinkom, kot so kazni, sankcije, 

zmanjševanje plačila, zmanjšanje statusa, odvzem nekaterih bonitet itd. (George in Jones 

2008). 

Zaposleni je lahko motiviran iz naslova zunanje, notranje motivacije ali mešanice obeh. Ko je 

pri zaposlenih izražena primarna zunanja motivacija, njihovo delo samo po sebi ni cilj te 

motivacije. Zaposleni z notranjim virom motivacije si pogosto zastavljajo izzive in priložnosti 

za doseganje le teh. Za organizacijo je pomembno, da prepozna, kaj vsakega izmed 

zaposlenih motivira, in to uskladi s cilji in pričakovanji organizacije (George in Jones 2008). 

Porter, Bigley in Steers (2003, 26−39) se strinjajo, da je teorije motivacije težko zajeti kot 

celoto, možno pa je postaviti ogrodje za definicijo notranje in zunanje motivacije. Vsebino 

notranje motivacije lahko razdelimo na dva večja sklopa, in sicer sklop premišljenosti in sklop 

neracionalnosti. Sklop teorij, ki jih zajema kategorija premišljenosti, temeljijo na kognitivnem 

postopku razumevanja posameznikovega vedenja. Kategorija premišljenosti zajema tako 

imenovane podteorije, kot so teorija pričakovanj, teorija samoučinkovitosti in teorija ciljev. 

Tako kot teorija premišljenosti tudi teorija neracionalnosti proučuje motiviranost iz 

perspektive notranjosti vsakega posameznika. Teorija neracionalnosti ima fokus na to, kdo so 

zaposleni, kaj so njihove želje in potrebe in na njihovo mišljenje in prepričanje. Ti pristopi 

motivacije niso v nobenem smislu iracionalni, toda ne poudarjajo kognitivnega pristopa 

razumevanja posameznikove motiviranosti in obnašanja, kot je to omenjeno v teoriji 

premišljenosti. V točki, ko se srečamo z zunanjo motivacijo, se dejansko prvič izognemo 

poudarjanju internih atributov posameznika. V tej točki fokus iz posameznika preide na tako 

imenovane zunanje vidike. Predstavljena sta predvsem dva vidika, in sicer vidik delovnega 

mesta in socialni vidik. Vidik delovnega mesta je definiran kot vidik značilnosti dela samega 

in človeškega odnosa do dela ter vedenja. Socialni vidik motivacije bolje vpliva na ostale 

ljudi kot vidik delovnega mesta. Ta vidik zajema predvsem pravičnost in nagrade. 

6.3 Teorije motivacije 

Številni avtorji so s svojimi raziskavami skušali ugotoviti in razložiti, kateri dejavniki 

vplivajo na delo in motiviranost zaposlenih, kako zaposlene motivirati, da bodo svoje delo 

opravljali učinkovito in kakovostno, tako da bodo vidni pozitivni rezultati. V strokovni 
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literaturi najdemo veliko motivacijskih teorij, s katerimi so avtorji predstavili dejavnike, ki 

vplivajo na motivacijo, in podrobneje razložili in predstavili, kaj je ključnega pomena za 

dosego motiviranosti zaposlenih v njihovem delovnem okolju. Motivacijske teorije se 

nekatere med seboj razlikujejo, določene pa se dopolnjujejo. Motiviranje zaposlenih je torej 

eno izmed področij, ki mu je znanost namenila veliko pozornosti. 

Teorije, ki se ukvarjajo s tem, kaj motivira vedenje, se imenujejo vsebinske teorije. Teorije, ki 

so osredotočene na to, kako motivirati vedenje, pa so procesne teorije. Vsebinske teorije 

motivacije obravnavajo kot naravo človekovih potreb in poskušajo določiti specifične 

potrebe, ki motivirajo posameznika, ter pojasnjujejo, zakaj posameznik ravna na določen 

način. Procesne teorije motivacije poskušajo razložiti spremembe v posameznikovem 

vedenju. Gre za razumevanje, kako posameznikovo vedenje spodbujati, voditi in vzdrževati 

(Brejc 2002, 57). 

V magistrskem delu smo predstavili najbolj reprezentativne vsebinske in procesne teorije 

motivacije. Med vsebinske teorije motivacije spada najbolj znana teorija potreb oziroma 

Maslowa motivacijska teorije. Prav tako so še ostale teorije, kot je Alderferjeva tristopenjska 

teorija, Herzbergova dvofaktorska teorija motivacije, McClellandova teorija dosežkov in 

Hackam-Oldhamov model obogatitve dela. Pod procesne teorije spadajo Vroomova 

motivacijska teorija, teorija pravičnosti in teorija spodbujanja. 

6.4 Vsebinske teorije motivacije 

Vsebinske teorije motivacije skušajo razložiti, kaj motivira zaposlene pri delu. Teorije se 

ukvarjajo z opredelitvijo potreb, ki jih imajo posamezniki in kako so te potrebe razvrščene 

(Luthans 1995, 149). 

Treven (1998, 113) pravi, da so vsebinske teorije motivacije usmerjene predvsem na 

preučevanje potreb ali motivov, ki povzročajo določeno obliko vedenja posameznika. 

Schermerhorn, Hunt in Osborn (2005, 120) razlagajo, da so vsebinske teorije motivacije 

usmerjene predvsem na potrebe posameznika – fiziološke in psihološke pomanjkljivosti, 

katere želi posameznik zmanjšati oziroma odpraviti. Te teorije predlagajo managerjem, da 

oblikujejo tako delovno okolje, ki deluje pozitivno na posameznikove potrebe. 

6.4.1 Maslowa motivacijska teorija oziroma teorija potreb 

Abraham H. Maslow je eden začetnikov ustvarjanja motivacijskih teorij. Brejc (2002, 57) 

pravi, da je Maslowa motivacijska teorija najbolj znana in je bila prvič objavljena leta 1943. 

Bistvena njena značilnost je hierarhija potreb, ki je predstavljena v obliki piramide. 



25 

 

A. H. Maslow je postavil trditev, da človekove potrebe nastajajo v določenem zaporedju. 

Potreba, ki je zadovoljena, tako ne motivira več posameznika, ampak se pojavi naslednja 

potreba, ki deluje kot motivacijski dejavnik (Uhan 2000, 23). Lipičnik (1998, 164) dodaja, da 

je bil Maslow mnenja, da je človekova dejavnost usmerjena k doseganju višjih in 

privlačnejših ciljev. Človek naj bi prvo zadovoljil primarne biološke motive, ki mu 

omogočajo preživetje, nato pa višje potrebe, ki si sledijo v določenem zaporedju. 

Maslow je človekove potrebe razdelil na pet stopenj (Uhan 2000, 23): 

 fiziološke potrebe; 

 potrebe po varnosti in zaščiti; 

 socialne potrebe (prijateljstvo, ljubezen, pripadnost); 

 potrebe po spoštovanju in samospoštovanju ter ugled; 

 potrebe po samouresničevanju, samopotrjevanju (razvoj sposobnosti, kreativnost). 

 

Slika 4: Ponazoritev motivacijske teorije Maslowa 

Vir: Lipičnik 1998, 165 

Brejc (2002, 57−58) podrobneje predstavi vsebino teorije potreb: 

 fiziološke potrebe: so osnovne biološke potrebe pridobljene z rojstvom, ni se jih potrebno 

učiti (hrana, pijača, spanje itd.); 

Samopotrjevanje 

Potrebe po ugledu in 

samospoštovanju 

Potrebe po pripadnosti in ljubezni 

Potrebe po varnosti 

Fiziološke potrebe 
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 potrebe po varnosti: skupaj s fiziološkimi potrebami sodijo med eksistenčne potrebe 

človeka, gre za bivališče, ki ščiti posameznika pred zunanjimi vplivi; 

 socialne potrebe: sledijo potrebam po varnosti, gre za potrebe po pripadnosti, ljubezni, po 

socialni interakciji; 

 potrebe po spoštovanju: so četrta stopnica potreb, to so želje po moči, vplivu, ugledu, po 

tem, da nas drugi spoštujejo, tako postane posameznik samozavesten in povečuje se 

zaupanje v lastne sposobnosti; 

 potrebe po samopotrjevanju: so odraz želje posameznika, da bi se spopadel z zahtevnimi 

nalogami, za katere uspeh in dober rezultat ni zagotovljen. 

Po teoriji Maslowa je na prvem mestu tisti dejavnik, ki je aktiviran in najmanj zadovoljen. 

Motivacijski dejavnik, ki je na zadnjem mestu, si je možno razlagati na dva načina, in sicer 

kot potrebo, ki je že zadovoljena, ali potrebo, ki še ni aktivirana (Uhan 2000, 23). 

Maslowa teorija je bila predmet številnih razprav, ki so imele na koncu tako pozitivne kot 

negativne zaključke. Brejc (2002, 58) navaja nekaj pozitivnih kritik: 

 S spreminjanjem potreb se spreminja tudi motivacija. Ljudje spreminjajo svoje potrebe, s 

tem pa tudi spodbude. 

 Motivacija je odsev vloge posameznika v podjetju. Če je na najnižji lestvici, zadovoljuje 

le osnovne potrebe. S sprejemanjem in opravljanjem pomembnejših nalog se pojavi želja 

po spoštovanju in samopotrjevanju. 

 Vodilno osebje je zadolženo za ugotovitev potreb vsakega posameznika znotraj podjetja in 

na kakšen način je možno motivirati zaposlene: ali je to v obliki plače, dodelitvi 

zahtevnejšega dela itd. 

 Z zadovoljevanjem potreb še ne pomeni, da se bo učinkovitost povečala. 

Čeprav Maslow ponuja številne nasvete vodilnemu kadru, je bila njegova teorija deležna 

številnih kritik (Brejc 2002, 58−59): 

 Zaradi potreb, definiranih v obliki piramide, lahko pomeni, da so potrebe na najnižji 

lestvici manj pomembne. 

 Ni definiran pojem samopotrjevanja, torej ali se lahko pojavi tudi zunaj podjetja. 

 Maslow določa pet temeljnih potreb, za katere v praksi ni dokazano, ali so točne. 
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 Meje, ki so postavljene med potrebami, so vprašljive, saj si posamezniki hkrati želijo 

zadovoljiti več potreb. 

 Obstaja možnost, da posamezniki v podjetju zadovoljujejo le osnovne potrebe, vse druge 

pa zunaj podjetja. 

Lipičnik (1998, 164) pojasnjuje, da je Maslowa teorija za managerje pomembna, saj lahko z 

vprašalniki, kaj motivira ljudi v določenem podjetju in v določenem času, ugotovijo, na kaj so 

ljudje tisti trenutek najbolj občutljivi. Te ugotovitve lahko uporabijo, ko določajo inštrumente 

za vplivanje na motivacijo zaposlenih. 

6.4.2 Herzbergova dvofaktorska teorija motivacije 

Herbzergova dvofaktorska teorija motivacije je nastala na osnovi proučevanja Maslowove 

motivacijske teorije (Brejc 2002, 60). F. Herzberg je razvil posebno teorijo o delovni 

motiviranosti na podlagi ugotovitve, da nekatere delovne okoliščine povzročajo 

nezadovoljstvo, če jih ni, a da njihova prisotnost ne povzroča zadovoljstva (Uhan 2000, 24). 

Herzberg je spraševal računovodske delavce in inženirje, kaj jim povzroča največje 

zadovoljstvo in obratno. Izkazalo se je, da so največje zadovoljstvo povzročili notranji 

dejavniki, to so delovni dosežki, priznanje za opravljeno delo, delo samo po sebi, odgovornost 

pri delu, osebna rast, napredovanje v podjetju. Največje nezadovoljstvo pa je povzročila 

odsotnost zunanjih dejavnikov, kot je ustrezna politika v organizaciji, ustrezno vodenje, dobri 

odnosi z nadrejenimi, dobre delovne razmere, ustrezne plače in dobri odnosi s sodelavci. Na 

podlagi te raziskave je Herzberg sklepal, da eni dejavniki predvsem motivirajo, drugi pa 

vzdržujejo normalno raven zadovoljstva (Svetlik 1998, 152−153). 

Herzberg je zaposlenim zastavil dve vprašanji: prvo se je nanašalo na vse, kar je povezano z 

zadovoljstvom zaposlenih, z drugim vprašanjem pa je skušal ugotoviti, kaj zaposleni čutijo 

kot slabo okoliščino. Tako je prišel do dejavnikov, ki jih je delil na higienike in motivatorje. 

Higieniki ne vplivajo na aktivnost zaposlenih, lahko pa odpravljajo negativne okoliščine, ki bi 

lahko vplivale na zaposlene. Higieniki so politika podjetja, nadzor, plača, delovne razmere, 

varnost pri delu, odnos do sodelavcev in do vodje. Ustreznost teh dejavnikov povečuje 

zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Druga skupina dejavnikov so motivatorji, ki spodbujajo 

zaposlene za delo in k večji aktivnosti, ne povzročajo nezadovoljstva, če teh dejavnikov ni. 

Motivatorji so uspeh, priznanje, napredovanje, odgovornost, samostojnost pri delu itd. Delo 

mora zagotoviti zaposlenim, da zadovoljijo svoje potrebe po uspehu, priznanju in 

odgovornosti (Brejc 2002, 60). 
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Slika 5: Rezultati Herzbergovega raziskovanja 

Vir: Lipičnik 1998, 169 

Herzbergova motivacijska teorija je za managerja uporabna, saj se lahko glede na konkretno 

stanje o organizaciji odločijo, ali bodo zaposlene motivirali z uporabo motivatorjev ali 

higienikov. Z motivatorji lahko izzovejo aktivnosti pri zaposlenih, s higieniki pa lahko 

povzročijo zadovoljstvo in tako odpravijo določene napetosti ter zaposlene usmerijo k 

aktivnostim (Lipičnik 1998, 169). 

6.4.3 Teorija tristopenjske hierarhije ali Alderferjeva ERG motivacijska teorija 

Clayton Alderferjeva teorija ali ERG motivacijska teorija (existence, relatedness, growth) je 

teorija potreb, ki je nastala na temeljih Maslowega razmišljanja, ampak je število sklopov 

zmanjšano iz petih na tri sklope. Ta teorija naj bi bila veliko bolj fleksibilna iz naslova 

premikanja med temi sklopi. Tako kot Maslow je tudi Alderfer pozicioniral potrebe v obliki 

hierarhije. Ti trije sklopi so obstoj, pripadnost in rast. Medtem ko Maslow pravi, da spodnji 

sklop potreb mora biti zadovoljen, da lahko preidemo na naslednjega, se Alderfer s tem ne 

strinja. On pravi, da je zgornji sklop potreb lahko motivator, tudi če spodnji ni v popolnosti 

zadovoljen. Maslow pravi, ko je spodnji nivo potreb enkrat zadovoljen, ta ni več vir 

motivacije. Alderfer pa je drugačnega mnenja, in sicer, ko je posameznik motiviran za dosego 
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višjega sklopa potreb in ga težko doseže, je ta isti posameznik vedno bolj motiviran iz 

spodnjega sklopa potreb (George in Jones 2008, 188). 

Luthans (1995, 154) podrobneje opisuje tri sklope potreb. Potrebo po obstoju Alderfer 

povezuje predvsem s preživetjem na psihološki ravni. Potrebo po pripadnosti definira kot 

sklop potreb, ki se ukvarjajo predvsem s socialnimi odnosi. Potrebo po rasti pa označi kot 

notranjo individualno potrebo in željo po osebnem razvoju. 

Treven (1998, 119) dodaja, da ERG teorija upošteva individualne razlike med ljudmi in 

dejstvo, da vpliva na prednost zadovoljevanja potreb tudi različno kulturno okolje, 

posameznikova izobrazba in njegove družinske vezi. 

6.4.4 McClellandova motivacijska teorija 

Schermerhorn, Hunt in Osborn (2005, 123) navajajo, da je David I. McClelland pričel 

razvijati motivacijsko teorijo v poznih 40. letih prejšnjega stoletja. Sledil je načelu, da je 

posameznikov temeljni motiv tisti, ki določa njegovo vedenje na delovnem mestu. Svojo 

teorijo je razčlenil na tri bistvene sklope, in sicer potrebo po dosežkih, potrebo po moči in 

potrebo po sodelovanju. 

Porter, Bigley in Steers (2003, 11−12) dodajajo, da je teorija potreb temelječa na učenju, ki jo 

je razvil McClelland, sestavljena iz štirih vsebinskih teorij, četrti sklop je potreba po 

samostojnosti. On zagovarja idejo, da si posameznik v zgodnji fazi življenja z dogodki in 

izkušnjami tvori potrebe. Te štiri sklope potreb temelječih na znanju razdelimo (Porter, Bigley 

in Steers 2003, 11−12): 

 Potreba po dosežkih: McClelland definira potrebo po dosežkih kot tekmovalno obnašanje 

z motivom odličnosti. Tipične značilnosti ljudi s tovrstnimi potrebami so visoka stopnja 

motivacije za odpravo nastalih težav in iskanje rešitev v primeru problemov ter zmožnost 

izvedbe zadanih nalog. Tovrstni ljudje so motivirani za doseganje zastavljenih ciljev, 

upoštevajoč možne rizike. Ko so ljudje s tovrstnimi potrebami predani rutinskemu delu ali 

delu brez izzivov, niso motivirani in predani delu. 

 Potreba po moči: ta potreba je definirana kot potreba po nadzoru dogajanja v določenem 

okolju kot vpliv na vedenje ostalih in kot prevzem odgovornosti za njihova dejanja. 

McClelland opredeljuje ljudi z visoko stopnjo potrebe po moči kot nekoga, ki ima močno 

željo direktno kontrolirati nekoga drugega in biti odgovoren za vodenje ostalih ljudi. 

Praksa in raziskave kažejo, da so ljudje z visoko stopnjo potrebe po moči, dobri vodje. 

 Potreba po sodelovanju: ljudje z visoko stopnjo potrebe po sodelovanju so tisti, ki si želijo 

čim več iteracij z ostalimi posamezniki ter si hkrati želijo občutka pripadnosti pri 

sodelovanju s posameznikom ali skupino. Posamezniki z izraženo potrebo po sodelovanju 
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vzpostavljajo in ohranjajo prijateljski odnos. Za to skupino ljudi je zelo značilno mnenje 

ostalih, predvsem njihova sprejetost k sodelovanju. 

 Potreba po samostojnosti: ta potreba je definirana kot želja po neodvisnosti. Posamezniki 

z močno izraženo potrebo po samostojnosti želijo delati sami, sami nadzorujejo svoje 

lastno delovno okolje in se pogosto izogibajo standardnim pravilom in proceduram. 

Ivancevich, Konopaske in Matteson (2008, 120) pravijo, da so bile številne kritike na 

McClellandovo teorijo. Te kritike so letele predvsem na izhodišča, na podlagi katerih je 

McCllelland ustvaril svoj model. Nasprotniki so bili mnenja, da se potrebe iz otroštva ne 

morejo popolnoma preslikati tudi v zreli dobi človeka. 

6.4.5 Hackman-Oldhamov model obogatitve dela 

Hackman-Odhamov model obogatitve dela izhaja iz Herzbergovih ugotovitev in temelji na 

osnovi, kako lahko manager spremeni lastnosti dela, da bo motiviral zaposlene in dosegel 

njihovo zadovoljstvo. Model obogatitve dela ponazarja tri kritične psihološke okoliščine, ki 

vplivajo na motivacijo zaposlenih pri opravljanju njihovega dela. Če je ena od teh psiholoških 

okoliščin na nizki ravni, je tudi motivacija zaposlenih nizka (Lipičnik 1998, 169). 

Tosi, Mero in Rizzo (2000, 135) ponazarjajo, da doživljanje pomembnosti se pojavi, ko 

posameznik verjame, da je koristen in pomemben pri delu, pa tudi če gre za volontersko delo. 

Doživljanje odgovornosti se zgodi, ko posameznik verjame, da je osebno odgovoren za 

opravljeno delo in za rezultate tega dela. Pri poznavanju rezultatov lahko posameznik osebno 

presoja o primernosti rezultatov in delovne uspešnosti. 

 

Slika 6: Hackman-Oldhamov model psiholoških okoliščin, ki vplivajo na motivacijo 

Vir: Lipičnik 1998, 169 

Zgornja slika ponazarja, da zaposleni z doživljanjem pomembnosti zazna, da se delo izplača 

in da ga je vredno delati. Doživljanje odgovornosti povzroči, da delavec dobi občutek osebne 
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odgovornosti pri opravljanju dela, poznavanje rezultatov pa pripomore k poznavanju ravni 

svoje uspešnosti (Lipičnik 1998, 170). 

6.5 Procesne motivacijske teorije 

Procesne motivacijske teorije so druga velika skupina motivacijskih teorij oziroma teorij 

obnašanja ljudi v delovnem okolju. Obstaja bistvena razlika med vsebinskimi in procesnimi 

motivacijskimi teorijami. Procesne teorije se ne osredotočajo na posebne dejavnike, ki 

povzročajo vedenje, temveč na način, kako se sprememba v vedenju pojavi. 

Treven (1998, 113) navaja, da pri procesnih motivacijskih teorijah gre za večji poudarek na 

način, kako se pojavi sprememba v vedenju.  

Za razliko od vsebinskih teorij motivacije, ki vedenje definirajo kot prirojene psihološke 

značilnosti, so procesne teorije rezultat vedenja in odločitev posameznika (Porter, Bigley in 

Steers 2003, 12). 

Luthans (1995, 155) razlaga povezavo med motivacijo in ciljem in na kakšen način sta 

povezana. Skuša razumeti kompleksne procese, ki so sestavni del motivacije v podjetju. 

6.5.1 Vroomova motivacijska teorija 

Avtor teorije pričakovanja V. H. Vroom (1964) ugotavlja, da gre pri motivacijskih procesih za 

izbiro vedenja. Posameznikovo ravnanje je odvisno od verjetnosti, da bo določeno ravnanje 

pripeljalo do cilja, cilj mora biti dovolj privlačen, dosegljiv in uresničljiv ter v ustreznem 

razmerju s trudom (Brejc 2002, 61).  

Uhan (2000, 26) pravi, da je temeljno izhodišče Vroomove motivacijske teorije teza o 

nasprotujočih si ciljih podjetja in delavcev, ki delujejo znotraj tega podjetja. Cilj vsakega 

podjetja je doseganje uspešnosti, vendar to še ne pomeni, da je to tudi interes vsakega 

zaposlenega. Vsak delavec ima lastne cilje, kot so zaslužek, napredovanje, ugodne delovne 

razmere itd.  

Vroomova teorija motivacije spada med instrumentalne teorije, za katero je značilno, da 

motivacijske procese in motivacijo pojasnjujejo kot izbiro vedenja. Posameznik se odloča na 

podlagi privlačnosti ciljev in njegovega mnenja, da bo določeno ravnanje pripeljejo do tega 

cilja. Posameznik je motiviran, če lahko s svojim vedenjem in obnašanjem doseže zanj 

privlačne cilje (Lipičnik 1998, 167). 

Uhan (2000, 26) dodaja, da je Vroomov model motivacijske teorije uporabljiv le v razmerah 

dobre organiziranosti delovnega procesa. V primeru, da lahko zaposleni dosežejo svoje cilje 
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po lažji poti, se bodo odločili za to pot, ne glede na to, ali bodo s tem zagotovili tudi cilje 

podjetja. 

Po Vroomu sta bistvo teorije pričakovanja valenca in pričakovanje. Valenca je privlačnost 

cilja, pričakovanje pa je posameznikovo prepričanje, da ga bo določeno vedenje pripeljalo do 

cilja. Ta teorija povezuje vrednost nagrade in verjetnost, da jo bo posameznik lahko dosegel 

in dobil z vloženim delom in naporom. Vroomova teorija pomaga zaposlenim in managerjem, 

da razumejo razmerje med aktivnostmi, ki bi jih opravljali, in z doseženimi rezultati (Brejc 

2002, 61). Lipičnik (1998, 168) dopolnjuje razlago Brejca, tako da dodajo še pojem 

instrumentalnost, ki je pomemben del Vroomove teorije. Pravi, da Vroom definira 

instrumentalnost kot povezavo med dvema ciljema. Posameznik je prepričan, da mora doseči 

nek cilj, tako da bo preko tega dosegel naslednji zanj pomembnejši cilj. 

6.5.2 Teorija pravičnosti 

Teorijo pravičnosti je zasnoval J. S. Adams. Teorija opozarja na pomen pravičnosti 

nagrajevanja za delo, temelji na zaznavanju subjektivnih ocen zaposlenih. Posameznik 

primerja svoje plačilo za delo s plači drugih zaposlenih znotraj podjetja in tudi izven. Teorija 

temelji na tem, kako posameznik vidi druge v primerjavi s seboj. Če posameznik ugotovi, da 

je dobro nagrajen za svoje delo v primerjavi z drugimi, je motiviran in zadovoljen. V primeru, 

da ugotovi nasprotno, ni motiviran, se manj trudi pri delu in je manj učinkovit. Podjetje mora 

oblikovati tak sistem nagrajevanja, da bodo zaposleni prepričani v to, da so ustrezno nagrajeni 

in plačani v primerjavi z ostalimi sodelavci. Ta teorija temelji na pravični nagradi, ki je 

velikokrat denar (Brejc 2002, 61−62). 

Teorija pravičnosti motivira zaposlene s poštenostjo v njihovem podjetju. Naraščanje te vrste 

motivacije je pomembna komponenta v podjetju, ki pozitivno vpliva na vedenje zaposlenih. 

Ta teorija je sestavljena iz večjih teorij. Na podlagi skupka teh teorij tvorimo štiri ključne 

teorije pravičnosti: distribuirana pravičnost, proceduralna pravičnost, medosebna pravičnost 

in informacijska pravičnost (George in Jones 2008, 196−197). 

Treven (1998, 125) dodaja, da bi lahko pojasnili in razumeli teorijo pravičnosti, je potrebno 

omeniti temeljne dejavnike: vložki (vse, kar oseba vlaga pri opravljanju dela), prejemki (vse, 

kar oseba prejme za svoje delo) in osebe za primerjavo (lahko je znotraj ali zunaj podjetja). 
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Slika 7: Teorija pravičnosti 

Vir: Treven 1998, 125 

Tosi, Mero in Rizzo (2000, 154) omenjajo še proceduralno teorijo pravičnosti, ki je usmerjena 

še na drugo dejstvo, in sicer vpliv na motivacijo in zadovoljstvo. Gre za to, kako posameznik 

lahko ustvari percepcijo o nečem ali to isto presoja, če meni, da je odločitev bila pravilna. 

6.5.3 Teorija spodbujanja 

Treven (1998, 122) navaja, da teorija spodbujanja temelji na uporabi zunanjih nagrad, s 

katerimi želi management vplivati na posameznikovo vedenje. Če zaposleni opravlja svoje 

delo dobro in učinkovito, ga vodstvo za to tudi nagradi s posebnimi ugodnostmi, priznanjem, 

pohvalo ali povečanjem plače. Žal teorija spodbujanja zanemarja notranje vidike 

posameznika; to so občutki, pričakovanja, ki vplivajo na posameznikovo vedenje. Negativen 

učinek zunanjih nagrad na osebno motivacijo se pojavlja pri zaposlenih, ki opravljajo 

zanimivo delo. 

6.6 Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih v delovnem okolju 

Schermerhorn, Hunt in Osborn (2005, 143) definirajo zadovoljstvo na delovnem mestu kot 

občutek, ki ga ima vsak posameznik znotraj podjetja. Ta občutek o njegovem delovnem mestu 

je lahko pozitiven ali negativen. Managerji naj bi bili sposobni prepoznati vplive na 

zadovoljstvo na delovnem mestu ostalih zaposlenih, med drugim skozi razgovor in izražanje 

svojih zaposlenih. 
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Luthans (1995, 125−126) pravi, da sta odnos zaposlenih v povezavi z zadovoljstvom na 

delovnem mestu in dogovori, ki se jih podjetje mora držati, dva glavna cilja vedenja znotraj 

podjetja in upravljanja s človeškimi viri znotraj tega istega podjetja. Opozarja na dva 

momenta, in sicer poudarja pomembnost prepoznavanja zadovoljstva na delovnem mestu. 

Potrebno je čim bolj celovito zajeti vse dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. 

Drugi pomemben vidik je odnos podjetja do zaposlenih, tako da izpolnjuje svoje obljube in 

dogovore v zvezi z zadovoljstvom zaposlenih. 

V zadnjih letih podjetja oblikujejo tako organizacijsko strukturo, ki povečuje motiviranost 

zaposlenih in izboljšuje učinkovitost podjetij. Gre za način dela, ki spodbuja vključevanje 

zaposlenih pri doseganju ciljev podjetja. Obstajajo različni vidiki spodbujanja sodelovanja 

zaposlenih pri doseganju ciljev podjetja (Treven 1998): 

 Zadovoljstvo pri delu 

Hollenbeck in Wright opredeljujeta zadovoljstvo pri delu kot prijeten in pozitiven občutek, ki 

ga posameznik občuti na podlagi doseženih rezultatov na delovnem mestu (Hollenbeck in 

Wright 1994, po Treven 1998, 131). Omenjena opredelitev vsebuje tri vidike zadovoljstva pri 

delu, in sicer vrednost, pomembnost, zaznavanje. Zadovoljstvo pri delu ima funkcijo 

vrednosti, ki določa tisto, kar bi posameznik v podjetju želel doseči skozi svoje delo. 

Zaposleni imajo različne poglede na pomembnost vrednosti, kar pomeni, da vsakega 

posameznika lahko zadovoljimo na različne nične. Tretji vidik zadovoljstva pri delu je 

zaznavanje, to pomeni, kako posameznik dojema trenutne razmere v podjetju in jih primerja s 

svojimi vrednostmi (Treven 1998, 132). Lipičnik (2002, 477) dodaja, da sta zadovoljstvo in 

delavnost enakovredna in neodvisna cilja, ki naj bi ju doseglo vsako podjetje.  

 Vključevanje zaposlenih v proces oblikovanja dela 

Za zaposlene je bistvenega pomena, da je njihovo dobro opravljeno delo cenjeno s strani 

vodstva in da so za kvalitetno opravljene naloge tudi nagrajeni. Ni pomembno denarno 

nagrajevanje, temveč občutek, ko uspešno opravijo določeno nalogo. Tako lahko management 

spodbuja zaposlene k učinkovitosti in uspešnosti. Da bodo zaposleni zadovoljni v delovnem 

okolju, mora vodstvo upoštevati določene elemente, kot so raznolike delovne naloge, možnost 

ustnega komuniciranja, možnost sodelovanja z vsemi službami podjetja. Pomembno je, da 

zaposleni sodelujejo pri preoblikovanju njihovega načina dela in pri določitvi novih metod 

dela, saj bodo le tako z zadovoljstvom opravljali svoje delo (Treven 1998, 134−135). 

 Obogatitev dela 

Uspešnost zaposlenih je odvisna tudi od tega, kako občutijo pomembnost svojega dela. 

Hackman in drugi (1975), po Teven (1998, 136−137) razlikujejo pet osnovnih strategij za 

oblikovanje, s katerimi se poveča motivacijska zmogljivost zaposlenih. Te strategije so 



35 

 

združevanje nalog (manjše naloge se združujejo v večje in kompleksnejše), oblikovanje 

naravnanih delovnih enot (naloge potrebno razdeliti po enotah), oblikovanje povezav s 

strankami (delavce povezati s kupci proizvoda), vertikalno razporejanje odgovornosti (višje 

ravni so odgovorne za razporejanje dela) in oblikovanje poti za povratno zvezo (ocena 

izvedbe izdelka in ocena iz poročil o kakovosti izvedbe). 

 Samoupravljalni delovni timi 

Z organiziranjem samoupravljalnih delovnih timov se odgovornost posameznikov, ki so v tim 

vključeni, poveča. Naloge samoupravljanih delovnih timov so povezane z določitvijo 

problemov in z iskanjem rešitev, z nudenjem podpore in izobraževanjem članov timov. Tak 

pristop k delu ima prednosti, kot so motivacija, skupna kohezija, sinergija, boljša 

organizacija, skupna kreativnost in zadovoljstvo (Treven 1998, 139−142). 

 Kreativnost in zbiranje »zlatih« idej 

Treven (1998, 142) meni, da je za podjetje, ki spodbuja sodelovanje zaposlenih pri doseganju 

ciljev podjetja, značilna usmerjenost h kreativnosti in k razvoju sposobnosti posameznega 

zaposlenega. Podjetja lahko uporabijo različne metode za spodbudo kreativnosti in za zbiranje 

idej, individualne ali skupinske metode. 

Naloga individualnih metod je, da posamezniku omogoči delovno okolje za lastno ustvarjalno 

mišljenje (Srića, Treven in Pavlić 1995, po Treven 1998, 143): 

1) svobodne asociacije (posameznik pri svobodnem vsakdanjem razmišljanju generira 

svobodne zamisli in ideje); 

2) iskanje in izbira metafor (posameznik ustvarja različne zamisli na podlagi vsakdanjih 

primerjav); 

3) seznam vprašanj (ljudje lahko postavljajo o stvareh ali aktivnostih različna vprašanja); 

4) smešna vprašanja (podobno kot v prejšnji točko lahko ljudje uporabijo smešna vprašanja); 

5) imitacija (posameznik prenese izvirno zamisel v nove okoliščine delovanja). 

Skupinsko ustvarjalno razmišljanje ima mnoge prednosti pred individualnim, predvsem iz 

naslova ustvarjanja sinergije v skupinski interakciji (Treven 1998, 144): 

1) možganska nevihta (je ena najpogostejših in najpreprostejših metod skupinskega 

razmišljanja, idealna velikost skupine je med 6 in 12 oseb), 

2) obrnjena možganska nevihta (pri tej metodi ne izhajamo iz vprašanja k zamislim, ampak 

ravno nasprotno), 
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3) zapisovanje misli (metoda je podobna možganski nevihti, z njo je mogoče pridobiti še 

večje število misli), 

4) metoda najizvirnejše zamisli (služi kot dopolnilo klasične nevihte, analiziramo navidez 

absurdne in neobičajne misli), 

5) metoda Delfi (gre za metodo predvidevanja in napovedovanja, ki temelji na statistični 

obdelavi mišljenja strokovnjakov za določeno področje), 

 Nagrajevanje in pozornost do zaposlenih 

Z ustreznim načinom nagrajevanja lahko v podjetju dosežejo večjo učinkovitost in 

produktivnost, lahko tudi motivirajo zaposlene za njihovo izpopolnitev. Beardwell in Holden 

razlikujeta dve skupini nagrad, notranje in zunanje (Beardwell in Holden 1994, po Treven 

1998, 144-145). Notranje nagrade sta definirala, da izhajajo iz dela, in to so raznolikost dela, 

večja odgovornost in samostojnost, dojemanje sebe kot pomembnega člana tima, udeležba pri 

določanju ciljev, povratni tok informacij, priložnost za učenje in razvoj. Zunanje nagrade so 

plača, večerje, medalje, dopusti, darilni boni itd. Lipičnik (2002, 487) pravi, da sistem 

nagrajevanja pomeni usklajeno politiko, procese in prakso nekega podjetja, da bi nagradilo 

svoje zaposlene za njihov prispevek, zmožnosti in pristojnosti kot tudi glede na njihovo tržno 

ceno. 

6.7 Metode merjenja zadovoljstva zaposlenih 

Uspešnost lahko ugotovimo, če primerjamo rezultat, ki smo ga dosegli s cilji, ki smo si jih 

zastavili. Mnogi teoretiki menijo, da je uspešnost možno meriti na veliko načinov, izbrati 

moramo le prave kriterije, s katerimi bi merili uspešnost. Pri ugotavljanju uspešnosti gre za to, 

kakšni rezultati so doseženi pri delu, pri ocenjevanju pa gre za to, da ugotovimo prednosti, ki 

smo jih z rezultati dosegli. 

Lipičnik (2002, 485−486) navaja, da obstaja več sistemov za ugotavljanje uspešnosti. 

Najpogosteje se uporabljajo: ocenjevalne lestvice, sistemi neposrednega primerjanja, sistemi 

označevanja in sistemi kritičnih točk. 

Merkač Skok (2005, 209) trdi, da vrednotenje uspešnosti poteka s pomočjo subjektivnih in 

objektivnih metod, ki temeljijo na ocenjevanju, merjenju in kombiniranih metodah. Metode, 

ki so usmerjene na vedenje posameznikov, so grafične točkovne lestvice in vedenjske 

točkovne lestvice. 

Strokovnjaki se že mnoga leta ukvarjajo s proučevanjem metod merjenja zadovoljstva 

zaposlenih. Odkritih in razvitih je bilo nekaj tehnik, vključno z vprašalniki, kritičnimi 

dogodki in intervjuji. Večina postopkov za merjenje zadovoljstva na delovnem mestu 
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vključuje vprašalnike, ki so jasno specializirani po skupinah oziroma sklopih. Z uporabo te 

metode zaposleni z odgovori na vprašanja dobijo poročilo o njihovi reakciji in občutju na 

delovnem mestu. Pri tehniki kritičnega dogodka gre za postopek merjenja zadovoljstva pri 

delu, v katerem zaposleni opisujejo dogodke, ki se nanašajo na njihovo delo, in ti dogodki jih 

lahko izpolnjujejo ali ne ter tako vplivajo na njihovo zadovoljstvo pri delu. Pri intervjujih gre 

za direkten pogovor med zaposlenimi in vodjo intervjuja. Z anketiranjem ljudi o njihovih 

stališčih je možno odnos raziskati veliko natančneje kot z visoko strukturiranim 

vprašalnikom. Z natančno zastavljenimi vprašanji in sistematično zapisanimi odgovori je 

možno ugotoviti vzroke številnih odnosov v podjetju in pridobiti podrobne informacije o 

določeni zadevi (Greenberg in Baron 2008, 225−226). 

Robbins (1996, 190) opozarja na dva najbolj vsesplošna pristopa merjenja zadovoljstva na 

delovnem mestu, in sicer na tako imenovano enotno oceno in rezultat na podlagi dejstev v 

povezavi z delovnim mestom. Metoda enotne ocene ni nič drugega kot samo eno postavljeno 

vprašanje zaposlenemu, ki poda odgovore z ocenami med ena in pet, na podlagi tega 

odgovora pa vodja ugotovi, kako je zaposleni zadovoljen z delovnim mestom. Drugi pristop, 

ki izkazuje rezultat na podlagi dejstev, je nekoliko bolj sofisticiran. Identificirati je potrebno 

ključne elemente delovnega mesta in povprašati zaposlenega po občutkih glede na te 

elemente. Tipični dejavniki, ki so lahko vključeni v tovrstna vprašanja, so sedanje plačilo, 

možnost samopromocije, odnos s sodelavci itd. 

6.8 Nevarnosti pri krmiljenju človekovih aktivnosti 

Lipičnik (2002, 490−491) je mnenja, da je z nespretnim vedenjem in ravnanjem vodij naravni 

proces motivacije mogoče hitro uničiti. Če pa bi se managerji zavedali nekaterih značilnosti 

motivacije, bi se lahko uničevanju motivacije izognili. Lipičnik (2002, 491) pravi, da med 

takšne nasvete spadajo: 

 Motivacija je nestabilno stanje, zato jo je potrebno vzdrževati. Managerji morajo v to 

vložiti več znanja, kakor so samo njihove izkušnje. 

 Spremljanje in reševanje motivacijskih problemov je lahko včasih težavno, saj lahko 

sproži različne konflikte in nesporazume. Temu se lahko managerji izognejo, tako da 

spodbujajo zaupanje med zaposlenimi. 

 Managerji naj izbirajo le tista motivacijska sredstva in orodja, ki spadajo v kulturo 

podjetja. 

 Podjetja, ki nimajo lastne kulture, morajo najprej vzpostaviti le-to, šele za tem izbrati 

mehanizme, s katerimi lahko managerji vplivajo na ravnanje ljudi. 
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7 RAZMERJE MED MOTIVACIJO, ZADOVOLJSTVOM IN USPEHOM 

Robbins (1996, 193−194) navaja, da so številne raziskave bile opravljene v petdesetih in 

šestdesetih letih prejšnjega stoletja na temo zadovoljstva in produktivnosti. Te raziskave še 

niso nakazovale na relacijo med zadovoljstvom in produktivnostjo. So pa nekateri managerji 

med leti 1930 in 1960 nakazovali na dejstvo, da je zadovoljen delavec tudi produktiven 

delavec. Tako so se v teh letih pričele ustanavljati prve skupine znotraj podjetij, kot na primer 

športna društva, organizacija piknik dogodkov itd. Ampak v teh letih je odnos med 

produktivnostjo in zadovoljstvom temeljil bolj na želji managerjev kot na dejstvih raziskav. 

Odnos med zadovoljstvom in produktivnostjo je izrazitejši na višjih ravneh podjetja. Ko sta 

zadovoljstvo in produktivnost prisotna na vseh ravneh podjetja in ne le pri posameznikih, 

lahko trdimo, da je podjetje z večjim številom zadovoljnih zaposlenih učinkovitejše kot 

podjetje z manjšim številom zadovoljnih sodelavcev. 

Pomembnost zadovoljstva na delu lahko ilustriramo skozi dva načina, ki temeljita na 

odločitvah zaposlenih. Prva odločitev je tako imenovana pripadnost, kar pomeni, da se čutimo 

kot pomemben člen organizacije. Druga odločitev pa naznanja trdo delo in visoko zmožnost 

opravljanja najzahtevnejših nalog. Ni nujno, da so zaposleni z visoko stopnjo pripadnosti 

podjetju tudi najboljši kader podjetja. Pripadnost organizaciji je v večini primerov znak nizke 

stopnje odsotnosti iz delovnega mesta in napak iz malomarnosti oziroma površnosti. 

Zadovoljstvo na delovnem mestu posameznika naj bi imelo učinek prednosti pri ohranjanju 

delovnega mesta, saj naj bi managerji veliko lažje prekinili delovno razmerje z nezadovoljnim 

delavcem kot z zadovoljnim (Schermerhorn, Hunt in Osborn 2005, 143−144). 

Svetlik (1998, 152) pojasnjuje, da raziskave kažejo, da lahko managerji s pravilnim 

oblikovanjem in usmerjanjem dela povečajo motivacijo delavcev za delo, kar izboljšuje 

delovne rezultate in povečuje zadovoljstvo zaposlenih. Doseganje dobrih rezultatov in 

zadovoljstvo zaposlenih pozitivno vplivata drug na drugega. Zadovoljen zaposleni je mnogo 

bolj dovzeten za motivatorje, s katerimi ga managerji spodbujajo k delu. Svetlik (1998, 154) 

dodaja, da lahko vodstvo podjetja računa na nadpovprečne delovne rezultate in na zadovoljne 

delavce z vnašanjem motivacijskih dejavnikov v delovno okolje podjetja. Možnost uporabe 

ter pridobivanje znanja in sposobnosti so odvisne od vodij. Od njih je odvisno, kako bodo 

razdeljevali delo med zaposlenimi. Vodje imajo v rokah sredstva za povečevanje 

samostojnosti in odgovornosti pri delu. 

Med kazalnike uspešnosti zaposlenih so vključeni med seboj povezani vidiki: zadovoljstvo 

zaposlenih, ohranjanje zaposlenih v podjetju in produktivnost zaposlenih. Vrednotenje 

delovne uspešnosti je namenjeno kratkoročnim in dolgoročnim učinkom. Kratkoročni učinek 

je dodatno plačilo za dodatno delo in napor. Dolgoročni učinek je vezan na možnost 

napredovanja na zahtevnejša dela (Merkač Skok 2005, 206−207). 
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Luthans (1995, 129) se eksplicitno ne opredeljuje za vpliv zadovoljstva zaposlenih na 

prihodke od poslovanja. Managerji naj bi s svojim zadovoljstvom imeli večji vpliv na 

poslovni rezultat podjetja. Visoko motiviran in zadovoljen kader naj bi imel večjo tendenco in 

vpliv na poslovne rezultate kot nezadovoljen kader. Po drugi strani pa pravi, da naj ne bi bilo 

dokazano, da zadovoljstvo v večji meri vpliva na poslovne rezultate v podjetju. 
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8 MERJENJE POSLOVNE USPEŠNOSTI 

Dimovski in drugi (2005, 337−341) pravijo, da je pri presoji in merjenju poslovne uspešnosti 

potrebno upoštevati vse udeležence: lastnike, kupce, odjemalce, zaposlene, partnerje, 

dobavitelje ter širšo skupnost. To pa zato, ker je podjetje skupek različnih interesnih skupin, 

ki sestavljajo celoto. Poslovna uspešnost ne sme biti pogojena z doseganjem ciljev le ene 

interesne skupine, saj bi bila na tak način organizacija neuspešna. Poslovna uspešnost naj ne 

opredeljuje le finančnih ciljev, temveč tudi nefinančne. Danes poznamo več sistemov 

nefinančnih kazalnikov. V praksi pa se je najbolje uveljavil uravnoteženi sistem kazalnikov. 

Ta model s strateško dimenzijo poslovne uspešnosti izhaja iz leta 1990. Razvil ga je 

Raziskovalni inštitut KPMG (Nolan Norton Institute). Do takrat je bilo spremljanje poslovne 

uspešnosti podrejeno računovodskim in finančnim kazalnikom. Ta model pa dopolnjuje 

finančne kazalnike z novim modelom večdimenzionalnega merjenja uspešnosti poslovanja. 

Poslovno uspešnost merimo s stališča sledečih vidikov: 

1) Finančni vidik 

Finančni kazalniki so v večini primerov lahko izmerljivi. Finančni kazalniki kažejo, ali 

strategija, njeno uveljavljanje in udejanjanje v podjetju prispevajo h končnim izboljšavam. 

Ponavadi so povezani s prihodki od poslovanja, donosnostjo, dobičkom ali dodano 

vrednostjo. 

2) Vidik poslovanja s strankami 

Znotraj tega vidika vodstvo podjetja opredeli segmente strank in tržne segmente, v katerih bo 

podjetje nastopalo. Osnovni kazalniki tega vidika so zadovoljstvo strank, ohranjanje kupcev, 

pridobivanje novih kupcev, tržni delež in delež strank na ciljnih segmentih. 

3) Vidik notranjih poslovnih procesov 

Znotraj podjetja je potrebno opredeliti predvsem ključne poslovne procese, in v teh se mora 

podjetje odlikovati. Ti poslovni procesi v praksi privabijo in obdržijo stranke. Kazalniki 

notranjih poslovnih procesov so umerjeni v procese znotraj podjetja, ki najbolj vplivajo na 

zadovoljstvo strank in doseganje zastavljenih finančnih ciljev. 

4) Vidik učenja in rasti 

Ta vidik opredeljuje potrebna sredstva, ki jih podjetje mora imeti oziroma izgraditi za 

ustvarjanje dolgoročne rasti in razvoja. Učenje in rast morata izhajati iz treh poglavitnih 

virov: ljudi, sistemov in procesov. Pogosto se v praksi izkaže, da je za premostitev med 

trenutnim in želenim stanjem potrebno vlagati v zaposlene, v izboljšave informacijske 

tehnologije in sistemov ter uskladitev procesov in poteka dela v podjetju. Kazalniki pri tem 

vidiku so zadovoljstvo zaposlenih, fluktuacija zaposlenih, usposabljanje in znanje zaposlenih. 
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Tekavčič (2002, 683) navaja, da lahko uspešnost poslovanja organizacije merimo s štirimi 

vidiki: 

 finančni vidik prikazujemo s finančnimi kazalniki in je bistvenega pomena za lastnike; 

 vidik poslovanja s strankami zajema kazalnike, s katerimi management meri pomembnost 

kupca za podjetje; 

 vidik notranjih poslovnih procesov je pomemben za notranjo kakovost procesov; 

 vidik učenja in rasti pa zajema kazalnike, ki so pomembni za zagotavljanje učenja in rasti 

podjetja. 

Uhan (2000, 73−74) pravi, da kazalniki gospodarnosti in donosnosti pojasnjujejo dosežene 

poslovne rezultate (celotne prihodke, prihodke iz poslovanja, čisti dobiček itd.) glede na 

ugotovljene vložke za njihovo uresničitev. Ti kazalniki so (Uhan 2000, 74): 

 celotna gospodarnost: celotni prihodki/celotni odhodki; 

 gospodarnost poslovanja: prihodki iz poslovanja/odhodki iz poslovanja; 

 čista dobičkonosnost skupnih prihodkov: čisti dobiček/celotni prihodki; 

 čista donosnost kapitala: čisti dobiček/povprečni kapital; 

 čista donosnost sredstev: čisti dobiček/povprečna sredstva; 

 skupni prihodki na zaposlenega: skupni prihodki/povprečno število zaposlenih; 

 čisti dobiček za zaposlenega: čisti dobiček/povprečno število zaposlenih; 

 povprečna mesečna plača na zaposlenega: plače/število mesecev poslovanja. 

Maček (2006, 100−103) je mnenja, da je pristop s kazalniki uporaben na različnih ravneh 

podjetja in tako primeren tudi za neprofitne organizacije. Pogosto so kazalniki odvisni od 

konteksta oziroma vsebine in so tako med podjetji pogosto neprimerljivi. V vsakem primeru 

pa pomagajo pri informiranju zaposlenih in ostalih udeležencev o pomenu znanja v podjetju.  

Maček (2006, 100−101) pravi, da sta Prahalad in Hamel razvila pristop za ugotavljanje 

vrednosti neopredmetenega premoženja podjetij v povezavi s konceptom osrednjih 

sposobnosti. Postopek je razdeljen v tri korake: 

 Ugotoviti osrednje sposobnosti 
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Opredeliti je potrebno sredstva, ki nam bodo v bodoče zagotavljala konkurenčno prednost, kot 

na primer sposobnosti in implicitno znanje sodelavcev, kultura in vrednote, tehnologija in 

eksplicitno znanje, procesi in odnosi s kupci. 

 Oceniti njihovo moč 

S pomočjo meril je potrebno oceniti moč osrednjih sposobnosti. Ta merila so korist za kupca, 

sposobnost glede na konkurenco, potencial za nove izdelke in storitve. 

 Izmeriti vrednost 

Vrednost kazalnikov pridobimo iz različnih virov, kot so bilance, tržne analize in ankete 

zadovoljstva. Večja kot je vrednost kazalnika, večja je vrednost osrednjih sposobnosti. 
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9 EMPIRIČNI DEL 

Kot smo že uvodoma zapisali, je osnovni namen in cilj raziskave dokazati vpliv znanja in 

motiviranosti zaposlenih na poslovno uspešnost podjetja. To tezo o znanju in motiviranosti 

kot ključnih dejavnikov poslovne uspešnosti smo skušali podkrepili z rezultati raziskave. 

Prvi korak pri izvedbi empirične raziskave je opredelitev konceptualnega modela ter 

opredelitev proučevanega problema in ciljev, ki iz njega izhajajo. Na osnovi ciljev in 

problematike izberemo najustreznejšo vrsto raziskave in dokončno definiramo metodologijo, 

vzorec in pripravimo ustrezen nabor vprašalnika. 

9.1 Konceptualni model in empirična raziskava 

V svetu podjetništva je ena poglavitnih nalog doumeti, kaj in na kakšen način to vpliva na 

poslovno uspešnost podjetja. Seveda so interpretacije podjetnikov različne, je pa večina 

mnenja, da sta znanje in motiviranost ena ključnih dejavnikov za doseganje poslovne 

uspešnosti. 

Kot je bilo predstavljeno v teoretičnem delu magistrske naloge, obstajajo številni avtorji, ki 

delijo naše mnenje. Obstajajo tudi raziskave, ki so potrdile te navedbe. Ali to drži tudi v 

našem prostoru in pri naših podjetjih male in srednje velikosti, smo preverili tudi sami. 

Naloga temelji na analizi korelacije znanja, motiviranosti zaposlenih in poslovne uspešnosti.  

9.2 Oblikovanje hipotez 

Skozi vso magistrsko nalogo je govora o odvisnosti poslovnega uspeha od znanja in 

motiviranosti. Od tod sta izpeljani tudi hipotezi, in sicer se prva nanaša na odvisnost od 

znanja: »Znanje pozitivno vpliva na poslovno uspešnost podjetja«. Druga hipoteza pa se 

nanaša na odvisnost od motiviranosti in glasi: »Motiviranost pozitivno vpliva na poslovno 

uspešnost podjetja.« 

9.3 Metodologija raziskave 

Teoretične in empirične ugotovitve svetovno priznanih avtorjev, čigar mnenja smo povzemali 

v teoretičnem delu naloge bodo služila kot izhodišče raziskave. Z raziskavo smo skušali 

ugotoviti, ali njihove utemeljitve veljajo tudi na naših prostorih na nivoju malih in srednjih 

podjetij. Obenem smo poizkusili dokazati tudi zastavljeni hipotezi, in sicer da znanje in 

motiviranost pozitivno vplivata na poslovno uspešnost. Rezultate raziskave smo podrobneje 

predstavili v poglavju Analiza glavnih komponent. 
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9.3.1 Oblika in vsebina vprašalnika 

Zastavili smo si model in dimenzije, s katerimi smo lahko merili znanje, motiviranost 

zaposlenih in poslovno uspešnost. Znanje, motiviranost zaposlenih in poslovno uspešnost smo 

ovrednotili s pomočjo anketnega vprašalnika. Vprašanja, ki se nanašajo na področje znanja, 

so razdeljena na dva sklopa, in sicer eksplicitno ter implicitno znanje. Vprašanja s področja 

motiviranosti so razdeljena na notranje in zunanje vire motivacije. Vprašanja so izhajala iz 

samostojnosti pri delu, poznavanja in doseganja ciljev, pohval, nagrad, pripadnosti itd. 

Poslovno uspešnost smo merili s poslovnimi rezultati oziroma s finančnimi kazalniki. 

Vprašanja v tem sklopu se nanašajo na gibanje dobička/izgube, prihodkov, dodane vrednosti 

ter na položaj podjetja v primerjavi s konkurenco na domačem in/ali tujem trgu itd. 

Anketa je razdeljena na tri vsebinske sklope. Prvi se nanaša na tematiko v zvezi z znanjem v 

podjetju, drugi se nanaša na motiviranost v podjetju in tretji na poslovno uspešnost podjetja. 

Zadnji, lahko bi rekli četrti sklop, se nanaša vprašanja o značilnostih podjetja.  

Anketni vprašalnik je na začetku vseboval tri vprašanja, s pomočjo katerih smo pridobili 

osnovne podatke o anketiranih podjetjih (velikost podjetja, povprečna dosežena izobrazba na 

zaposlenega, panoga podjetja). Sledili so trije sklopi vprašanj o motivaciji, učenju in znanju 

ter poslovni uspešnosti. Vsi trije sklopi so bili sestavljeni iz trditev, na katere so anketiranci 

odgovarjali na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam).  

Sklop o motivaciji je sestavljalo 18 trditev (Zaposlenim je omogočena osebna rast, Zaposleni 

imajo veliko mero neodvisnosti pri delu, Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela, 

Dober delovni rezultat je pohvaljen, Vodje spodbujajo zaposlene k odgovornemu izvajanju 

dela, Zaposleni med seboj mnogo bolj sodelujejo kot pa tekmujejo, Zaposleni sprejemajo cilje 

podjetja za svoje, Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim, Uspešnost se vrednoti 

po doseženih ciljih, Zaposleni, ki opravijo dodatno delo, so ustrezno nagrajeni, Razmerja med 

plačami zaposlenih so ustrezna, Zadolžitve so jasno opredeljene in definirane, Zaposleni 

imajo možnost sodelovanja pri pomembnih odločitvah podjetja, Vodje spodbujajo razvoj 

novih idej in zamisli, Vodje zaupajo zaposlenim, Zaposleni prejemajo nagrade za dobro 

opravljeno delo, V podjetju prevladujejo prijateljski odnosi, Zaposleni v podjetju so zavzeti za 

svoje delo). 

Sklop o učenju in znanju je bil sestavljenih iz 14 trditev (Zaposleni se učijo drug od drugega – 

prenos znanja med zaposlenimi, Podjetje zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro 

opravljanje dela, Vodstvo spodbuja zaposlene k učenju in pridobivanju novih veščin, Sistem 

usposabljanja je dober in učinkovit, Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih, 

Zaposleni pridobivajo specializirana znanja, Podjetje omogoča vseživljenjsko usposabljanje 

ter strokovni razvoj zaposlenih, Podjetje ima izdelan razvojni načrt za pridobivanje novih 

znanj, Podjetje omogoča zaposlenim dostop do IKT (informacijsko-komunikacijske 

tehnologije) in jo uporablja za potrebe dela, Zaposleni imajo visoko raven znanja, ki zadeva 
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tehnično in strokovno plat dela, Zaposleni so zainteresirani za pridobivanje novega znanja, 

Pridobljeno znanje in izkušnje zaposleni delijo z ostalimi sodelavci, Starejši zaposleni 

prenašajo na mlajše sodelavce izkušnje in dobre prakse, V procesu kadrovanja sta 

najpomembnejša dejavnika znanje in usposobljenost potencialnih sodelavcev. 

Zadnji sklop, ki se je nanašal na poslovno uspešnost podjetja, pa so sestavljale štiri trditve 

(Raven prihodkov se v zadnjih treh letih povečuje, Dodana vrednost na zaposlenega se v 

zadnjih treh letih povečuje, Tržni delež podjetja na domačem trgu se v zadnjih treh letih 

povečuje, Dobičkonosnost podjetja se glede na konkurenco v zadnjih treh letih povečuje). 

9.3.2 Zanesljivost in veljavnost merjenja 

Zanesljivost in veljavnost merjenja v raziskavah pomenita, da je raziskava in njena analiza 

kakovostna in da so možnosti napak kar najmanjše. Z vsebinsko veljavnostjo merjenja 

preverjamo, ali se hipoteze in na koncu rezultati raziskave ujemajo z obstoječim teoretičnim 

poznavanjem področja raziskovanja (Ferligoj, Leskošek in Kogovšek 1995, 132). Veljavnost 

merjenja torej odkriva sistematične in slučajne napake, ki se lahko pojavijo med 

raziskovanjem. Z veljavnostjo torej ugotavljamo, koliko izbrani merski postopek meri tisto, 

kar smo želeli meriti.  

Z zanesljivostjo merjenja pa preverjamo, v kolikšni meri izbrani merski instrument da enak 

rezultat pri ponavljanju merjenja na istih enotah po določenem času. Nanaša se torej na 

ponovljivost in ustaljenost raziskave. Z zanesljivostjo merjenja želimo odkriti navzočnost 

slučajnih spremenljivk ter ali le-te vplivajo na rezultate analize raziskave. Zanesljivost je 

potreben, ne pa tudi zadosten pogoj za dober merski postopek. Torej lahko rečemo, da 

merjenje ni veljavno, če ni tudi zanesljivo, obratno pa tega ne moremo trditi (Ferligoj, 

Leskošek in Kogovšek 1995, 132).  

Vprašalnik smo prilagodili slovenskim razmeram, smo se pa zgledovali po vprašalnikih iz 

minulih raziskav. Tudi oblikovali smo ga tako, da smo se zgledovali po dobrih praksah. 

9.3.3 Zbiranje podatkov 

Od naključno izbranih majhnih in srednje velikih podjetij smo pridobili informacije, kako 

znanje in motiviranost vplivata na poslovno uspešnost. Vprašalnik smo posredovali majhnim 

in srednje velikim domačim podjetjem. Velikost podjetij smo omejili s številom zaposlenih, in 

sicer od 10 do 250 zaposlenih. Podjetja smo izbrali iz zbirke iBON (zbirka podatkov o 

slovenskih podjetjih). V vzorec smo vključili le podjetja iz gospodarstva, izključili smo torej 

javna podjetja. Od pridobljenega vzorca smo s programom SPSS naključno izbrali 800 

podjetij. Anketni vprašalnik smo izbranim podjetjem posredovali po elektronski pošti. 
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Pravilno izpolnjenih anket smo dobili vrnjenih natanko 100, kar predstavlja 12,5 % vseh 

posredovanih anket. Izpolnjene ankete smo prejemali tako preko navadne pošte kot tudi preko 

elektronske pošte. Vsem podjetjem, tako tistim, ki so nam vrnili, kot tudi tistim, ki nam niso 

vrnili izpolnjenega vprašalnika, smo se zahvalili za sodelovanje. Anketa je bila povsem 

anonimna, ker se v nobenem izmed vprašanja podjetje ni identificiralo. Način posredovanja 

ankete je bila sicer elektronska pošta, ne pa spletni obrazec, ker smo se želeli izogniti 

zapletenim prijavam (uporabniško ime in geslo) ter zadevo čim bolj poenostaviti. Anketa je 

bila poslana 18. 11. 2012 in trajala je en mesec, kar pomeni, da smo od trenutka pošiljanja do 

prejetja čakali en mesec. Kasneje tudi nobena anketa ni prišla. Vse ankete so bile pravilno in v 

celoti izpolnjene, kar nam je dalo vedeti, da so bila vprašanja zelo jasna in anketa ni bila 

predolga. 

9.4 Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 100 podjetij. 

 

Slika 8: Velikost podjetja 

Večina (70 %) podjetij je majhnih, preostalih 30 % pa srednje velikih (Slika 8). 
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Slika 9: Povprečna dosežena izobrazba na zaposlenega 

Največ (58 %) podjetij ocenjuje, da imajo zaposleni pri njih v povprečju dokončano srednjo 

šolo, v četrtini podjetji pa imajo zaposleni v povprečju dokončano poklicno šolo (Slika 9). 

 

Slika 10: Panoga podjetja 

Nekaj manj kot polovica (48 %) anketiranih podjetij je med različnimi panogami izbrala 

odgovor »drugo«, 23 % jih prihaja iz gradbeništva, 17 % pa iz trgovine (Slika 10). 

 Analiza odgovorov v zvezi z dimenzijo motiviranosti v podjetjih 
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Povprečna ocena pri sklopu trditev v zvezi z motiviranostjo je bila 3,88 in je najvišja ocena 

med vsemi tremi sklopi (motiviranost, znanje, poslovna uspešnost). Najvišja dodeljena ocena 

v tem sklopu je bila ocena 4,28, ki se je nanašala na trditev, da vodje spodbujajo zaposlene k 

odgovornemu opravljanju svojega dela. Med bolje ocenjenimi kriteriji so tudi trditve, ki se 

nanašajo na pohvalo delovnega rezultata delavca, ustrezno nagrajevanje delavcev, jasno 

opredelitev nalog, ustrezno razmerje plač med zaposlenimi. 

Najnižja dodeljena ocena pa je bila pri trditvi, da zaposleni sodelujejo pri pomembnih 

odločitvah podjetja (3,3). Za slabše ocene so se podjetja opredelila še pri trditvah v zvezi z 

neodvisnostjo zaposlenih pri svojem delu, s sprejemanjem ciljev podjetja za svoje cilje, 

spodbujanjem idej in zamisli s strani vodij. 

 

Slika 11: Povprečna vrednost odgovorov v sklopu motiviranost 

 Analiza odgovorov v zvezi z dimenzijo znanja in učenja v podjetjih 

Povprečna ocena pri sklopu trditev v zvezi z znanjem je bila 3,75 in je srednja ocena glede na 

ostala dva sklopa. Najvišja dodeljena ocena v tem sklopu je bila ocena 4,28 in je ocena, ki se 

nanaša na trditev »Vodstvo spodbuja zaposlene k učenju in pridobivanju novih veščin«. Med 
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bolje ocenjenimi kriteriji so tudi trditve, ki se nanašajo na zagotavljanje potrebnega 

usposabljanja s strani nadrejenih za kvalitetno opravljanje dela, prenašanje znanja in izkušenj 

starejših zaposlenih na mlajše zaposlene, pomembnost znanja in usposobljenosti v procesu 

kadrovanja. 

Najnižja dodeljena ocena pa je bila pri trditvi, da podjetje ima izdelan razvojni načrt za 

pridobivanje novih znanj (3,17). Za slabše ocene so se podjetja opredelila še pri trditvah v 

zvezi s kvaliteto in učinkovitostjo sistema usposabljanja, v zvezi zagotavljanjem 

vseživljenjskega učenja in sistema razvoja zaposlenih, interesom zaposlenih za pridobivanje 

novih znanj. 

 

Slika 12: Povprečna vrednost odgovorov v sklopu znanje 

 Analiza odgovorov v zvezi z dimenzijo poslovne uspešnosti v podjetjih 

V regresijski enačbi predstavlja poslovna uspešnost v podjetjih odvisno spremenljivko. Ta je 

odvisna od znanja in motiviranosti. Zadnji, in sicer četrti sklop vprašanj oziroma trditev iz 

vprašalnika predstavljajo ravno vprašanja na temo poslovne uspešnosti anketirancev. 

Vprašanja so se nanašala na sledeče merljive komponente: dodana vrednost, dobiček, 

prihodek od prodaje, tržni delež. 

Povprečna ocena pri sklopu trditev v zvezi s poslovno uspešnostjo podjetij je bila 3,02 in je 

najnižja ocena glede na ostala dva sklopa. Najvišja dodeljena ocena v tem sklopu je bila ocena 
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3,17 in je ocena, ki se nanaša na trditev »Dodana vrednost na zaposlenega se v podjetju v 

zadnjih treh letih povečuje«. Najnižja dodeljena ocena pa je bila pri trditvi, da se 

dobičkonosnost podjetja glede na konkurenco v zadnjih treh letih povečuje (2,81). 

 

Slika 13: Povprečna vrednost odgovorov v sklopu poslovna uspešnost 

9.5 Opisna statistika 

V vprašalniku so anketirana podjetja na lestvici od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma 

se strinjam) ocenjevala strinjanje s podanimi trditvami. Trditve so bile podane v treh sklopih, 

in sicer se je 18 trditev nanašalo na motivacijo zaposlenih, 14 trditev na učenje in znanje ter 

štiri trditve na poslovno uspešnost podjetja. Za vse trditve je oceno podalo vseh 100 

anketirancev.  

9.5.1 Motivacija 

Preglednica 1: Opisna statistika za spremenljivke, povezane z motivacijo 

  
1 2 3 4 5 

Aritm. 

sred. 

Stand. 

odkl. 

4e Vodje spodbujajo zaposlene k 

odgovornemu izvajanju dela. 
0,0 % 0,0 % 12,0 % 48,0 % 40,0 % 4,3 0,7 

4j Zaposleni, ki opravijo dodatno 

delo, so ustrezno nagrajeni. 
0,0 % 5,0 % 10,0 % 40,0 % 45,0 % 4,3 0,8 

4l Zadolžitve so jasno opredeljene in 

definirane. 
0,0 % 3,0 % 17,0 % 35,0 % 45,0 % 4,2 0,8 
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1 2 3 4 5 

Aritm. 

sred. 

Stand. 

odkl. 

4d Dober delovni rezultat je 

pohvaljen. 
0,0 % 3,0 % 15,0 % 40,0 % 42,0 % 4,2 0,8 

4p Zaposleni prejemajo nagrade za 

dobro opravljeno delo. 
0,0 % 8,0 % 15,0 % 40,0 % 37,0 % 4,1 0,9 

4k Razmerja med plačami zaposlenih 

so ustrezna. 
3,0 % 7,0 % 7,0 % 48,0 % 35,0 % 4,1 1,0 

4o Vodje zaupajo zaposlenim. 0,0 % 3,0 % 22,0 % 47,0 % 28,0 % 4,0 0,8 

4a Zaposlenim je omogočena osebna 

rast. 
0,0 % 0,0 % 35,0 % 35,0 % 30,0 % 4,0 0,8 

4i Uspešnost se vrednoti po doseženih 

ciljih. 
3,0 % 7,0 % 18,0 % 37,0 % 35,0 % 3,9 1,0 

4c Vodje se pogovarjajo s 

podrejenimi o rezultatih dela. 
2,0 % 3,0 % 18,0 % 55,0 % 22,0 % 3,9 0,8 

4q V podjetju prevladujejo prijateljski 

odnosi. 
0,0 % 13,0 % 22,0 % 33,0 % 32,0 % 3,8 1,0 

4f Zaposleni med seboj mnogo bolj 

sodelujejo kot pa tekmujejo. 
0,0 % 8,0 % 27,0 % 45,0 % 20,0 % 3,8 0,9 

4r Zaposleni v podjetju so zavzeti za 

svoje delo. 
0,0 % 10,0 % 25,0 % 45,0 % 20,0 % 3,8 0,9 

4h Kriteriji za napredovanje so jasni 

vsem zaposlenim. 
0,0 % 17,0 % 23,0 % 38,0 % 22,0 % 3,7 1,0 

4b Zaposleni imajo veliko mero 

neodvisnosti pri delu. 
0,0 % 13,0 % 22,0 % 58,0 % 7,0 % 3,6 0,8 

4n Vodje spodbujajo razvoj novih idej 

in zamisli. 
0,0 % 13,0 % 42,0 % 20,0 % 25,0 % 3,6 1,0 

4g Zaposleni sprejemajo cilje podjetja 

za svoje. 
0,0 % 13,0 % 35,0 % 42,0 % 10,0 % 3,5 0,8 
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1 2 3 4 5 

Aritm. 

sred. 

Stand. 

odkl. 

4m Zaposleni imajo možnost 

sodelovanja pri pomembnih 

odločitvah podjetja. 

3,0 % 22,0 % 32,0 % 28,0 % 15,0 % 3,3 1,1 

Pri večini trditev je največji delež anketirancev izbral oceno 4, le pri treh trditvah jih je največ 

izbralo oceno 5 (Zaposleni, ki opravijo dodatno delo, so ustrezno nagrajeni, Zadolžitve so 

jasno opredeljene in definirane ter Dober delovni rezultat je pohvaljen), pri dveh trditvah 

(Vodje spodbujajo razvoj novih idej in zamisli ter Zaposleni imajo možnost sodelovanja pri 

pomembnih odločitvah podjetja) je največ anketirancev izbralo oceno 3, pri trditvi, da je 

zaposlenim omogočena osebna rast, pa je enak (največji) delež anketirancev izbral odgovora 3 

in 4. V povprečju so anketiranci najbolje ocenili trditvi »Vodje spodbujajo zaposlene k 

odgovornemu izvajanju dela« (M1 = 4,3) in »Zaposleni, ki opravijo dodatno delo, so ustrezno 

nagrajeni« (M = 4,3), najnižjo povprečno oceno pa sta dobili trditvi »Zaposleni sprejemajo 

cilje podjetja za svoje« (M = 3,5) in »Zaposleni imajo možnost sodelovanja pri pomembnih 

odločitvah podjetja« (M = 3,3) (Preglednica 1). 

9.5.2 Učenje in znanje 

Preglednica 2: Opisna statistika za spremenljivke, povezane z učenjem in znanjem 

  
1 2 3 4 5 

Aritm. 

sred. 

Stand. 

odkl. 

5c Vodstvo spodbuja zaposlene k 

učenju in pridobivanju novih veščin. 
0,0 % 0,0 % 23,0 % 40,0 % 37,0 % 4,1 0,8 

5b Podjetje zaposlenim nudi potrebno 

usposabljanje za dobro opravljanje 

dela. 

0,0 % 3,0 % 25,0 % 35,0 % 37,0 % 4,1 0,9 

5n V procesu kadrovanja sta 

najpomembnejša dejavnika znanje in 

usposobljenost potencialnih 

sodelavcev. 

0,0 % 0,0 % 27,0 % 43,0 % 30,0 % 4,0 0,8 

5m Starejši zaposleni prenašajo na 

mlajše sodelavce izkušnje in dobre 

prakse. 

0,0 % 5,0 % 27,0 % 40,0 % 28,0 % 3,9 0,9 

                                                 
1 Aritmetična sredina 
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1 2 3 4 5 

Aritm. 

sred. 

Stand. 

odkl. 

5f Zaposleni pridobivajo 

specializirana znanja. 
0,0 % 

10,0 

% 
20,0 % 42,0 % 28,0 % 3,9 0,9 

5a Zaposleni se učijo drug od 

drugega – prenos znanja med 

zaposlenimi. 

0,0 % 8,0 % 22,0 % 45,0 % 25,0 % 3,9 0,9 

5i Podjetje omogoča zaposlenim 

dostop do IKT (informacijsko – 

komunikacijske tehnologije) in jo 

uporablja za potrebe dela. 

5,0 % 
10,0 

% 
20,0 % 28,0 % 37,0 % 3,8 1,2 

5e Pri usposabljanju se upoštevajo 

tudi želje zaposlenih. 
0,0 % 

10,0 

% 
20,0 % 48,0 % 22,0 % 3,8 0,9 

5j Zaposleni imajo visoko raven 

znanja, ki zadeva tehnično in 

strokovno plat dela. 

0,0 % 
15,0 

% 
25,0 % 35,0 % 25,0 % 3,7 1,0 

5l Pridobljeno znanje in izkušnje 

zaposleni delijo z ostalimi sodelavci. 
3,0 % 7,0 % 33,0 % 42,0 % 15,0 % 3,6 0,9 

5d Sistem usposabljanja je dober in 

učinkovit. 
0,0 % 

12,0 

% 
30,0 % 48,0 % 10,0 % 3,6 0,8 

5k Zaposleni so zainteresirani za 

pridobivanje novega znanja. 
3,0 % 

10,0 

% 
35,0 % 37,0 % 15,0 % 3,5 1,0 

5g Podjetje omogoča vseživljenjsko 

usposabljanje ter strokovni razvoj 

zaposlenih. 

3,0 % 
20,0 

% 
17,0 % 48,0 % 12,0 % 3,5 1,0 

5h Podjetje ima izdelan razvojni načrt 

za pridobivanje novih znanj. 
8,0 % 

12,0 

% 
45,0 % 25,0 % 10,0 % 3,2 1,0 

Tudi pri spremenljivkah o učenju in znanju je pri večini trditev največ anketirancev izbralo 

oceno 4. Oceno 5 je največ anketirancev izbralo pri dveh trditvah (Podjetje zaposlenim nudi 

potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela ter trditev Podjetje omogoča zaposlenim 

dostop do IKT in jo uporablja za potrebe dela), oceno 3 pa je največ anketirancev izbralo pri 

trditvi, da ima podjetje izdelan razvojni načrt za pridobivanje novih znanj. V povprečju so 

anketiranci najbolje ocenili trditvi, da vodstvo spodbuja zaposlene k učenju in pridobivanju 

novih veščin (M = 4,1) in da podjetje zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro 
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opravljanje dela (M = 4,1). Najnižjo povprečno oceno so dobile trditve, da so zaposleni 

zainteresirani za pridobivanje novega znanja (M = 3,5), da podjetje omogoča vseživljenjsko 

usposabljanje ter strokovni razvoj (M = 3,5) in da ima podjetje izdelan razvojni načrt za 

pridobivanje novih znanj (M = 3,2) (Učenje in znanje Preglednica 2). 

9.5.3 Poslovna uspešnost 

Preglednica 3: Opisna statistika za spremenljivke povezane s poslovno uspešnostjo 

  
1 2 3 4 5 

Aritm. 

sred. 

Stand. 

odkl. 

6b Dodana vrednost na 

zaposlenega se v zadnjih treh 

letih povečuje. 

15,0 % 20,0 % 13,0 % 37,0 % 15,0 % 3,2 1,3 

6a Raven prihodkov se v 

zadnjih treh letih povečuje. 
20,0 % 15,0 % 20,0 % 25,0 % 20,0 % 3,1 1,4 

6c Tržni delež podjetja na 

domačem trgu se v zadnjih treh 

letih povečuje. 

15,0 % 27,0 % 15,0 % 28,0 % 15,0 % 3,0 1,3 

6d Dobičkonosnost podjetja se 

glede na konkurenco v zadnjih 

treh letih povečuje. 

23,0 % 25,0 % 15,0 % 22,0 % 15,0 % 2,8 1,4 

Pri trditvi, da se dobičkonosnost podjetja glede na konkurenco v zadnjih treh letih povečuje, 

je največ anketiranih izbralo oceno 2, pri vseh ostalih trditvah pa jih je največ izbralo oceno 4. 

V povprečju so najbolje ocenili trditev, da se dodana vrednost na zaposlenega v zadnjih treh 

letih povečuje (M = 3,2), najnižjo povprečno oceno pa je dobila trditev, da se dobičkonosnost 

v zadnjih treh letih povečuje (M = 2,8) (Preglednica 3).  

9.6 Analiza glavnih komponent 

Ker smo želeli iz velikega števila spremenljivk dobiti le tri (motivacija, znanje in učenje ter 

poslovna uspešnost), smo izvedli analizo glavnih komponent za vsak sklop spremenljivk.  

Analiza glavnih komponent je podobna faktorski analizi, njena prednost pa je, da jo lahko 

izvedemo tudi v primeru multikolinearnosti. Ko želimo le zmanjšati število spremenljivk, ne 

zanima pa nas interpretacija rešitve, je analiza glavnih komponent pogosta izbira (Bren in 

Šifrer 2010, 53).  
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Vnaprej smo določili število komponent, in sicer smo želeli le eno za posamezni sklop, 

zanimale pa so nas samo spremenljivke, ki so imele utež večjo od 0,3. Najprej smo izvedli 

analizo glavnih komponent za vse spremenljivke (rezultati so v prilogi), nato pa smo jo 

ponovili le za spremenljivke, ki so imele dovolj veliko utež.  

V sklopu motivacija je ostalo sedem spremenljivk od 18: 

 4f Zaposleni med seboj mnogo bolj sodelujejo kot pa tekmujejo. 

 4i Uspešnost se vrednoti po doseženih ciljih. 

 4l Zadolžitve so jasno opredeljene in definirane. 

 4m Zaposleni imajo možnost sodelovanja pri pomembnih odločitvah podjetja. 

 4o Vodje zaupajo zaposlenim. 

 4p Zaposleni prejemajo nagrade za dobro opravljeno delo. 

 4r Zaposleni v podjetju so zavzeti za svoje delo.  

V sklopu znanje in učenje je imelo dovolj veliko utež sedem spremenljivk od 14: 

 5b Podjetje zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela. 

 5d Sistem usposabljanja je dober in učinkovit. 

 5e Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih. 

 5f Zaposleni pridobivajo specializirana znanja. 

 5i Podjetje omogoča zaposlenim dostop do IKT (informacijsko-komunikacijske 

tehnologije) in jo uporablja za potrebe dela. 

 5k Zaposleni so zainteresirani za pridobivanje novega znanja. 

 5m Starejši zaposleni prenašajo na mlajše sodelavce izkušnje in dobre prakse. 

V sklopu poslovna uspešnost pa so imele vse štiri spremenljivke utež večjo od 0,3.  

9.6.1 Motivacija 

Pri sklopu spremenljivk o motivaciji je vrednost KMO (Keiser-Meyer-Olkinova) 0,598, 

Bartlettov test pa je statistično značilen (α = 0,033). 
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Slika 14: Kolenski (»scree«) diagram za motivacijo 

Iz kolenskega diagrama je razvidno, kje smo z izbiro ene komponente prelomili krivuljo 

lastnih vrednosti (Slika 11). 

Preglednica 4: Uteži in pojasnjena varianca za komponento pri motivaciji 

Indikatorji Uteži 

4o Vodje zaupajo zaposlenim. -,694 

4p Zaposleni prejemajo nagrade za dobro opravljeno delo. -,547 

4f Zaposleni med seboj mnogo bolj sodelujejo kot pa tekmujejo. ,505 

4r Zaposleni v podjetju so zavzeti za svoje delo. ,488 

4l Zadolžitve so jasno opredeljene in definirane. ,397 

4i Uspešnost se vrednoti po doseženih ciljih. ,392 

4m Zaposleni imajo možnost sodelovanja pri pomembnih odločitvah podjetja. -,375 

Lastna vrednost 1,726 

 % pojasnjene variance 24,7 % 
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Pri spremenljivkah o motivaciji z eno komponento pojasnimo 24,7 % skupne variance. 

Najvišjo utež ima spremenljivka »Vodje zaupajo zaposlenim«, najnižjo pa »Zaposleni imajo 

možnost sodelovanja pri pomembnih odločitvah podjetja« (Preglednica 4). 

Za nadaljnjo analizo smo oblikovali novo spremenljivko »motivacija«, in sicer kot povprečno 

vrednost vseh vključenih trditev: 

 

Preglednica 5: Opisna statistika za motivacijo 

  N Min Max 
Aritm. 

sredina 

Stand. 

Odklon 
Asimetričnost Sploščenost 

Motivacija 100 2,9 4,6 3,9 0,3 -0,2 0,6 

Povprečna vrednost nove spremenljivke motivacija je M = 3,9, s standardnim odklonom 0,3. 

Spremenljivka je približno normalno porazdeljena, saj sta tako koeficient asimetričnosti kot 

tudi sploščenosti v intervalu od -1 do 1 (Preglednica 5). 

9.6.2 Učenje in znanje 

Pri sklopu spremenljivk o učenju in znanju je vrednost KMO 0,551, Bartlettov test je 

statistično značilen (α = 0,001).  
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Slika 15: Kolenski (»scree«) diagram za učenje in znanje 

Kolenski diagram prikazuje lastne vrednosti spremenljivk (Slika 12). 

Preglednica 6: Uteži in pojasnjena varianca za komponento pri učenju in znanju 

Indikatorji Uteži 

5d Sistem usposabljanja je dober in učinkovit. ,628 

5e Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih. ,605 

5m Starejši zaposleni prenašajo na mlajše sodelavce izkušnje in 

dobre prakse. 
,497 

5f Zaposleni pridobivajo specializirana znanja. -,471 

5k Zaposleni so zainteresirani za pridobivanje novega znanja. -,460 

5b Podjetje zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro 

opravljanje dela. 
-,380 

5i Podjetje omogoča zaposlenim dostop do IKT (informacijsko- 

komunikacijske tehnologije) in jo uporablja za potrebe dela. 
-,360 

Lastna vrednost 1,714 

% pojasnjene variance 24,5 % 
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S prvo komponento pojasnimo 24,5 % skupne variance, najvišjo utež ima spremenljivka 

»Sistem usposabljanja je dober in učinkovit«, najnižjo utež pa ima spremenljivka »Podjetje 

omogoča zaposlenim dostop do IKT in jo uporablja za potrebe dela« (Preglednica 6).  

Za nadaljnjo analizo smo oblikovali novo spremenljivko »učenje in znanje«, izračunana pa je 

kot povprečje vseh vključenih trditev: 

 

Preglednica 7: Opisna statistika za učenje in znanje 

  N Min Max 
Aritm. 

sredina 

Stand. 

odklon 
Asimetričnost Sploščenost 

Učenje in znanje 100 3,0 4,6 3,8 0,3 0,2 -0,3 

Pri novi spremenljivki učenje in znanje je bila povprečna vrednost M = 3,8, s standardnim 

odklonom 0,3. Koeficienta asimetričnosti in sploščenosti sta na intervalu od -1 do 1, torej je 

spremenljivka približno normalno porazdeljena (Preglednica 7). 

9.6.3 Poslovna uspešnost 

Vrednost KMO znaša 0,514, Bartlettov test pa ni statistično značilen (α = 0,969). Kljub 

izločanju posameznih spremenljivk nismo uspeli izboljšati vrednosti KMO in zagotoviti 

statistične značilnosti Bartlettovega testa, zato metode glavnih komponent nismo mogli 

izvesti. Ker smo za nadaljnjo analizo in preverjanje hipotez potrebovali spremenljivko 

»poslovna uspešnost«, smo jo izračunali kot povprečje vseh štirih spremenljivk: 

 

Preglednica 8: Opisna statistika za poslovno uspešnost 

  N Min Max 
Aritm. 

sredina 

Stand. 

odklon 
Asimetričnost Sploščenost 

Poslovna uspešnost 100 1,5 4,8 3,0 0,7 0,2 -0,5 

Pri novi spremenljivki poslovna uspešnost je aritmetična sredina M = 3, vrednost 

standardnega odklona pa 0,7. Koeficienta asimetričnosti in sploščenosti nam kažeta, da je 

spremenljivka približno normalno porazdeljena (Preglednica 8). 
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9.7 Analiza hipotez 

Obe hipotezi smo preverjali s pomočjo regresijske analize, kjer poslovna uspešnost 

predstavlja odvisno, znanje in učenje ter motiviranost pa neodvisni spremenljivki. Uporabili 

smo metodo enter.  

Pri regresijski analizi imamo eno ali več napovednih spremenljivk številskega ali 

dihotomnega tipa ter eno odvisno spremenljivko, ki je številskega tipa. Z regresijo skušamo 

najti tako kombinacijo napovednih spremenljivk, da bodo čim bolj povezane z odvisno 

spremenljivko (Bren in Šifrer 2010, 73).  

9.7.1 Hipoteza 1: Znanje pozitivno vpliva na poslovno uspešnost podjetja. 

Preglednica 9: Povzetek regresije za H1 

Model R 
R 

kvadrat 

Prilagojen R 

kvadrat 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,10 0,01 0,00 0,69 

Determinacijski koeficient znaša 0,01, torej z znanjem pojasnimo le 1 % variabilnosti 

poslovne uspešnosti (Preglednica 9). 

Preglednica 10: ANOVA za H1 

Model 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečni 

kvadrat 
F Sig. 

1 

Regresija 0,47 1 0,47 0,99 0,32 

Ostanek 46,42 98 0,47 
  

Skupaj 46,89 99 
   

Vrednost f testa znaša 0,99, regresijski model ni statistično značilen (α>0,05)(Preglednica 10). 

Preglednica 11: Regresijski koeficienti za H1 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 
T Sig. 

B 
Stan. 

napaka 
Beta 

1 
(Konstanta) 3,78 0,77   4,91 0,00 

Učenje/znanje -0,20 0,20 -0,10 -0,99 0,32 
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Kot smo že ugotovili, regresijski model ni statistično značilen, torej tudi spremenljivka učenje 

in znanje nima statistično značilnega vpliva (α > 0,05) na poslovno uspešnost (Preglednica 

11). 

Ugotovili smo torej, da v naši raziskavi učenje in znanje nimata statistično značilnega vpliva 

na uspešnost podjetja, zato hipoteze H1 ne moremo potrditi.  

9.7.2 Hipoteza 2: Motiviranost pozitivno vpliva na poslovno uspešnost podjetja.  

Preglednica 12: Povzetek regresije za H2 

Model R R kvadrat 
Prilagojen 

R kvadrat 

Standardna 

napaka ocene 

1 0,08 0,01 0,00 0,69 

Tudi pri drugi hipotezi znaša determinacijski koeficient 0,01, torej z motiviranostjo pojasnimo 

1 % poslovne uspešnosti podjetja (Preglednica 12). 

Preglednica 13: ANOVA za H2 

Model 
Vsota 

kvadratov 
df 

Povprečni 

kvadrat 
F Sig. 

1 

Regresija 0,27 1,00 0,27 0,57 0,45 

Ostanek 46,62 98,00 0,48 
  

Skupaj 46,89 99,00 
   

Regresijski model za hipotezo H2 ni statistično značilen (α > 0,05) (Preglednica 13). 

Preglednica 14: Regresijski koeficienti za H2 

Model 

Nestandardizirani 

koeficienti 

Standardizirani 

koeficienti 
T Sig. 

B Stan. napaka Beta 

1 
(Konstanta) 2,35 0,89   2,65 0,01 

Motivacija 0,17 0,23 0,08 0,75 0,45 

Kot smo že ugotovili, regresijski model ni statistično značilen, motivacija v naši raziskavi 

nima statistično značilnega vpliva na poslovno uspešnost (Preglednica 14).  

Tudi hipoteze H2 torej ne moremo potrditi.  
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10 OMEJITVE IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

Pri raziskavah tega tipa se srečamo z omejitvami, in tako smo jih imeli tudi v naši raziskavi. 

V nadaljevanju podajamo nekaj omejitev ter možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

Znanje kot pojem lahko zastavimo zelo široko in kot tako ni nujno vir konkurenčne prednosti. 

Pod pojmom znanje smo v delu želeli opredeliti le tisto znanje, ki je tesno povezano s 

poslanstvom, vizijo in strategijo podjetja. Vsesplošno znanje je lahko koristno, ampak je le 

redko vzvod konkurenčne prednosti podjetja. 

Predpostavljamo, da v manjših oziroma mikro podjetjih lahko ena oseba, ki je po navadi 

podjetnik, predstavlja ključni dejavnik obstoja oziroma poslovnega uspeha podjetja. 

Koncentracija njegovega znanja lahko nadomesti primanjkljaj znanja pri ostalih sodelavcih. 

Ko pa podjetje preseže zmožnosti črpanja znanja ene same osebe, je podjetje odvisno od 

širšega kroga sodelavcev in ne le od posameznika. Seveda to ne pomeni, da znanje vodje ne 

more predstavljati konkurenčne prednosti podjetja. 

Glede na to, da trenutno delujemo v finančno in gospodarsko zaostrenih razmerah in je 

obremenjenost/zasedenost zaposlenih zelo visoka, se lahko vprašamo o zavzetosti podjetij za 

izpolnjevanje anketnih vprašalnikov z namenom raziskave, kot je ta. Anketa se je izvajala v 

času, ko je država zabeležila najvišji upad BDP (bruto domači proizvod). Po tem lahko 

sklepamo, da je večina anketiranih podjetij prav tako bilo bitko s težkimi razmerami na trgu. 

Čeprav menimo, da se skoraj vsako podjetje sreča s pomenom znanja oziroma neznanja in so 

tako vsa lahko primer za to delo, so le redka tista, ki so to na različne načine delila s širšo 

javnostjo. Zato smo uporabili praktične primere, ki so javno dostopni. Zaradi nenehnih 

sprememb na področju teorije znanja, s katerim podjetja dosegajo poslovno uspešnost, smo se 

omejili na dostopne vire in literaturo v danem času obravnave magistrske naloge. 

V naši raziskavi nismo predvideli testiranje vprašalnika in ga zato nismo pred odpošiljanjem 

testirali. Če bi raziskavo ponovno izvajali, bi to storili, saj bi tako dobili odgovor o sami 

ustreznosti vprašalnika. 

Procesi znotraj podjetij so različni in se tako razlikujejo tudi pri podjetjih, čigar odgovore smo 

prejeli. Kar pomeni, da so osebe na različnih delovnih mestih izpolnjevale naš vprašalnik. 

Zorni kot pri pogledu na določeno zadevo (kot je tema našega vprašalnika) je različen med 

osebami v podjetju in so tako lahko tudi odgovori nekoliko nekonsistentni. 

Seveda smo želeli zajeti dovolj velik vzorec, pa tudi vzorec naj bi realno odražal stanje med 

malimi in srednjimi podjetji. Dosedanje izkušnje na področju raziskovanja nam ne omogočajo 

kompetentnosti o razsodbi, ali je vzorec dovolj zajeten, da bi nam podal realno stanje. Pa ne 

gre le za velikost vzorca, temveč tudi za ustreznost vzorca v smislu zajetih podjetij. Vprašanje 

o ustreznosti vzorca se poraja pri podatku, da smo prejeli kar 70 % odgovorov s strani malih 
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podjetij in le 30 % s strani srednjih podjetij. Verjetno lahko takšno ali obratno razmerje 

popolnoma različno vpliva na pridobljene odgovore. 

Že vemo, da se dojemanje znanja in pomena motiviranosti razlikuje po podjetjih. Podjetje pa 

je skupek ljudi z vsaj podobnimi interesi. Smiselno je pričakovati, da podjetja z višjo 

povprečno doseženo izobrazbo vidijo večji smisel in dodano vrednost izobrazbe in znanja kot 

podjetja z nižjo povprečno izobrazbo. Če pa pogledamo naš vzorec, vidimo, da je povprečna 

izobrazba zajetih podjetij v anketi relativno nizka, saj je kar 83 % podjetij takih, kjer je 

povprečna dosežena izobrazba končana srednja šola ali manj. Po tem vzorcu lahko sklepamo, 

da večina anketiranih podjetij ne prejudicira znanja kot gonilo poslovne uspešnosti. Na drugi 

strani pa imamo panogo, iz katere podjetje izhaja, in tudi tu lahko posplošimo, da obstajajo 

nekatere panoge, ki veliko bolj poudarjajo pomen znanja in motiviranosti od drugih panog. 

Zagotovo bi lahko izpostavili panoge s poudarkom na znanju, kot so IKT ter finančna panoga. 

Če pogledamo anketirana podjetja, pa ugotovimo, da le 5 % podjetij prihaja iz teh dveh 

panog, medtem ko je večina podjetji iz gradbeništva in trgovine. 
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11 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Pomen znanja in motiviranosti se je skozi čas v celotni novi zgodovini spreminjal. Še danes 

ne dojemamo pomena teh dveh pojmov vsi na enak način. To se odraža tudi na trgu, ki po 

naši oceni v večini primerov prav ta dva pojma ločujeta uspešna od manj uspešnih podjetij. 

To magistrsko delo smo začeli tako, da smo izpostavili izhodišča, ki smo ju v nadaljevanju 

proučevali. Hkrati smo definirali namen in cilj te magistrske naloge. Glede na tematiko smo 

definirali dve hipotezi. 

V nadaljevanju smo opredelili metode raziskovanja ter opozorili na morebitne omejitve. Sledi 

nekoliko bolj teoretičen del, kjer smo opredelili znanje in motivacijo, tako da smo opisali, 

kako sta se pojma razvijala skozi zgodovino, opredelili smo definiciji, navedli vrste in pomen 

pojmov. 

Po tem je sledilo poglavje, kjer smo prvič govorili o odnosu med znanjem in motivacijo ter 

poslovno uspešnostjo. Da bi vedeli opredeliti poslovno uspešnost, smo jo morali vedeti meriti. 

Zato je v nadaljevanju sledilo poglavje, kjer pojasnjujemo merjenje poslovne uspešnosti. 

Sledil je drugi večji sklop po teoretičnem sklopu, in sicer empirična raziskava. V prvem delu 

smo razložili konceptualni model, oblikovanje hipotez, opredelitev problema in samo 

metodologijo raziskave. 

V raziskavi je sodelovalo 100 podjetji, od tega večina (70 %) majhnih, preostala so bila 

srednja. V največ podjetjih je povprečna izobrazba zaposlenih dokončana srednja šola (58 %), 

sledijo podjetja, kjer imajo zaposleni v povprečju dokončano poklicno šolo (25 %). Glede 

panoge podjetja jih je največ (48 %) izbralo odgovor »drugo«, med ponujenimi panogami pa 

je največ podjetjih izbralo gradbeništvo (23 %). Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh 

sklopov vsebinskih vprašanj – motivacija, učenje in znanje ter poslovna uspešnost. Vse sklope 

so sestavljale trditve, ki so jih anketiranci ocenjevali na lestvici od 1 do 5. Prvi sklop je 

sestavljalo 18 trditev, drugi sklop 14, zadnji sklop pa štiri trditve.  

Pri motivaciji so anketiranci v povprečju najvišjo oceno namenili trditvi, da vodje spodbujajo 

zaposlene k odgovornemu izvajanju dela (M = 4,3) ter da so zaposleni, ki opravijo dodatno 

delo, ustrezno nagrajeni (M = 4,3). V sklopu o učenju in znanju so se najbolj strinjali s 

trditvama, da vodstvo spodbuja zaposlene k učenju in pridobivanju novih veščin (M = 4,1) in 

da podjetje nudi zaposlenim potrebno usposabljanje za dobro opravljanje dela (M = 4,1). V 

sklopu o poslovni uspešnosti pa so najvišjo povprečno oceno dali trditvi, da se dodana 

vrednost na zaposlenega v zadnjih treh letih povečuje (M = 3,2).  

V nadaljevanju smo izvedli analizo glavnih komponent, saj smo želeli namesto velikega 

števila spremenljivk dobiti le tri, in sicer po eno spremenljivko za vsak sklop – motivacija, 

učenje in znanje ter poslovna uspešnost. Prav zato smo pri vsakem sklopu trditev vnaprej 
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določili, da želimo dobiti le eno komponento. Najprej smo analizo glavnih komponent izvedli 

na vseh spremenljivkah, nato pa v nadaljnji analizi obdržali le tiste, ki so imele utež večjo od 

0,3. V sklopu o motivaciji je ostalo sedem spremenljivk, prav tako sedem tudi v sklopu o 

učenju in znanju, pri poslovni uspešnosti pa izvedba analize glavnih komponent ni bila 

mogoča. Z eno komponento smo pri motivaciji pojasnili 24,7 % skupne variance, pri učenju 

in znanju 24,5 %. Za preverjanje hipotez smo oblikovali tri nove spremenljivke (motivacija, 

učenje in znanje, poslovna uspešnost), in sicer kot povprečje vseh spremenljivk posameznega 

sklopa, ki so imele utež pri analizi glavnih komponent večjo od 0,3. Ker pri poslovni 

uspešnosti analiza glavnih komponent ni bila izvedena, spremenljivko pa smo potrebovali za 

nadaljnjo analizo, smo jo izračunali kot povprečje vseh štirih trditev. Podjetja so v povprečju 

najbolje ocenila motivacijo (M = 3,9), sledi učenje in znanje (M = 3,8), najnižjo povprečno 

oceno pa so namenili poslovni uspešnosti (M = 3). 

Postavili smo si dve hipotezi, prva je bila »Znanje pozitivno vpliva na poslovno uspešnost 

podjetja«, druga pa »Motiviranost pozitivno vpliva na poslovno uspešnost podjetja«. Obe 

hipotezi smo preverjali z regresijsko analizo, vendar se je izkazalo, da niti znanje in učenje 

niti motiviranost v naši raziskavi nimata statistično značilnega vpliva na poslovno uspešnost 

podjetja. Nobene od postavljenih hipotez torej nismo mogli potrditi. 

11.1 Predlogi 

Glede na to, da z raziskavo nismo uspeli dokazati, da znanje in motiviranost pozitivno 

vplivata na poslovno uspešnost, smo podali nekaj predlogov, kako z znanjem in 

motiviranostjo vendarle pozitivno vplivati na poslovni uspeh podjetja. 

Ker so zaposleni največje premoženje podjetja, je potreben konstanten proces razvoja kadrov. 

Pojem kot tak je zelo širok, a v praksi to pomeni skrb za kadre, posluh za njihove interese ter 

spremljanje le teh in uparjanje z interesi podjetja. Letni razgovori so eno izmed orodij, s 

pomočjo katerega lahko vodja in zaposleni opredelita razvoj posameznika v bodoče, pregled 

zastavljenih ciljev v preteklosti, opredelita potrebne kompetence, način za dosego teh 

kompetenc itd. 

Kot omenjeno že v prejšnji točki, glede na stopnjo doseganja postavljenih ciljev merimo 

delovno uspešnost. Rezultat delovne uspešnosti lahko vpliva tudi na del plače. Prav tako so 

lahko dobre ocene ciljev temelj za nedenarno nagrajevanje. To se definira glede na pravilnik 

in prakse, ki so v podjetju.  

Potrebno bi bilo vlagati v inovativne ideje. Če pogledamo nekatera največja podjetja zadnjih 

desetletij, ugotovimo, da so zrasla iz tako imenovanih »garažnih podjetji« vse do vodilnih 

multinacionalk (Facebook, Google, Apple itd.). Vsem tem podjetjem pa je skupno znanje. 

Seveda ne gre za splošna znanja, ampak specifična znanja, ki so se neprestano nadgrajevala. 
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V teh istih podjetjih velja pravilo ugodnega delovnega okolja. Ljudje so motivirani za delo, 

med drugim tudi za to, ker se na delovnem mestu dobro počutijo in svoje delo opravljajo z 

zadovoljstvom. Torej deluje delovno okolje zelo stimulativno na zaposlene. 

Podjetniki morajo verjeti, da je njihovo najpomembnejše sredstvo kader, in šele takrat jih 

bodo pripravljeni motivirati in vlagati v njih. V nasprotnem lahko sklenemo, da ne verjamejo 

v svoje kadre kot najpomembnejši del podjetja. 

V procesu kadrovanja želi vsak delodajalec zaposliti optimalno usposobljenega sodelavca. 

Vendar je pri samem poslovnem procesu potrebno zagotoviti ohranjanje znanja, torej skrb za 

kadre in njihove kariere v podjetju ter za proces pridobivanja znanja. Pridobivanje lahko 

zagotovimo na različne načine, od oblikovanja ustrezne kulture do povezovanja zaposlenih. 

Omogočiti je potrebno ustrezna orodja za podporo izmenjavi informacij. Tu nam veliko lahko 

pomagajo rešitve informacijske tehnologije. 

Vodje naj s svojim vsakdanjim delom predstavljajo zgled svojim sodelavcem; tako jim bodo 

sodelavci sledili in bili motivirani za delo in doseganje zastavljenih ciljev. Na znanju 

temelječa organizacija za zaposlene lahko pomeni tudi to, da vodje dosegajo svoje rezultate in 

predstavljajo avtoriteto na podlagi svojega znanja. 
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12 SKLEP 

Kljub temu da nam teoretična izhodišča in dobra praksa nekaterih domačih podjetij 

nakazujejo, da je potrebno preko znanja in motiviranosti zaposlenih ustvarjati poslovno 

uspešnost podjetja, s pomočjo analitičnega dela nismo mogli tega potrditi na zajetem vzorcu. 

To je moč interpretirati kot »nezrelost domačega trga« med malimi in srednjimi podjetji za 

ustvarjanje dodane vrednosti s pomočjo znanja in motiviranosti podjetij. 

Opozoriti je potrebno tudi, da samo vlaganje v znanje ni dovolj, kajti potrebno je vlagati 

preudarno in odgovorno. Če vlagamo v znanje samo za to, da se lahko pohvalimo z obsegom 

izobraževalnih ur, je to neučinkovito. Znanje nam mora biti sredstvo za dosego cilja. 

Tako znanje kot motiviranost zaposlenih lahko vplivata na poslovne rezultate, ampak tovrsten 

proces traja nekoliko dlje, kot bi si nekateri lastniki in podjetniki želeli. Pri takih podjetjih 

tipično znanje in motiviranost ne predstavljata glavnega orožja za spopad s konkurenco in 

trgom.  

Če uspešna domača podjetja v preteklosti niso bila zgled podjetnikom za rast in napredek s 

pomočjo znanja in motiviranosti zaposlenih, lahko vsaj upamo, da bodo v prihodnosti. Če se 

iz mikro gospodarstva preselimo na nivo makro gospodarstva, so nam lahko zgled države, ki 

so bodisi iz podpovprečno razvitih gospodarstev ali povprečno razvitih napredovala v vodilne 

gospodarske države. 

Srednja in majhna podjetja morajo biti nagrajena za vložek v znanje in motiviranost, kajti v 

nasprotnem primeru ne vidijo smisla tovrstne strategije podjetja. V Sloveniji je v zadnjih letih 

ustvarjena drugačna klima, predvsem med »mlajšimi« podjetji. Veliko je želje za hitrim 

uspehom/zaslužkom, ne zavedajoč se, da so to uspehi brez trdnih temeljev in so prav zato, 

tudi če pride do njih, kratkotrajni. 

Poleg drugega bi bilo potrebno tudi medijsko podpreti podjetja, ki so z znanjem ustvarila 

nekaj več od konkurence. V zadnjih letih se na domačem trgu veliko govori in piše o 

neetičnih potezah nekaterih podjetnikov, medtem ko so primeri dobre prakse očitno manj 

zanimivi za opazovalce. 

Vse se prične z vzgojo in tako je potrebno delati z mladimi podjetniki. V poslu ni bližnjic do 

uspehov, temveč je nuja trdno in preudarno delo. Na tak način bodo mladi vlagali vase in 

podjetniki v znanje in motiviranost zaposlenih. 
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1. Velikost podjetja (označite pravilen odgovor): 

a) majhno (do 50 
zaposlenih) 

b) srednje (od 51 do 250 
zaposlenih) 

c) veliko (nad 250 
zaposlenih) 

 
2. Povprečna dosežena izobrazba na zaposlenega (označite pravilen odgovor): 

a) poklicna šola b) srednja šola c) višja šola d) visoka šola ali več 

 
3. Panoga podjetja (označite pravilen odgovor): 

a) kmetijstvo b) gradbeništvo c) trgovina d) promet 

e) gostinstvo f) IKT dejavnost g) finančna dejavnost h) drugo 

V vprašalniku so navedene trditve. Prosim vas, da vsako trditev natančno preberete in na 
lestvici od 1 do 5 ocenite strinjanje s trditvijo. Ocenjevalna lestvica je pet stopenjska, z 
ocenami od 5 do 1 (5 – popolnoma se strinjam, 4 – večinoma se strinjam, 3 – se strinjam, 2 – 
delno se strinjam, 1 – sploh se ne strinjam). Pri podajanju odgovorov prosim, če upoštevate 
obdobje zadnjih treh poslovnih let v podjetju. 

 
4. Motivacija: 

 

4a Zaposlenim je omogočena osebna rast.  5 4 3 2 1 

4b Zaposleni imajo veliko mero neodvisnosti pri delu.  5 4 3 2 1 
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4c Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela.  5 4 3 2 1 

4d Dober delovni rezultat je pohvaljen.  5 4 3 2 1 

4e Vodje spodbujajo zaposlene k odgovornemu izvajanju dela. 5 4 3 2 1 

4f Zaposleni med seboj mnogo bolj sodelujejo kot pa 
tekmujejo. 

5 4 3 2 1 

4g Zaposleni sprejemajo cilje podjetja za svoje. 5 4 3 2 1 

4h Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim. 5 4 3 2 1 

4i Uspešnost se vrednoti po doseženih ciljih. 5 4 3 2 1 

4j Zaposleni, ki opravijo dodatno delo, so ustrezno nagrajeni. 5 4 3 2 1 

4k Razmerja med plačami zaposlenih so ustrezna. 5 4 3 2 1 

4l Zadolžitve so jasno opredeljene in definirane. 5 4 3 2 1 

4m Zaposleni imajo možnost sodelovanja pri pomembnih 
odločitvah podjetja. 

5 4 3 2 1 

4n Vodje spodbujajo razvoj novih idej in zamisli. 5 4 3 2 1 

4o Vodje zaupajo zaposlenim. 5 4 3 2 1 

4p Zaposleni prejemajo nagrade za dobro opravljeno delo. 5 4 3 2 1 

4q V podjetju prevladujejo prijateljski odnosi. 5 4 3 2 1 

4r Zaposleni v podjetju so zavzeti za svoje delo. 5 4 3 2 1 

 
5. Učenje in znanje: 

 

5a Zaposleni se učijo drug od drugega – prenos znanja med 
zaposlenimi. 

5 4 3 2 1 

5b Podjetje zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro 
opravljanje dela. 

5 4 3 2 1 

5c Vodstvo spodbuja zaposlene k učenju in pridobivanju novih 
veščin. 

5 4 3 2 1 

5d Sistem usposabljanja je dober in učinkovit. 5 4 3 2 1 

5e Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih. 5 4 3 2 1 
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5f Zaposleni pridobivajo specializirana znanja. 5 4 3 2 1 

5g Podjetje omogoča vseživljenjsko usposabljanje ter strokovni 
razvoj zaposlenih. 

5 4 3 2 1 

5h Podjetje ima izdelan razvojni načrt za pridobivanje novih 
znanj. 

5 4 3 2 1 

5i Podjetje omogoča zaposlenim dostop do IKT (informacijsko 
– komunikacijske tehnologije) in jo uporablja za potrebe 
dela. 

5 4 3 2 1 

5j Zaposleni imajo visoko raven znanja, ki zadeva tehnično in 
strokovno plat dela. 

5 4 3 2 1 

5k Zaposleni so zainteresirani za pridobivanje novega znanja. 5 4 3 2 1 

5l Pridobljeno znanje in izkušnje zaposleni delijo z ostalimi 
sodelavci. 

5 4 3 2 1 

5m Starejši zaposleni prenašajo na mlajše sodelavce izkušnje in 
dobre prakse. 

5 4 3 2 1 

5n V procesu kadrovanja sta najpomembnejša dejavnika znanje 
in usposobljenost potencialnih sodelavcev. 

5 4 3 2 1 

 
6. Poslovna uspešnost: 

 

6a Raven prihodkov se v zadnjih treh letih povečuje. 5 4 3 2 1 

6b Dodana vrednost na zaposlenega se v zadnjih treh letih 
povečuje. 

5 4 3 2 1 

6c Tržni delež podjetja na domačem trgu se v zadnjih treh letih 
povečuje. 

5 4 3 2 1 

6d Dobičkonosnost podjetja se glede na konkurenco v zadnjih 
treh letih povečuje. 

5 4 3 2 1 

 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 



    

 

 

 



  Priloga 2  

 

 

Histogrami 
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Rezultati analize glavnih komponent za vse spremenljivke – motivacija 

 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

v4a Zaposlenim je omogočena osebna rast. 1,000 ,008 

v4b Zaposleni imajo veliko mero neodvisnosti pri delu. 1,000 ,076 

v4c Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih 

dela. 

1,000 ,049 

v4d Dober delovni rezultat je pohvaljen. 1,000 ,039 

v4e Vodje spodbujajo zaposlene k odgovornemu 

izvajanju dela. 

1,000 ,050 

v4f Zaposleni med seboj mnogo bolj sodelujejo kot pa 

tekmujejo. 

1,000 ,172 

v4g Zaposleni sprejemajo cilje podjetja za svoje. 1,000 ,031 

v4h Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim. 1,000 ,003 

v4i Uspešnost se vrednoti po doseženih ciljih. 1,000 ,099 

v4j Zaposleni, ki opravijo dodatno delo, so ustrezno 

nagrajeni. 

1,000 ,006 

v4k Razmerja med plačami zaposlenih so ustrezna. 1,000 ,037 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,475 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 150,644 

df 153 

Sig. ,539 
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v4l Zadolžitve so jasno opredeljene in definirane. 1,000 ,131 

v4m Zaposleni imajo možnost sodelovanja pri pomembnih 

odločitvah podjetja. 

1,000 ,163 

v4n Vodje spodbujajo razvoj novih idej in zamisli. 1,000 ,014 

v4o Vodje zaupajo zaposlenim. 1,000 ,408 

v4p Zaposleni prejemajo nagrade za dobro opravljeno 

delo. 

1,000 ,267 

v4q V podjetju prevladujejo prijateljski odnosi. 1,000 ,016 

v4r Zaposleni v podjetju so zavzeti za svoje delo. 1,000 ,314 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative % 

dimension0

 

1 1,882 10,456 10,456 1,882 10,456 10,456 

2 1,570 8,723 19,178    

3 1,518 8,431 27,610    

4 1,465 8,139 35,749    

5 1,317 7,319 43,067    

6 1,223 6,797 49,864    

7 1,100 6,111 55,975    
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8 1,060 5,890 61,865    

9 1,034 5,747 67,612    

10 ,876 4,868 72,480    

11 ,829 4,603 77,083    

12 ,771 4,284 81,367    

13 ,714 3,966 85,333    

14 ,652 3,622 88,955    

15 ,585 3,251 92,206    

16 ,536 2,978 95,185    

17 ,465 2,585 97,770    

18 ,401 2,230 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 

v4o Vodje zaupajo zaposlenim. -,639 

v4r Zaposleni v podjetju so zavzeti za svoje delo. ,560 

v4p Zaposleni prejemajo nagrade za dobro opravljeno delo. -,517 

v4f Zaposleni med seboj mnogo bolj sodelujejo kot pa tekmujejo. ,415 

v4m Zaposleni imajo možnost sodelovanja pri pomembnih odločitvah 

podjetja. 

-,403 

v4l Zadolžitve so jasno opredeljene in definirane. ,362 

v4i Uspešnost se vrednoti po doseženih ciljih. ,315 

v4b Zaposleni imajo veliko mero neodvisnosti pri delu.   

v4e Vodje spodbujajo zaposlene k odgovornemu izvajanju dela.   

v4c Vodje se pogovarjajo s podrejenimi o rezultatih dela.   

v4d Dober delovni rezultat je pohvaljen.   

v4k Razmerja med plačami zaposlenih so ustrezna.   

v4g Zaposleni sprejemajo cilje podjetja za svoje.   

v4q V podjetju prevladujejo prijateljski odnosi.   

v4n Vodje spodbujajo razvoj novih idej in zamisli.   

v4a Zaposlenim je omogočena osebna rast.   

v4j Zaposleni, ki opravijo dodatno delo, so ustrezno nagrajeni.   

v4h Kriteriji za napredovanje so jasni vsem zaposlenim.   
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Rezultati analize glavnih komponent za vse spremenljivke – učenje in znanje 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,472 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 107,536 

df 91 

Sig. ,114 

 

Communalities 

 Initial Extraction 

v5a Zaposleni se učijo drug od drugega – prenos znanja 

med zaposlenimi. 

1,000 ,033 

v5b Podjetje zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za 

dobro opravljanje dela. 

1,000 ,137 

v5c Vodstvo spodbuja zaposlene k učenju in 

pridobivanju novih veščin. 

1,000 ,020 

v5d Sistem usposabljanja je dober in učinkovit. 1,000 ,381 

v5e Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje 

zaposlenih. 

1,000 ,304 

v5f Zaposleni pridobivajo specializirana znanja. 1,000 ,173 

v5g Podjetje omogoča vseživljenjsko usposabljanje ter 

strokovni razvoj zaposlenih. 

1,000 ,019 

v5h Podjetje ima izdelan razvojni načrt za pridobivanje 

novih znanj. 

1,000 ,075 

v5i Podjetje omogoča zaposlenim dostop do IKT 

(informacijsko – komunikacijske tehnologije) in jo 

uporablja za potrebe dela. 

1,000 ,233 
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v5j Zaposleni imajo visoko raven znanja, ki zadeva 

tehnično in strokovno plat dela. 

1,000 ,006 

v5k Zaposleni so zainteresirani za pridobivanje novega 

znanja. 

1,000 ,213 

v5l Pridobljeno znanje in izkušnje zaposleni delijo z 

ostalimi sodelavci. 

1,000 ,015 

v5m Starejši zaposleni prenašajo na mlajše sodelavce 

izkušnje in dobre prakse. 

1,000 ,161 

v5n V procesu kadrovanja sta najpomembnejša 

dejavnika znanje in usposobljenost potencialnih 

sodelavcev. 

1,000 ,022 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative % 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total  % of Variance Cumulative % Total  % of Variance Cumulative % 

 

1 1,792 12,798 12,798 1,792 12,798 12,798 

2 1,479 10,564 23,362    

3 1,399 9,990 33,352    

4 1,311 9,362 42,714    

5 1,187 8,475 51,189    
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6 1,109 7,918 59,107    

7 1,083 7,734 66,841    

 

8 ,953 6,804 73,645    

9 ,830 5,930 79,575    

10 ,687 4,908 84,483    

11 ,627 4,476 88,959    

12 ,578 4,130 93,089    

13 ,523 3,739 96,828    

14 ,444 3,172 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 

v5d Sistem usposabljanja je dober in učinkovit. -,617 

v5e Pri usposabljanju se upoštevajo tudi želje zaposlenih. -,551 

v5i Podjetje omogoča zaposlenim dostop do IKT (informacijsko – 

komunikacijske tehnologije) in jo uporablja za potrebe dela. 

,483 

v5k Zaposleni so zainteresirani za pridobivanje novega znanja. ,461 

v5f Zaposleni pridobivajo specializirana znanja. ,416 

v5m Starejši zaposleni prenašajo na mlajše sodelavce izkušnje in dobre 

prakse. 

-,401 

v5b Podjetje zaposlenim nudi potrebno usposabljanje za dobro opravljanje 

dela. 

,370 

v5h Podjetje ima izdelan razvojni načrt za pridobivanje novih znanj.   

v5a Zaposleni se učijo drug od drugega – prenos znanja med zaposlenimi.   

v5n V procesu kadrovanja sta najpomembnejša dejavnika znanje in 

usposobljenost potencialnih sodelavcev. 

  

v5c Vodstvo spodbuja zaposlene k učenju in pridobivanju novih veščin.   

v5g Podjetje omogoča vseživljenjsko usposabljanje ter strokovni razvoj 

zaposlenih. 

  

v5l Pridobljeno znanje in izkušnje zaposleni delijo z ostalimi sodelavci.   

v5j Zaposleni imajo visoko raven znanja, ki zadeva tehnično in strokovno plat 

dela. 

  

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 



   

 

 

 


