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POVZETEK 

V magistrski nalogi so predstavljene najpomembnejše teorije motivacije v povezavi z 

učinkovitim nagrajevanjem zaposlenih v prodajnih sluţbah. Predstavljeni so okviri za 

uspešno načrtovanje sistemov nagrajevanja zaposlenih s poudarkom na členitvi nagrad 

na zunanje in notranje ter na finančne in nefinančne oblike. Raziskava med prodajalci 

razkriva, da so sistemi nagrajevanja v Sloveniji po večini nejasni in slabo zasnovani. 

Zaposleni si po drugi strani ţelijo pravičen, neoseben in stimulativen sistem 

nagrajevanja. Pomembni so jim predvsem nefinančni dejavniki: medosebni odnos, 

podpora nadrejenih, osebni razvoj, varnost in ugled. V ospredju so tudi nefinančni 

notranji dejavniki, ki so pomembna in močna kategorija motivacije. Finančni dejavniki 

so po teoretični plati zelo pomembni, kar pa se ni potrdilo v praksi, kjer so po 

preferencah za nefinančnimi oblikami.  

 

Ključne besede: motivacija, zadovoljstvo, sistem nagrajevanja, finančne nagrade, 

nefinančne nagrade, prodajno osebje, raziskava. 

SUMMARY 

Presented in this Master Thesis are the most significant theories of motivation related to 

the efficent compensational system for sales representatives. Schemes for a successful 

planning of the compensational system for sales representatives sre illustrated, by 

highlighting the difference between the extrinsic and intrinsic compensation, and both 

financial and non-financial forms. From a research carried out among the sales 

representatives it results that compensation systems applied in Slovenia sre generally 

unclear and badly conceived. The sales representatives, on the other hand, wish to have 

a just, objective and stimulative system. Most important to them are the non-financial 

factors such as personal relationship, the support of their superiors, personal 

development, safety, and reputation.also important are the intrinsic non-financial factors 

which sre an important and strong category of motivation. Theoretically, the financial 

factors are very important which, however, has not been confirmed in practice where 

non-financial factors are preferred. 

 

Key words: motivation, satisfaction, reward system, compensation plan, compensational 

reward, non-compensational reward, sales people, research. 
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1 UVOD 

1.1 Teoretična izhodišča in opis problematike 

Kapital in vrhunska tehnologija ţe nekaj časa nista več glavna konkurenčna 

prednost podjetij na vse bolj zahtevnem trgu. V ospredje prihaja področje ravnanja z 

ljudmi pri delu, ki mu pravimo tudi upravljanje s človeškimi viri. Ta dejavnik 

pomembno vpliva na sposobnost podjetja, da se ustrezno odziva na konkurenčne izzive. 

Usposobljeni in visoko motivirani zaposleni so eden izmed temeljev uspešnega 

poslovanja in razvoja podjetja. Sistemi nagrajevanja in motiviranja so strateško 

pomembna in zelo občutljiva tema za vsako podjetje. Raziskave kaţejo, da na motivaciji 

zaposlenih temelji uspeh podjetja. Motiviranost namreč pomeni manjšo fluktuacijo in 

večjo lojalnost, manj odsotnosti z dela (npr. bolniške) in boljše rezultate pri delu, manj 

stresa in pozitivnejše vzdušje v podjetju ter večje zadovoljstvo z osebnim ţivljenjem. 

Nemotivirani ljudje nas stanejo več in so neproduktivni. 

Prvi korak je poskrbeti za pojave, zaradi katerih se počutimo nezadovoljni, a to še 

ne pomeni motivacije, ampak predstavlja samo njen temelj. Lahko gre za neustrezne 

prostore, osvetlitev, birokratizem. Nato je na vrsti pravo motiviranje, zaradi katerega 

bodo ljudje v delo vloţili svojo energijo, ne samo časa. Motiviranje zaposlenih je nujno, 

saj ne usmerja posameznika samo k doseganju določenega cilja, ampak tudi odloča, 

koliko bo delodajalec lahko izkoristil potenciale svojih zaposlenih minimalno ali v polni 

meri. Motivirani zaposleni so v organizaciji pripravljeni delati več, in sicer zato, ker to 

hočejo, in ne zato, ker to morajo. Takšno vedenje zaposlenih je za delodajalca najbolj 

učinkovito in seveda profitno. Zaposleni za dobro delo namreč ne potrebujejo stalnega 

nadzora. V magistrskem delu bomo vpogled v teorijo motivacije podali s pomočjo  

naslednjih avtorjev: Maslowova teorija potreb, Herzbergova dvo-faktorska analiza, 

Adelferjeva ERG-teorija, Mc-Gregorjeva teorija X in Y, McClellandova teorija, 

Vroomova teorija pričakovanja, Skinnerjeva teorija okrepitve in Adamsova teorija 

pravičnosti. 

Motivacija in nagrajevanje sta eni izmed ključnih nalog slehernega managerja. V 

njegovih rokah sta pristojnost in moč za motivacijske ukrepe. Uspešno upravljanje 

sistema nagrajevanja in motiviranja omogoča boljše poslovne rezultate, višjo 

produktivnost ter zavzetost v povezavi z rastjo osebnih kvalitet zaposlenega, kot so 

znanje, odgovornost, učinkovitost in kakovost storitve. Slabo ravnanje povzroča 

demotiviranost, slabe medsebojne odnose, nezaupanje ter slabši izkoristek delavčevih 

sposobnosti. Kljub temu veliko podjetij ali nima sistema nagrajevanja in motiviranja 

zaposlenih ali je ta sistem slabo razdelan ali zastarel. Rast organizacij in njihova 

uspešnost sta odvisna od sposobnosti managementa, da zagotovi ugodno okolje, vzdušje 

in klimo, ki bodo motivirali zaposlene. Temeljna naloga managementa je torej 

omogočiti zaposlenim, da postanejo uspešni. Pomembno je razumeti, da je posamezno 
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podjetje specifična organizacija s specifičnimi značilnostmi, zato mora biti sistem 

nagrajevanja izdelan posebej za vsako podjetje. Nagrajevanje mora biti vedno v skladu s 

strategijo, cilji, vrednotami, vizijo in poslanstvom podjetja. 

O modelih plač in nagrajevanja govorita v svojem delu Milkovich in Newman 

(1996). Sistem oblikujeta na podlagi predhodno določenih ciljev, kot so učinkovitost, 

celovita kakovost, osredinjenje na potrebe strank, nadzor stroškov dela in drugi. 

Doseganju teh ciljev posledično sledi sistem nagrajevanja, ki ga priporočata. Skupek 

vseh nagrad, njihov obseg in način, kako jih podjetje dodeljuje, tvori sistem 

nagrajevanja. Sistem nagrajevanja mora biti jasno in natančno določen in tako tudi 

predstavljen zaposlenim. Zaposleni morajo na drugi strani sistem razumeti in sprejeti, 

ker bo le tako lahko deloval motivacijsko. Sistem mora jasno vsebovati neko posledično 

povezavo med delom in nagradami. Zaposleni mora točno vedeti, kaj mora narediti, da 

bo deleţen določene nagrade, ki ga mora na drugi strani tudi stimulirati za delo. 

Nekateri avtorji navajajo, da mora biti nagrada za uspešnost med deset in petnajst 

odstotki fiksne plače, če ţelimo imeti pozitiven vpliv. 

Gruban pravi, da vsak zaposleni različno dojema sistem nagrajevanja oziroma 

posameznim oblikam nagrajevanja pripisuje drugačno vrednost. Zato so med dejavniki, 

ki najbolj zavirajo mobilizacijo človeškega dejavnika, gotovo preţiveli, enoznačni 

sistemi nagrajevanja in motiviranja zaposlenih neprilagojeni tako potrebam današnjih 

organizacij kot navsezadnje tudi ţeljam in pričakovanjem zaposlenih. Potrebno bo 

doumeti, da ljudi ni mogoče motivirati od zunaj in da je potrebno prispevati k delovnim 

pogojem, v katerih bodo zaposleni motivirani od znotraj (Gruban 2005). 

DeCenzo in Robbins (1988, 397–402) razvrščata nagrade na notranje in zunanje, 

naprej pa na nefinančne in finančne, med slednjimi razlikujeta nagrade za uspešnost in 

nagrade, ki temeljijo na članstvu oziroma pripadnosti neki skupini. Pomembno se je 

zavedati, da denarne spodbude niso edini in najpomembnejši motivator. Kot smo ţe 

omenili, je ustreznost oblike nagrade vezana na osebnostna prepričanja zaposlenih. 

Tako je lahko dobra motivacija tudi večja odgovornost, večja samostojnost in 

avtonomnost pri delu, lahko pa je to moţnost izobraţevanja, pohvala ali kaj drugega. 

Podcenjevanje nefinančnih oblik nagrajevanja je velika ovira pri oblikovanju ustreznih 

sistemov nagrajevanja in motiviranja ljudi pri delu. 

Pri pisanju teoretičnega dela smo se opirali na naslednje tuje avtorje: Steers in 

Porter (1987), Milkovich in Newman (1996), De Cenzo in Robbins (1988), Cohen 

(1992), Guzzo (1979), Pinder (1977), Lawder (1971), Deci in Ryan (1975, 1995, 2000). 

Upoštevali smo tudi dela nekaterih domačih avtorjev: Nada Zupan (2001), Bogdan 

Lipičnik (1998), Rudi Rozman (1998), Brane Gruban (2005). 

Motivacija in nagrajevanje zaposlenih sta usmerjena k doseganju glavnega cilja 

podjetja, to je dobiček. Zadovoljni in motivirani zaposleni bodo več in boljše delali ter 

tako prispevali k izboljšanju blaginje podjetja. Prodajno osebje je tisto, ki pomembno 
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vpliva na glavni cilj podjetij. Prodajalci so tisti, ki prihajajo v interakcijo s trgom, kupci 

in drugimi trţnimi udeleţenci. Za plasiranje izdelka na trg in prodajo so odločilnega 

pomena. Pri svojem delu morajo poznati vse predhodne dejavnosti izdelka (raziskave in 

razvoj, vrednost blagovne znamke, imidţ, oglaševanje …) ter uspešno zaključiti 

poslovni proces s prodajo. Zato je zelo pomembno, kako so ti zaposleni motivirani. Na 

končno obliko nagrajevanja trţnikov vplivajo štirje dejavniki (Zupan 2001, 257): 

značilnosti zaposlenih, ki se odločijo za poklic trţnika; tržna strategija, od katere je 

odvisno, v kakšnem razmerju bomo posvečali pozornost obsegu prodaje in 

ustvarjenemu dobičku na eni strani ter zadovoljstvu kupcev na drugi; nagrajevanje 

prodajalcev v konkurenčnih podjetjih, saj je narava prodajnih poslov takšna, da se 

prodajalci srečujejo pogosteje kot pri drugih poklicih; značilnosti proizvodov in storitev, 

ki jih prodajamo. 

Pri določanju osnovne plače trţnikov ni posebnih razlik v primerjavi z drugimi 

skupinami zaposlenih. Pri oblikovanju gibljivega dela lahko izbiramo med različnimi 

finančnimi moţnostmi, kot je na primer sistem provizij, ko je nagrada običajno določena 

kot odstotek ustvarjenega prometa, lahko pa tudi kot del celotnega zasluţka. Provizijski 

sistem je primeren predvsem takrat, ko imajo prodajalci velik neposredni vpliv na 

prodajo, ko teţko načrtujemo prodajo in ne moremo oceniti trţnega potenciala. Pogoj je 

tudi, da ustvarimo dovolj veliko razliko med prodajno in proizvodno oziroma nabavno 

ceno, da izplačane provizije ne ogrozijo zasluţka (Zupan 2001, 259). Moţen je tudi 

sistem prodajnih kvot, kjer je nagrada vezana na doseganje načrtovanih prodajnih ciljev. 

Za nagrajevanje prodajalcev so zanimive še različne prodajne akcije oziroma 

tekmovanja, kdo bo v določenem obdobju prodal največ, kdo bo pridobil največ novih 

kupcev, kdo bo prvi prodal izdelke večje vrednosti in podobno. Z njimi podjetja 

kratkoročno uravnavajo prodajo določenih izdelkov in storitev. Priljubljena je tudi 

izbira najboljših prodajalcev (Zupan 2001, 260).  

Poleg naštetih finančnih oblik nagrajevanja v magistrski nalogi predstavljamo 

številne oblike nefinančnega nagrajevanja, ki je v svetu prisoten veliko bolj kakor v 

Sloveniji. Nefinančne oblike so velikokrat cenejše, izvirnejše in delujejo bolj 

motivirajoče na dolgi rok. S pomočjo naštetih avtorjev smo pripravili pregled moţnih 

oblik, ki smo jih kasneje preveril s pomočjo raziskave. 

1.2 Temeljna teza, namen in cilji raziskovalne naloge 

Namen teoretičnega dela raziskovalne naloge je, v skladu s problematiko in 

teoretičnimi izhodišči, predstaviti nekatere temeljne teorije motivacije in opredeliti 

moţne oblike nagrajevanja zaposlenih kot obliko motivacije; pogledati moţne oblike, ki 

jih teorija priporoča, in na podlagi sorodnih raziskav izpostaviti tiste, ki se uporabljajo 

najpogosteje; prikazati razdelitev na notranje in zunanje oblike nagrajevanja; oblike 
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razčleniti na finančne in nefinančne ter druge oblike, ki jih teorija priporoča in jih 

uporabljajo v podjetjih. 

Namen raziskovalne naloge je prikazati sistem motiviranja v podjetjih v povezavi z 

oblikami nagrajevanja zaposlenih v prodajnih sluţbah; analizirati okolja in sisteme 

nagrajevanja, v katerih delajo trţniki; ugotoviti moţne oblike motivacije in nagrajevanja 

v povezavi z zadovoljevanjem osebnih potreb; povezati vse našteto s predstavljenimi 

teorijami motivacije. 

Namen praktičnega dela raziskave je s pomočjo izbranega merskega instrumenta 

(anketni vprašalnik) zbrati podatke o preferenčnih oblikah nagrajevanja zaposlenih v 

oddelkih trţenja/prodaje v srednje velikih podjetjih v Sloveniji s kadrovskim 

potencialom od petindvajset do petdeset zaposlenih; analizirati ter oblikovati 

preferenčni model motivacijskih dejavnikov, sestavljen iz različnih oblik nagrajevanja, 

ki posledično vplivajo na motiviranost trţnikov; izpostaviti pomen nefinančnih oblik 

nagrajevanja ter pomen, ki ga imajo le-te v očeh trţnikov za učinkovito in motivirano 

delo. 

Cilji raziskovanja so definirani v skladu z namenom raziskovalne naloge. Cilji 

raziskave so naslednji: 

1. razčleniti sistem motiviranja in nagrajevanja, ki se ga posluţujejo podjetja, in 

vpliv na motiviranost trţnikov;  

2. preučiti, kako se obstoječi sistem nagrajevanja sklada z ţeljami in pričakovanji 

trţnikov; 

3. razjasniti pomen finančnih in nefinančnih oblik motivacije;  

4. predstaviti preferenčno lestvico moţnih oblik nagrajevanja in motivacije v 

anketiranih podjetjih; 

5. podati predloge in izboljšave. 

V skladu s trenutnim stanjem duha in slabim gospodarskim stanjem vlada veliko 

nezaupanje v managemente podjetij. Analize o motivaciji in nagrajevanju imajo v 

Sloveniji negativen prizvok. Številna podjetja se ubadajo s teţavami glede poslovanja in 

se z razvojem in oblikovanjem primernih sistemov nagrajevanja ne ukvarjajo. 

Iz ciljev, namena in teoretičnih izhodišč smo zasnovali temeljno tezo raziskave: 

 Sistem motiviranja in nagrajevanja v srednje velikih podjetjih v Sloveniji je 

zastarel in za trţnike, zaposlene v prodajnih oddelkih, nestimulativen. 

S pomočjo temeljne teze ter teoretičnih zasnov naloge smo oblikovali naslednje 

hipoteze, ki izraţajo odnose med izbranimi spremenljivkami in so preverljive v praksi: 

 Hipoteza 1: Obstoječi sistemi nagrajevanja in motiviranja so pravični in 

objektivni. 

 Hipoteza 2: Denar je ključni motivator. 
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 Hipoteza 3: Nefinančne oblike nagrajevanja ne vplivajo na motivacijo in 

zadovoljstvo. 

 Hipoteza 4: Zunanje oblike motivacije so boljši motivator kot notranje. 

Namen raziskovalne naloge je tudi po analizi ustrezno tolmačiti dobljene rezultate 

in s pomočjo navzkriţnih analiz dobiti nove, dodatne dimenzije, ki nam bodo olajšale 

razumevanje sistema nagrajevanja. Dobljene preferenčne oblike nagrajevanja bo 

potrebno umestiti v kontekst slovenskega gospodarstva in trenutnega stanja ekonomije. 

1.3 Raziskovalne metode 

Za zbiranje podatkov, s katerimi bomo preverili podane hipoteze, smo izbrali 

raziskovalni instrument, to je vprašalnik. Vprašalnik je sestavljen iz petih sklopov 

tematskih vprašanj. Vsa vprašanja razen dveh so zaprtega tipa. Anketiranci so 

odgovarjali na vprašanja s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice. Tematski sklopi so 

zasnovani s pomočjo temeljne teze in namenov magistrskega dela: sistem nagrajevanja, 

zadovoljstvo in motivacija na delovnem mestu ter finančne in nefinančne oblike 

motivacije. Zadnji sklop je namenjen demografskim vprašanjem. 

Kot vir sekundarnih podatkov nam bodo sluţili poslovni bazi Pirs in Ibon, register 

Gospodarske zbornice Slovenije ter dostopna domača in tuja literatura. Sekundarno 

raziskovanje bomo dopolnili s terenskim, primarnim raziskovanjem. Primarne podatke 

bomo pridobili z raziskovalno metodo anketiranja 

Obdelavo podatkov bomo opravili s pomočjo statističnega paketa SPSS za 

Windows 14. Za vsa vprašanja znotraj posameznih sklopov bomo izvedli univariatne 

statistike (testiranje statističnih spremenljivk). S pomočjo programa SPSS bomo 

izračunali opisne statistike, ki nam bodo dale okvire za nadaljnjo analizo posameznih 

vprašanj. Opisne statistike bomo naredili tudi za tako imenovane demografske 

spremenljivke, kot so spol, starost, izkušnje v prodaji ter dokončana izobrazba. 

Kontrolne spremenljivke bomo v modelu preizkušali podobno kakor ostale. Za 

posamezne sklope bomo s pomočjo analize dobljenih odgovorov v skladu s cilji in 

namenom raziskovalne naloge oblikovali preferenčno lestvico posameznega merjenega 

pojava. Odgovore iz odprtih vprašanj bomo analizirali posamezno. Skušali jih bomo 

razvrstiti v smiselne skupine s podobnimi lastnostmi za laţje tolmačenje in priporočila. 

Ker nas zanimajo povezave in vplivi spremenljivk, katerih število je veliko, bomo 

uporabili tudi druge statistične metode. 

Za podrobnejše analize in povezave bomo uporabili metode multivariatne analize, s 

pomočjo katerih lahko uvrstimo v model več spremenljivk hkrati. Zaradi velikega 

števila merjenih spremenljivk si bomo pri analizi pomagali s faktorsko analizo. S 

faktorsko analizo bomo izmed mnoţice spremenljivk izluščili nove, skupne faktorje, ki 

zelo dobro opisujejo variabilnost proučevanega pojava. S faktorsko analizo ne moremo 
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meriti vpliva ali povezav spremenljivk na proučevani pojav, ampak iščemo skupne 

zveze med opazovanimi spremenljivkami, ki so pojasnljive z manjšim številom 

opazovanih faktorjev. Najboljši rezultat bomo poskušali dobiti s preizkušanjem obeh 

rotacij, in sicer poševne in pravokotne, ter v okviru posamezne rotacije tudi z 

najprimernejšo metodo. 

Da bi pokazali moči, smer in medsebojno vplivanje spremenljivk, bomo opravili 

tudi linearno multiplo regresijo. O linearni multipli regresiji govorimo, kadar 

proučujemo linearno odvisnost ene odvisne spremenljivke od več neodvisnih 

spremenljivk (Rovan, Turk 1998, 137). Na podlagi proučevanih spremenljivk smo 

postavili regresijski model in ga preverili s pomočjo izbranega vzorca. S pomočjo ocene 

regresijske funkcije bomo lahko pokazali, ali povezave med proučevanimi 

spremenljivkami obstajajo ali ne. Ocena regresijskih koeficientov nima veljavnosti, če 

statistična analiza pokaţe, da je tveganje za napako ocene preveliko, in sicer več kakor 

pet odstotkov. 

1.4 Raziskovalni okvir in omejitve 

V raziskovalni vzorec smo vključili vsa slovenska podjetja iz poslovne baze Pirs, ki 

so imela kadrovski potencial med petindvajset in petdeset zaposlenimi. Zaradi 

objektivnosti rezultatov smo istočasno izločili vse javne zavode, društva in tista podjetja 

za katera smo mislili, da so za raziskavo neprimerna. Podjetja smo izbrali iz dostopnih 

podatkov baze istega dne marca 2009. Po končanem pregledu in odstranitvi nekaterih 

podjetij nam je ostalo v vzorcu še 1.621 enot za izpeljavo raziskave. 

Za zagotovitev kredibilne raziskave je potrebno na eni strani uporabiti kvalitetno 

teoretično osnovo, na drugi je potrebno raziskavo pravilno in korektno izvesti. V 

Sloveniji ni veliko raziskav in študij s področja, ki smo ga raziskovali, nasprotno pa je 

veliko teoretičnega gradiva tako domačih kot tudi tujih avtorjev. 

Predpostavke in omejitve raziskave izhajajo iz njenega poteka in uporabljenih 

metod dela. Problem posploševanja dobljenih rezultatov je povezan z izbiro instrumenta 

in vzorca raziskovanja. Napako vprašalnika smo izločili s testiranjem le-tega. Lahko se 

pojavi ne vzorčna napaka, če bi bilo vrnjenih manj vprašalnikov, kot smo pričakovali. V 

izognitev teţavam smo zato vzeli primerno velik vzorec ter predvideli tudi osebno 

kontaktiranje. Posploševanje rezultatov na tujino bo mogoče le z nekaterimi 

omejitvami, saj je slovenske razmere teţko aplicirati zaradi specifičnosti trga, ki na 

področju podjetništva ni tako razvit. Vsekakor so rezultati dobrodošli in se lahko z 

nekaj prilagajanji uporabijo kot izhodišče pri načrtovanju sistemov nagrajevanja. 
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1.5 Struktura magistrske naloge 

Magistrska naloga je razdeljena, poleg uvoda in zaključka, na dva večja sklopa, in 

sicer na teoretični in na praktični del. Magistrska naloga je zasnovana tako, da v skladu 

s cilji, namenom in temeljno tezo naloge prikaţemo temeljne elemente in znanja, ki so 

potrebni za načrtovanje učinkovitega sistema nagrajevanja. Naloga je izpeljana tako, da 

so v prvem delu predstavljeni vsi elementi motivacije, ki jih kasneje v drugem 

praktičnem delu preverjamo v praksi. 

Prvi sklop je razdeljen na šest poglavij. Poglavja si sledijo tako, da vsako naslednje 

vsebinsko dopolnjuje in izpopolnjuje predhodno. Skupna nit je motivacija zaposlenih na 

delovnem mestu. Prvo poglavje je namenjeno predstavitvi glavnih teorij motivacije 

razdelili smo jih na vsebinske in procesne. Znotraj te razdelitve so prikazane glavne 

motivacijske teorije, ki so vplivale na veliko število poznejših raziskav, načrtovanj, 

razlag in so bile uporabljene pri spoznavanju in tolmačenju vedenja posameznikov v 

delovnem okolju. Teorije so predstavljene izključno v povezavi z motivacijo na 

delovnem mestu.  

V tretjem poglavju smo s pomočjo teorij motivacije opisali elemente dobrega 

sistema nagrajevanja. Pogledali smo, kako načrtovati učinkovit sistem nagrajevanja in 

kako ga umestiti v vsakdanje poslovanje podjetja. Nadalje smo predstavili vlogo, ki jo 

imajo sistemi nagrajevanja v podjetju, in kaj mora vse upoštevati in znati management 

pri načrtovanju le-teh. Poglavje smo zaključili z učinki, ki jih ima dober sistem 

nagrajevanja na poslovanje posameznega podjetja. Po teoretičnih okvirih motivacije in 

nagrajevanja, sledi element sistema, s katerim bomo vplivali na motivacijo, to je 

nagrada. Poglavje je namenjeno predstavitvi odnosa med nagrado, kot vzrokom in kot 

posledico, in motivacijo zaposlenih. Prikazali smo, do kakšnih zaključkov so prihajali 

raziskovalci v 20. stoletju in kako so na podlagi teorij motivacije poskušali izluščiti 

motivacijske dejavnike, značilne za tisto obdobje. Pregled je zanimiv tudi zaradi prikaza 

motivacijskih prijemov v različnih časovnih okvirih in gospodarskih razmerah. 

Peto poglavje je eno najpomembnejših znotraj prvega sklopa. Predstavljene so 

številne oblike nagrad, ki so poznane oziroma se uporabljajo v motivacijske namene. 

Nagrade so razdeljene na zunanje in notranje ter nadalje na finančne in nefinančne. 

Vsaka skupina ima svoje lastnosti, izvore in delovanje. Poudarili smo namen in uporabo 

posameznih oblik nagrad ter izpostavili povezavo med nagradami in motivacijo. 

Osvetlili smo povezave med nagradami in motivacijskimi teorijami ter prikazali, kako 

posamezni avtorji razlagajo značilnosti nagrad skozi svoja razmišljanja. Finančne 

nagrade so trenutno najbolj razširjena oblika motivacije na delovnem mestu, predstavili 

smo njihovo delovanje, lastnosti in oblike. Nefinančne nagrade so v sistemih 

nagrajevanja manj uporabljene in jih je teţje kvalificirat. Predstavljamo izvor, lastnosti 

in delovanje nefinančnih nagrad. Zaradi očitne zapostavljenosti je bil eden izmed ciljev 
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naloge tudi podrobneje predstaviti vse moţne oblike zunanjih in notranjih nefinančnih 

nagrad. Poglavje smo zaključili s pregledom vseh predstavljenih oblik nagrad. 

Šesto poglavje je namenjeno predstavitvi zaposlenih, ki delajo v prodajnih sluţbah. 

V Sloveniji se zanje uporabljajo imena, kot so trţnik, komercialist ali kar prodajalec. 

Prodajni predstavniki kot kategorija zaposlenih so izbrani za raziskavo zaradi 

dinamičnosti dela in ključne funkcije v poslovnem procesu podjetja, pri prodaji. Za njih 

veljajo vsa pravila in oblike nagrajevanja kakor za ostale zaposlene, imajo pa določene 

specifike, ki so poudarjene v besedilu. Predstavljene so moţne oblike nagrajevanja, ki 

so prilagojene prodajni funkciji v podjetju. Na koncu je dodano poglavje, ki aktualizira 

prodajno funkcijo v luči gospodarske recesije, v kateri se je znašla svetovna ekonomija. 

Izpostavljeni so posebni prijemi in okvir za prilagajanje sistemov nagrajevanja času in 

razmeram na trgih. 

Sintezo prvega sklopa smo v obliki hipotez predstavili na koncu prvega sklopa. 

Hipoteze so skupek vseh predstavljenih tematik in predstavljajo izhodišče za drugi 

sklop magistrske naloge, to je raziskovalno delo. Hipoteze so okvir, s pomočjo katerega 

smo v nadaljevanju izvedli empirično raziskavo ter predstavljeno teorijo preizkušali na 

izbranem vzorcu slovenskih podjetij. 

V zelo obširnem osmem poglavju so predstavljeni rezultati vseh analiz, ki smo jih 

izvedli na podlagi izpostavljenih hipotez. Predstavljeni so okviri poteka analize in 

zbiranja podatkov. Poleg opisanega postopka dela so v tem poglavju predstavljene tudi 

vse opisne statistike za tako imenovane demografske podatke. 

V nadaljevanju sklopa so predstavljeni rezultati, ugotovitve in komentarji za vse 

analizirane trditve in vprašanja. Vrstni red analize sledi vrstnemu redu sestave 

vprašalnika, ki je oblikovan na podlagi teoretičnih izhodišč in sledi zahtevani tematiki 

proučevanega pojava od splošnega, ki sestoji iz sistemov nagrajevanja, do specifičnega, 

ki ga predstavljajo nagrade. Pred koncem poglavja so izpostavljeni tudi predlogi, ki so 

jih anketiranci izpostavili v dveh odprtih vprašanjih, ki sta jim bili na voljo. Pred 

sklepnimi ugotovitvami, ki zaključujejo najobširnejše poglavje v magistrski nalogi, je še 

poglavje, namenjeno preverjanju raziskovalnih domnev. Na podlagi zapisanih hipotez 

so predstavljeni rezultati in analiza skladnosti z zapisanimi domnevami. Zaključek 

poglavja je namenjen povzetku ključnih ugotovitev in diskusiji. Opisane so tudi 

omejitve, implikacije in moţnost nadaljnjega razvoja. 
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2 MOTIVACIJA 

Motivacija je osnovno gibalo podjetništva. Je proces, ki valorizira človekovo delo 

in njegove doseţke. Motivacija je tisti dejavnik, ki človeka ţene naprej in mu omogoča 

zadovoljevanje vseh potreb, ki izhajajo iz njegovega osebnega jaza, od najenostavnejših 

potreb po zraku, hrani, ţivljenju do bolj kompleksnih v povezavi z našim delom in 

obstojem. Omogoča nam, da osebne lastnosti izkoristimo in usmerimo v doseganje 

lastnih ter tudi delovnih ciljev. Je dejavnik navdiha in čustev, ki nam omogočajo, da se s 

svojim delovanjem razvijamo ter posledično zadovoljujemo vse potrebe, ki smo jim kot 

osebe podvrţeni. Motivacija se največkrat uporablja v povezavi z delom, zaposlenimi 

ter organizacijami. 

Motivacija je tisto, zaradi česar ljudje ob določenih predispozicijah in znanju 

delajo. V povezavi s podjetjem lahko motivacijo opredelimo kot aktivnost managerjev, 

da prepričajo zaposlene, da s svojim delom doseţejo rezultate, pomembne za podjetje. 

Zato je naloga vsakega nadrejenega, da motivira zaposlene, da opravijo delo boljše ter z 

večjo prizadevnostjo (Treven 1998, 106). Različni avtorji opredeljujejo motivacijo na 

naslednje načine: 

 Motivacija vključuje dejavnike, ki usmerjajo in uravnavajo vedenje ljudi in 

drugih organizmov (Feldman 1996 v Treven 1998, 107). 

 Motivacija je proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe in se nadaljuje z 

določenim vedenjem, da bi dosegli ţeleni cilj ter s tem zmanjšali ali v celoti 

zadovoljili potrebo (Luthans 1995 v Treven 1998, 107). 

 Motivacija sproţa v posamezniku energijo za aktivnost, usmerja in ohranja to 

vedenje (Steers in Porter 1983, 6–8). 

 Motivacija vzbudi v ljudeh občutek, da opravijo neko stvar ali delo najboljše, 

kar lahko (Forsyth 2000, 15). 

Pomembno je potegniti ločnico med motivacijo in manipulacijo. Richard (1997, 

10–11) navaja, da je manipulacija to, da management zaposlenega pripravi, da nekaj 

naredi, ker tako hoče, medtem ko pomeni motivacija, da zaposlene pripravimo, da nekaj 

storijo, ker to sami ţelijo. Glede na pomen, ki jih imajo motivi v človekovem ţivljenju, 

ločimo primarne in sekundarne motive (Lipičnik 1998, 156). Primarni motivi so tisti, ki 

usmerjajo človeško aktivnost k ciljem, da preţivi. Ločimo med biološkimi potrebami 

(potreba po pijači, po vodi in hrani, po izločanju, po spanju, počitku ...), ki mu 

omogočajo preţivetje, in med socialnimi, ki se kaţejo kot potrebe po uveljavljanju, po 

druţbi in po spremembah.  
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Na delovno motivacijo lahko vplivajo številni dejavniki, Lipičnik (1998, 162–163) 

je izpostavil tri: 

 Razlike med posamezniki – ljudje se med seboj razlikujejo, vsak ima posebne 

individualne značilnosti, lastnosti, potrebe, vrednote. Zaradi vseh teh razlik so 

tudi oblike motivacije in hierarhija le–teh pri različnih ljudeh različne. 

 Lastnosti dela – so dimenzije dela, ki določajo, kateri zaposleni je zmoţen 

opraviti naloge, pogojujejo pomembne lastnosti dela, določajo vrsto in širino 

povratnih informacij. 

 Organizacijska praksa – sestavljajo jo pravila, splošna politika, managerska 

praksa in sistem nagrajevanja v organizaciji.  

Podjetja vedno stremijo k temu, da skušajo s svojimi izdelki in/ali storitvami 

zadovoljevati potrebe svojih kupcev. Trgu poskušajo ponuditi take proizvode, ki jih 

kupci hočejo in pričakujejo. Za zadovoljevanje potreb drugih je predhodno zelo 

pomembno odkriti sistem, ki bo uspešno motiviral lastne zaposlene. Sistem mora 

temeljiti na odkrivanju, kako posameznika motivirati, kako prepoznati njegove potrebe 

ter jih ustrezno zadovoljiti, vse v funkciji uspešnosti podjetja. Management vsakega 

podjetja se mora zavedati, da zaposleni z delom zadovoljujejo različne potrebe. 

Pomembno je dejstvo, da vsak zaposleni, poleg skupnih, zasleduje predvsem svoje 

potrebe oziroma ima svojo hierarhično lestvico zadovoljevanja potreb. Vsak dober 

manager v podjetju mora opazovati, spremljati in razumeti spremembe v potrebah 

zaposlenih. Delovati mora tako, da maksimira cilje, interese, potrebe in ţelje zaposlenih 

ter da je sposoben usmerjati motivacijsko energijo zaposlenih v doseganje čim boljših 

učinkov za podjetje kot celoto (Treven 1998).  

Motiviranje zaposlenih je ena izmed najteţjih nalog vodstva podjetja. Management 

podjetja mora najprej poskrbeti za delovne pogoje, v katerih lahko zaposleni z delom 

zadovoljijo najbolj pomembne potrebe v svojem delovnem okolju, da se sploh lahko 

začne reševanje vprašanja prave motivacije zaposlenih. Raziskave kaţejo, da na 

motivaciji zaposlenih temelji uspeh podjetja. Dobra motiviranost pomeni manjšo 

fluktuacijo delovne sile in večjo lojalnost zaposlenih. Pripravljeni so več in boljše delati 

ter manj izostajati z dela. Motivacija pomeni manj stresa in pozitivnejše vzdušje v 

podjetju. Nemotivirani ljudje bodo delodajalcem predstavljali visok denarni strošek. 

Lipičnik (1998, 184) pravi, da motivacijo uporabljajo managerji kot orodje za 

krmiljenje človekove aktivnosti v ţeleno smer. Temu procesu pravimo motiviranje.  
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Večini ljudi se zdi motivacija precej zapleten pojem, saj smo ljudje različni. Izmed 

elementov, ki vplivajo na delovno motivacijo Lipičnik (1998, 162–163) izpostavlja 

naslednje: 

 Razlike med posamezniki – vsak človek ima svoje edinstvene individualne 

značilnosti, kot so osebne potrebe, vrednote, stališča in interesi. Nekatere 

zaposlene motivira denar, nekateri postavljajo na prvo mesto varnost.  

 Lastnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Te 

značilnosti vključujejo zahteve po različnih zmoţnostih, avtonomijo pri delu in 

določajo vrsto ter širino povratnih informacij, ki jih dobi zaposleni o svoji 

uspešnosti. 

 Organizacijska praksa – sestavljajo jo pravila, politika, managerska praksa in 

sistem nagrajevanja v organizaciji.  

Vse definicije motivacije imajo tri skupne elemente, s katerimi lahko pojasnimo 

fenomen motivacije. Ob razlagi motivacije nas zanima, kaj stimulira človeško 

obnašanje, kaj vodi tako obnašanje in kako se to obnašanje obdrži. Osnovni učinek 

motivacije za delo je dejstvo, da v posamezniku sproži energijo in ga spodbudi k 

določeni aktivnosti in načinu vedenja. Motivirani zaposleni imajo potrebo po določeni 

aktivnosti, za razliko od tisti, ki je nimajo. Naslednja komponenta je usmerjenost, ki 

pomeni, da ima motivirano vedenje nek namen, usmerjeno je k doseganju določenega 

cilja. Motivirani zaposleni vedo, kaj ţelijo doseči, in se obnašajo na način, ki jim 

omogoči realizacijo teh ciljev. Ohranjanje določenega vedenja je tretja komponenta in 

pojasnjuje, zakaj zaposleni vztrajajo v naporih za doseganje ciljev. Močno motivirani 

zaposleni bodo dalj časa vztrajali pri svojem vedenju, ki je usmerjeno k nekemu 

določenemu cilju, kot nemotivirani. Ne pomeni pa, da bo motivirana oseba vztrajala pri 

določenem vedenju, čeprav je le-to neučinkovito. Ravno nasprotno, takšna oseba je še 

bolj pripravljena preizkusiti učinkovitost novih pristopov za rešitev problema, medtem 

ko manj motivirana oseba odneha po prvem neuspehu (Porter, Bigley in Steers 2003, 1–

2). 

Poznamo kar nekaj teorij, s pomočjo katerih lahko pojasnimo motiviranost 

zaposlenih. Vsaka posamezna teorija si prizadeva razloţiti vzroke za vedenje ljudi in 

delovanje procesov, ki povzročajo posamezne oblike vedenja. Teorije delimo na tiste, ki 

temeljijo na potrebah posameznika in proučujejo vzroke motivacije, imenujemo jih 

vsebinske ter na procesne, ki so osredinjene na kako (kako pride do te oblike vedenja) 

motivirati vedenje. Vsebinske teorije so usmerjene predvsem v proučevanje človeških 

potreb in posebnih motivov, ki povzročajo določeno obliko vedenja (Treven 1998, 113). 

V nadaljevanju bomo predstavil teorijo Abrahama Maslowa, Herzbergovo dvo-

faktorsko teorijo, teorijo ERG ter Murrayevo teorijo.  
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Pri procesnih teorijah ni toliko poudarek na posebnih dejavnikih, ki povzročijo 

vedenje, kot na načinu, kako se pojavi sprememba v vedenju. Procesne teorije opisujejo, 

kako je obnašanje vzpodbujeno, usmerjeno in kako ga zadrţimo (Porter 2003, 2). 

Najpomembnejši predstavniki procesnih teorij so Vroom, Skinner in Adams. 

V nadaljevanju so predstavljene najpomembnejše motivacijske teorije, ki so 

podlaga za delovanje managerjev v podjetjih. Da bi lahko managerji razumeli vedenje 

in obnašanje zaposlenih morajo prepoznati vse primarne in sekundarne motive. 

Poznavanje motivov je osnova za pristop k teoriji motivacije. Pogledali si bomo tudi 

kako se elementi posameznih teorij lahko uporabljajo v podjetjih in kako lahko z 

njihovo pomočjo managerji prepoznajo in zadovoljujejo delavčeve potrebe in ţelje. 

2.1 Vsebinske teorije  

2.1.1 Teorija potreb A. Maslowa 

Psiholog Abraham Maslow, ki je ţivel in ustvarjal v prejšnjem stoletju, je znan kot 

utemeljitelj teorije hierarhije potreb. Teorija potreb je imela zelo pomemben prispevek k 

dojemanju motivacije in zadovoljevanja potreb, hkrati pa je bila pomembna osnova 

vsem poznejšim teorijam. Teorija pojasnjuje, kako ljudje zadovoljujejo nezadovoljene 

potrebe. Sestavil je rastočo hierarhično lestvico zadovoljevanja potreb, po kateri se 

ljudje premikamo od spodaj navzgor tako, da zadovoljujemo posamezne potrebe 

določene ravni. 

Slika 2.1 Piramida potreb A. Maslowa 

 

Potreba po samorealizaciji:  

uresničitvi lastnih potencialov 

 

Potreba po samospoštovanju:  

visokem občutku lastne vrednosti 

 

 

Socialne potrebe: 

sprejetost, ljubezen, podpora, pripadnost 

 

 

Potreba po varnosti 

 

Fiziološke potrebe: 

voda, hrana, počitek, dom 

 

 

Vir: prirejeno po Steers in Porter 1987, 52. 
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Po njegovi teoriji (Maslow 1954 in Porter, Bigley in Steers 2003, 7) lahko potrebe 

razvrstimo v pet skupin, ki so hierarhično razvrščene od najniţjih do najvišjih: 

 Fiziološke potrebe so osnovne ţivljenjske potrebe, ki omogočajo, da 

preţivimo. To so potrebe po kisiku, vodi, hrani, spancu. Nezadovoljitev teh 

potreb lahko človeka postavi na rob obstoja. 

 Potreba po varnost je fizična in psihološka ţelja po občutku varnosti, po zaščiti 

pred nevarnostmi in groţnjami okolja. 

 Potrebo po ljubezni in pripadnosti lahko zadovoljujemo v interakcijami z 

drugimi ljudmi. To je ţelja po tem, da nas okolica, prijatelji sprejmejo in da 

pripadamo neki interesni skupini.  

 Potreba po samospoštovanju zagovarja potrebo po tem, da smo cenjeni in 

spoštovani, da imamo dobro mnenje o sebi ter da pritegnem pozornost drugih.  

 Potreba po samoaktualizaciji je potreba po uresničevanju potencialov oziroma 

talentov, ki jih ima človek. To je potreba po harmoničnem ţivljenju z drugimi, 

po spremembah v svetu, po zmoţnosti ţiveti polno ţivljenje. Maslow 

ugotavlja, da lahko le malo ljudi doseţe to stopnjo.  

Potrebe so v piramidi hierarhično razdeljene. Prve tri skupine Maslow imenuje tudi 

deficiency needs.
1
 Zadnji dve sta growth needs.

2
 Porter, Bigley in Steers (2003, 6) 

pravijo, da je Maslow poudaril, da so ljudje hoteči osebki. Njihove potrebe jih vodijo v 

določeno obnašanje. Določene potrebe vplivajo oziroma vodijo obnašanje ljudi do 

tistega trenutka, ko so zadovoljene. Potem človek preide na naslednji nivo 

zadovoljevanja potreb. Prehod na višji nivo je mogoč samo takrat, ko je zadovoljena 

potreba niţjega nivoja. To lahko ponazorimo s tem, da lahko manager zaman 

pripoveduje zaposlenim o zadovoljstvu pri delu, če le-ti z nizkimi prihodki ne morejo 

zadovoljiti niti osnovnih potreb. Forsyth (2000, 18) pravi, da se percepcija 

zadovoljevanja potreb spreminja v času. V skladu z razvojem novih tehnologij in 

sprememb v procesih dela se tudi človeške navade, potrebe in obnašanje spreminjajo. 

Berl, Williamson in Powel (1984, 33) pravijo, da ima teorija tri glavne implikacije: 

1) da nezadovoljene potrebe vzpodbudijo obnašanje, medtem ko zadovoljene niso 

motivator; 2) da se človeške potrebe raztezajo od najosnovnejših, in sicer od fizičnih 

(tiste, ki nam omogočijo, da preţivimo – potreba po kisiku, vodi, hrani, spanju ...) vse 

tja do bolj zapletenih (samospoštovanje); 3) posamezniki morajo najprej, vsak 

minimalno, zadovoljiti niţje potrebe, preden se pomaknejo po lestvici navzgor proti 

zadovoljevanju zahtevnejših potreb. Teorija poudarja, da se najprej zadovoljuje niţje 

                                                 

 
1
 Slovenski prevod: nezadostnost, pomanjkljivost potrebe. 

2
 Slovenski prevod: razvojni potrebi. 
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potrebe in šele nato sledi premik na višji nivo, saj ga potrebe predhodnega nivoja ne 

motivirajo več. Ni nujno, da človek zadovolji potrebo niţjega nivoja v celoti, da bi 

prešel na višjega. Teorijo Maslowa lahko apliciramo na učinkovito vodenje zaposlenih 

v podjetju na naslednji način: 

 Fiziološke potrebe – podjetje mora zaposlenemu omogočiti primeren počitek, 

odmor za malico ter plačo, ki mu bo omogočila preţivetje oziroma nakup 

osnovnih ţivljenjskih potrebščin. 

  Potreba po varnosti − podjetje je dolţno zaposlenemu zagotoviti varno 

delovno okolje, socialno in zdravstveno varstvo.  

  Socialne potrebe – podjetje mora poskrbeti za primerno organizacijsko klimo 

ter vključevanje zaposlenega v razne time, tako da se povečuje pripadnost 

določenemu podjetju. 

  Potrebe po ugledu – podjetje mora zaposlenemu omogočiti, da se razvija ter 

mu zagotoviti ustrezno intelektualno napredovanje ter izobraţevanje. Podjetje 

tako maksimira učinkovitost zaposlenega ter posledično tudi svojo.  

  Potreba po samouresničevanju – zaposlenim mora delo predstavljati izziv, biti 

mora kreativno ter omogočati osebni razvoj. 

Številne raziskave prodajnega osebja na podlagi teorije Maslowa, (Wahba in 

Bridwell 1976, 212−240 v Berl 1984, 35–36) so pokazale, da je v ospredju predvsem 

zadovoljevanje potreb niţjega ranga, kot so socialne potrebe. Na drugi strani sta bili 

potrebi po varnosti in samopotrjevanju na zadnjem mestu lestvice zadovoljevanja 

potreb. Za starejše prodajalce, ki imajo več delovnih izkušenj velja, da so ţe zadovoljili 

potrebe niţjega nivoja in se premaknili na višjega. Mladi posledično dajejo prednost 

višini zasluţka in napredovanju. Ingram (1980 v Berl 1984, 35) je prišel do ugotovitve, 

da obstaja pozitivna povezava med starostjo in delovno dobo ter vrednostjo, ki jo 

prodajalci pripisujejo uspehu in negativna povezava med starostjo in stalnostjo 

zaposlitve ter ţeljo po osebni rasti. 

Iz napisanega lahko zaključimo, da je teorija Maslowa zelo pomembno vplivala na 

razvoj in v svojih osnovah je pomembna pri razlagi zadovoljevanja potreb zaposlenih. V 

nadaljevanju bomo spoznali nekatere pomembnejše teorije motivacije, ki so v svoji 

osnovi izhajale iz teorije Maslowa, jo nadgradile, posodobile in ji dale novo širino. Vse 

so zelo pomembne pri načrtovanju in razlagi motiviranja prodajnega osebja. 
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2.1.2 Herzbergova dvofaktorska teorija 

Psiholog Frederick Herzberg je veliko prispeval k proučevanju medčloveških 

odnosov in motivacije na delovnem mestu. Postal je eno izmed najbolj vplivnih imen 

znanosti poslovnega managementa. Proučeval je, kako vpliva zadovoljstvo pri delu na 

učinkovitost in motiviranost človeka (Herzberg 1959 v Treven 1998, 117). Herzbergova 

dvofaktorska teorija je druga najpomembnejša vsebinska teorija po hierarhiji potreb A. 

Maslowa. Herzberg je analiziral obnašanje dvesto računovodij in inţenirjev pri delu, od 

katerih je zahteval, da sporočijo, ko se bodo pri delu počutili pozitivno ali negativno in 

da navedejo vzroke, zakaj so se tako počutili. Herzberg (1987, 109–120) je predlagal 

dvostopenjski pristop za razumevanje motivacije in zadovoljstva zaposlenih: 

 Motivatorji – ti dejavniki izvirajo iz notranjih vzgibov zaposlenih, sproţajo 

dejansko motivacijo za delo, ne pa zgolj golo prizadevanje, da bi sploh delali. 

Dejavniki, ki zaposlenega motivirajo so delo samo, priznanje, odgovornost, 

doseţek, rast, napredovanje. Vsi našteti motivatorji so uvrščeni tudi v 

kategorijo tako imenovanih notranjih motivatorjev.  

 Higieniki (satisfaktorji) – vključujejo delovne pogoje in organizacijsko okolje. 

Higieniki so povezani z neprijetnostmi na delovnem mestu in povzročajo 

nezadovoljstvo, če niso ustrezno urejeni. Vanj vključujemo naslednje 

dejavnike: nadzor, odnos do vodje, plačo, delovne razmere, status, politiko 

podjetja, varnost pri delu in odnos do sodelavcev. Vsi so tako imenovani 

zunanji dejavniki, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih.  

Zanimivost pri teh dejavnikih je, da higieniki sami ne spodbujajo ljudi k dejavnosti, 

temveč odpravljajo neprijetnosti ali kako drugače ustvarjajo okoliščine za motiviranje, 

motivatorji pa neposredno spodbujajo k delu (Treven 1998, 117). Ljudje se v slabem 

okolju počutijo nezadovoljne, vendar se lahko tudi v dobrem okolju ne počutijo posebej 

zadovoljne. Izboljševanje higienikov tako zmanjšuje nezadovoljstvo v delovnem okolju, 

ne vplivajo pa na večjo motiviranost in učinkovitost zaposlenih. Izogibanje 

nezadovoljstvu je vsaj toliko pomembno, kot je spodbujanje k motivacijskemu 

zadovoljstvu – to je ravnati z ljudmi najbolje, kar se da, da bodo pri delu občutili kar 

najmanj nezadovoljstva. Če nato zraven še spodbujamo zaposlene, da lahko nekaj 

doseţejo, za doseţke dobijo primerna priznanja, jih delo resnično zanima in se jim 

podeli ustrezno odgovornost, lahko tako rastejo in napredujejo pri svojem delu. Rezultat 

tega so motivirani zaposleni, ki se začnejo bolj truditi pri svojemu delu. Oba pristopa 

morata biti hkrati upoštevana v praksi. Zavedati se moramo, da higieniki delujejo 

neodvisno od motivatorjev. Managerji lahko uporabijo motivatorje, s katerimi je 

mogoče izzvati aktivnosti in higienike, s katerimi lahko odpravimo nepotrebne napetosti 

pri delu (Treven 1998, 118). 
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Herzbergova teorija je zagotovo pomembna, ker je avtor izpostavil, da poleg 

denarnih faktorjev obstajajo številni drugi nedenarni, ki se v danih situacijah pokaţejo 

prav tako kot dobra izbira. Managerji lahko z obogatitvijo dela, delovnega okolja ter 

drugih motivatorjev (delegiranje dela, izobraţevanje, priznanja, vključevanje v time ...) 

poskrbijo za dvig učinkovitosti zaposlenih. Iz teorije lahko tudi sklepamo, da je to eden 

izmed prvih poskusov razdelitve motivacijskih faktorjev na zunanje in notranje.  

2.1.3 ERG-teorija 

Clayton Adelfer je dopolnil teorijo A. Maslowa in Herzberga tako, da jo je 

posodobil ter uskladil z znanimi raziskavami tistega časa. S prej omenjenima avtorjema 

ga veţe ugotovitev, da obstajajo skupine potreb na niţji in na višji ravni. Adelfer je 

določil tri skupine temeljnih potreb, in sicer Existence, Relatedness, Growth
3
 (Hodgetts 

1991, 133–134): 

 Eksistenčne potrebe: vključujejo poleg osnovnih potreb za preţivetje, kot so 

potreba po hrani, pijači, obleki in tako naprej, še potrebe po telesni in duševni 

varnosti, to so pravica do dela, pravica do lastnine, različne vrste zaščite…. 

 Potrebe po pripadnosti: podobno kot pri Maslowu druga, tretja ter del četrte 

stopnje na hierarhični lestvici, sem sodijo potrebe po varnosti, socialne potrebe, 

potrebe po spoštovanju samega sebe. 

 Potrebe po osebnem razvoju: potrebe po izpopolnjevanju se nanašajo na 

izraţanje človekove osebnosti v smislu uresničevanja svojih sposobnosti, kot 

so: kreativnost, razvoj, produktivno delo. 

ERG-teorija je na prvi pogled zelo podobna teoriji A. Maslowa, predvsem s 

podobnostjo hierarhične lestvice; vendar Adelfer ugotavlja, da posameznika lahko 

istočasno motivira več vrst potreb, kot sta potreba po pripadnosti in potreba po osebnem 

izpopolnjevanju. ERG-teorija ni tako stroga pri zadovoljevanju potreb. Hierarhija 

potreb, ki jo uvaja, ni absolutna, saj dopušča, da naj bi osebo istočasno motivirale 

potrebe na različnih ravneh. Teorija dopušča, da bi se lahko vse tri skupine potreb 

pojavile skupaj. Upošteva tudi individualne razlike med ljudmi in dejstvo, da vpliva na 

prednost zadovoljevanja potreb tudi različno kulturno okolje, izobrazba, druţinske vezi 

(Treven 1998, 119). 

 

                                                 

 
3
 Slovenski prevod: obstoj, pripadnost in razvoj. 
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Slika 2.2 Povezava med Adelferjevimi ERG-potrebami, Maslowovo 

petstopenjsko hierarhijo in Herzbergovo dvofaktorsko teorijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Treven 2001, 132. 

Nadalje se lahko zaposleni po Adelferju prosto premika po hierarhiji potreb tako 

navzgor kakor navzdol, pri čemer je lahko več kakor ena potreba izpuščena. Do 

Vroomove teorije pričakovanja, ki jo bomo predstavili kasneje, so znanstveniki imeli 

teorijo ERG za najbolj aktualno in uporabno v raziskovalne namene (Wahba in Bridwell 

1976, 212−240 v Berl 1984, 38).  

2.1.4 McGregorjeva teorija X in teorija Y 

Douglas McGregor je predlagal dva različna pogleda na človeka: negativnega, ki ga 

je poimenoval teorija X, in pozitivnega, imenovanega Y. Teoriji X in Y označujeta dve 

nasprotujoči si skupini izhodiščnih domnev vodij o človekovi naravi. Po proučevanju 

odnosa managerjev do zaposlenih je McGregor ugotovil, da managerjevo videnje 

obnašanja zaposlenih temelji na določeni skupini predpostavk in da je njegovo 

obnašanje do zaposlenih v skladu s temi predpostavkami (Robbins 2005, 50). 

Teorija X domneva, da so ljudje po naravi leni in nimajo radi dela, da so pri delu 

neodgovorni in neustvarjalni in jih je zato treba nenehno siliti k delu in nadzorovati. 

Ljudje tipa X potrebujejo močno hierarhično organizacijo podjetja, toge in 

nepopustljive smernice za delo, nadrejeni jim morajo določati cilje, nagrajevati 

ubogljive in kaznovati neposlušne. Najpomembnejša spodbuda za njih je plača. Po 

teoriji Y ljudje radi delajo, so odgovorni, ustvarjalni, samodisciplinirani, sposobni 

samostojnega mišljenja. Radi sprejemajo predlagane cilje. Potrebno jih je le usmerjati in 

jim omogočati, da sproščajo svojo ustvarjalnost in prevzemajo odgovornost za izvedbo 
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svojih nalog. Nanje najbolje vplivamo z nagrajevanjem in omogočanjem osebnega 

razvoja. 

V praksi se temeljni problem te teorije kaţe v tem, da zaposleni praviloma le redko 

ustrezajo čistemu tipu X ali Y. McGregor je v svoji teoriji opisoval skrajna pola, ki ju 

lahko zaposleni zavzamejo. V praksi se pokaţe, da so dela, ki so nezanimiva, in so taka, 

ki so ţe po naravi bolj navdihujoča. Laţje je motivirati in vzpodbuditi za delo slednje. 

Raziskave motivacije nam pokaţejo, da bo večina zaposlenih pozitivno reagirala na 

vsako najmanjšo spremembo, ki bo naredila delo bolj zanimivo. V vsakem delu je 

potrebno prepoznati in izpostaviti pozitivne dejavnike. Ţelja je s pomočjo motivacijskih 

dejavnikov premakniti ljudi iz teorije X-situacije v situacijo Y (Forsyth 2000, 16). 

Robbins (2005, 50) vidi povezavo s teorijo Maslowa v tem, da naj bi managerji 

teorije X predpostavljali, da zaposleni zasledujejo predvsem potrebe niţjih ravni 

Maslowove lestvice; managerji teorije Y pa ravno obratno, zaposleni imajo potrebe iz 

višjih nivojev. Sam McGregor pravi, da so predpostavke teorije Y realnejše. Zato 

predlaga, da naj managerji zaupajo podrejenim, jim ponudijo sodelovanje pri odločanju, 

jim ponudijo pomembne in odgovorne delovne naloge ter tako maksimirajo 

motiviranost za delo. 

2.1.5 McClellandova teorija potreb 

Teorija poudarja, da osebe z visoko stopnjo potrebe po doseţkih dajejo prednost 

situacijam, v katerih imajo visoko osebno odgovornost, povratne informacije in srednjo 

stopnjo tveganja. Taki tipi ljudi so uspešni predvsem v samostojnih poklicih, kot 

neodvisni vodje oddelkov ter v prodaji. Ni pa nujno, da so taki tipi prodajnih 

managerjev vedno uspešni in dobri. Uspešni managerji imajo visoko potrebo po moči in 

nizko stopnjo potrebe za sodelovanje. McClelland je predlagal tri ključne motive ali 

potrebe na delovnem mestu (v Robbins 2005, 52): 

 Potreba po doseţkih: nekateri ljudje imajo ţeljo narediti določeno delo bolje ali 

učinkovitejše, kakor je bilo opravljeno do sedaj. Iščejo situacije, ki jim 

predstavljajo izziv in posledično rešitve, ki jih pripeljejo do odličnosti 

izpolnjevanja nalog. Denarne nagrade jim sluţijo predvsem kot povratna 

informacija o njihovih uspehih in doseţkih. 

 Potreba po moči je ţelja po ugledu in nadzoru okolice. Ljudje tega tipa si ţelijo 

vodilnih poloţajev, konkurenčnega okolja ter prestiţa in vpliva na sodelavce. 

 Potreba po sodelovanju: ljudje imajo ţeljo po prijateljskem odnosu do 

zaposlenih in med njimi. Posameznik goji odnose razumevanja in je zelo rad 

priljubljen med sodelavci.  

McClellandova krivulja pravi, da je intenzivnost motivacije zaposlenega in s tem 

posledično njegova uspešnost nekaj časa izključno odvisna le od ustrezne vloge vodje, 
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od tega koliko in kako ga spodbuja, mu omogoča prave in pravočasne informacije. 

Ključen naj bi bil torej vodja in ne vedno le neposredna denarna spodbuda za opravljeno 

delo. Glavni očitek vsebinskim teorijam o motivaciji je, da preveč poenostavljajo 

motivacijski proces in predvidevajo, da vse ljudi motivirajo iste potrebe. To pa je v 

današnji dobi vrednot individualizma (vrednote, motivi, ţelje in potrebe so bolj stvar 

posameznika, ne pa kolektiva) ţe deloma preţivela in omejena predpostavka.  

2.2 Procesne teorije  

Procesne teorije so nadgradnja vsebinskih motivacijskih teorij. Motivacijski proces 

proučujejo tako, da ga razčlenijo ter se ukvarjajo s problematiko, kako nagrade 

kontrolirajo vedenje posameznika. Osredinjajo se na dinamičnost procesa motiviranja in 

poskušajo razloţiti, kako deluje proces motivacije (Vecchio 1988, 189). Proučujejo 

ključne procese ravnanja ljudi, ki vodijo do določenih ciljev, ter poudarjajo vpliv misli, 

pričakovanj in načina presoje zaposlenega. 

2.2.1 Vroomova teorija pričakovanja 

Teorija, ki jo je razvil Victor H. Vroom je ena izmed najbolje sprejetih teorij 

motivacije. Vroom (1964 v Treven 1998, 123) pravi, da je intenzivnost posameznikove 

teţnje za določeno vedenje odvisna od dveh dejavnikov: prvi dejavnik predstavlja 

pričakovanje, da bo njegovemu vedenju sledila posledica; drugi dejavnik se nanaša na 

privlačnost posledice za posameznika. Teorija je tudi primernejša za motivacijo 

prodajnega osebja, saj poudarja, da bo prodajalec več prodal, če pričakuje, da bo prejel 

dodatno nagrado, ki jo ima za privlačno. Lipičnik (1998, 167) pravi, da je Vroom 

oblikoval modele, s katerimi je skušal razloţiti delavčevo zadovoljstvo z delom, 

motivacijo in učinek nanje. Teorija pričakovanj sloni na treh elementih: privlačnosti – 

valenci, instrumentalnosti in pričakovanju. Treven (1998, 123) opisuje spremenljivke na 

naslednji način: 

1. Privlačnost (valenca) ali vrednost, ki jo posameznik pripisuje posledici ali 

določeni nagradi. Ljudje pripisujejo pozitivno vrednost nagradam in negativno 

vrednost kaznim. 

2. Pričakovanje ali povezava vedenje – posledica pomeni stopnjo, do katere je 

posameznik prepričan, da bo njegovo vedenje privedlo do ţelenega cilja 

(opravilo določene naloge). Pomembne je njegov občutek, ali bo vloţen napor 

vodil do ţelene storilnosti. 

3. Instrumentalnost ali povezava napor – vedenje je verjetnost, s katero 

posameznik predvideva, da bo določen napor privedel do vedenja. Vroom jo 

definira kot povezavo med dvema ciljema. Lipičnik (1998, 167) pravi, da to 
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nastane, ko je posameznik prepričan, da mora doseči neki cilj zato, da bi lahko 

dosegel drugega, zanj pomembnejšega. 

Ko posameznik izbira, se odloča za vedenje na osnovi interakcije med privlačnostjo 

ciljev (valence) in svoje subjektivne ocene verjetnosti, da ga bo izbrano vedenje 

pripeljalo do določenega cilja (pričakovanje) (Lipičnik 1998, 167). Cilji zaposlenega in 

podjetja si lahko nasprotujejo. Vroom poudarja, da si bo zaposleni prizadeval za večjo 

delovno uspešnost, ki je cilj organizacije samo, če bo zaznal povezavo med doseganjem 

tega cilja in njemu lastnega cilja. Teorija pričakovanj implicira, da je motivacijsko 

obnašanje v določeni smeri boljše in močnejše, če posameznik verjame, da bo njegovo 

obnašanje vodilo do nagrade; če šteje nagrado za pozitivno, mu je všeč, in če zaposleni 

verjame, da ima zmoţnost delovati v smeri, da bo nagrado dobil (Nader in Lawler 1983, 

6). 

V vsaki organizaciji bi morali managerji razumeti in vedeti, kakšno vrednost 

pripisujejo zaposleni nagradam. Na podlagi tega bi posledično prilagodili nagrajevanje 

tako, da bi ustrezalo zaposlenim. Teorija pričakovanj izpostavlja nadalje problem 

pričakovanega vedenja zaposlenih. Zaposleni morajo biti seznanjeni s tem, kaj se od 

njih pričakuje in kako bodo za to nagrajeni. V okviru dela managementa so zelo 

pomembna tudi posameznikova pričakovanja. Če bo zaposleni pričakoval ustrezno delo, 

primerno nagrado, zadovoljitev svojih ciljev, si bo temu primerno bolj prizadeval za 

izpolnitev delovnih nalog (Treven 1998, 124). 

2.2.2 Skinnerjeva teorija okrepitve 

Skinnerjeva teorija je instrumentalna teorija, saj motivacijske procese in motivacijo 

pojasnjuje kot izbiro vedenja. Za razliko od teorije potreb se teorija okrepitve ne ukvarja 

s posameznikovimi potrebami, pač pa z nagradami, ki naj bi ţeleno vedenje 

vzpodbujale, in kaznimi, ki bi neţeleno vedenje preprečevale. 

Lipičnik (1998, 175) pravi, da z nagrado in kaznijo spreminjamo človekovo 

vedenje. Določena situacija predstavlja vrsto draţljajev, ki se pokaţejo skozi vedenje. 

Vedenju sledi posledica – nagrada ali kazen. Vrsta posledice vpliva na vedenje v 

prihodnosti. Skinner poudarja, da se zaposleni za neko vedenje odločajo glede na 

posledice določenega vedenja iz preteklosti. Če je bilo določeno vedenje zaposlenega v 

preteklosti nagrajeno, lahko pričakujemo okrepitev takega vedenja v prihodnosti. Če je 

določenemu vedenju sledila kazen, se zaposleni zanj ne bo več odločil. Zato bo 

manager, ki ţeli spreminjati vedenje zaposlenih, spreminjal posledice in tako usmerjal 

aktivnosti zaposlenih v ţeleno smer. 
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Slika 2.3 Osnovni vedenjski krog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lipičnik 1998, 176. 

Obstajajo štiri osnovne strategije, s katerimi lahko managerji vplivajo na vedenje 

zaposlenih in na njihovo raven motivacije (Krstič 2004, 15): 

 Pozitivna okrepitev – z njo ţelimo doseči ponavljanje ţelenega vedenja. Gre za 

vpeljavo pozitivnih posledic, kot so nagrade in priznanja, kadar nastopi ţeleno 

vedenje. 

 Negativna okrepitev – pomeni nagraditi ljudi tako, da umaknemo negativne 

posledice, kadar je njihovo vedenje ţeleno. S to tehniko povečamo moţnost 

nastopa ţelenega vedenja tako, da uporabimo negativne posledice. V primeru 

prodajnega osebja je to groţnja nadrejenega, da bo ob slabih rezultatih 

prodajalcev ukrepal na primer z niţanjem plače ali odpravo raznih ugodnosti.  

 Kazen se izvaja kot posledica neţelenega vedenja. Pomembno je dejstvo, da 

kazen zgolj preprečuje, da bi se neţeleno vedenje ponovilo, ne spodbuja pa 

ţelenega vedenja.  

 Ugašanje ali ignoriranje – pri tej tehniki manager za neko vedenje ne uporablja 

ne kazni ne nagrade. Včasih je najbolje prezreti določena vedenja, ki se potem 

uredijo sama po sebi. Uporablja se tudi takrat, ko manager namerno noče 

intervenirati na določeno vedenje.  

Skinner ne priznava notranjih motivacijskih dejavnikov, ampak samo nagrade 

oziroma kazni, ki izvirajo iz okolja. Zaradi preprostosti so se podjetja večkrat naslanjala 

na to teorijo. Učinkovitost okrepitve ni odvisna samo od njene vrste, ampak predvsem 

od pogostosti njene uporabe. 
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Lipičnik (1998, 177) deli okrepitve po pogostosti uporabe na naslednje: 

 v enakih časovnih intervalih – zaposleni dobivajo plačo za določeno vedenje v 

tem intervalu, pričakujejo plačo, če so dosegli vsaj pričakovane rezultate; 

 v spremenljivih časovnih intervalih – ko se okrepitve pojavljajo v naključnih 

časovnih intervalih; 

 v enakih razmerjih – uporabljajo predvsem prodajalci na terenu, ko je njihova 

okrepitev odvisna od razmerja med planiranimi in prodanimi količinami 

(podobno je pri zaposlenih, ki delajo na normo); 

 v spremenljivih časovnih razmerjih – so ponavadi najučinkovitejše 

motivacijsko sredstvo, ki sili k neprestanemu ponavljanju določene aktivnosti, 

ker lahko pripelje do pravega bogastva (manager mora pri tej obliki zelo paziti 

kako izbrati prave trenutke za spodbujanje, sicer pride do ugašanja). 

Iz številnih prispevkov izhaja, da managerji svoje podrejene rajši usmerjajo z 

nagrajevanjem kakor s kaznovanjem. Skinner je s pomočjo svoje teorije ugotovil, da je 

učinkoviteje usmerjati vedenje zaposlenega s pomočjo pozitivnih okrepitev, 

nagrajevanja ţelenega vedenja, kakor pa kaznovanje neţelenega. Dobro je, da imajo 

podjetja razvite jasne sisteme odzivanja na določena vedenja podrejenih. S tem se 

izognemo subjektivnim presojam in odločitvam, ki bi se lahko pri zaposlenih pokazalo 

kot nezaupanje. V praksi se je tudi pokazalo, da ima pohvala večjo moč kakor kritika. 

Okrepitev kot tehnika motiviranja zaposlenih, in s tem nagrajevanja, je učinkovita le, če 

so posledice nagrade neposredno povezane z ţelenim vedenjem. Nagrajevanje, 

neodvisno od vedenja zaposlenih, ni učinkovito s stališča teorije okrepitve (Lipičnik 

1998, 177).  

2.2.3 Teorija pravičnosti ali enakosti  

Teorija pravičnosti ali enakosti poskuša nadgraditi predhodno teorijo okrepitve 

tako, da poudarja pomen pravičnosti pri delovni motivaciji v podjetju. Po tej teoriji 

zaposleni primerjajo svoje vloţke v delovni proces in prejemke z drugimi, ki so 

zaposleni v isti organizaciji (Treven 1998, 124). Seveda bo zaposleni zadovoljen, če bo 

ugotovil, da so razmerja pri sodelavcih enaka njegovim. Iz tega sledi logičen sklep, da 

čim večja bo razlika v njegovo škodo, bolj bo nezadovoljen.  

Treven (1998, 125) omenja posebne dejavnike, s katerimi si pomagamo pri 

razumevanju teorije pravičnosti: 

 Vloţki so vse, kar zaposleni vlaga pri opravljanju svojega dela (starost, 

izobrazba, socialni status, prispevek k ciljem skupine). 

 Prejemki so vsi dejavniki, za katere zaposleni meni, da mu pripadajo kot 

rezultat njegovega dela. Lahko so pozitivni (plača, priznanja, ugodnosti) ali pa 
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negativni (pritiski, monotonost dela, šikaniranje); Robbins (2005, 58) tem 

dejavnikom pravi sistem in v kategorijo uvršča plačilno politiko podjetja in 

celotno organizacijo in administracijo. 

 Osebe za primerjavo si zaposleni izbere v svojem oţjem (organizacija) ali 

širšem okolju. Posameznik se nato primerja z določenimi zaposlenimi, 

prijatelji, sosedi, znanci .... 

Kakor vidimo, problem nastane, če posameznik ugotovi, da je obravnavan 

neenakopravno. Obseg neenakopravnega obravnavanja lahko zaposleni zmanjša na več 

načinov: prvi je ta, da poviša svojo nagrado s pogajanji z nadrejenimi ali 

managementom; drugi način je ta, da spremeni lastne vloţke v delo – samostojno lahko 

poveča ali zmanjša delovni napor, čas prisotnosti v sluţbi; tretji način je, da preko 

referenčnih skupin vpliva na zniţanje ali zvišanje nagrade nekomu drugemu; četrti 

način predstavlja vpliv na svojo referenčno osebo tako, da jo prepriča, da spremeni 

svoje vloţke v delovni proces. V primeru, da ne more z nobenim načinom vplivati na 

zmanjšanje obsega neenakosti, lahko zamenja referenčno osebo tako, da si za 

primerjavo vzame nekoga, ki ima razmerja med vloţki in prejemki bliţje njegovim. V 

določenih slučajih lahko tudi spremeni svojo percepcijo celotnega poloţaja tako, da 

začne opravičevati obstoječo raven razmerij. V skrajnem primeru lahko zapusti delovno 

mesto (Vecchio 1988, 185). 

Bistvo teorije pravičnosti je načelo, da zaposleni niso obremenjeni samo z višino 

nagrade, ki jo dobijo za vloţen napor, ampak primerjajo svojo nagrado z nagradami, ki 

jih dobijo drugi. Problematično pri tej teoriji je, da ni univerzalnega odgovora na to, 

kako zaposleni izbirajo, s kom se bodo primerjali, kako definirajo vloţke in posledični 

izplen ter kako se omenjene spremenljivke spreminjajo v času. 

2.2.4 Porter-Lawlerjev model motivacije 

Kot nadgradnjo predhodno predstavljenih vsebinskih in predvsem procesnih teorij 

sta leta 1968 Potrer in Lawler razvila svoj motivacijski model, ki vključuje precej 

elementov omenjenih teorij. Iz vsake teorije sta vzela nekaj elementov in jih zdruţila v 

enoten model, ki kaţe na smotrnost ter pomembnost posameznih teorij in njihovo 

zgodovinsko vlogo pri razvoju motivacijskih teorij. Avtorja se strinjata z Vroomom, da 

je napor, ki ga vloţi zaposleni v svoje delo, odvisen od valence (privlačnosti, vrednosti) 

neke posledice (nagrade), ki jo dobi za določeno vedenje. Nadalje pravita, da je vloţeni 

napor odvisen tudi od stopnje verjetnosti, ki je po njunem prepričanju potrebna za dobro 

opravljeno delo in posledično nagrado (Porter, Bigley in Steers 2003, 15). 
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Slika 2.4 Porter-Lawlerjev model motivacije pri delu 

 

Vir: Porter, Bigley in Steers 2003, 15. 

Model nam prikazuje, da se vrednost nagrade zdruţi s pričakovanjem, da se bo 

vloţeni napor pokazal v obliki nagrade. Kot smo ţe predhodno ugotovili, vloţeni napor 

ni dovolj za izvršitev naloge. Osebne sposobnosti zaposlenega ter njegovo 

prepoznavanje in dojemanje svoje vloge v procesu dela določajo uspešnost pri izvajanju 

nalog. Logično je, da če zaposleni nima določenih osebnih sposobnosti in natančne 

predstave, kako izpeljati nalogo, se njegov napor ne bo pokazal v luči dobro 

opravljenega dela. Model izpostavlja tezo, da obstaja moţnost, da izvršitev dela in 

zadovoljstvo nista povezana. V podjetjih včasih izvršitev nekega dela ne pomeni 

avtomatično, da bo zaposleni deleţen pričakovane nagrade. Nezadovoljen bo takrat, ko 

ne bo deleţen oblike ali višine nagrade, do katere misli, da je upravičen. Nadalje model 

kaţe, da izvršitev dela zaposlenemu nudi notranje nagrade, zunanje nagrade ali oboje. 

Avtorja poudarjata, da lahko notranje nagrade laţje poveţemo z uspešno opravljenim 

delom, ker se lahko pokaţejo neposredno kot rezultat izvršitve naloţenega dela. V 

nasprotju z notranjimi so zunanje nagrade nadzorovane s strani podjetja. 

Model vsebuje tudi dve tako imenovani povratni zanki. Obe omogočata 

zaposlenemu, da pri vsaki ponovitvi modela oziroma procesa dela s pomočjo preteklih 

izkušenj laţje, primernejše zase oceni posamezne postavke. V prvem primeru je to 

povezava med zadovoljstvom in vrednostjo nagrade. Sklepamo lahko, da če ugotovi, da 

mu nagrada, ki jo dobi za dobro opravljeno delo, ne predstavlja posebnega zadovoljstva, 

1. vrednost 

nagrade 

2. zaznava napora – 

verjetnost nagrade 

3. napor 

4. sposobnosti 

in lastnosti 

5. vloga zaznavne 

vrednosti 

6. uspešnost 

(doseţek) 

7a. notranje 

nagrade 

7b. zunanje 

nagrade 

8. zaznane 

pravične nagrade 

9. zadovoljstvo 



Motivacija 

 25 

bo v prihodnje zmanjšal svoje napore (vloţke) za opravljanje dela. V drugem primeru je 

to povezava med uspešnostjo za opravljeno delo in pričakovano nagrado. Ob ponovni 

situaciji bo zaposleni s pomočjo pretekle izkušnje doziral vloţeni napor, ki se 

posledično izkazuje v uspešnosti opravljenega dela in pričakovani nagradi. Na končno 

nagrado vpliva tudi osebno prepričanje zaposlenega, kako dobro je opravil nalogo in v 

skladu s tem tudi pričakuje nagrado. To pomeni, da se oblika in višina nagrade 

sprejemata popolnoma subjektivno, v skladu z osebnim prepričanjem. 

Nadgradnja predhodnih teorij je predvsem v tem, da avtorja dopuščata moţnost, da 

se napor ne bo vedno izraţal v izvršitvi dela. Vzrok je lahko ta, da zaposleni nima 

zmoţnosti opraviti nalog, ki so v njegovem delokrogu. V prvem primeru, če je 

zaposleni visoko motiviran, lahko potroši veliko napora, vendar naloga kljub temu ne 

bo izvršena. Drugi vzrok je lahko v tem, da popolnoma ne razume naloge, ki jo mora 

izvršiti. Naloga ne bo izvršena, kljub velikim naporom, če zaposleni nima jasne slike 

načina kako lahko pravilno usmeri napore za uspešno opravljanje dela (Porter, Bigley in 

Steers 2003, 16).  

Vodilo za vsakega managerja je, da se poskuša pribliţati razmeram, ko so vsi 

zaposleni motivirani za delo, vedo, kaj se od njih pričakuje in vedo kaj bodo dobili v 

zameno za dobro opravljeno delo. Problem nastane v praksi, ker je zelo teţko, ne samo 

vzpostaviti pošten in pravičen sistem za vse zaposlene, ampak tudi meriti vse 

motivacijske dejavnike. Z opazovanjem lahko v določenih situacijah sklepamo napačno. 

Zaposleni z zelo različnimi motivi se lahko obnašajo podobno in so ljudje z enakimi 

motivi, stopnjo motivacije, ki to izraţajo na različne načine. V praksi se potrjuje, da 

današnjih potreb zaposlenih ne moremo razvrstiti po strogi hierarhiji. To se kaţe 

predvsem tako, da imamo danes veliko ras in kultur, ki same po sebi nimajo enakih 

prioritet pri zadovoljevanju potreb. Pomembno je tudi dejstvo, da imajo različni 

ljudje/zaposleni različne prioritete in lestvice zadovoljevanja potreb; to, kar je nam 

najpomembnejše, mogoče nekomu, ki dela in ţivi zraven nas, ne pomeni ničesar, kaj 

šele nekomu na drugem koncu sveta. Lahko pa na podlagi vedenj in znanja iz 

predstavljenih teorij motivacije povlečemo iztočnice za oblikovanje primernih oblik 

motiviranja, kajti slabo načrtovano motiviranje pomeni niţjo produktivnost, revno 

izvajanje ali nekvalitetno storitev, stavke zaposlenih, upore zaradi slabih odnosov med 

zaposlenimi ter vodstvom, pritoţbe glede plač in delovnih razmer in podobno. Za 

managerja je zelo pomembno, da za vsakega posameznika ve, kaj mu v danem trenutku 

največ pomeni: ali je to delovno okolje, in moţnost napredovanja ali določeni 

motivacijski dejavniki (plača, dodatki, bonusi, ugodnosti ...). Komunikacija znotraj 

podjetja in med zaposlenimi, predvsem v vertikalnem razmerju, je ključnega pomena pri 

načrtovanju in organiziranju uspešnega delovnega procesa. Iz številnih študij je 

razvidno, da še zdaleč niso vsi motivacijski vzvodi vezani na denar. Kot bomo v 

nadaljevanju spoznali, poleg denarnih motivatorjev prihajajo v ospredje tudi druge 
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oblike (pohvale za dobro opravljeno delo, prihodnji izzivi, vključevanje v time 

odločanja, vključevanje v pomembne sestanke ...) stimuliranja zaposlenih, ki jih 

uvrščamo v skupino tako imenovanih notranjih motivatorjev. 

V prvem delu magistrske naloge so predstavljene znane procesne in vsebinske 

motivacijske teorije, ki so podlaga za delovanje, obnašanje in vodenje zaposlenih v 

podjetjih. Vse predstavljene teorije in modeli so s svojimi elementi in izhodišči vodilo 

pri izpeljavi povezav med motivacijo na eni strani in nagrajevanjem zaposlenih na 

drugi. Skupaj sta oba elementa ključna pri uspešnem načrtovanju poslovnih procesov v 

podjetju. Naslednji poglavji sta namenjeni predstavitvi sistemov nagrajevanja ter 

povezavi med nagradami in motiviranostjo, ki je ključna za uspešno delo in doseganje 

ciljev podjetja. S pomočjo sistema plač in nagrajevanja so predstavljena izhodišča za 

pregled razdelitve nagrad na zunanje in notranje in naprej na finančne in nefinančne, ki 

so razčlenjene v naslednjih poglavjih. 
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3 SISTEM NAGRAJEVANJA 

Podjetja so zadnja leta prisiljena delovati na zelo konkurenčnih trgih. Vodijo jih 

načrtovani obseg prodaje, pričakovani dobički, inovacije ter sposobnost narediti več in 

boljše z manj zaposlenimi in niţjimi stroški. Da bi to lahko uresničili, potrebujejo zelo 

učinkovit sistem celovitega upravljanja s človeškimi viri. Skupek vseh nagrad, ki jih 

podjetje ponuja, njihov obseg in način podeljevanja tvori sistem nagrajevanja, ki s 

svojim delovanjem pomembno vpliva na motiviranost zaposlenih. S pomočjo 

ustreznega sistema nagrajevanja je mogoče vplivati na vedenje in delo zaposlenih, da 

le–ti čim bolje prispevajo k doseganju ciljev podjetja. 

Henderson (2002, 17) pravi, da sistem nagrajevanja podjetja vsebuje vse oblike 

nagrajevanja, ki jih zaposleni ţeli in jim pripisuje vrednost in da je podjetje sposobno te 

oblike ponuditi in zagotoviti v zameno za trud in angaţiranost. Pomembno je, da 

podjetje vse moţne oblike nagrajevanja razdeli na finančne in nefinančne. Vse nagrade, 

ki jih lahko uvrstimo med denarna plačila ter razna sredstva in ugodnosti, uvršča v 

finančni sistem nagrajevanja. Gruban v svojih člankih (2005, 2006, 2009) pravi, da 

sposoben management zagotavlja okolje in vzdušje za aktiviranje vsega intelektualnega 

kapitala organizacije. Uspešno upravljanje sistema nagrajevanja in motiviranja vodi k 

dobrim poslovnim rezultatom, višji produktivnosti, zadovoljstvu in zavzetosti 

zaposlenih. Slabo ravnanje na tem področju povzroča demotiviranost, slabe medsebojne 

odnose, poglablja nezaupanje in utegne celo pomeniti odhod tistih kadrov, ki k 

organizacijskemu razvoju in uspešnosti prispevajo največ. Management mora omogočiti 

zaposlenim, da postanejo uspešni in motivirani. Yager (2006, 8) pravi, da motiviranje 

zaposlenih ni tako zapleten proces, kakor bi ga psihologi in sociologi radi prikazali. Ko 

je poslovanje slabše mora manager skrbno analizirati sistemske ovire ter poskrbeti, da 

so zaposleni dobro preskrbljeni, pošteno nagrajeni in da dobijo priloţnosti, da se 

izkaţejo. 

Pri oblikovanju sistema nagrajevanja je potrebno najprej določiti cilje, ki jih ţelimo 

doseči. Nagrajevanje zaposlenih ima ključno vlogo pri organiziranju dela, zelo je 

pomembno za zaposlene in tudi za delodajalce. Osnovni cilj je učinkovitost sistema, ki 

mora zadovoljevati in biti usklajen med obema interesnima skupinama v podjetju. 

Management ter preko njega lastniki gledajo na plače in nagrajevanje predvsem skozi 

prizmo stroškov in dajatev, ki so v sodobni strukturi stroškov podjetij najbolj pomembni 

in daleč največji. Potrebno je uskladiti model, ki dopušča obema stranema, da 

maksimirata svoje interese v skupno dobro, to je učinkovito poslovanje podjetja in 

maksimiranje dobička. Treven (1998, 218) pravi, da je zaposlenim plača temeljni vir 

preţivetja, ugodnosti pri delu pa pomenijo boljše zdravstveno varstvo, moţnost 

letovanja v počitniških zmogljivostih podjetja, uporabo sluţbenega telefona in 

avtomobila. Za delodajalce pomenijo odločitve, ki jih sprejmejo v povezavi z 
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nagrajevanjem, dejavnik, ki vpliva na stroške poslovanja njihovega podjetja in na 

sposobnost prodaje proizvodov po konkurenčnih cenah na trgu. Sistem nagrajevanja 

lahko podjetju zagotavlja dobre zaposlene, privablja dober kader ter preprečuje 

odhajanje iz podjetja. Dober sistem nagrajevanja mora temeljiti na celovitem in 

usklajenem sistemu, ki zadovolji obe strani.  

Sistemi nagrajevanja imajo dve glavni vlogi. Prva je direktno motiviranje, da 

zaposleni v svoje delo vlagajo več truda, druga naj bi posredno pripomogla k večji 

predanosti, samoiniciativnosti, motiviranosti zaposlenih, ki čutijo, da so za svoj trud 

pravično nagrajeni. Sistem nagrajevanja zagotavlja izpolnitev obljub in uresničitev 

pričakovanj zaposlenih. Tako lahko organizacije ohranijo visoko stopnjo motivacije 

zaposlenih. Lipičnik (1998, 194) pravi: Sistem nagrajevanja najpogosteje pomeni 

usklajeno politiko in prakso neke organizacije, da bi nagradila svoje zaposlene glede na 

njihov prispevek, zmoţnosti in pristojnosti in tudi glede na njihovo trţno ceno. Lipičnik 

nadalje pravi (1998, 191), da sistem nagrajevanja pomeni medsebojno usklajenost 

politike, procesov in prakse organizacije, da bi nagradila zaposlene, glede na njihov 

prispevek, zmoţnosti in pristojnosti ter njihovo trţno ceno. Podjetja oblikujejo svoje 

sisteme nagrajevanja v okviru svoje filozofije nagrad, strategije ter politike.  

Osnovni cilj sistema nagrajevanja je podpora izvajanju poslovne strategije podjetja. 

Vsako podjetje ima svoje značilnosti, potrebe in ţelje glede sistema nagrajevanja. Pri 

pripravi morajo izhajati iz značilnosti podjetja ter okolja, iz katerega izhajajo, in 

upoštevati strategije in cilje lastnega podjetja. Pri oblikovanju in predstavitvi sistema 

plač in nagrajevanja smo si pomagali z modelom, ki sta ga predlagala Milkovich in 

Newman (1996, 11). 

Prvi stolpec prikazuje osnovne odločitve glede plačne politike, ki pomenijo temelj 

za nadaljnje načrtovanje sistema plač in nagrajevanja. Skladnost vseh štirih elementov 

je ključnega pomena. S slike 3.1 je razvidno, da mora biti politika nagrajevanja notranje 

urejena (skladna), konkurenčna navzven, spodbujati k čim večjemu prispevku 

zaposlenih in vsebovati ustrezne načine za izvedbo. 

Notranja urejenost ali notranja pravičnost se nanaša na primerjavo delovnih mest, 

potrebnih spretnostih in na presojo o njihovem prispevku k ciljem organizacije. 

Nadomestilo za delo se določi glede na pomembnost dela, spretnosti in znanja, ki ga 

določeno delovno mesto zahteva, ter glede na relativni prispevek delovnega mesta, 

nalog in potrebnih spretnosti za uresničitev ciljev podjetja. Tako ţelimo zaposlene 

dodatno motivirati, da si ţelijo sprejemati odgovornost, se izobraţevati in pridobivati 

dodatne spretnosti. Podjetja tako vplivajo na učinkovitost svojih zaposlenih in celotnega 

podjetja. 
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Slika 3.1 Osnovni model plač in nagrajevanja  

 

Vir: Milkovich in Newman 1996, 11. 
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nagrajevanja. Uspešni sistemi nagrajevanja morajo istočasno obvladovati stroške dela 

na eni strani in maksimirati prispevek zaposlenih na drugi. Zaposleni dobivajo za svoje 

delo glede na sistematizacijo delovnih mest ustrezno plačilo – plačo. Za posebne 

doseţke je tako imenovani stimulacijski (motivacijski) del, ki je, kakor bomo predstavili 

podrobneje v naslednjih poglavjih, lahko v denarni ali nedenarni obliki. Podjetje, ki 

oblikuje celovit sistem plač in nagrajevanja, mora upoštevati naslednje elemente (Zupan 

1995, 125): 

 sistem mora povezati s strategijo in cilji podjetja; 

 določiti cilje, ki jih s sistemom ţelimo doseči; Stephen Kerr (2009) dodaja, da 

je nagrada za uspešno opravljeno delo komaj na tretjem mestu po pomembnosti 

v sistemu nagrajevanja, meritev rezultatov na drugem, medtem ko so na prvem 

mestu pomembnosti za dober sistem nagrajevanja jasno določeni cilji; 

 vključiti primerne elemente in uskladiti razmerje med variabilnimi in fiksnimi 

elementi; 

 določiti višino plače glede na kolektivne pogodbe, konkurenco; 

 določiti strukturo plač v podjetju – določiti vsebino sistematizacije delovnih 

mest, zahtevnosti delovnih mest, količnik med najniţjo in najvišjo osnovno 

plačo; 

 povezati plačo in uspešnost – ugotavljanje individualne in skupinske uspešnosti 

ter posledično nagrajevanja; 

 določiti nagrade, ki zaposlenim pripadajo poleg osnovnih plač; 

 vpeljati takšen informacijski sistem in sistem komuniciranja, da lahko izvajajo 

določen sistem plač in nagrajevanja; 

 določiti kriterije za presojo učinkovitosti sistema. 

Sistem plač in nagrajevanja mora biti jasen, razumljiv in transparenten. Treven 

(1998, 219) pravi, da če zaposleni pravilno razumejo, kaj si vodstvo podjetja prizadeva 

doseči s sistemom nagrajevanja, se lahko potrudijo in opravljajo svoje delo 

učinkovitejše, zaradi česar se poveča tudi učinkovitost celotnega podjetja. Če zaposleni 

razume, kaj si podjetje prizadeva doseči, se je sposoben bolj potruditi za njegove cilje in 

zato posledično prejema večjo nagrado. McLaughlin (Coles 2001, 9), generalni direktor 

podjetja AON pravi, da je zelo pomembno, da iz vsakega sistem nagrajevanja izločimo 

moţnost subjektivnih ocen. V popolnosti to ni mogoče, moramo pa tako zastaviti 

sistem, da imamo jasne kriterije in nagrade, ki subjektivnost onemogočajo.  
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Ko oblikujejo sisteme plač in nagrajevanja, si podjetja prizadevajo uresničiti 

naslednje cilje (Harris 1997 v Treven 1998, 219; Zupan 2001, 118, 300): 

 izpolnjevati zahteve, ki izhajajo iz zakonov in predpisov; 

 vzdrţevati občutek za pravičnost in poštenost med zaposlenimi;
4
 

 privlačiti nove, visoko usposobljene zaposlene; 

 motivirati zaposlene; 

 nadzorovati stroške (stroške mora zadrţevati v dovoljenih okvirih); 

 sistem mora prispevati k večji učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih. 

Sistemi nagrajevanja v podjetjih lahko temeljijo na uspehu zaposlenega, njegove 

delovne skupine, oddelka ali podjetja kot celote. Prednosti uporabe načrtovanja 

nagrajevanja za uspešnost so (Treven 1998, 230): 

 finančna nagrada je pomemben motivacijski dejavnik za zaposlene; 

 največ zaposlenih podpira koncept nagrade za uspešnost; 

 ti načrti privabijo in obdrţijo v delovnem razmerju vrhunske strokovnjake in 

druge uspešne zaposlene; 

 v načrtih so opredeljena pričakovanja glede izvedbe in standardi izvedbe v 

organizaciji; 

 načrti spodbujajo in pomagajo spreminjati kulturo podjetja ter vrednote 

zaposlenih z vidika boljše kakovosti, izvedbe in zadovoljitve potreb 

porabnikov; 

 s temi načrti se ne prizna in nagradi samo prizadevanj zaposlenih za čim boljšo 

izvedbo dela, temveč njihov dejanski prispevek k uresničitvi ciljev podjetja.  

Nagrajevanje za uspešno opravljeno delo lahko načrtujemo na štirih nivojih (Treven 

2008, 231): 

 Zasluge zaposlenega – ko zaposleni prejme letno povečanje plače na podlagi 

priporočila nadrejenega, nagrada je zasnovana na uspešni izvedbi dela, izvedba 

je ocenjena subjektivno in nagrada je dodana k osnovni plači. 

 Spodbude posamezniku – predvsem za zaposlene v proizvodnji in prodajnih 

sluţbah. Določene so objektivne norme za izvedbo dela. Nagrada je odvisna od 

izpolnjevanja ali preseganja norme. 

                                                 

 
4
 Gre za tako imenovani trikotnik pravičnosti: notranja uspešnost– doseţemo jo z 

ustreznimi razmerji med plačami, zunanja uspešnost– plače in nagrade v primerjavi z okoljem in 

poslovna uspešnost– povezava plač in nagrad z uspešnostjo. 
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 Spodbude tima – predvideva enako nagrado celotnemu timu. Odvisna je od 

ocene celotnega projekta (od ravni izvedbe dela tima, v okviru objektivnega 

standarda), ki ga uspešno izvede tim. 

 Spodbude enoti ali celotni organizaciji – dve vrsti načrtov spodbud: načrt 

delitve dela dobička, predvideva letno razdelitev dela dobička med zaposlene: 

načrt delitve prihrankov pa zagotavlja nagrado, ko je doseţena večja 

produktivnost. 

Zupanova pravi (2001, 193), da podjetje preko sistema nagrajevanja in plač 

pomembno vpliva na uspešnost poslovanja. To lahko stori na tri načine: 

 lahko poveča obseg in kakovost človeških zmoţnosti v podjetjih; 

 vpliva na zavzetost zaposlenih, še posebno, če so plače vezane na delovno 

uspešnost; 

 s plačnim sistemom lahko učinkovito nadzirajo stroške. 

Ferris in Rowlandova (1996, 325 v Jaramaz 2003, 23–24) ponujata okvir, ki ga je 

potrebno izoblikovati za uspešno motiviranje zaposlenih. Izpostavita tri ključna 

področja, za katera je odgovorno vodstvo: 

 Definiranje dela: odvisno je od tega, ali zna vodja dobro delegirati delovne 

naloge svojim podrejenim, kar pomeni, da mora pri razdeljevanju nalog 

upoštevati sposobnosti, veščine, znanje in interese podrejenih. Naloge mora 

ustrezno pojasniti in ugotoviti, ali so bile pravilno razumljene. Izvrševalcem 

nalog mora postaviti jasne cilje in merila za ocenjevanje uspešnosti doseganja 

ciljev. Po opravljenem delu mora zaposlenim posredovati povratne informacije. 

 Pomoč pri delu: v sodobnih organizacijah sta nadzor zamenjala pomoč in 

svetovanje vodij podrejenim. Pri tem je velikega pomena zaupanje vodje, da bo 

naloga izvršena pravočasno, kakovostno, odgovorno in učinkovito. Če ima 

posameznik moţnost odločati o svojem delu, ga nadzirati in vplivati nanj, se bo 

čutil odgovornega za rezultate svojega dela in bo še dodatno teţil k temu, da bo 

delo uspešno opravljeno. Vodja mora torej le kontrolirati, ali proces teče v 

smeri doseganja zastavljenega cilja, ali so zagotovljena ustrezna delovna 

sredstva in ali zaposleni potrebuje pomoč pri reševanju problemov, za katere 

sam nima zadostnih kompetenc. Z zaposlenimi torej mora komunicirati o 

njihovem delu, o problemih, s katerimi se pri le-tem srečujejo, ter o moţnih 

predlogih za izboljšave in obojestranskih interesih za prihodnje delo. 

 Priznanje za opravljeno delo: vodja mora podrejene vedno nagraditi za dobro 

opravljeno delo. Zaposleni morajo čutiti, da so nekaj prispevali k skupnemu 

uspehu in da je bil njihov prispevek opaţen s strani tistih, ki jih spoštujejo. 

Treba je poudariti, da je zelo pomembno, kakšno priznanje oziroma nagrado 
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dobijo (koliko jo cenijo sami in koliko je ocenjena v krogu pomembnih ljudi), 

kdaj jo dobijo (če poteče dalj časa od opravljenega dela, izgubi povezavo s tem 

delom in ne doseţe svojega namena) in pravičnost nagrajevanja (zaposleni delo 

opravljajo različno in vanj vlagajo veliko truda, kar sami tudi opazijo; če je 

nagrajevanje za vse enako, lahko zelo demotivira tiste, katerih vloţek v delo je 

bil večji in čutijo, da so zasluţili več). 

Pomembna je ugotovitev, da sistema plač in nagrajevanja, ki je uveljavljen v nekem 

podjetju ne moremo brez prilagoditve prenašati v neko drugo okolje. Moţna je samo 

prilagoditev aktualnim, novim razmeram, zaposlenim in strateškim ciljem podjetja. 

Raziskovalca Shinew in Weston (1992, 1–14) sta nadgradila delo Porterja in Steersa ter 

pravita, da sistemi nagrajevanja potrebujejo periodične izboljšave in spremembe. V 

nadaljevanju ponujata predloga za oblikovanje sistema nagrajevanja ter priporočila za 

managerje, kako ravnati v danih situacijah:  

 Vse oblike nagrad morajo ustrezati pričakovanjem zaposlenih oziroma jim 

morajo le-ti pripisovati ustrezno vrednost. Managerji bodo uspešno pripravili 

načrt nagrajevanja takrat, ko bodo natančno poznali ţelje in potrebe svojih 

zaposlenih. To lahko storijo tako, da si uredijo stalen dotok informacij na 

primer z vprašalnikom – pazljivo opazujejo zaposlene pri delu in njihov odziv 

na dobljene nagrade; lahko pa jih direktno vprašajo, katere so tiste nagrade, ki 

jih najbolj motivirajo. 

 Nagrade naj vzpodbudijo motiviranost za delo in povečajo vloţene napore 

zaposlenih; nedosegljivi ali lahko dosegljivi cilji demotivirajo zaposlenega. 

Managerji bi morali dovoliti zaposlenim, da sodelujejo pri oblikovanju ciljev 

dela. V očeh zaposlenih bi takšen sistem pomenil večjo osebno pripadnost delu 

in večjo moţnost motivacije (Shinew in Weston 1992, 9). 

 Oblikovati naloge delovnega procesa tako, da sistem zaposlenega pripelje do 

višje storilnosti; zaposleni se bolje odzivajo na nagrade, ki so jasno in 

nedvoumno posledica opravljenega dela. Za uspešnost sistema nagrajevanja 

mora biti ocenjevanje zanesljivo, veljavno in dosledno izvršeno. Spremembe 

ali dopolnitve sistema nagrajevanja morajo vedno pozitivno vplivati na 

spremembo v vedenju in delu (Grant 1992, 78). 

 Sistem nagrajevanja mora biti pravičen in enakopraven; zaposleni bodo 

zadovoljni, če ugotovijo, da je razmerje med vloţenim delom in nagrado enako 

za vse, ki so njemu enaki. Management mora ustvariti tako okolje, da je sistem 

nagrajevanja javen in dostopen vsem zaposlenim. Potrebno je urediti vse 

moţne kanale za učinkovit pretok informacij. 

 Zaposleni mora jasno vedeti, kaj je potrebno narediti, da bo uspešno opravil 

nalogo; natančno določeni cilji in nagrade so bolj učinkoviti motivacijski 
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dejavniki od takih, ki so določeni ohlapno in so nerazumljivi. Management 

mora poskrbeti, da oblikuje takšen sistem nagrajevanja, v katerem so jasno 

zapisani cilji, kaj se od zaposlenega pričakuje in kako poteka proces dela v 

podjetju za dosego ciljev. Management mora tudi zagotoviti, da zaposleni 

točno pozna nagrado, ki jo bo dobil za dobro opravljeno nalogo. 

 Spodbujanje notranjih nagrad: notranje nagrade so tiste, ki jih zaposleni da 

samemu sebi. Sistem nagrajevanja mora vsebovati take nagrade, ki bodo 

vzpodbujale pozitivne notranje občutke. Management mora vplivati na delovno 

okolje tako, da čim bolj zadosti potrebam in ţeljam posameznika. Notranje 

nagrade, če so pravilno izbrane, so lahko zelo močni motivatorji.  

 Sistem nagrajevanja mora biti celovit in kreativen; poskrbeti je potrebno, da je 

sistem inovativen, sodoben in celovit. Management mora poskrbeti za 

kombinacijo opredmetenih (otipljivih) in neopredmetenih nagrad. 

Opredmetene nagrade so lahko vse finančne oblike, nagradna potovanja, 

izdelki, ugodnosti, medtem ko so neotipljive nagrade vse vrste ustnih pohval 

ali priporočil, dodatna odgovornost in samostojnost.  
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4 NAGRADE IN MOTIVACIJA 

Vsak človek ima svoje, različne razloge za delo. Razlogi, ki izvirajo predvsem iz 

delavčeve osebnosti, so lahko zelo različni: od zadovoljevanja osebnih potreb, ciljev ali 

poslanstev preko potrjevanja in uresničevanja v druţbi do najpogostejšega razloga – 

denarja. Denar je tisti, s katerim plačujemo račune, kupujemo oblačila, se izobraţujemo, 

potujemo, se zabavamo. Pravična plača in bonusi so temelji uspešnega podjetja. 

Nagrade se lahko podeljujejo na podlagi naslednjih kriterijev (DeCenzo in Robbins 

1998, 410–414): 

 Senioriteta je danes zelo uporabljen kriterij nagrajevanja. Priljubljen je 

predvsem zato, ker je enostaven in ni subjektiven. Nagrade se podeljujejo po 

sistemu, koliko let je bil posameznik v določenem podjetju. 

 Veščine in izobrazba: nagrade se podeljujejo glede na spretnost in znanja, ki jih 

ima zaposleni, ne glede na to, ali jih tudi uporablja pri svojem delu. Spodbuja 

zaposlene, da osvojijo nova znanja, in jih stimulira, da bodo za več znanja tudi 

boljše nagrajeni. Mangement mora spodbujati in razvijati potenciale 

zaposlenega.  

 Zahtevnost delovnega mesta: to merilo upošteva, da so nagrade večje, če je 

delovno mesto zahtevnejše, nasprotno so dela, ki so rutinska in se jih je 

mogoče hitro naučiti, slabše nagrajena. Sistemizacija delovnih mest je 

dokument, ki vključuje opis vseh delovnih mest v podjetju. Posamezno 

delovno mesto je kategorizirano, valorizirano na podlagi delovnih razmer, 

potrebnega znanja in veščin, zahtevnosti dela, odgovornosti in pomembnost v 

hierarhiji delovnih mest. Posledično so oblike nagrad in višina izpeljani iz 

opisa posameznega delovnega mesta.  

 Odgovornost: nagrade se podeljuje po kriteriju odgovornosti delovnega mesta. 

Zaposleni, ki morajo pri delu sprejemati odgovorne odločitve, so bolje 

nagrajeni od tistih, ki imajo tega manj. 

 Vloţen napor: nagrada se podeljuje na podlagi managerjeve ocene vloţenega 

truda zaposlenega. Tudi ob negativnem izidu opravljene naloge. 

 Uspešnost: nagrada je odvisna od rezultatov zaposlenega. Tako Vroomova 

teorija pričakovanj kot tudi teorija okrepitve vsebujeta elemente, ki poudarjajo 

povezave med nagradami in uspešnostjo zaposlenega. Zelo pomembno je, da se 

določi ustrezen kriterij uspešnosti. 

Nagrajevanje, kot smo ga spoznali iz predstavljenih modelov in literature, danes 

opredeljujemo mnogo širše, govorimo o celovitem sistemu plač in nagrajevanja v 
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širšem smislu. V tuji literaturi se uporablja termin compensation
5
, ki vključuje vse, kar 

delodajalec nudi zaposlenemu. To so med drugimi tudi osebna rast, navdihujoče 

delovno okolje, predvsem pa načrtovana privlačna prihodnost. Z vsemi elementi lahko 

delodajalec izboljša kakovost ţivljenja zaposlenih. Te nagrade so posredna plačila in 

nagrade, ki delodajalcu povzročajo stroške, omogočajo pa jim naloţbo za prihodnost. 

Naloţba, ki se povrne v obliki večje uspešnosti in motivacije zaposlenih za delo (Zupan 

2001, 116). Veliko raziskovalcev je poudarilo pomen povezave med nagradami, 

delovno uspešnostjo in zadovoljstvom na delovnem mestu. Puffer (1990, 8–12 v Shinew 

in Weston 1992, 4) pravi, da nagrada pomeni večjo verjetnost za ponovitev uspešnega 

dejanja. Steers in Porter (1983, 274) ugotavljata, da je dobljena nagrada vez med 

uspešnim delom in zadovoljstvom ter da je pozitivno obnašanje, uspešno delo v 

prihodnosti posledica nagrad, ki jih dobimo za trenutne delovne uspehe. Tako na 

zadovoljstvo pri delu močno vplivajo obstoječe nagrade in sistem nagrajevanja. Lawler 

in Porter (1967, 22) poudarjata, da dobro in uspešno delo vodi do nagrad, ki 

zadovoljujejo naše potrebe. Da bi bila nagrada učinkovita, da bi torej res imela 

motivirajoči učinek, mora imeti določene lastnosti (DeCenzo in Robbins 1988, 402–

413): 

 Pomembnost nagrade za zaposlenega: posameznika je treba nagraditi s tako 

nagrado, ki je zanj osebno pomembna in mu omogoča zadovoljitev 

individualnih potreb. Pomembno je ugotoviti pomen, ki ga ima posamezna 

nagrada za zaposlenega: le-ta je odvisna od starosti, zakonskega stanu, 

ţivljenjskih okoliščin, v katerih ţivi .... Mlajši si ţelijo predvsem denarja, 

medtem ko si starejši ţelijo ugodnosti s področja pokojninskega zavarovanja, 

sociale in prostega časa. Ker smo si ljudje različni, mora biti sistem 

nagrajevanja v podjetju tak, da omogoča heterogeno nagrajevanje. 

 Primernost, pravičnost in enakost nagrade: posameznik mora nagrado šteti kot 

primerno glede na svoj napor, vloţen v delo, in glede na nagrado, ki jo 

prejemajo drugi, ki opravljajo podobno delo v isti ali drugi organizaciji. 

Zaposleni lahko ob ugotovitvi, da vlada neravnovesje med prejemki in vloţki 

pri njem in pri sodelavcu, zmanjša vloţen napor v procesu dela. Motivacija 

zaposlenih tako ni odvisna le od absolutne, ampak tudi od relativne vrednosti 

nagrade v primerjavi z drugimi zaposlenimi v podjetju. Posameznik lahko 

svoje napore pristransko oceni in si tako ustvari napačno sliko glede delovanja 

sistema. Lahko pride tudi do konfliktov v odnosu do managerjev, ker zaposleni 

narobe valorizirajo vloţene napore in nagrade sodelavcev. Pogosto so za 

napačne predstave o osebnih znanjih in delu krivi nadrejeni, ker slabo 
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komunicirajo s podrejenimi in tako puščajo zaposlenim, da si sami ustvarjajo 

sliko delovnega procesa, ki ni nujno realna.  

 Vidnost nagrade: le vidna nagrada lahko zadovolji delavčeve potrebe po 

spoštovanju in priznanju med sodelavci. Pomembno je, da ostali zaposleni 

opazijo nagrado. Humpreys (Coles 2001, 10) pravi, da morajo nagrade biti 

vidne vsem, le tako bodo dobre za celoten proces dela in ne samo za 

posameznika. 

 Fleksibilnost nagrade: nagrada mora odraţati spremembe v količini in 

kakovosti dela. Fleksibilna mora biti v dvojnem smislu, in sicer različna v 

količini, odvisno od dela oziroma rezultata dela, ter različna med posamezniki 

glede na njihove prispevke. Primer so letni bonusi za uspešnost, ki so 

fleksibilni po višini, hkrati pa so lahko selektivni. Fleksibilnost nagrade 

pomeni, da s kontinuiteto ne pada njena pomembnost. Pogosto podeljevanje 

nagrad ohranja zunanjo motivacijo, obstaja pa nevarnost, da pogostost povzroči 

padec pomembnosti in s tem motivacijske moči.  

 Nizki stroški nagrade: za nagrade, ki imajo zgoraj naštete lastnosti, lahko 

pričakujemo, da bodo prispevale k večji motiviranosti zaposlenih, pri čemer ne 

smemo pozabiti, da mora učinkovita nagrada podjetju povzročati čim manjše 

stroške. Treven (1998, 219) pravi, da plačila zaposlenim znašajo v večini 

podjetij do šestdeset odstotkov celotnih stroškov poslovanja. Zato lahko 

neprimerni sistemi nagrajevanja precej zmanjšajo dobiček podjetja.  

Lawler (1990, 16–17) dodaja, da mora imeti nagrada, če ţeli imeti motivacijsko 

moč, poleg omenjenih tudi naslednje lastnosti: 

 zaposleni mora verjeti, da bo uspešno delo ali določeno obnašanje vodilo do 

določene nagrade; 

 zaposleni mora vedeti, da so nagrade zanj atraktivne; 

 zaposleni mora verjeti, da bo z vloţenim naporom dosegel ţelene rezultate. 

Pomembno je spoznanje, da nepravilno načrtovan sistem pomeni nezadovoljstvo in 

posledično negativno motivacijo za zaposlene. Nezadovoljstvo lahko privede do 

zmanjšanega učinka dela, stavk, pripomb, iskanja boljšega dela, izostankov (sem lahko 

štejemo različne izostanke z dela: zamude, podaljšane izhode, neupoštevanje urnika 

dela) in večje fluktuacije.
6
  

V prejšnjem stoletju so različni raziskovalci, tudi na podlagi predstavljenih 

motivacijskih teorij, poskušali izluščiti tiste motivacijske dejavnike, ki so najbolj 

vplivali na delovno vnemo zaposlenih (predvsem prodajalcev). Pri predstavitvi 
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ugotovitev raziskav smo si pomagali z delom ameriške psihologinje Carolyn Wiley 

(1997, 263–280). V raziskavi iz leta 1946 (Wiley 1997, 227) so zaposleni v ameriški 

industriji po osebni izbiri razvrstili deset tipov dejavnikov, ki so vplivali na opravljeno 

delo, avtor jih imenuje motivatorji. Najpomembnejši motivator je postal priznanje za 

opravljeno delo. Kot najmanj pomemben motivator so izpostavili disciplino. Če te 

ugotovitve umestimo v kontekst pravkar končane II. svetovne vojne ter konca velike 

depresije, spoznamo, da so bili ljudje zadovoljni s tem, da so delali, da so lahko s plačo 

preţivljali svojce in da so lahko razmišljali o graditvi svetle prihodnosti. Pomembno jim 

je bilo samo, da so jih delodajalci cenili kot ljudi in jim omogočali varnost delovnega 

mesta ter vrnitev dostojanstva človeka po temačnem obdobju vojne. Na izbrane 

motivatorje so vplivale spremenjene vrednote zaposlenih. 

Potem je sledilo obdobje gospodarskega razcveta, z manjši krizami sredi 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Pomembno se je dvignil ţivljenjski standard 

zaposlenih. Obdobje do 80. let prejšnjega stoletja so zaznamovali predvsem prevzemi, 

spojitve in intenzivno kopičenje konkurence na trgih. Iz raziskav sledi, da je bila 

pozornost usmerjena v privlačnost dela. Pomembnost privlačnega dela podpira tudi 

Herzbergova teorija motivatorjev in higienikov, ki trdi, da zaposlene motivira prirojena 

potreba po uspehu pri zahtevnih nalogah. Managerjeva naloga postane zagotavljanje 

priloţnosti, ki motivirajo zaposlene do uspeha. Drugi najpomembnejši izpostavljeni 

motivator je ostalo priznanje za opravljeno delo, saj zaposlene motivira ne samo uspeh 

pri delu, temveč tudi ustrezna povratna informacija, da so delo dobro opravili. Tukaj se 

pojavi pomembna teţava, saj večina managerjev potrebam po priznanju za opravljeno 

delo ni znala pravilno zadostiti. 

Raziskave motivacije v 90. letih odraţajo naraščajočo stagnacijo gospodarstva. 

Visoka konkurenca in spremembe v gospodarstvu so tako kot strategije zmanjševanja 

stroškov v osemdesetih letih zaznamovali zaposlene z občutkom dvoma o varnosti 

delovnega mesta, zadovoljevanju osnovnih ţivljenjskih potreb in tako dalje. Zato so 

glavni motivatorji dobre plače in varnost delovnega mesta. Glede na razvrščanje ostalih 

dejavnikov lahko sklepamo, da razumejo zaposleni dobro plačilo tudi kot priznanje za 

dobro opravljeno delo. Razvoj spodbudnih načrtov nagrajevanja bi lahko tako 

pomembno vplival na učinkovitost zaposlenih. To je pokazala tudi kasnejša raziskava 

na šeststodevetinosemdeset zaposlenih, med katerimi jih je petindevedeset odstotkov 

denarno nagrado razvrstilo na vrh pomembnih spodbud (Lovio in George 1992, 113 v 

Wiley 1997, 272). 

Poznejše raziskave
7
 (Coles 2001, 10) so pokazale, da je pozitivna gospodarska rast 

preusmerila pozornost zaposlenih tudi na druge oblike motivatorjev: pomembni so dobri 
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medčloveški odnosi, dober odnos nadrejenih, vpletenost zaposlenih v procese dela, 

varnost in sigurnost zaposlitve, občutek, da je delo cenjeno, ter dobre finančne moţnosti 

za prihodnost. Med tistimi, ki so zase trdili, da so nemotivirani, je prevladovala misel, 

da jih skrbi za prihodnost in da jih nadrejeni ne informirajo dovolj.  

V povezavi s predstavljenimi teorijami potreb lahko ugotovimo, da je gonilna sila 

zaposlenih ţelja po zadovoljitvi določenih potreb. Adelfer je zaključke A. Maslowa iz 

hierarhije potreb primerjal z empiričnimi raziskavami. Po njegovem mnenju je 

zaposleni motiviran preko treh skupin potreb, in sicer obstoja, druţenja in rasti. 

Poudarek je na nagrajevanju, potrebah po odnosih med zaposlenimi in potrebah po rasti 

na delovnem mestu (izobraţevanje, razvoj …). Velika pomanjkljivost teorije je v razlagi 

motivacijskih učinkov teh dejavnikov. Iz raziskave je razvidno, da zaposlene (ne 

vodilne) primarno motivira zadovoljevanje potreb po druţenju s sodelavci ter bivanjske 

potrebe, predvsem v obliki finančnega nadomestila. Druţenje s sodelavci direktno in 

tudi indirektno preko vpliva na samospoštovanje motivira zaposlene. Navkljub teoriji 

Maslowa, da potrebe višjega reda ne motivirajo niţjega reda, je raziskava potrdila, da 

zadovoljevanje potreb po rasti preko samospoštovanja lahko pomembno vpliva tudi na 

njihovo motivacijo. 

Spoznali smo, katere lastnosti mora imeti dober sistem nagrajevanja in kakšne 

morajo imeti nagrade, da jih zaposleni razumejo in sprejmejo z odobravanjem. Videli 

smo, kako so v preteklosti s pomočjo raziskav prišli do nekaterih ključnih oblik 

motivacije in kako so le-te bile povezane s trenutnim stanjem v gospodarstvu in 

razmerami na trgih. V nadaljevanju si bomo pogledali moţne oblike nagrad ter 

razdelitev na finančne in nefinančne ter notranje in zunanje oblike. Na podlagi 

predstavljenih motivacijskih teorij smo posebno mesto namenili povezavi in vplivu, ki 

jih imajo nagrade na motivacijo zaposlenih. 





 

41 

5 VRSTE NAGRAD 

Večina avtorjev, med njimi tudi DeCenzo in Robbins (1988, 397–402), razvrščajo 

nagrade na notranje in zunanje. Nadalje pa zunanje na finančne in nefinančne. V 

nadaljevanju so predstavljene različne oblike nagrad. 

5.1 Notranje
8
 in zunanje

9
 nagrade 

Ko podjetja pričakujejo samo usluţnost s strani zaposlenih, se posluţujejo denarja 

in raznih ugodnosti. Nagrade, ki izhajajo iz sistema ter jih uravnavajo management in 

lastniki, imenujemo zunanje nagrade. S pomočjo nadzora in kontrole management 

skrbi, da je delo opravljeno in da so upoštevani postopki dela. Poleg finančnih oblik 

(plača, dodatki, provizije, ugodnosti in denarne nagrade) vključujemo mednje tudi 

podporo vodstva, medsebojne odnose, pohvale, ugled (Thomas 2002, 6). V preteklosti 

so bile zunanje oblike motivacije zelo pogosto uporabljene, ker druge oblike preprosto 

niso bile potrebne. Managerjem ni bilo potrebno vzbujati v zaposlenih strast do dela ali 

kakršnekoli druge oblike pripadnosti delu in podjetju. 

Z razvojem dela in procesov so tudi managerji spoznali, da zunanji dejavniki 

nagrajevanja in motiviranja niso več dovolj. V ospredje so poleg nepogrešljivih 

zunanjih nagrad prišle predvsem tako imenovane notranje nagrade, ki izhajajo iz dela 

samega in so posledica dobro opravljenih nalog. To so, med drugimi, ponos nad delom, 

občutek dobro opravljenega dela, zadovoljstvo nad opravljenim delom ali osebni 

občutek, da nekomu (kupcu, stranki, podjetju) koristno pomagamo (Cohen 1992, 194). 

Glavno vodilo notranjih nagrad je, da zaposleni občuti notranje zadovoljstvo, ki ga 

valorizira, in okrepi prepričanje v svoje sposobnosti. V sodobnem procesu dela se tako 

prepletajo vse bolj pomembne notranje ter klasične zunanje nagrade (Thomas 2002, 7). 

V današnjem delovnem procesu so motivacijski dejavniki bolj kompleksni in 

zahtevni. Danes morajo zaposleni biti samostojni, samoiniciativni in bolj predani 

svojemu delu kot nekoč. Prisiljeni so k prevzemanju odgovornosti za svojo kariero. 

Delodajalci ne morejo več kot nekoč zagotavljati konkurenčnih pogojev dela. Na drugi 

strani si podjetja ne morejo privoščiti velikega števila odhodov ter stroškov, ki nastajajo 

posledično. S pomočjo organiziranega procesa notranjega nagrajevanja lahko naredijo 

korak naprej in najboljše zaposlene obdrţijo. 

 

 

 

                                                 

 
8
 Gre za prevod angleške besede intrinsic. 

9
 Gre za prevod angleške besede extrinsic. 
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5.1.1 Notranje nagrade in motivacija 

Deci in Ryan (2000, 56) definirata notranjo motivacijo kot dejavnost delati nekaj za 

svoje zadovoljstvo in ne za neko zunanjo posledico ali vzvod. Spodbujanje notranjih 

nagrad, in s tem motivacije, lahko doseţemo z obogatitvijo dela. To je tehnika, s katero 

zaposlenim oblikujemo delovno okolje tako, da posameznika motivira in mu nudi 

zadovoljstvo. Tehnike za notranjo motivacijo temeljijo na predpostavki, da so ljudje 

pripravljeni vloţiti več napora, če je delo zanimivo, jim predstavlja izziv in občutek 

pripadnosti in odgovornosti. Namen obogatitve dela je, da se v posameznikovo delo 

vključi več načrtovanja, odločanja, kontrole in odgovornosti. Herzberg (1987, 109–120) 

pravi, da mora obogatitev dela vsebovati čim več naslednjih lastnosti: 

 neposredna povratna informacija; 

 odnos s stranko – delo, ki vsebuje odnos (delo) s strankami, nudi večje 

zadovoljstvo kakor zgolj delo znotraj podjetja; 

 učenje in izobraţevanje; 

 načrtovanje dela in urnika – moţnost načrtovanja svojega dela obogati delo 

samo in da posamezniku pooblastilo o časovni razporeditvi delovnih nalog; 

 posebne izkušnje; 

 nadzor nad viri (ljudmi, denarjem in materialom); 

 neposredna komunikacija z uporabniki materialov, izdelkov ali storitev; 

 osebna odgovornost za rezultate svojega dela; 

 večja pooblastila na delovnem mestu; 

 večja samostojnost na delovnem mestu. 

Thomas (2002, 11–13) strne razmišljanja o notranji motivaciji v povezavi z 

nagradami in motivacijskimi teorijami v naslednje štiri točke: 

 Ljudi skrbi še kaj več kakor denar in lastni interes na delovnem mestu. 

Obstoječe teorije ekonomike se ukvarjajo predvsem z osebnimi doseţki 

posameznikov. Ţe Abraham Maslow je s svojo lestvico potreb opozoril, kaj vse 

vpliva na obnašanje zaposlenih. Iz njegove teorije lahko razberemo, da 

nekatere izmed nagrad izhajajo iz medosebnih motivacijskih razlogov 

(zadovoljevanje potreb višje stopnje na lestvici), na primer pomoč in 

sodelovanje s sodelavci. Nekateri managerji še vedno gledajo na zaposlene kot 

na nepotreben strošek, ki ga je potrebno na vsak način zmanjšati. Iz tega izhaja, 

da so prepričani, da zaposleni ne delajo radi, da iščejo luknje v sistemu in da 

samo čakajo, kdaj bodo šli v pokoj. Mc-Gregorjeva teorija X in Y, ki smo jo 

predhodno predstavili, pravi, da so na eni strani ljudje po naravi leni in nimajo 

radi dela, da so pri delu neodgovorni in neustvarjalni in jih je zato potrebno 

nenehno siliti k delu in nadzorovati. Njihova največja spodbuda je plača. Ko pa 
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hočemo narediti preskok, lahko s pomočjo ljudi tipa Y (odgovorni, ustvarjalni, 

samodisciplinirani, sposobni samostojnega mišljenja) to naredimo v povezavi z 

notranjimi oblikami nagrajevanja (omogočanje osebnega razvoja, vključevanje 

v skupine, izraţanje zadovoljstva). Ljudje potrebujejo naloge, da s pomočjo le-

teh zadovoljujejo svoje potrebe in tako uresničujejo osebne cilje skozi proces 

dela. Tudi Herzberg je razdelil motivacijske faktorje v dve skupini, in sicer na 

motivatorje, ki izvirajo iz notranjih vzgibov zaposlenih, ter na higienike, ki 

vključujejo tako imenovane zunanje dejavnike, ki vplivajo na motivacijo 

zaposlenih. Poudaril je, da slednji ne vplivajo na večjo motiviranost in 

učinkovitost zaposlenih. 

 Notranja motivacija vključuje takojšnje nagrade. Racionalni ekonomski modeli 

ne predvidevajo pri proučevanju motivacije in nagrajevanja osebnih izkušenj in 

zadovoljstva dobiti nagrado. Ne zanima jih, ali zaposleni dobi nagrado zdaj in 

takoj po uspešno opravljenem delu in ali uţiva v svojem delu. Namesto tega 

avtor predlaga model okrepitve
10

. Model se osredinja na nagrade, ki jih 

zaposleni dobi na podlagi svojega dela in kako te nagrade ohrabrijo 

zaposlenega za nadaljnje delo. Dobro počutje oziroma pozitivna energija, ki jo 

zaposleni občuti ob delu, je bistvo teorije, po kateri zaposleni dobi nagrado 

direktno iz procesa dela samega. 

 Notranje nagrade so povezane s človekovimi čustvi (emocijami). Čustva so po 

definiciji neracionalni del našega obnašanja. Na podlagi pretekli izkušenj jih 

imamo v sebi in na podlagi le-teh sledi obnašanje v prihodnosti. V modelu, ki 

ga predlaga Thomas, so osebne emocije osnova za bodočo motivacijo. Pravi, 

da so notranje nagrade tisti del delovnih nalog, ki vzbuja pozitivna čustva in 

dobro počutje (Thomas 2002, 13). Deci in Ryan (v Porter, Bigley in Steers 

2003, 52) pravita, da zunanji dejavniki (povratne informacije, dobra 

komunikacija, nagrade), s katerimi poskušamo vplivati na človekova čustva 

zmoţnosti opravljanja nalog, poveča notranjo motivacijo za določeno nalogo. 

Močan notranji motivator je ţe pozitivna povratna informacija. 

 Delati prave stvari spravlja ljudi v dobro voljo. Zaposleni se vedejo pozitivno, 

ker pričakujejo ugodne posledice. Po racionalni razlagi ekonomije zaposleni ne 

samo teţijo k ţelenemu izplenu, ki jih bo zadovoljil, ampak tudi zavestno 

delajo prave stvari. Nekatere notranje nagrade vsebujejo občutek ponosa za 

uspešno opravljanje delovnih nalog ne glede na osebne posledice, ki sledijo. 

                                                 

 
10

 Gre za prevod angleške besede reinforcement. 
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Slika 5.1 Štiri notranje nagrade 

 Priloţnost nagrade Izoblikovanje nagrade 

Naloge iz dejavnosti Občutek 

izbire 

Občutek 

usposobljenosti 

Naloge iz namena Občutek 

smiselnosti 

Občutek 

napredka 

Vir: Thomas 2002, 43. 

Delo, ki vsebuje vse naštete značilnosti, nudi zaposlenemu moţnost zadovoljevanja 

potreb, povezanih z osebno rastjo. Pomembno dejstvo je, da manager ugotovi, ali si 

zaposleni sploh ţeli navedene oblike in jih potrebuje za doseganje boljšega delovnega 

rezultata. Marsikateri zaposleni si namreč ne ţeli izzivov, odgovornosti ali česa 

drugega, kar je povezano z motiviranjem. 

5.1.2 Zunanje nagrade in motivacija 

Zunanje in notranje nagrade so lahko med seboj zelo povezane in se večkrat 

prepletajo. Strokovnjaki so bili dolga leta prepričani, da sta ti dve obliki motivacije 

neodvisni ena od druge. Raziskave, ki so jih kasneje opravili v sedemdesetih letih, so 

pokazale drugačno sliko. Testi domneve o neodvisnosti so pokazali, da se ob uporabi 

zunanje nagrade (napredovanje, pohvale) zmanjša notranja nagrada, ki izhaja iz dejstva, 

da je posameznik opravil delo, ki mu je bilo všeč (DeCenzo in Robbins 1988, 397). Da 

lahko zunanja nagrada za opravljeno nalogo zmanjša notranjo, je posledica načina 

dojemanja zaposlenega, ki nagrado sprejme. Cohen (1992, 195) trdi, da če osebo, ki 

neko delo sama po sebi sprejema kot nagrado, preveč nagrajujemo z zunanjimi 

oblikami, bo to vplivalo na njeno dojemanje dela in zniţalo vrednost notranje nagrade. 

Omenjeno teorijo pojasni tako, da poudari, da so zunanje nagrade lahko učinkoviti 

motivatorji le takrat, kadar je njihova uporaba povezana z uspešnostjo zaposlenega. 

Vendar ko je to storjeno, se notranje zadovoljstvo, ki je posledica opravljanja dela 

samega, zmanjša; pride do nadomestitve notranjega stimulansa z zunanjim. Če bi v 

navedene trditve drţale celoti, bi lahko sklepali, da bolj kot bi bili managerji uspešni pri 

povezovanju plač z uspešnostjo, bolj bi se zmanjševala notranja ţelja zaposlenih po 

delu. Ameriška raziskovalka Donna Duprose (v Leyes 2006, 80) za doseganje najboljših 

rezultatov predlaga nekaj inovativnih pristopov k zunanji motivaciji v obliki naslednjih 

nagrad: 

 zaposleni gre z vodjo ali enim od nadrejenih na konferenco ali sestanek; 

 omogoči se mu nagradno kosilo za doseganje kratkoročnih ciljev; 

 nadrejeni naredi delo enega dneva namesto zaposlenega; 

 zaposlenemu se omogoči brezplačno malico ali kavo na delovnem mestu; 
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 v imenu zaposlenega se nakaţe humanitarna sredstva; 

 podari se mu knjigo, ki je s področja, ki ga zanima; 

 zaposleni si sam izbere izobraţevanje ali tečaj po svojem okusu; 

 omogoči se mu prosti čas za otrokove dejavnosti. 

Notranje nagrade so bolj učinkovite in dalj časa delujejo motivacijsko na zaposlene 

kot zunanje. Zunanje nagrade zadovoljijo predvsem osnovne potrebe posameznika, po 

Maslowu so to fiziološke potrebe in potrebe po varnosti, medtem ko notranje nagrade 

zadovoljujejo predvsem socialne potrebe in potrebe višjih ravni, potrebe po ugledu in 

samouresničitvi (Cohen 1992, 192). 

Ţe Herzberg je izpostavil, da njegovi higieniki samo ustvarjajo okoliščine za 

uspešno motiviranje na delovnem mestu. Poudaril je, da samo z zunanjimi dejavniki ne 

moremo uspešno reševati motivacije. Zunanje nagrade lahko posameznika tudi 

demotivirajo, če so nepravilno izbrane ali uporabljene nepravilno. Adelfer je v svoji 

teoriji ERG izpostavil unikatnost in izjemnost posameznika, ki mu je potrebno 

prilagoditi sisteme nagrajevanja. Da bi to storili, ga moramo zelo dobro spoznati in 

prilagoditi določene motivacijske dejavnike samo njemu; laţje to storimo tako, da 

vplivamo na notranje dejavnike. To ne pomeni, da je potrebno opustiti zunanje 

nagrajevanje, saj večina zaposlenih pričakuje od managementa, da so zunanji dejavniki 

(okolje, denar) urejeni. Mc-Clleland izpostavlja zaposlenega, ki išče ugled, nadzor, 

odgovornost, dobre odnose s sodelavci. Poudarja tudi učinkovitost kombinacije 

zunanjih in notranjih dejavnikov motivacije. Za primer vzame podjetnika, ki ima veliko 

potrebo po doseţkih, zanj je to pomembno in je hkrati nagrada in motivacija za 

nadaljnje delo. Istočasno je dodatno motiviran z zunanjo nagrado – priznanjem, 

denarjem, ugledom. Pomembno je, da nagradi nastopita istočasno, sta povezani z 

uspešnostjo posameznika ter učinkujeta druga na drugo tako, da okrepita druga drugo. 

Pri motiviranju zaposlenih so zunanje nagrade učinkovite le ob izpolnjenih 

naslednjih pogojih (Lawler 1994, 156): 

 nagrade, ki jim zaposleni pripisujejo neko vrednost, so vezane na uspešnost 

posameznika; 

 informacije o načinu podeljevanja nagrad so javne in odkrite; 

 management je pripravljen sistem nagrajevanja razloţiti zaposlenim; 

 sistem nagrajevanja je ustrezno fleksibilen, da se prilagodi različnim stopnjam 

uspešnosti in različnim potrebam zaposlenih;  

 uspešnost dela zaposlenih je moč meriti; 

 delo zaposlenih je ustrezno ocenjeno; 

 med zaposlenimi in managementom obstaja visoka stopnja zaupanja. 



Vrste nagrad 

 46 

Če navedeni pogoji niso zadovoljeni, zaposleni začne dvomiti v pravičnost sistema 

in začne izgubljati interes za delo, kar posledično vodi v demotivacijo na delovnem 

mestu. McGregor je svojo teorijo zgradil na dveh različnih tipih zaposlenih; eni 

zadovoljujejo potrebe niţjih ravni – eksistencialnih, drugi pa višjih. Predlaga, da sistem 

nagrajevanja deluje tako, da bo zaposlene X spreminjal v zaposlene tipa Y. Poudarja 

tudi, da so za podjetje bolj koristni zaposleni tipa Y, ker so eksistencialne stiske bolj 

čustvene in osebno teţke ter ne dopuščajo sto–odstotne osredinjenosti na delo in delovni 

proces. Zaposleni tipa Y so na drugi strani to fazo presegli in po raziskavah nanje 

motivacijsko lahko vplivamo bolj z nefinančnimi oblikami, kot je navedeno v 

predhodnem poglavju. Zunanje oblike so zelo koristne pri motivaciji od točke, ko denar 

ni več najpomembnejši. 

Vroom v svoji teoriji poudari, da morajo managerji odkriti posameznikove ţelje in 

prilagoditi kombinacijo nagrad le-tem. Vroom ne zagovarja ene določene oblike 

motivacije, osredinja se na razlago zadovoljevanja delavčevih potreb. Ne glede na 

obliko nagrade, so lahko vse primerne in učinkujejo pozitivno na zaposlenega, vendar 

samo v primeru, da zaposleni ţeli in pričakuje tako obliko nagrade. Za zaposlenega so 

motivacijske tiste nagrade, ki jim sam pripisuje neko vrednost. 

Skinnerjeva teorija okrepitve daje poudarek predvsem nagradam in se ne ukvarja s 

potrebami. Teorija poudarja, da lahko učinkujemo motivacijsko na zaposlene samo 

preko nagrad in kazni, ki izvirajo iz okolja. Z zunanjimi nagradami lahko vplivamo na 

vedenje in obnašanje zaposlenih. V prvi vrsti gre za nagrajevanje zaposlenih, 

izpostavljeno je tudi kaznovanje, ki pa naj ne bi imelo pozitivnega učinka. Strikler 

(2006, 26) pravi, da je Skinner s svojo teorijo zelo vplival na ameriški poslovni svet 

pred II. svetovno vojno in po njej.  

Teorija pravičnosti sloni na dejstvu, da zaposleni primerja dobljene nagrade s 

tistimi, ki jih dobijo sodelavci. Primerja lahko samo vidne, zunanje dejavnike 

nagrajevanja. Tako ne moremo govoriti o specifičnih oblikah nagrad, ampak le o 

zunanjih nagradah, ki so vidne, ker notranjih zaposleni ne more primerjati. 

Zaključimo lahko, da predstavljajo zunanje nagrade pomemben vpliv na motivacijo 

in uspešnost zaposlenih in so neodvisne od notranjih nagrad, ki so plod delavčevega 

opravljanja dela (DeCenzo in Robbins 1988, 397–398). 
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5.2 Finančne nagrade 

Finančne nagrade predstavljajo glavno obliko nagrajevanja, ki jo zaposleni dobijo 

na podlagi sklenjenega delovnega razmerja. Plača večini zaposlenih pomeni vir 

preţivetja in obstoja. Finančna nagrada v obliki fiksne plače je ovrednotena in določena 

v skladu z zakonom in kolektivnimi pogodbami. V zadnjih letih se tudi v Sloveniji vse 

bolj uveljavljajo plačilo za uspešnost in variabilni dodatki k osnovni plači. Plača je 

dolga leta veljala za edini motivacijski dejavnik. Uhan (2000, 32) pravi, da osebni 

dohodek za osebno porabo motivira s količino, ki zagotavlja premik v ravni 

ţivljenjskega standarda oziroma zagotavlja večjo kupno moč. V nadaljevanju si bomo 

pogledali razdelitev finančnih nagrad. 

Finančne nagrade se delijo na neposredne oblike (plača, dobiček ...) in posredne 

(dopust, popusti, razne finančne ugodnosti ...). Nekateri avtorji delijo finančne nagrade 

tudi glede na to, ali so vezane na posameznikovo uspešnost ali mu pripadajo na osnovi 

članstva v določeni skupini/podjetju. Finančne nagrade se lahko delijo po naslednjem 

principu (DeCenzo, Robbins 1988, 397–402): 

 kriterij članstva: usklajevanje plače z rastjo ţivljenjskih stroškov ali zaradi 

prilagoditve na trţne spremembe, udeleţba v dobičku, nadomestila, dodatki na 

delovno dobo, plačila za stopnjo izobrazbe; 

 kriterij uspešnosti: provizije, bonusi, plačila po učinku in tako dalje. 

Osnovna finančna oblika je plača. Plača vsebuje vse oblike izplačil in ugodnosti, ki 

jih zaposleni prejme za svoje opravljeno delo v podjetju. Henderson (2002, 17–18) 

pravi, da je plača denarna nagrada, ki jo dobi zaposleni v obliki denarja ter v obliki 

raznih sredstev ali ugodnosti, ki so lahko prenesena v denarno obliko. Plača za 

opravljeno delo vsebuje časovno plačilo (tedensko, mesečno ...) določene vsote denarja. 

Nekateri avtorji (Zupan 2001, 147; Lipičnik 1998, 208) delijo plačo na fiksni in 

variabilni del. Fiksni del predstavlja osnovna plača in predstavlja najpomembnejši del 

celotnega sistema plač in nagrajevanja. V večini primerov predstavlja največji deleţ v 

skupni nagradi, ki jo dobi zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Osnovna plača 

zaposlenega je določena v okviru sistematizacije delovnih mest in je odvisna predvsem 

od zahtevnosti delovnega mesta ter od delovnega fonda opravljenih ur. Višina osnovne 

plače je osnova za vse dodatke, nagrade in bonuse. Lipičnik (1988, 208) pravi, da v 

strukturi plač (finančnih nagrad) v podjetju osnovna plača predstavlja le deleţ celotnega 

nadomestila zaposlenim za delo, ki ga opravljajo v podjetju. Variabilni del plače tvorijo 

razna plačila, ki temeljijo na uspešnosti posameznika, organizacije ter pomembnosti in 

odgovornosti dela, ki ga zaposleni opravlja.  
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Elementi variabilnega dela plače so: 

 plača za posebne zmožnosti – podjetja so pripravljena plačati posebna znanja, 

ki prinašajo konkurenčne prednosti (znanje tujih jezikov, pridobljeni certifikati 

...); 

 plača, odvisna od življenjskih stroškov, s pomočjo katere podjetje skuša omiliti 

naraščanje ţivljenjskih stroškov in poudariti občutek varnosti za zaposlene; 

 plačilo za nedelo v času bolniške in dopusta; 

 nagrada za zvestobo zaposlenim, ki so dalj časa v določenem podjetju; 

 nagrada za požrtvovalnost, ki vsebuje delo v izmenah, deţurstva, nadure; 

 nagrado za učinek in uspešnost, s pomočjo katere ţeli management motivirati 

zaposlenega, da bi povečal storilnost in posledično pripomogel k uresničevanju 

ciljev podjetja; 

 nagrada za dobiček, ki je posebna spodbuda in pohvala zaposlenim, ko jim po 

posebnem sistemu razdelijo del dobička. 

Slika 5.2 Struktura plač v podjetju po Lipičniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Lipičnik 1998, 208. 
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Vsaka oblika plačila ima posebno vlogo pri zadovoljevanju potreb in s tem 

motiviranja posameznega zaposlenega. Z osnovno plačo in s plačo za posebne 

zmoţnosti zaposlenega motiviramo za napredovanje na višja delovna mesta z več 

znanja, spretnosti in odgovornosti. S plačilom za uspešnost zaposlenega spodbudimo k 

boljšemu opravljanju svojega dela; programi delitve dobička pa spodbujajo timsko delo. 

Na drugi strani nagrada za zvestobo krepi lojalnost zaposlenih, saj nagrajuje glede na 

časovno obdobje, ki ga preţivijo v podjetju. 

Poleg sestavin plače zaposleni lahko dobijo tudi dodatek k plači. Obliko 

nagrajevanja imenujemo ugodnosti pri delu. Gre za posredna plačila ali darila s ciljem 

zaposlenemu izboljšati kvaliteto ţivljenja, ţivljenjski standard in privlačnost dela. 

Posredne oblike materialnih ugodnosti niso odvisne od delovnega učinka in uspešnosti 

zaposlenega. V to kategorijo spadajo vsa posredna plačila, kot so: prispevki za 

pokojninsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno in socialno varstvo, sluţbene 

ugodnosti in drugi. Treven (1998, 232) razdeli ugodnosti pri delu na naslednje skupine: 

 socialno in zdravstveno varstvo ter pokojninsko zavarovanje so 

najpomembnejši za zaposlene, saj jim zagotavljajo redne prejemke, ko gredo v 

pokoj, osebno varnost za zaposlene in njihove druţinske člane in zavarovanje v 

primeru nesreče. Hong in drugi (1995, 10) so v svojih raziskavah izpostavili 

tudi pomen porodniškega časa in očetovskega dopusta; proučevali so pomen 

osebnega zdravstvenega zavarovanja za primer nesreč in bolniških dni;  

 finančna pomoč v obliki posojila za nakup hiše ali stanovanja, pomoč pri 

selitvi, popusti na proizvode; 

 osebne potrebe – povezava med delovnimi in osebnimi potrebami zaposlenega, 

varstvo otrok, svetovanje za upokojitev, finančno svetovanje, plačila za 

rekreacijo; 

 službeni avtomobil, povrnjeni potni stroški, službeni računalnik, službeni 

telefon za poslovno in zasebno rabo; 

 druge ugodnosti, ki izboljšujejo ţivljenjski standard: subvencije prehrane, 

dodatek za oblačila, sluţbene kartice. Dodamo lahko še: plačane odsotnosti z 

dela in dela prosti dnevi, plačan dopust, plačani stroški prevoza na delo, 

plačano ţivljenjsko zavarovanje, plačilo prispevkov za morebitno 

brezposelnost; 

 dodatne nematerialne ugodnosti za izboljšanje kakovosti delovnega ţivljenja in 

privlačnosti dela. 

Med pomembne posredne ugodnosti pri delu, ki so povezane s finančnimi 

motivacijskimi dejavniki, uvrščamo tudi izobraževanja, šolnine in štipendije. 

Zaposlenim veliko pomeni, če imajo moţnost za učenje in osebni razvoj, saj to 

zmanjšuje njihovo zaskrbljenost za prihodnost zaposlitve in dviguje njihovo 
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samozavest. Še posebej mlajšim generacijam veliko pomeni moţnost dodatnega razvoja 

sposobnosti, veščin in znanja z namenom ohranjanja zanimivosti dela in višanju njihove 

trţne vrednosti. Hkrati vključevanje zaposlenih v proces usposabljanja in izobraţevanja 

omogoča sposobnost hitrega prilagajanja trţnim spremembam, dvigovanje kakovosti 

dela in storitev ter večjo motiviranost in njihovo zadovoljstvo. Nevarnost pri takšnih 

oblikah motiviranja je ta, da se zaposleni navadijo na ugodnosti in jih imajo za 

samoumevne in za pravico, ki jim pripada, tako da jim motivacijska moč s časom 

upada. Ugodnosti so nagrade, ki so podeljene na podlagi članstva neki skupini in v 

neodvisnosti od delavčevega vloţenega napora in uspešnosti. Ugodnosti sluţijo 

predvsem kot elementi privabljanja in zagotavljanja lojalnosti dobrih zaposlenih (De 

Cenzo in Robbins 1988, 452). Cilji, ki so sprejeti v povezavi z ugodnostmi pri delu, so 

naslednji (Treven 1998, 232): 

 oblikovati privlačni in konkurenčni sistem celovitega nagrajevanja, ki privabi 

in ohranja v delovnem razmerju najboljše posameznike; 

 čim bolj zadovoljiti osebne potrebe zaposlenih; 

 povečati pripadnost zaposlenih organizaciji; 

 zagotoviti, z davčnega vidika, učinkovito metodo nagrajevanja zaposlenih. 

Gunsauley (2003, 21) navaja zanimiv primer, kako lahko večje podjetje z eno 

finančno nagrado motivira veliko število zaposlenih, ne da bi morali misliti na osebne 

razlike. Neko ameriško podjetje je razvilo zanimivo nagradno« kartico, s katero so 

zaposleni lahko kupovali v več kot sto devetdesetih trgovinah celotnega okoliša, kjer je 

bilo podjetje. Zaposleni so imeli na kartici različne bonuse in moţnost koriščenja. 

Lahko so uveljavljali popuste ali koristili naloţeni nagradni bonus. 

Kot najbolj razširjen recept za ugodnosti DeCenzo in Robbins (1988, 470) navajata 

cafeteria program ugodnosti. Program je pomemben, ker si vsak zaposleni med 

moţnimi, v nasprotju z opisanimi programi, kjer vsi zaposleni dobijo enake ugodnosti, 

izbere, sestavi svoj paket ugodnosti, ki najbolj ustreza njegovim ţeljam. Tako si glede 

na obseg nagrade sam izbere optimalno kombinacijo med različnimi tipi. Če izhajamo iz 

dejstva, da smo ljudje zelo različni in da imamo različne potrebe, potem je nedvomno 

opisani koncept dobrodošel. Mladi po navadi bolj cenijo ugodnosti, povezane z 

aktivnim preţivljanjem prostega časa, finančne ugodnosti za nakup stanovanja, sluţbeni 

telefon, subvencionirano prehrano. Na drugi strani si starejši ţelijo socialno in 

zdravstveno varnost in urejeno pokojninsko zavarovanje. Slabosti programa so, da 

lahko zaposleni zanemarijo osnovno ţivljenjsko varnost za kratkoročno bolj privlačne 

ugodnosti. V Sloveniji je še dodatna omejitev, in sicer zakon,
11

 ki predpisuje minimalne 

                                                 

 
11

 Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
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standarde, ki se jih mora vsako podjetje drţati. Omeniti velja tudi različne programe 

solastništva zaposlenih, pri katerih je zaposlenim omogočen ugoden nakup delnic 

podjetja ali so jim za nakup omogočeni ugodni krediti. Steven D. Strauss (2004, 17) 

predlaga tri oblike solastništva,
12

 ki ga lahko management uporabi kot obliko motivacije 

za svoje zaposlene: 

 nakup delnic podjetja – nagrada v obliki opcije za nakup delnic po posebni 

ceni v določenem časovnem razmiku, ki omogoča delno solastništvo podjetja; 

 program solastništva za zaposlene – denarne nagrade se vloţijo v nakup lastnih 

delnic na ime zaposlenega (podjetje kupuje delnice od lastnikov in jih razdeli 

med zaposlene);
13

 

 program nakupa delnic podjetja – zaposleni lahko po zniţani ceni kupijo 

delnice podjetja (po navadi petnajst odstotkov, delnice lahko obdrţijo ali jih 

prodajo naprej). 

Iz raziskave tajvanskega profesorja Honga (1995, 10–11) izhaja, da so zelo 

zaţelene oblike motivacije tudi različni bonusi, ki jih dobijo zaposleni ob koncu leta, ter 

dividende. Solastništvo povečuje motivacijsko moč zaposlenih, vpliva na zadovoljstvo 

in vzpodbuja večjo pripadnost podjetju. V Sloveniji je v nasprotju z drugimi drţavami, 

zaradi davčne zakonodaje, solastništvo kot oblika nagrajevanja uspešnosti malo 

uveljavljeno (Zupan 2001, 111–114). 

Denarne nagrade imajo resnično motivacijsko moč večinoma takrat, ko so 

povezane z uspešnostjo zaposlenega na delovnem mestu. Naslednje poglavje je 

namenjeno prikazu pomena omenjenih finančnih nagrad v povezavi z motivacijo na 

delovnem mestu in motivacijskimi teorijami, ki smo jih predhodno predstavili.  

5.2.1 Finančne nagrade in motivacija 

Denar je zelo kompleksen motiv, za katerim se skrivajo številne potrebe, ki jih je 

zelo teţko standardizirati in določiti, saj različnim osebam pomeni zadovoljevanje 

različnih vrst in ravni potreb. V nadaljevanju smo se osredinili na izsledke, ki jih v 

svojih člankih komentira Brane Gruban (2005, 2006, 2009). Predstavljena je vloga 

denarja kot motivatorja na delovnem mestu. Izpostavljen je tudi njegov negativni vpliv 

oziroma njegova vloga. Raziskovalci so na podlagi petindvajsetletne Gallupove študije, 

zajetih je bilo več kot deset milijonov zaposlenih v sto štirinajstih drţavah po svetu, 

ugotovili, da denar vzpostavlja statusne igrice, spodbuja zavist, pogosto nastopi 

politikantsko spletkarjenje in podobno.  

                                                 

 
12

 Prevod angleške zloţenke Stock ownership plan. 
13

 V nekaterih drţavah (ZDA) spadajo programi solastništva med davčne olajšave. 
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Radi bi izpostavili naslednje ugotovitve:  

 Boljše plačilo ne zagotavlja avtomatično večje zavzetosti; denar ne more kupiti 

sreče in zadovoljstva. Po raziskavi Science Magazina ljudje z visokimi 

prihodki, ob relativnem zadovoljstvu s svojim ţivljenjem, niso srečnejši v 

vsakodnevnem ţivljenju, morda so precej bolj napeti. 

 Uspešni in neuspešni sodelavci so enako prepričani, da si zaslužijo boljše 

plačilo; neuspešni sodelavci preprosto niso objektivni glede svoje vrednosti. 

Zanimiv je naslednji primer situacije: ob samostojnem določanju plačila so 

manj uspešni po pravilu določili višje plače kakor tisti najuspešnejši. 

 Nekatere spodbude imajo naravnost nasproten učinek od pričakovanega; 

nesmotrno je investirati v drobne denarne nagrade za rutinske doseţke. V teh 

primerih denar ne deluje kot motivator, ampak zgolj kot higienik, dejavnik 

nezadovoljstva. Ko so zaposleni nagrajevani tudi za izvajanje zanimivega dela, 

se utegne zgoditi, da svoja vedenja pripišejo nagradi in ne delu samemu, kar 

utegne zniţati motivacijo. 

 Denarne nagrade brez slehernega globljega notranjega pomena niso primerna 

spodbuda; ljudje ne zdrţijo nedela in se raje odločajo za volontersko delo. 

 Pri nagrajevanju gre zelo pogosto za status in relativna razmerja; razvojna 

psihologija pravi, da je status v podjetju enak višini plače v organizacijski 

hierarhiji, ne glede na kulturo okolja. 

 Apetit in lakota po hierarhiji ter vidnih simbolih sta nepotešljiva; boljši in večji 

avtomobil, novejši računalnik, zmogljivejši mobilni telefon, privlačnejša 

tajnica, večja pisarna, prestiţnejše pisarniško pohištvo ... 

 Primerjave plač med zaposlenimi močno razburkajo čustva; zaposleni teţko 

prenesejo nepravičnost nagrad, na primer koliko dobijo sodelavci, saj tako 

presojajo svojo vlogo v podjetju. Ta vidik motivacije je soroden vidiku, 

opisanemu v Teoriji pravičnosti. 

 Če plače in nagrade naj ne bi bile javne, pa morajo biti kriteriji zanje jasni in 

transparentni; načelo, o katerem je vredno premisliti, saj bodo v kali zatrli 

zavzetost in motivacijo zaposlenih, če pravila igre ne bodo znana vnaprej. 

 Prava formula je edino optimalna kombinacija finančnih in nedenarnih 

spodbud; na trditev ustrezno sem plačan za svoje delo so kar 2,5-krat bolj 

pozitivno odgovorili zaposleni, ki so bili deleţni rednih pohval za svoje delo. 

Kljub pogostemu prepričanju managerjev, da je denar glavni motivator, številne 

raziskave kaţejo nasprotno. Seveda vsi delamo za denar, tako da je napaka podcenjevati 

njegovo vlogo pri zaposlenih. Pošteno plačilo je temelj uspešnega podjetja, ki zaposli in 

tudi obdrţi dobre zaposlene. Če dohodek zadostuje za spodobno ţivljenje, se lahko nato 

managerji posvetijo motivaciji. Ni pa denar tisti, ki nas pripravi do tega, da pokaţemo, 
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kaj res zmoremo. Raziskave kaţejo, da povišek motivira le kratek čas po tem, ko ga 

dobimo. 

Po Maslowu (1954, 63–104) je motivacijska moč denarne nagrade omejena. Denar 

je v tem primeru sredstvo za zadovoljevanje potreb niţjega stanja, to je osnovnih 

ţivljenjskih potreb po hrani, vodi, prebivališču. Denar je nujno potreben za zadovoljitev 

potreb niţjega nivoja, osnovnih ţivljenjskih potreb. Če so te potrebe slabo zadovoljene 

ali nezadovoljene, postane denar pomemben motivator. Moţno je tudi sklepati, da lahko 

z denarnimi motivatorji zadovoljujemo potrebe višjega reda. Teorija A. Maslowa je na 

prvi pogled in za čas, v katerem je nastala, prepričljiva in razmeroma logična. Z leti 

razvoja so se tudi potrebe in motivacije spremenile in prilagodile času v katerem 

ţivimo. Veliko je odvisno tudi od posameznikovega statusa, poloţaja in trenutne 

ekonomske situacije. Dejstvo je, da glede na okoliščine posameznik zadovoljuje 

različne nivoje potreb – od najniţjih do najvišjih. Denar, kakor pravi Maslow, je 

predvsem motivator na niţjih ravneh. 

Herzberg je s svojo delitvijo na higienike in motivatorje ţe določil okvire vplivanja 

na motivacijo. Osnovna plača kot eden izmed higienikov mora biti dovolj privlačna, da 

zadovolji zaposlenega in prepreči nezadovoljstvo. Kasneje stopi v veljavo variabilni del 

finančne nagrade, da lahko z motivatorjem motiviramo zaposlenega za uspešno delo. 

Denar res lahko deluje kot motivator samo, če so izpolnjeni trije pogoji: 1) ko gre za 

občuten znesek in ne za napitnino, 2) če nagrade niso v rednih časovnih intervalih in 3) 

ko gre za posebne in ne vsakodnevne doseţke. V nasprotnem primeru deluje kot 

higienik. Naredi nas lahko nezadovoljne, a ne more nas motivirati sam po sebi. 

McGregor je v svoji teoriji ločil dva različna tipa človeka. Po naravi so zaposleni 

tipa X bolj leni in potrebujejo več spodbude za delo. Ker so nezainteresirani in 

brezvoljni, na njih ne moremo uspešno vplivati z nefinančnimi motivatorji. Potrebno jih 

je nenehno usmerjati in voditi, motivacijo pa uravnavamo izključno s finančnimi 

oblikami nagrajevanja. 

V predstavljeni teoriji Davida Mc-Clellanda je denar predvsem sredstvo, s katerim 

dobi zaposleni povratno informacijo o uspešnosti opravljenega dela. Denar mu 

omogoča, da zadovoljuje svoje primarne potrebe po moči, doseţkih in sodelovanju, ki 

so ključni dejavniki opisane teorije. 

Vroomova teorija pričakovanj pravi, da so denarne nagrade močni motivatorji ob 

upoštevanju nekaterih pogojev. Nagrada mora imeti za zaposlenega ustrezno vrednost, 

da si jo ţeli in da zadovoljuje njegove cilje. Nadalje mora videti povezavo med 

vloţenim delom in posledično nagrado, ki jo bo dobil, ter se mora čutiti sposobnega, da 

bo nalogo opravil in dobil obljubljeno nagrado. Plačilo za uspešnost je še posebej 

prisotno pri prodajnemu osebju, ki skozi svoje povečano angaţiranost in rezultate dobi 

večje finančne nagrade. Pričakovanje finančnih nagrad bo dvigalo motiviranost 

zaposlenega, če bo obljubljeni nagradi pripisoval določeno vrednost. 



Vrste nagrad 

 54 

Teorija okrepitve se ţe v svoji osnovi ukvarja predvsem z nagradami in kaznimi, ne 

pa s potrebami zaposlenih. Na vedenje poskuša vplivati predvsem z zunanjimi oblikami 

nagrad. Finančne nagrade so tesno povezane z ţelenim vedenjem zaposlenih. Iz teorije 

okrepitve sledi, da se managerji rajši posluţujejo finančnih nagrad kot drugih oblik 

nagrad ali kazni. Denarna nagrada ima moč vplivanja na prihodnje vedenje in v primeru 

slabega dela se izraţa kot pomanjkanje, ki ga zaposleni občutijo za slabo opravljeno 

delo. Denarna nagrada mora biti odvisna od posameznikove uspešnosti.  

Motivacijska moč denarne nagrade se v teoriji enakosti izkazuje skozi 

enakopravnost obravnavanja zaposlenih v podjetju. Teorija pravi, da bi moral biti bolje 

nagrajen tisti zaposleni, ki dosega boljše delovne rezultate. Pomembno tudi to, da je 

obljubljena nagrada sorazmerna glede na vloţen trud. Pomembno je zagotoviti 

pravičnost in konsistentnost sistema nagrad, kajti zaposleni s primerjavami med seboj 

oblikujejo svojo podobo pravičnosti nagrad. Zato je pomembno, da so zaposlenim 

pravila in merila sistema nagrajevanja jasna. 

V naslednjem poglavju bomo razširili in dopolnili sistem nagrajevanja z drugimi in 

hkrati številčno večjimi elementi motivacije zaposlenih, nefinančnimi nagradami. V 

nadaljevanju se opiramo predvsem na delo Richarda J. Hendersona, raziskovalca in 

strokovnjaka za načrtovanje in raziskovanje sistemov nagrajevanja.  

5.3 Nefinančne nagrade 

Druga večja komponenta sistema nagrajevanja so nefinančne nagrade.
14

 Henderson 

(2002, 23) pravi, da so nefinančne nagrade teţje za klasificirati in bolj kompleksne za 

analizirati. Posplošeno bi lahko rekli, da so to vse oblike nagrajevanja, ki jih nismo 

vključili v finančni del. Ta skupina nagrad ima veliko moţnih oblik, vezanih na delovne 

situacije in psihološko ter fizično prisotnost zaposlenih na delovnem mestu. Del 

nefinančnega sistema so vse aktivnosti, ki imajo vpliv na miselno, emocionalno in 

fizično počutje zaposlenih na delu in hkrati niso uvrščene v finančni del sistema. 

Njihovo število je omejeno samo z managerjevo iznajdljivostjo in sposobnostjo, da zna 

oceniti, katere oblike so primerne za posamezne zaposlene. Ko prodajalci zasluţijo 

dovolj za lagodno ţivljenje, ne bodo več motivirani z denarjem, zato morajo v podjetju 

poskrbeti še za druge vzvode. Zupan (2006, 6) uvršča v to kategorijo nov naziv, parkirni 

prostor, fleksibilen delovni čas, dodeljeno ţeleno nalogo, delo z manj nadzora, moţnost 

rekreacije in uporabo počitniških zmogljivosti ter druge oblike, kot so ugled, varnost 

zaposlitve, dobri sodelavci in sistem, ki omogoča osebni razvoj in doseganje uspešnosti. 

V nadaljevanju smo s pomočjo Hendersona (2002, 23–27) prikazali nefinančne 

oblike nagrajevanja. V to skupino lahko uvrstimo vsako aktivnost, ki ima vpliv na 
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intelektualno, čustveno in psihološko zadovoljstvo, ki ga ne moremo povezati s 

finančnimi oblikami nagrajevanja. Nefinančne nagrade lahko uvrstimo v naslednje 

skupine: 

 Zagotavljanje dostojanstva in zadovoljstva za opravljeno nalogo. Gre za 

verjetno najcenejšo in hkrati najmočnejšo obliko nagrade. Podjetje, ki ob dobro 

opravljenem delu sprejme zaposlenega kot koristnega in cenjenega, vzbudi v 

njem občutek veljave in ponosa. Zaposleni ţelijo slišati, da so si zaradi dobro 

opravljenega dela nagrado zasluţili. To doseţemo z iskreno in pravočasno 

pohvalo. Manager naj bi izkazal spoštovanje, naklonjenost in zadovoljstvo nad 

delom svojih najboljših zaposlenih. Pohvaliti in nagraditi jih je potrebno, ko je 

to primerno in zasluţeno. Za zaposlene bo to velika spodbuda, saj jim nadrejeni 

sporoča, da so pomemben člen v organizaciji. Vsaka oblika nagrad bi morala 

zaposlenemu posredovati sporočilo: Potrebujemo te in cenimo tvoj trud. 

 Zagotavljanje fizičnega zdravja, intelektualnega razvoja in čustvene zrelosti. 

Zaposleni si glede na število ur, ki jih preţivijo na delovnem mestu, zasluţijo 

varno, čisto, zdravo in prijetno delovno okolje, v katerem jim je omogočen 

intelektualni razvoj brez stresa in pritiskov, da lahko izkoristijo vse svoje 

potenciale. 

 Spodbujanje ustvarjalnih medsebojnih odnosov s sodelavci. V današnjem 

svetu, v katerem je veliko del specializiranih, sta dober odnos in sodelovanje 

med zaposlenimi ključnega pomena za uspeh podjetja. Management mora s 

svojim zgledom spodbujati tako delovno okolje, ki izpostavlja zaupanje, 

zvestobo, sodelovanje in ljubezen. Dober sistem nagrajevanja ima nalogo, da 

preprečuje nastanek takega okolja dela, ki vzbuja dvome, zavisti ter potencira 

moţna spletkarjenja. Skupni napor in sodelovanje dajeta občutek skupne 

pripadnosti, kar povečuje delovni učinek.  

 Oblikovanje delovnih nalog, ki zahtevajo pravo mero zahtevnosti, pozornosti in 

napora. Delo, ki je enolično, monotono in vedno enako, vodi zaposlenega v 

nezadovoljstvo. Managerji morajo poskrbeti, da je delo fleksibilno, polno 

raznolikih nalog, da delovne naloge kroţijo med zaposlenimi ter da imajo 

zaposleni več svobode pri organizaciji dela in časa. Zaposlenim je potrebno 

ponuditi izzivov polno delo in pozitivni rezultati ne bodo izostali. 

 Ustrezna preskrba z viri in sredstvi za nemoten potek delovnih nalog. 

Zaposleni lahko dobro opravijo svoje naloge samo, če imajo na voljo ustrezne 

vire. Management mora zaposlenim zagotoviti ustrezen razpoloţljiv čas, 

delovno silo, tehnologijo in znanje. Omogočiti jim mora dostop do sodobnih, 

naprednih informacij in znanj. 
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 Večji nadzor zaposlenih nad procesom dela, da ga lahko prilagodijo svojim 

potrebam. Raziskovalci s področja kadrovskega managementa so prišli do 

zaključka, da je potrebno zaposlene vključevati v procese odločanja in 

načrtovanja delovnega procesa. Podjetje tako lahko omogoči zaposlenim, da 

sami naredijo načrt za izvedbo nalog, včasih si lahko izberejo tudi kraj izvedbe. 

Premični urnik je tudi ena izmed opcij nagrajevanja. Zaposleni si lahko znotraj 

dogovorjenega časovnega obdobja (dnevnega, tedenskega, mesečnega) sami 

razporejajo čas dela. Ena izmed novosti je tudi, da delo namesto enega opravita 

dva zaposlena, ki delata polovični delovni čas. Dan prostega oblačenja je tudi 

ena izmed oblik, da se zaposleni počutijo zadovoljne.  

 Podpora vodstva. Predstavlja najpomembnejši vidik nefinančnih oblik 

nagrajevanja po Hendersonu. Večina ljudi ţeli imeti svoj vzor, po katerem se 

ţelijo zgledovati, mu slediti, ga spoštovati in ne nazadnje se učiti. Ţelijo si 

podpore ter pomoči pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Management mora 

imeti ustrezne veščine in sposobnosti učenja in svetovanja, znati mora 

pohvaliti dobro opravljeno delo ter biti sposoben za konstruktivno povratno 

informacijo. Zaposlenim mora predstaviti vizijo in poslanstvo podjetja tako, da 

se bodo laţje poistovetili s cilji podjetja, ki morajo biti jasno opredeljeni, da jih 

vsi zaposleni razumejo.  

Izpostavili bi še naslednje oblike, ki ji smo jih zasledili v literaturi: 

 Možnost napredovanja. Podjetja teţijo k temu, da bi imela ustrezne kadre na 

ustreznih delovnih mestih. Managemnet lahko s prerazporeditvijo posameznika 

na drugo delovno mesto izkoristi posameznikovo ambicioznost in potenciale v 

skladu s svojimi potrebami in cilji. Velik vpliv na motivacijo zaposlenih ima 

njihovo zavedanje, da imajo v svoji poklicni karieri moţnost za napredovanja 

na višje, zahtevnejše, samostojnejše in odgovornejše delovno mesto, saj jim le-

to, poleg materialnih dobrin, prinese moţnost samouresničitve, ugled in 

samopotrditve. Napredovanje je lahko horizontalno, ki pomeni razvijanje 

posameznikove strokovne kariere v smislu povečanja obsega odgovornosti, 

samostojnosti in strokovne zahtevnosti dela ali vertikalno, ki predstavlja 

razvijanje posameznikove vodstvene kariere, kjer je potrebno dodatno znanje, 

spretnost in usposobljenost. Vsako napredovanje mora biti povezano s 

povečano zahtevnostjo oziroma odgovornostjo dela, ki ga posameznik opravlja, 

temeljiti mora na oceni dotedanje delovne uspešnosti in na oceni njegovih 

potencialnih razvojnih moţnosti (Moţina in drugi 1998, 53–60). Napredovanje 

ne sme biti samoumevno, ampak kot posledica delovnih uspehov, hkrati pa 

motivacijsko, da spodbudi zaposlenega k samoizboljševanju. 
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 Prenos odgovornosti. Z nalaganjem odgovornosti spodbudimo motiviranost. 

Kadar zaposleni ugotovijo, da je kakovost dela, ki ga opravijo sami, bolj 

odvisna od njihovega osebnega truda kot od zunanjih dejavnikov, bodo bolj 

zavzeti za opravljeno delo in tako tudi bolj ponosni na svoje delo. Večji ko bo 

občutek posameznika glede lastne odgovornosti za svojo usodo, toliko bolj se 

bo pripravljen potruditi, kar je pomembno pri doseganju boljših rezultatov. 

 Možnost soodločanja. Na motivacijo zaposlenih pozitivno deluje, če čutijo 

pripadnost nečemu velikemu, kot je podjetje. S tem se čutijo odgovorne za 

njegov uspeh in v lastnih očeh se vidijo bolj pomembne. Podjetje oziroma 

vodstvo mora poskrbeti, da posamezniku omogočijo sodelovanje pri 

oblikovanju ciljev, pri odločitvah, ki se nanašajo na njegovo delovno mesto. 

Zaposleni zaradi poznavanja svojega delovnega mesta, izkušenj, vedo, kje so 

izboljšave moţne. Njihovo vključevanje pri oblikovanju ciljev bo posledično 

povzročilo, da bo njegova zavzetost za delo višja, saj ga bo tako opravljal z 

večjim veseljem in bo pri tem uspešen. 

Ibbetson (1977, 50 v Krstič 2004, 44) poudarja, da so ene izmed najbolj učinkovitih 

nefinančnih nagrad tako imenovani psihološki motivatorji, ki obsegajo večjo 

odgovornost za uspešno opravljeno nalogo, samoiniciativnost, doseţke, ponos nad 

dobro opravljenim delom in priloţnost za profesionalno in osebnostno rast. Take 

nagrade so dolgoročne in kontinuirane. Zaposlene je potrebno nagraditi tako, da se jim 

izboljša delovne pogoje in se jim nudi bonitete, ki so vredne več, kot stanejo. Ljudje 

preţivijo velik del svojega ţivljenja na delovnem mestu (v sluţbi), zato je potrebno 

urediti delovni prostor in prijazno, atraktivno okolje, v katerem se bodo počutili 

prijetno. S tem jim pokaţete, da jih cenite. Veliko oblik nematerialnih nagrad ali 

izboljšav je enostavnih in poceni ter ne predstavljajo večjih zalogajev za podjetja. Poleg 

naštetih oblik, ki jih lahko razvrstimo v sedem skupin, so tukaj zanimive oblike, kot so 

na primer okusno, toplo pisarniško pohištvo, moderni delovni pripomočki, dovolj 

prostorne pisalne mize, LCD-zasloni, velika okna, da bo v prostorih dovolj svetlobe, 

zastonj brezalkoholne pijače in topli napitki. Omenjeni pogoji so potrebni, ker je 

dokazano, da prijetno telesno počutje pozitivno vpliva tudi na duševno (Mayer 1991, 

120). Okolje, v katerem zaposleni delajo, preţivijo večji del dneva, mora biti 

stimulativno. 
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Zaposlene lahko nagradimo tudi z drugimi privlačnimi bonitetami, na primer z 

dodatnim dopustom, s fleksibilnim urnikom, sluţbenim avtomobilom ali z brezplačnim 

vstopom v telovadnico ali bazen. Poleg tega pa Moţina (1998, 155–156; 1993, 48) 

priporoča tudi naslednje oblike motivacijskih dejavnikov: 

 stalnost in varnost zaposlitve, ki je v današnjem času finančne krize zelo 

pomemben dejavnik; stalnost zaposlitve je pomembna za zaposlenega, ker 

zadovoljuje njegove potrebe po materialni varnosti. Po McGregorjevi hierarhiji 

ţelja zaposlenih, postavlja v ospredje varnost zaposlitve in stalnost dohodkov, 

nadalje jim sledijo potrebe po avtonomiji, svobodi, dokazovanju in 

samoanalizi.  

 Ugled podjetja in dela. Aktivno je potrebno delati na ugledu podjetja tako 

znotraj kot tudi zunaj delovnega okolja; ugledna podjetja so bolj priznana ter 

veljajo za boljšo izbiro za kandidate. Zelo pogosto so zaposleni pripravljeni 

spregledati kakšno pomanjkljivost v zameno za delo v takem podjetju. Ugledna 

podjetja laţje pritegnejo kakovostnejše kandidate. Ugled ni samo navzven, 

ampak se ga gradi predvsem od znotraj. Podjetja, ki vlagajo v zaposlene, 

veljajo na trgu za bolj ugledna.  

 Urejeni delovni pogoji. Zaposleni si kot dobre delovne pogoje predstavljajo 

majhen telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji, odpravljanje 

motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja – vlaga, temperatura, prah, 

hrup ... 

 Tekmovanja. Povečujejo motivacijo in so učinkovita, kadar zaposlene 

spodbujajo k prizadevanju za doseganje boljših rezultatov in dvigujejo raven 

kakovosti dela. Pozitivna tekmovalnost se kaţe v doseganju in preseganju 

norm. Raziskave so pokazale, da ima tekmovanje s samim seboj velike učinke, 

še posebej takrat, kadar človek tekmuje z namenom, da preseţe določene cilje. 

Medtem ko tekmovanje z drugimi pozitivno vpliva na motivacijo, kadar med 

seboj tekmujejo tekmovalci s pribliţno enakimi zmoţnostmi. S tekmovanjem 

dosegamo pozitivne učinke do takrat, dokler se ta ne spremeni v nezdravo 

konkurenco. 

Eden izmed pomembnih motivatorjev so tudi nagradne igre za prodajalce, ki jih 

sicer uporablja zelo malo podjetij v Sloveniji. Pravilno zastavljeni cilji, nagrade, 

predvsem pa način tekmovanja lahko znatno izboljšajo motivacijo. Pozorno pripravljene 

nagradne igre lahko izboljšajo organizacijsko klimo v prodajnem oddelku. Blyth (2008, 

21) ponuja zanimivo obliko nagrajevanja: otroško varstvo, ki je manj obremenjujoče z 

vidika stroškov. Na drugi strani zniţajo del finančnega izplačila, ki je višje obdavčen. V 

današnjem frenetičnem času, ko zaposleni delajo do deset ur na dan, je otroško varstvo 
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visoko na lestvici prioritet. Podjetje tako lahko na letni ravni lahko zaradi niţjih izplačil, 

ki so podvrţena davčnim obveznostim.  

Značilnost nefinančnih nagrad je, da ne izboljšajo finančnega stanja zaposlenih, 

ampak kvaliteto dela, okolja, časa, ki ga preţivijo v sluţbi in predvsem osebnih čustev 

in zadovoljstva. Število moţnih oblik je zelo veliko in raznoliko. Kot smo ţe predhodno 

poudarili sta edini omejitvi managerjeva domišljija in iznajdljivost, poleg strokovne 

poučenosti in kančka sreče pri izboru pravih oblik nagrajevanja. Manager na tak način 

naredi delo bolj zanimivo in privlačno. Pri nefinančnih nagradah in motivacijskih 

dejavnikih je dejstvo, da je potrebno nagrade prilagoditi potrebam in ţeljam zaposlenih, 

še toliko bolj pomembno. Management ima pri oblikovanju finančnih nagrad manj 

teţav, ker so le–te bolj vsestranske in zdruţujejo potrebe in ţelje več ljudi. Za razliko pa 

so nekatere oblike nefinančnih nagrad specifične, čisto osebne. 

5.4 Pregled nagrad 

V poglavju Pregled nagrad so prikazane vse oblike in vrste nagrad, ki smo jih 

predstavili v predhodnih poglavjih. Pri pisanju poglavja smo si pomagali z avtorji, ki 

smo jih ţe uporabili pri podrobnem pregledu vseh oblik nagrad: Ryan, Deci, DeCenzo 

in Robbins, Henderson, Lawdler, Forsyth, Lipičnik, Zupan, Treven in Porter, Bigley in 

Steers. Pri grafičnem oblikovanju smo se opirali na avtorico Stašo Krstič (2004, 31). Na 

sliki 5.3 so zbrane vse oblike nagrad in ugodnosti, ki jih priporoča izbrana literatura za 

motivacijo zaposlenih. 

Nagrade smo razvrstili na finančne in nefinančne. Finančne so naprej razdeljene na 

neposredne finančne, kakor jih navaja Lipičnik, kamor sodi sistem plač in druge oblike, 

ki so odvisne od dela posameznika, ter na posredne finančne, ki zajemajo dodatne 

ugodnosti, kot so izobraţevanja, članstvo v klubih s popusti za nakupe, koriščenje 

turističnih kapacitet, prednostni odkup delnic podjetja. Med izjemne ugodnosti 

uvrščamo tiste, ki jih dobi zaposleni iz naziva poloţaja, ki ga zaseda v sistemizaciji 

podjetja, sluţbeni avtomobil, sluţbena plačilna kartica, mobilni telefon, računalnik, 

tajnica .... To so materialne ugodnosti, ki z vidika posameznika ne pomenijo denarne 

nagrade in niso odvisne od delovnega učinka zaposlenega. Nefinančne nagrade delimo 

na notranje in zunanje. Obširno smo o razdelitvi in lastnostih pisali v poglavju 5.3. 

Bahtijevič-Šiber (1999, 614 v Dolinšek 2005, 19) pravi, da v skupino neposrednih 

denarnih nagrad spadajo tudi bonusi in nagrade, dodatki za inovacije in ustvarjalnost, 

dodatki za osebni razvoj in fleksibilnost posameznika, deleţ od dobička, deleţ v 

lastništvu in dodatki vezani na rezultate. 
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Slika 5.3 Shema nagrad 
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V skupino posrednih nagrad uvrščamo tudi plačilo za prehrano in prevoz na delo, 

štipendije in šolnine, plačilo rekreacije, prispevke za primer nezaposlenosti, regres in 

boţičnico. Prodajnike je potrebno vedno spremljati, jim biti v pomoč in podporo. Zelo 

pomemben je učinkovit proces povratnih informacij, kar je dobra osnova za spremljanje 

prodajnih ciljev, načrtovanje prodaje, za nagrajevanje in za osebni razvoj. 

V predhodnih poglavjih smo si pogledali številne moţne oblike nagrajevanja 

zaposlenih. V zaključku prvega dela magistrske naloge sledi še poglavje o prodajalcih 

in njihove specifike znotraj delovnega procesa z vidika motivacije in nagrajevanja. 

Predstavljene so specifične oblike nagrajevanja, ki so najbolj v uporabi pri motiviranju 

prodajnikov. Pred koncem je posebno poglavje namenjeno še trenutni aktualni temi 

gospodarske recesije in vpliva, ki jo imajo spremenjene razmere v gospodarstvu na 

motivacijo zaposlenih v prodajnih sluţbah.  
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6 PRODAJNI PREDSTAVNIKI 

Prodajalci in ostali zaposleni v prodajnih oddelkih so zelo pomembni členi vsakega 

podjetja. Celoten ustroj in proces dela je usmerjen k enemu skupnemu cilju, prodaji 

storitev ali izdelkov; prodaja predstavlja vrhunec celotnega procesa dela. Za ta cilj dela 

celotna ekipa zaposlenih, od snaţilke do direktorja. Prodajalec je tista vez med 

podjetjem in kupcem na trgu, ki mu je zaupana teţka posredniška vloga prodati blago 

ali storitev. Motivacija prodajalcev ţe vrsto let frustrira managerje po vsem svetu. 

Nekateri so prepričani, da se dobri prodajalci rodijo in ne postanejo, spet drugi pravijo, 

da velja pregovor: Kolikor denarja, toliko glasbe. Uspešnim managerjem je enotno, da 

je motivacija rezultat kombinacije učinkovitega izbora, dobrega sistema nagrajevanja in 

dobrega managementa. Prodaja je generator vseh finančnih prilivov podjetja. Pogosto 

zasledimo termin, da so prodajalci znanilci napredka, razvoja in rasti celotnega 

gospodarstva. So posebna vrsta zaposlenih, kajti večino časa so na terenu in zato daleč 

od oči nadrejenih. S tega vidika jih je teţko nadzorovati ter preko obnašanja sklepati na 

moţne motivacijske prijeme. 

Charles Futrell (2001, 274–279) pravi, da je motivacija skupek pričakovanj 

(vloţenega napora), koristi (rezultat) in vrednosti. Rezultat je odvisen od motivacije in 

sposobnosti prodajalca. Od prodajalcev, še bolj kot od ostalih zaposlenih v podjetju, 

nadrejeni pričakujejo več znanja, spretnosti, neodvisnosti, inovativnosti, 

samoiniciativnosti in samozadostnosti. Predvsem morajo biti prodajalci dobri v odnosih 

s kupci. Kajti kupci so merilo celotnega poslovnega procesa dela v podjetju. Če izdelek 

nihče ne kupi, je celotna veriga procesa dela v podjetju zaman. Bob Nelson v svojem 

delu (1994, 35) pravi, da bolj kot drugo si zaposleni ţelijo biti cenjeni za dobro 

opravljeno delo s strani nadrejenih, ki jih sami cenijo. Ţelijo si samo pravičnega in 

zrelega odnosa nadrejenih. Prodajalci so še posebno občutljivi na odnos nadrejenih, 

kajti njihovo obnašanje in delo se neposredno prenaša na kupce, stranke na trgu. V 

tretjem poglavju smo opisali značilnosti in lastnosti učinkovitih sistemov nagrajevanja. 

Pri načrtovanju sistemov nagrajevanja in motivacije bi v povezavi s prodajnim osebjem 

dodali še naslednje: 

 Subjektivna presoja ni prava pot; kot smo opisali predhodno, če v podjetjih 

prodajno osebje nagrajujejo na osnovi subjektivne presoje vodje ali na osnovi 

meril, na katere prodajalci nimajo neposrednega vpliva, je motivacijski 

dejavnik neučinkovit. Prodajalci, ki so bolj kakor drugi zaposleni odvisni od 

ocene njihovega dela, imajo takšen sistem za nepravičen, poleg tega ne vedo, 

kaj narediti, da bodo dosegli nagrado. 

 Merila naj bodo pregledna; nepregledna merila, ki so med seboj povezana na 

način, ki ga razume zgolj kadrovska sluţba ali računovodja, ne motivirajo 

zaposlenih. Prav tako preveliko število meril onemogoča učinkovito 
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nagrajevanje in zmede prodajalce, da ne vedo, kaj je pomembno, in zato ne 

spremenijo svojega vedenja. 

 Sistem nagrajevanja naj bo usklajen s strategijo podjetja; prodajalci bodo 

delali tiste stvari, na osnovi katerih so nagrajeni, in ne tistih, ki jim jih predpiše 

sistem. Zato mora vodja sistem nagrajevanja obvezno prilagoditi s strategijo in 

cilji podjetja.  

 Povezava med variabilnim delom plače in vplivom na prodajne rezultate; 

premajhen ali prevelik deleţ variabilne plače v celotni plači je še en primer 

napake pri nagrajevanju. Če ima prodajno osebje le omejen vpliv na prodajne 

rezultate, mora velika večina njegovega zasluţka izhajati iz osnovne plače. In 

obratno, večji deleţ variabilnega dela plače mora podjetje dati prodajalcu na 

terenu, od katerega je v devetdesetih odstotkih odvisno, ali bo kupec sprejel 

ponudbo ali ne. 

Doyle in Shapiro (1980, 133–139) sta raziskovala motivacijo prodajnega osebja in 

prišla do zanimivih sklepov. Izpostavila sta dobljene, najpomembnejše faktorje 

motivacije: 

1. Jasnost delovnih nalog vpliva na napore in rezultat dela prodajalcev. Če 

delovne naloge niso pravilno razumljene ali so nejasne, je prodaja lahko 

teţavna in frustrirajoča. Jasnost nalog tudi olajša merjenje in natančnost 

rezultatov. 

2. Osebnost prodajalca, predvsem njegova osredotočenost na doseganje ciljev. 

David McClelland je proučeval, kako raznolikosti v potrebah po doseganju 

ciljev vplivajo na motivacijo prodajalcev. Osebo z visokimi potrebami po 

doseţkih je opisal kot tako, ki prevzema odgovornost za reševanje problemov, 

dosega normalne cilje, prevzema razumen tveganje, ţeli povratno 

komunikacijo in dojema prodajo kot izziv. Ugotovil je, da se ob večanju 

potrebe po doseţkih večata tudi trud in motivacija prodajalca. McClelland 

pravi, da se ţe sami ljudje z večjimi potrebami po doseganju ciljev nagibajo 

proti zaposlitvam v prodajnih oddelkih podjetij. Tudi pri izbiri kandidatov za 

področje prodaje se podjetja posluţujejo številnih intervjujev, ki jim izluščijo 

take, ki imajo večje potrebe po doseganju ciljev.  

3. Sistem nagrajevanja. Narediti uspešen sistem nagrajevanja je, kakor smo 

spoznali v predhodnih poglavjih, zelo zahtevna naloga managementa. 

Management skrbi kratkoročna učinkovitost sistema, kako sistem najbolje 

predstaviti podrejenim, pravičnost sistema in kolikšni del nagrajevanja naj bi 

bila fiksna plača. Avtorji so si enotni, da je kombinacija fiksnih in variabilnih 

dejavnikov, ki so odvisni od prodajalčevega dela, nasproti samo fiksnemu 

plačilu, bolj spodbuda za prodajalce. Uvedba takega sistema nagrajevanja je 
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časovno zamudna in draga, če so še ob tem delovne naloge nejasne in 

nerazumljive, je fiksna plača boljša izbira za podjetje. Nagrada za prodajnika 

mora biti videna kot del nekega sistema in ne kot samostojna spremenljivka. 

4. Kvalitetni management. Za izbiro in izobraţevanje prodajnega osebja 

managerji porabijo veliko časa in denarja. Kot smo omenili, ima prodajnik zelo 

pomembno delovno mesto v podjetju in zato je managerjeva naloga motivirati 

ga pravilno toliko teţja. Manager mora za učinkovito vodenje prodaje imeti  

naslednje spretnosti: 

 Postavljati ustrezne cilje – postaviti mora visoke, ampak ne nedosegljivih 

standardov dela in prodaje. Delegirati mora odgovornost in naloge, ki so izziv. 

 Vrednotenje – poskrbeti mora za pravočasno povratno informacijo in analizo 

stanja, ki vodi do doseganja ciljev. 

 Izobraževanje – prodajnike mora izobraţevati tako, da identificira potenciale 

razvoja za vsakega izmed njih. Vsakemu mora prilagoditi izobraţevanje ter 

napredek tudi nagrajevati. 

 Poslušati – znati mora prisluhniti problemom in znati mora vzpostaviti zaupno 

vez z zaposlenim. Pokazati mora zanimanje in občutek do sodelavcev. Vedeti 

mora, kdaj mora intervenirati in kdaj pustiti proste roke za delo. 

 Znanje – pokazati mora znanje in poznavanje tematike prodajanja in 

marketinga. Poznati mora natančno delovanje podjetja znotraj in zunaj, poznati 

mora dogajanje na trgu, na katerem deluje podjetje. 

Številni primeri uspešnih slovenskih podjetij so pokazali, da so lahko prodajalci 

motivirani, čeprav plača ni med najvišjimi v panogi. Bistvo je, da vodje prodaje znajo 

povezati vizijo podjetja z vizijo posameznega prodajalca. Njihov slog vodenja naj 

temelji na podpori prodajalcem in timskem delu ter spodbudi, da se druţijo tudi izven 

delovnega časa. Zato je pomembno, da osebo, ki vodi prodajo, skozi pravilno zastavljen 

in izveden proces usposabljanja vzgojijo iz izvrševalca, prek koordinatorja in managerja 

do pravega vodje. Zgolj pravi vodje imajo okoli sebe visoko motivirane prodajalce, ki 

prinašajo vrhunske prodajne rezultate. Pravi vodje uporabljajo nagrajevanje zgolj kot 

eno izmed orodij, ki jim pomaga pri doseganju skupnih ciljev. 
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6.1 Oblike nagrajevanja prodajnega osebja 

Oblike in sistemi nagrajevanja za prodajno osebje izhajajo iz značilnosti in lastnosti 

sistemov nagrajevanja, ki smo jih predhodno spoznali in opisali. Prodajna funkcija v 

podjetju ima svoje pomembno mesto in v skladu s tem moramo tudi sisteme in oblike 

nagrajevanja prilagoditi, kakor moramo to storiti za vsako poslovno funkcijo v podjetju. 

Prodajniki imajo skupno z vsemi zaposlenimi to, da je nabor moţnosti oblik motivacije 

in nagrajevanja podoben kakor za ostale zaposlene v podjetju. To pomeni, da so oblike 

in moţnosti znane, potrebno jih je samo pametno izbrati in razporediti glede na 

funkcijo, ki jo opravljajo v podjetju, glede na specifike prodajne funkcije in osebne 

lastnosti. V času negativne konjunkture gospodarstva postaja prodaja ena izmed 

ključnih funkcij v podjetjih. Nista pomembna le prodana količina in dobiček, ampak 

predvsem zadovoljstvo kupcev. Na končno obliko nagrajevanja prodajalcev vplivajo po 

Zupan (2001, 257) naslednji dejavniki: 

 Značilnost zaposlenih, ki opravljajo funkcijo prodajalcev. V povprečju zanje 

velja, da jim denar pomeni več kakor drugim poklicnim skupinam, zato je to 

potrebno upoštevati pri oblikovanju sistema nagrajevanja.  

 Tržna strategija, od katere je odvisno, kolikšno pozornost bomo posvečali 

obsegu prodaje in ustvarjanju dobička in kolikšno zadovoljstvu kupcev. 

 Nagrajevanje prodajalcev v konkurenčnih podjetjih. Prodajalci so veliko časa 

na terenu in v neprestanem kontaktu s trgom. Tako tudi srečujejo prodajalce 

konkurenčnih podjetij ter lahko primerjajo pogoje dela, plačo in sistem nagrad. 

Dobljene informacije lahko pomembno vplivajo na njihovo zvestobo do dela in 

zadovoljstvo. 

 Značilnosti proizvodov in storitev, ki jih prodajajo. Potrebna je podrobna 

analiza spretnosti, ki so potrebne za prodajo. Proučiti je tudi potrebno, kakšen 

vpliv imajo prodajalci na samo prodajo. 

Pri določanju osnovne plače prodajalcev ni posebnih razlik v primerjavi z drugimi 

zaposlenimi v podjetjih. Osnovne plače v podjetjih določimo z vrednotenjem dela, kar 

pomeni sistematično ocenjevanje elementov dela, ki jih ugotovimo s postopkom 

analize. Za vrednotenje dela uporabljamo metode rangiranja, primerjave faktorjev in 

točkovne metode, ki vključujejo različna merila za določanje vrednosti dela (potrebna 

znanja, spretnosti, odgovornost, samostojnost). Zaradi teţav pri vrednotenju dela so se v 

svetu kot alternativa klasičnemu določanju osnovnih plač pojavili karierni pasovi 

(banding). Osnovna ideja je povezava delovnih mest v skupine glede na njihov 

prispevek k izvajanju strategije ali doseganju ciljev. Karierni pas ima določeno zgornjo 

in spodnjo mejo osnovne plače. Glavni dejavnik oblikovanja plače znotraj kariernega 

pasu je oblikovanje cene na trgu dela. Karierni pasovi predstavljajo različen odstotek 
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upravičenosti do bonusa za uspešnost enote, ki temelji na strateškem prispevku 

določenega dela (Zupan 2001, 258). 

Slika 6.1 Sestava plač prodajalcev glede na značilnosti prodajnega 

izdelka/storitve 

  NEPOSREDNI VPLIV PRODAJALCA NA PRODAJO  

          

  VELIK MAJHEN 

KOLIKO 

POSEBNIH 

ZNANJ, KI 

JIH TEŢKO 

DOBIMO NA 

TRGU DELA 

JE 

POTREBNIH 

ZA USPEŠNO 

PRODAJO  

  

Visoka začetna plača, da 

privabi dobre prodajalce in 

moţnost visokih nagrad, ki 

jih spodbujajo 

Visoka začetna plača, da 

privabi dobre prodajalce. 

Nagrade so manj 

pomembne 

  

VELIKO 

  

  

  

Niţja začetna plača, toda 

visoke nagrade za uspešno 

delo 

Preteţno le osnovna plača. 

Nagrade so manj 

pomembne 

MALO 

  

  

Vir: Milkovich in Newman v Zupan 2001, 258. 

Nekatera podjetja in organizacije pri določanju višine osnovne plače uporabljajo 

metodo potrebnih znanj in spretnosti za opravljanje določenega dela (Milkovich in 

Newman 1996, 225). Znanja in spretnosti pri tej metodi določajo osnovno plačo 

zaposlenega ne glede na dejansko uporabo znanj in sposobnosti. Pri tem je potrebno 

določiti stopnje oziroma bloke znanj. Podjetja morajo vpeljati sistem potrdil o pridobitvi 

določenih znanj, ki so osnova za povišanje plače. Podjetje naj bi zagotavljalo moţnost 

učenja in pridobivanja znanj zaposlenim. Razlogi za uvajanje metode so v spodbudah za 

učenje in pridobivanju novih znanj, v večji fleksibilnosti zaposlenih, ki znajo opravljati 

več delovnih nalog, ni tipičnih pregrad med delovnimi mesti ne klasičnih opisov 

delovnih mest. Osnovna slabost metode so povišani stroški usposabljanja in povečanje 

administracije pri izvajanju. Oblike finančnih nagrad se v osnovi pri prodajalcih ne 

razlikujejo bistveno od ostalih zaposlenih. Najpogostejši so programi, ki nagradijo 

uspešnost posameznika. Razlika nastopi predvsem v tako imenovanem variabilnem delu 

(Zupan 2001, 258–260):  

 O sistemu provizij
15

 govorimo takrat, ko je nagrada določena kot odstotek od 

ustvarjenega prometa ali od celotnega zasluţka. Provizija se običajno izplačuje 

nad neko predhodno določeno mejo. Običajno izdelamo lestvico, kjer odstotki 

z rastjo obsega prodaje hitreje naraščajo in je tako nagrada za višje doseţene 

                                                 

 
15

 Provizija (angleško: commission) je plačilo za doseganje določenega rezultata v prodaji. 
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rezultate tudi višja. Pogosto managerji postavljajo omejitve, ko provizijo 

izplačajo šele, ko prodajalec doseţe določen prodajni cilj. Lahko izdelamo tudi 

dvodimenzionalno matriko, v kateri so odstotki določeni glede na dva 

dejavnika, ki sta najbolj pomembna za uspešno poslovanje podjetja, npr. 

ustvarjen promet, ustvarjen dobiček ...). Sistem provizij je primeren predvsem 

takrat, ko imajo prodajalci velik neposreden vpliv na prodajo. Pazljivi moramo 

biti, da s prodajo generiramo dovolj veliko razliko med nabavno in prodajno 

ceno ter da ne dopustimo, da bi izplačane provizije drastično povečale stroške 

dela. Forsyth (2000, 43) pravi, da mora biti provizija kot oblika nagrade 

osebna, ker skupinska nagrada nima velike motivacijske moči; biti mora 

povezana direktno z uspešno opravljenim delom in rezultati; zlahka 

izračunljiva in transparentna; biti mora pomembna glede na osnovno plačo. 

 V sistemu prodajnih kvot je nagrada vezana na doseganje načrtovanih prodajnih 

ciljev. Cilje moramo prilagoditi vrsti izdelka in tipu kupcev ter značilnostim 

trga, na katerem delujemo. Zaradi teţkega predvidevanja razvoja trga je 

doseganje ciljev vprašljivo, ker prodajalci ne razumejo sistema in ciljev, zato 

programu ne zaupajo.  

Pojavljajo se nove različice, ki uspešnost izračunajo s primerjanjem dosežkov med 

sodelavci. Moţna oblika je tudi nagrada, določena v odstotku od osnovne plače 

prodajalca. Za prodajalce so zanimive tudi različne prodajne akcije oziroma 

tekmovanja, kdo bo v določenem obdobju prodal največ, kdo bo pridobil največ novih 

kupcev, kdo bo imel manj neplačanega prometa in podobno. Zelo priljubljena je tudi 

mesečna, kvartalna ali letna izbira najboljših prodajalcev. Posebne nagrade ali bonusi 

so enkratni denarni ali blagovni prejemki, ki se uporabljajo za nagrajevanje posebnih 

doseţkov. Te doseţke si lahko zastavimo sami glede na lastno poslovanje; lahko je to 

izterjava problematičnih strank, pridobitev novih kupcev, prodaja nekurantne zaloge, 

zniţanje stroškov poslovanja, doseţeni plani prodaje ... Posebne nagrade podeljujemo 

največkrat na določeno časovno obdobje: mesec, tri mesece, pol leta ali leto. Slabost 

take oblike nagrajevanja izhaja iz slabosti denarnih nagrad, ki nimajo dolgoročnega 

učinka in postanejo kmalu rutina.  

Uspešnost prodajnega osebja lahko spremljamo tudi z vidika opravljenega obsega 

dela (količinski vidik), s pomočjo naslednjih kriterijev: obseg prodaje, število aktivnosti, 

število na novo pridobljenih strank, trţni deleţ, deleţ stroškov na prodano enoto, število 

naročil v časovnem obdobju. Kakovostno je najpomembnejše, da ima prodajnik razvite 

prodajne sposobnosti in da dovolj dobro obdeluje trţišče. Za kakovostno spremljanje 

uspešnosti prodajnega osebja potrebujemo ustrezen in učinkovit sistem vrednotenja. 

Futrell (2001, 397) omenja najpogosteje uporabljeno metodo med količinskimi sistemi 

vrednotenja na podlagi predhodno postavljenih ciljev. Dejanske rezultate primerjamo s 
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postavljenimi ciljnimi vrednostmi. Primerjave so največkrat izraţene v indeksnih 

odstotnih točkah. Pri postavljanju in izvajanju sistema vrednotenja uspešnosti 

prodajnega osebja moramo biti pazljivi, da ne bi zaradi napačnega pristopa dosegli 

destimulativen učinek. Naloga tistega, ki postavlja kriterije in sistem dela, je, da 

oblikuje tak sistem, ki v okviru politike podjetja spodbuja delo, je objektiven, pošten, 

pravičen ter da so cilji realni in merljivi. Pomembno je, da uporablja ustrezno 

dokumentacijo (Futrell 2001, 403). Zelo pomembno je tudi pozorno spremljanje dela ter 

učinkov prodajnega osebja. Nagrajevanje je za prodajalca končno merilo uspeha. 

Prodajalcev v večini ne zanima, kako je plača sestavljena, pričakujejo le primerno 

nagrado za vloţen trud. 

Podjetje se mora zavedati, da vsak prodajalec pozna svojo ceno. Vsakega 

prodajalca je potrebno primerno motivirati. Uporabimo lahko nešteto dejavnikov 

nagrajevanja in motivacije ali pa samo enega, pomembno je, da je ta uspešen. Jane 

Strickler (2006, 27) pravi, da ko je prodajalec soočen s konkurenco, se popolnoma 

osredini na iskanje najboljšega načina za končni uspeh, biti najboljši prodajalec. Slabost 

tega je, da vodi v izoliranost, podtikanja in laţi. Poglejmo si dejavnike, ki vplivajo na 

menjavo prodajalcev (Kantak 1998, 12 v Košuta 2006, 29):  

 organizacijski dejavniki: zadovoljstvo s plačo, velikost podjetja, moţnost za 

napredovanje; 

 neposredno delovno okolje: odnosi z nadrejenimi, strokovnost in izkušnje 

nadrejenih, prejemanje priznanj in povratne informacije, odnosi med 

zaposlenimi; 

 dejavniki zadovoljstva z delom: z vsebino dela, avtonomnostjo in 

odgovornostjo pri delu, razumevanju delovnega procesa; 

 osebni dejavniki: starost, trajanje zaposlitve, karakterne lastnosti, primernost 

delovnega mesta in zadolţitev, hobiji, druţinsko ţivljenje. 

Prodajalci so, kakor smo videli, zelo pomemben člen v podjetju. Pogledali smo si 

oblike in moţnosti nagrajevanja, ki se uporabljajo za motiviranje prodajnega osebja. 

Zelo pomembno je obdrţati dobrega prodajalca tako, da mu nudimo ustrezne pogoje 

dela, ki bodo zadovoljevali njegove interese in ţelje. S pomočjo sistemov nagrajevanja 

in motivacijskih dejavnikov ţeli management svojim zaposlenim povedati koliko so za 

podjetje pomembni in koliko jih v podjetju cenijo. V povezavi z motivacijskimi 

dejavniki si poglejmo, zakaj je pomembno neprestano motivirati prodajalce. Z izgubo 

prodajalca podjetje utrpi velike izgube. Poleg splošnega in strokovnega znanja 

prodajalec odnese s seboj tudi specifična znanja o podjetju, sistemu dela, strankah, 

odnosih ... Vse te informacije bo lahko prenesel k našim konkurentom. 
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6.2 Motivacija prodajalcev v času ekonomske recesije 

Recesija, ki obkroţa Slovenijo, postavlja številna podjetja na preizkušnjo. Naročila 

obstoječih kupcev se zmanjšujejo, plačilna disciplina je slaba, prodaja pada, prisotno je 

splošno nezaupanje. Prodajalci so tisti, ki morajo še aktivneje pristopiti k obrambi 

obstoječih kupcev pred konkurenco in pridobivati nove, da nadomestijo manjša naročila 

obstoječih. Hkrati z okoljem se spreminjajo tudi potrebe in ţelje samih prodajalcev. V 

krizi tako prodajno osebje postane ključni kader, od katerega je odvisno, ali bo podjetje 

potonilo ali pa bo iz krize prišlo kot zmagovalec, ki mu je uspelo ohraniti (povečati) 

tako trţni deleţ kot prodajo. Zato morajo podjetja veliko pozornost posvetiti vsem 

orodjem, s katerimi lahko motivirajo prodajalce, da pri delu izkoristijo vse svoje 

kompetence za doseganje maksimalnih rezultatov, ki so jih sposobni doseči. 

Oblike nagrajevanja in motivacije, ki jih prodajalci preferirajo, so odvisne 

predvsem od gospodarskega stanja in ţivljenjskega standarda. V recesijah ljudi zanima 

predvsem preţivetje in direktne denarne spodbude, zadovoljujejo predvsem potrebe 

niţjih nivojev. Čas negativne gospodarske rasti je čas, ko smo prisiljeni razmišljati o 

zmanjševanju stroškov. Med številnimi ukrepi je tudi prilagoditev sistema nagrajevanja. 

To je čas, ko potrebujemo novosti, ko moramo razmišljati o spremembah, novih 

oblikah, ki niso tako potratne za podjetje. Ameriški raziskovalec Alex Blyth (2008, 20) 

svetuje podjetjem, da v času recesije svetovnega gospodarstva zniţajo stroške za 

nagrajevanje za petnajst odstotkov. Zelo pomembno je, da preverimo vse moţnosti in 

oblike nagrajevanja in se vprašamo, katere so tiste oblike, ki so res učinkovite v dani 

situaciji. Ne smemo pa dovoliti, da drugačen obseg nagrad zmanjša našo konkurenčnost 

na trgu ali motiviranost prodajalcev, ki mora biti v teţkih časih še višja kakor drugače. 

Plača je pomembna nagrada, saj po Maslowu zadovoljuje več potreb. Kot rezultat 

odpuščanja zaradi zmanjševanja stroškov postajata priznanje za dobro opravljeno delo 

in varnost delovnega mesta vse pomembnejša. Rezultati občutkov, da delovno mesto ni 

varno, so običajno negativni in zmanjšujejo učinkovitost zaposlenih (Wiley 1997, 276). 

V času recesij in kriz je zaradi pritiska na zniţanje vseh stroškov v podjetjih sistem 

nagrajevanja in plač za prodajno osebje še posebej v ospredju. Prehitro in nepremišljeno 

zniţevanje stroškov prodaje se lahko podjetjem vrne kot bumerang, saj demotivirani 

prodajalci ne izkazujejo potrebnega truda in ne dosegajo rezultatov, ki so jih sposobni 

dosegati. Zato poglejmo, katera pravila morajo podjetja upoštevati pri nagrajevanju 

prodajalcev v kriznih razmerah (Djukič 2008): 

 Prekiniti je potrebno s subjektivnim nagrajevanjem. Številne raziskave in 

praktične izkušnje so pokazale, da subjektivno nagrajevanje ne usmerja 

prodajalcev k doseganju trţenjskih in prodajnih ciljev podjetja in jih ne 

motivira. Nasprotno, prodajalci ne vedo, zakaj so bili nagrajeni, niti kaj morajo 

narediti, da bodo nagrajeni. 
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 Pazljivo je potrebno uvajati spremembe sistema nagrajevanja. Zmanjševanje 

deleţa fiksne plače in povečevanje variabilnega dela je v času kriz videti kot 

dobra rešitev. A pazljivo, ob tem podjetja samo prenašajo tveganje prodaje na 

prodajalce in se nemalokrat srečujejo z odporom prodajalcev. Ozračje v 

prodajnem oddelku se poslabša, z njim pa tudi prodajni rezultati. Če se kljub 

morebitnim tveganjem odločimo za zniţevanje fiksne plače, moramo to 

dopolniti z bolj agresivnim nagrajevanjem. To pomeni, da moramo povečati 

deleţ variabilne stimulacije. 

 Zaposlenim je potrebno ponuditi bonuse. Če ţelimo motivirati prodajalce, da 

kljub krizi doseţejo zastavljene cilje, jim lahko obljubimo poleg obstoječe 

stimulacije še poseben bonus. 

 Ne smemo omejevati stimulacije navzgor. Za izredne prodajne rezultate deluje 

kot psihološka ovira. Strošek dela vrhunskih prodajalcev na prodano enoto je 

občutno niţji od stroška dela povprečnih prodajalcev. Zato raje motivirajmo 

prodajalce, da precej presegajo cilje, kot da zaposlujemo nove (povprečne) 

prodajalce. Če ţelimo prodajalce motivirati, da presegajo zastavljene rezultate, 

lahko nad zastavljenim ciljem bolj agresivno nagrajujemo in povečamo dele 

stimulacije nad ciljno uspešnostjo. 

 Potrebno je slediti in skrbeti za plačilno disciplino. Plačilna disciplina je ţe 

vrsto let problem v slovenskem gospodarstvu. Prodajalci so tisti, ki najbolje 

poznajo svoje kupce, so v stalnem stiku z njimi. Zato so najbolj kompetentni, 

da presodijo, ali lahko podjetje določenemu kupcu proda na odprti račun. 

Plačni sistem za prodajno osebje, ki je vezan na obseg zapadlih terjatev, 

postane v času kriz pomemben mehanizem, s katerim prodajalce motiviramo, 

da pozorno presodijo, komu bodo prodali blago na odprt račun. S takšnim 

plačnim sistemom tudi motiviramo prodajalce, da pravočasno terjajo kupce, ki 

zamujajo s plačili. 

 Finančno nagrajevanje je potrebno dopolnjevati z nefinančnim. Pomen 

nefinančnega nagrajevanja še posebej raste v času krize. Razlog je v tem, da z 

uspešnimi nefinančnimi mehanizmi izboljšujemo ozračje v prodajnem oddelku, 

ki je v času recesije pogosto na nizki ravni, in dvigujemo raven pozitivne 

energije v prodajnem oddelku, kar spet vodi do večje motivacije prodajalcev.  

Sara Brezigar (2005) dodaja, da je treba preučiti, kakšne cilje naj bi dosegal novi 

sistem, ki jih sedanji ne. Zavedati se je namreč treba, da ne obstaja optimalen ali odličen 

sistem nagrajevanja. Obstaja le sistem, ki je za izbrano podjetje v izbranem obdobju 

najprikladnejši. Podjetje je treba razdeliti na smiselne enote in izbrati najprimernejši 

delni sistem nagrajevanja, ki bo se dobro umestil v celoto.  
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Pomembni so tudi naslednji prijemi za motivacijo v teţkih časih, ki jih priporoča v 

svojem delu Blyth (2008, 20): 

 Komunicirajmo. Uvedimo tedenski ali dvotedenski informator z vsemi 

informacijami o dogajanju za zaposlene. Komuniciranje naj poteka 

dvostransko. 

 Nagrade podjetja: tedenska, mesečna, četrtletna ali letna. Ni potrebno veliko 

potrošiti, lahko je samo majhna pozornost, personalizirana nagrada, ki bo 

dodatno motivirala zaposlenega. 

 Majhna zadovoljstva. Ţal si ne moremo privoščiti velikih stroškov, lahko pa 

uvedemo cenejše oblike, ki zaposlenim v danem trenutku pomenijo veliko, na 

primer: v petek prej iz sluţbe, podaljšan vikend, brezplačna malica ali kosilo. 

 Malo zabave. Skupna srečanja, malice, ogledi športnih dogodkov. 

 Osebni svetovalec. Nič nas ne stane s stroškovnega vidika, vsak zaposleni ima 

svojega tutorja, h kateremu lahko gre po nasvet ali na posvet. Direktor ali višji 

management je dostopen za vse zaposlene. 
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7 HIPOTEZE 

Raziskave kaţejo, da so zaposleni zelo slabo motivirani za svoje delo. Primanjkuje 

jim elana, samoiniciativnosti, navdušenja. Delodajalci so na drugi strani zelo slabi 

motivatorji. Posluţujejo se ustaljenih in preverjenih denarnih oblik nagrajevanja, ki pa 

danes niso več dovolj. Temeljna teza naše raziskave je naslednja: 

Sistem motiviranja in nagrajevanja v srednjih podjetjih v Sloveniji je zastarel in za 

tržnike, zaposlene v prodajnih oddelkih, nestimulativen. 

S pomočjo temeljne teze ter teoretičnih zasnov, ciljev in namena raziskovalne 

naloge smo oblikovali naslednje hipoteze, ki izraţajo odnose med izbranimi 

spremenljivkami in so empirično preverljive v praksi: 

Hipoteza 1: Sistemi nagrajevanja in motiviranja so strateško pomembna in zelo 

občutljiva tema za vsako podjetje. Gruban (2006, 2007) pravi, da mnogo podjetij 

sistema sploh nima ali pa je slabo razdelam in zastarel. Temeljna naloga managementa 

je, da omogoči zaposlenim okolje, v katerem bodo lahko uspešni in motivirani. 

H1: Obstoječi sistemi nagrajevanja in motiviranja so pravični in objektivni. 

Hipoteza 2: Ţivimo v svetu, v katerem vlada denar. V podjetništvu ni nič drugače. 

Zaposleni delajo samo toliko, kot so plačani, in nič več. Cook (1999, 81) utemeljuje, da 

je ključni motivator denar. Iz nekaterih motivacijskih teorij (Maslow, Herzberg, 

Adelfer) sledi ravno nasprotno. V času gospodarske recesije upravičeno mislimo, da je 

denar najpomembnejši kriterij zadovoljstva. 

H2: Denar je ključni motivator. 

Hipoteza 3: Henderson (2002, 17) pravi, da sistem nagrajevanja v podjetju 

sestavljajo vse oblike, ki so vredne in ţelene s strani zaposlenih, in jih delodajalec lahko 

ponudi v zameno za delo. Poleg finančnih v zadnjih letih prodirajo v ospredje številne 

nefinančne oblike. 

H3: Nefinančne oblike nagrajevanja ne vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo. 

Hipoteza 4: Cohen (1992, 194) pravi, da notranje nagrade predstavljajo 

zadovoljstvo, ki ga čuti posameznik pri svojem delu. Gre za nagrade, ki izhajajo iz 

samega dela (ponos, občutki, priloţnosti dela …). Notranja nagrada nastopi kot 

posledica vloţenega napora, za razliko od zunanje (denar, bonusi, napredovanja), ki je 

kontrolirana in uravnavana. Da samo zunanje nagrade ne zadostujejo, potrjuje tudi 

Herzbergova dvofaktorska teorija. 

H4: Zunanje oblike motivacije so boljši motivator kot notranje. 
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8 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V prvem delu magistrske naloge smo s pomočjo tujih in domačih avtorjev ter 

literature pripravili pregled motivacijskih teorij, ki so se uporabljale skozi zgodovino 

raziskovanja motivacije na delovnem mestu. S pomočjo domačih in svetovnih avtorjev 

smo predstavili oblike in priporočila, ki naj bi jih upošteval management za oblikovanje 

učinkovitega sistema nagrajevanja. Dober sistem nagrajevanja je podlaga za učinkovito 

motivacijo zaposlenih, ki vodi k odličnim osebnim in poslovnim rezultatom. Za 

zadovoljevanje potreb in uresničitev ciljev, za motiviranost na delovnem mestu so 

potrebne primerne oblike nagrajevanja, ki so del sistema nagrajevanja. V nalogi je 

izpostavljen širok nabor moţnih oblik nagrajevanja, ki dvigajo motivacijo in 

izboljšujejo delovne učinke zaposlenih. V zadnjem delu pa smo orisali, specifično za 

prodajalce, oblike in moţnosti motiviranja na delovnem mestu. Hipoteze so oblikovane 

v skladu s cilji in namenom magistrske naloge in v povezavi z izpostavljenimi izhodišči 

iz literature. S pomočjo empirične raziskave smo omenjene hipoteze preizkušali v praksi 

ter oblikovali zaključke in priporočila. 

8.1 Metoda raziskovanja 

Teoretične koncepte in smernice smo preverili z metodo raziskovanja, ki ji pravimo 

poizvedovanje. Metoda poizvedovanja je v tem primeru dobra, ker na podlagi teoretskih 

izhodišč pripravimo vprašanja in z njimi poiščemo odgovore pri določeni skupini ljudi, 

ki ve največ o poizvedovani temi. Poizvedovanju, ki temelji na vprašanjih, pravimo tudi 

anketiranje ali preiskava (Tratnik 2002, 33). Za analizo v prvem koraku bomo uporabili 

teoretična izhodišča iz literature, tako imenovane sekundarne podatke. 

Kot raziskovalni inštrument za zbiranje podatkov, s katerimi bomo osvetlili oz. 

preverili zapisane hipoteze, smo izbrali vprašalnik. Anketiranci so izbirali med vnaprej 

pripravljenimi odgovori zaprtega tipa. Odgovarjali so na vprašanja s pomočjo Likertove 

pet-stopenjske lestvice. Za zaprta vprašanja smo se odločili zaradi laţje obdelave 

podatkov, krajšega časovnega intervala ter dosegajo višje stopnje opredeljenosti. Poleg 

demografskih vprašanj smo v vprašalnik uvrstili tudi dve odprti vprašanji, kjer so 

anketiranci lahko prosto izrazili svoje mnenje, ki nam je pomagalo pri oblikovanju 

zaključkov in priporočil. 

8.2 Zbiranje podatkov  

Za analizo v prvem koraku smo uporabili teoretična izhodišča iz literature, tako 

imenovane sekundarne podatke. Kot širši vir sekundarnih podatkov so nam sluţili 

Statistični urad Republike Slovenije, poslovni bazi Pirs in Ibon, Gospodarska zbornica 

Slovenije ter dostopna domača in tuja literatura indeksiranih avtorjev. Na podlagi 
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ustrezne analize ter dostopnosti baz podatkov smo se odločili za poslovno bazo PIRS.
16

 

Sekundarno raziskovanje smo dopolnili s terenskim, primarnim raziskovanjem, s 

pomočjo katerega smo pridobili podatke za podrobnejšo osvetlitev opredeljenega 

raziskovalnega in odločitvenega problema.  

8.3 Sestava in struktura vprašalnika 

Pri oblikovanju vprašalnika smo upoštevali priporočila raziskovalcev, ki smo jih 

proučevali pri nastajanju magistrske naloge: 

 vprašanja I. sklopa o sistemih nagrajevanja smo povzeli iz del in raziskav 

naslednjih avtorjev: Steers in Porter (1987, 2003, 2004), Milkovich in Newman 

(1996), DeCenzo in Robbins (1988) ter Ryan in Deci (2000); 

 za oblikovanje vprašanj II. in III. sklopa, o moţnih oblikah nagrajevanja, pa 

smo uporabili literaturo naslednjih avtorjev: Steers in Porter (1987, 2003, 

2004), Baard (2004), James R. Lindner (1998), Jon-Chao Hong idr. (1995), 

Carolyn Wiley (1997), Sergio Roman (2005) in Lawrence B. Chonko idr. 

(1992). 

Pri prilagajanju vsebin vprašanj in izbiri trditev smo se dodatno oprl tudi na domače 

raziskovalce kadrovskega managementa in motivacije delovne sile: Nada Zupan (2001), 

Bogdan Lipičnik (1998), Brane Gruban (2006, 2007) in Joţe Rovan (2000, 2001). 

Vprašanja so sestavljena tako, da so razumljiva, jasna in povezana s hipotezami 

raziskave. Pazili smo, da se vprašanja ne podvajajo in da niso isti dejavniki zajeti v več 

vprašanjih, le tako smo lahko dobili relevantne rezultate, s katerimi smo preizkušali 

zastavljene domneve.  

Pred posredovanjem vprašalnika podjetjem smo ga testirali na izbranem vzorcu 

osmih ljudi. S povratno informacijo o jasnosti, nedvoumnosti in razumljivosti vprašanj 

smo vprašalnik ponovno pregledali in ga ustrezno popravili. Upoštevali smo priporočila 

in pripombe testnih oseb s ciljem oblikovati tak vprašalnik, ki bi nam omogočal dobiti 

rezultate, ki so čim bolj realni in točni za izbrane vzorčne enote. 

V skladu z izhodišči naloge je vprašalnik sestavljen iz štirih vsebinskih sklopov ter 

dodatnega sklopa, ki je namenjen proučevanju demografskih spremenljivk. Vprašanja 

znotraj sklopa so vezana na tematiko sklopa in nam omogočajo analizo izpostavljenih 

dejavnikov nagrajevanja in motivacije. Vsi sklopi razen četrtega vsebujejo vprašanja 

zaprtega tipa, kjer so anketiranci na ordinalni lestvici razvrščali predmete proučevanja 

glede na določene značilnosti. S pomočjo pet-stopenjske Likertove lestvice so izraţali 

                                                 

 
16

 Pirs je poslovna baza podatkov, ki vsebuje veliko večino poslovnih subjektov, delujočih 

v Republiki Sloveniji. Na podlagi različnih kriterijev izbire lahko po ţelji vzorčimo iz 

osnovnega vzorca vseh podjetij, vpisanih v bazo. 
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strinjanje oziroma ne strinjanje s predlaganim stališčem, dejavnikom, izhodiščem ali 

trditvijo. Zaradi korektnosti do anketirancev smo dodali tudi dve dodatni moţnosti 

odgovora in sicer ne vem in ne ţelim odgovarjati. 

Prvi sklop vsebuje tri vsebinska vprašanja – V1, V2 in V3 (priloga 1), ki so vezana 

na obstoječi sistem nagrajevanja v podjetju. Prvo vprašanje vsebuje enajst trditev o 

obstoječem sistemu nagrajevanja prodajnega osebja v podjetju anketiranca. Pri drugem 

vprašanju so anketiranci izraţali strinjanje s sedmimi trditvami, ki so vezane na 

preference z različnimi oblikami nagrajevanja, ki so del sistema nagrajevanja ter 

vplivajo na motivacijo pri delu. Zadnje vprašanje v tem sklopu je bilo namenjeno 

proučevanju zadovoljstva s samim sistemom nagrajevanja in pogoji dela v podjetju. 

Drugi sklop vprašanj – V4 (priloga 1) se nanaša na trditve, povezane z 

zadovoljstvom in motivacijo pri delu prodajalcev v izbranih podjetjih. Anketiranci so 

izraţali strinjanje/nestrinjanje z enaindvajsetimi trditvami. Trditve so ocenjevali z 

ocenami od 1 (sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam). Na voljo so imeli 

tudi odgovora ne vem in ne ţelim odgovarjati. 

V tretjem sklopu vprašanj – V5 (priloga 1) so anketiranci ocenjevali trditve 

povezane z lastno motivacijo na delovnem mestu. S pomočjo Likertove pet-stopenjske 

lestvice so pokazali, kako vzpodbudni so za njih našteti dejavniki/nagrade, ki so 

povezani z motivacijo na delovnem mestu oz. so po njihovem prepričanju nepogrešljivi 

elementi vsakega dobrega sistema nagrajevanja. Pri prvem vprašanju so ocenjevali 

strinjanje s trditvami o finančnih dejavnikih, v drugem o nefinančnih notranjih 

dejavnikih ter v tretjem o nefinančnih zunanjih dejavnikih, ki zanje predstavljajo 

pomembne motivatorje na delovnem mestu. Četrti sklop vsebuje dve vprašanji odprtega 

tipa – V6 in V7 (priloga 1), za pridobitev prostih odgovorov, priporočil, komentarjev, ki 

bodo zelo pomembni pri končni analizi. Odprta vprašanja so zelo koristna, saj 

omogočajo pridobitev širokega spektra koristnih informacij, novih znanj in idej za 

nadaljnja raziskovanja. Anketiranci so izrazili svoja razmišljanja glede nagrad, 

motivacije ter sistemov nagrajevanja. Predlagali so nove, drugačne oblike nagrajevanja, 

ki jih v vprašalniku ni bilo na voljo. Po priporočilih raziskovalcev si morajo vprašanja v 

vprašalniku slediti od laţjih in manj obremenjujočih in vse do tistih bolj osebnih. Zato 

so vprašanja o spolu, starosti, izobrazbi ter letih izkušenj z delom v prodaji, to je 

demografska vprašanja, prišla na vrsto v petem sklopu – V8, V9, V10 in V11 (priloga 

1). Za razliko od predhodnih sklopov, kjer smo uporabljali ordinalne spremenljivke, 

smo v zadnjem odgovore merili s pomočjo nominalne lestvice.
17

 

                                                 

 
17

 Nominalna lestvica je enostavna oblika lestvice, ko z nekim številom označimo zgolj 

identiteto predmeta proučevanja ali katero od lastnosti. Pri tem pa ugotavljamo frekvence in 

odstotke pojavljanj posameznih kategorij. Pri merjenju srednjih vrednosti pride v poštev le 

modus. 
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8.4 Vzorčenje 

Celotno izbrano populacijo so na začetku sestavljala vsa majhna in srednje velika 

podjetja v Sloveniji. V izogib prevelikemu številu proučevanih enot ter takim, ki ne bi 

predstavljala dobre osnove za potrebe raziskave, smo izbrali smo tista podjetja iz baze 

podatkov, ki so imela kadrovski potencial med petindvajset in petdeset zaposlenimi. Po 

podatkih spletne baze Pirs je bilo na dan 21. marca 2009 v Sloveniji takih podjetij 2086. 

Dobljeno ciljno populacijo
18

 smo v drugem koraku prečistili tako, da smo odstranili vse 

javne ustanove in društva ter tista podjetja, ki niso dovolila uporabo e-naslovov za 

kontaktiranje. Nekaj elektronskih naslovov je bilo tudi netočnih in pomanjkljivih. Tako 

je naša opazovana enota, vzorec, štela 1.621 subjektov. Z izbranim postopkom smo se 

izognili tako imenovani napaki vzorčnega okvira.
19

 

8.5 Izvedba raziskave  

Na izbrane elektronske naslove smo poleg povezave na spletno stran vprašalnika 

poslali tudi spremni dopis, kjer smo predstavili namen in cilje magistrskega dela ter 

prošnjo za korektno izpolnitev vprašalnika zaposlenih v prodajnih oddelkih. Na spletni 

strani so prodajalci izpolnili vprašalnik in ga poslali nazaj v bazo, kjer smo rezultate 

zdruţili. Obliko anketiranja preko spleta smo izbrali, ker omogoča v kratkem času in z 

nizkimi stroški zajeti večje število anketirancev. Literatura (Jansen, Corley in Jansen 

2007, 3) tudi navaja, da je odzivnost pri internetnih anketah boljša kakor pri pisnih 

oblikah. Sodobne raziskave (Davis 1999; Richman, Kiesler, Weisband, Drasgow 1999, 

754-775 v Jansen 2007) so izpostavile visoko stopnjo merske enakosti med pisnimi in 

internetnimi raziskavami. Permanentne internetne raziskave so tudi bolj učinkovite 

kakor raziskave, ki jih pošiljamo preko elektronskega naslova. Vprašalnik, umeščen na 

internetno povezavo, je dostopen uporabnikom vedno, takoj in povsod za razliko od 

elektronskega sporočila, ki ga imamo na enem elektronskem naslovu. 

Po dveh tednih smo poslali opomnik s povezavo na vprašalnik ter s prošnjo, da 

izbrane enote rešijo anketo. Opomnik smo ponovili še enkrat po preteku treh tednov za 

zamudnike. Kot rezervno opcijo v primeru, da so bile enote nedosegljive preko 

elektronskega naslova, smo uporabili pisno anketiranje; posamezni prodajniki so 

vprašalnik izpolnili ročno ter mi ga dostavili na moj domač naslov. Posebno opozorilo 

je veljalo, da morajo vprašalnik izpolniti samo zaposleni v prodajnih sluţbah podjetja.  

                                                 

 
18

 Ciljna populacija (ang. target population) je »idealna« populacija, katero ţelimo preučiti; 

v našem primeru so to vsa slovenska podjetja s kadrovskim potencialom med 25 in 50 

zaposlenimi, vpisana v izbrani poslovni bazi Pirs. 
19

 Vzorčni okvir je predpis (seznam), ki določa, katere enote sestavljajo populacijo. Napake 

so lahko naslednje: manjkajoče enote, neustrezne enote ali podvojeni zapisi (Leskošek 2006). 
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Skupno smo po mesecu in dveh tednih dobil vrnjenih stošestinšestdeset ali 9,76 % 

pravilno izpolnjenih vprašalnikov celotnega vzorca. Zaradi objektivnosti rezultatov smo 

nekaj vprašalnikov, in sicer štirinajst morali izločiti ker so vsebovali preveliko število 

nevtralnih odgovorov (ne vem in ne ţelim odgovarjati). Na koncu smo v bazi imeli sto 

dvainpetdeset pravilno izpolnjenih vprašalnikov pripravljenih za obdelavo rezultatov, 

kar znaša 9,4 % vseh subjektov izbranega vzorca. 

8.6 Analitične metode – obdelava podatkov 

Obdelavo podatkov smo opravili s pomočjo statističnega paketa SPSS za Windows 

14. V prvem koraku smo za vprašanja vsakega sklopa izvedli univariatne statistike – 

testiranje statističnih spremenljivk, izračunali smo opisne statistike. V raziskavi smo, 

zaradi moţnosti podrobnejše razlage rezultatov, uporabil tudi nekatere kontrolne 

spremenljivke: spol, starost, izkušnje v prodaji v letih ter dokončana izobrazba. 

Kontrolne spremenljivke smo v modelu preizkušali podobno kot ostale. Za posamezna 

vprašanja v skladu s cilji in namenom raziskovalne naloge smo oblikovali preferenčno 

lestvico posameznega merjenega pojava (sistem nagrajevanja, finančni dejavniki, 

nefinančni dejavniki, predlogi). 

Z metodami univariatne analize smo lahko pojasnili manj kompleksne pojave. Pri 

pojavih, ki vključujejo večje število spremenljivk, preučevanega pojava ne moremo 

pojasniti v zadostni meri. Zato za analizo uporabimo metode multivariatne analize, ki 

pri pojasnjevanju določenega pojava omogočajo upoštevanje večjega števila 

spremenljivk. Zaradi velikega števila vprašanj in posledično merjenih spremenljivk smo 

se v ţelji kar najbolje pojasniti vplive spremenljivk na motivacijo in nagrajevanje 

odločil izpeljati tudi faktorsko analizo
20

 za vsak sklop posebej. S faktorsko analizo 

analiziramo povezave med spremenljivkami tako, da poizkušamo najti novo mnoţico 

spremenljivk, ki predstavljajo to, kar je skupnega opazovanim spremenljivkam. Iščemo 

tiste spremenljivke, ki so za merjenimi in ki so krive, da se merjene spremenljivke 

obnašajo tako, kot se, oziroma da so povezave takšne, kot so. Metoda je uporabna v 

vseh tistih primerih, ko zaradi različnih vzrokov neposredno merjenje neke 

spremenljivke ni moţno. Merimo samo indikatorje pojma oz. konstrukta, ki ga 

neposredno ne moremo meriti. S faktorsko analizo ugotovimo, ali so zveze med 

opazovanimi spremenljivkami pojasnljive z manjšim številom posredno opazovanih 

spremenljivk ali faktorjev. Iščemo torej latentne razseţnosti, ki pojasnjujejo strukturo 

nekega pojava. Cilj je, da ugotovimo, ali lahko zveze med opazovanimi 

spremenljivkami pojasnimo z manjšim številom posredno opazovanih spremenljivk ali 

                                                 

 
20

 Gre za prevod angleške besedne zveze Factor Analysis. 
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faktorjev. Skušali bomo ugotoviti ali obstajajo kakšni skupni faktorji, s pomočjo katerih 

lahko pojasnimo vpliv na proučevane pojave (po Kodrič 2006). 

Kot pokazatelj moči, smeri in vpliva med spremenljivkami bomo naredili tudi 

linearno multiplo regresijo. O multipli linearni regresiji govorimo, kadar proučujemo 

linearno odvisnost ene odvisne spremenljivke od več neodvisnih spremenljivk (Rovan 

in Turk 1998, 137). V nadaljevanju na podlagi predpostavk modela o odnosih med 

spremenljivkami postavimo regresijski model, ki ga testiramo na izbranem vzorcu. S 

pomočjo regresijske analize nato ocenimo parametre modela in statistični pomen 

modela. Ker praviloma ne poznamo dejanskih razmer v populaciji, imamo samo vzorec, 

lahko regresijsko funkcijo samo ocenimo. Namesto parametrov dobimo ocene 

parametrov (Rogelj 1999, 105). Ocene parametrov multiple regresije smo v 

nadaljevanju ocenili s pomočjo izbrane metode vključevanja pojasnjevalnih 

spremenljivk. V našem primeru smo uporabili metodo "enter". Za razliko od metode 

"forward" dobimo kot rezultat ocenjeno regresijsko funkcijo z vključenimi vsemi 

neodvisnimi spremenljivkami. Iz izpisa naknadno razberemo, kateri parametri so 

statistično neznačilni, in jih izločimo iz nadaljnje analize. 

8.6.1 Opis spremenljivk  

Od skupno stodvainpetdeset anketirancev, ki so vrnili pravilno rešene vprašalnike, 

je bilo šestindvajset ţensk in sto šestindvajset moških. To pomeni, da je bilo vključenih 

v raziskavo 17 % anketirank in 83 % anketirancev.  

V tabeli 8.1 je prikazana starost vseh stodvainpetdeset anketirancev, ki so 

sodelovali v raziskavi. S pomočjo frekvenčne porazdelitve vidimo, da je največ 

anketirancev starih med enaintrideset in štirideset let, in sicer devetinosemdeset ali 58,6 

% vseh. V drugo skupino po velikosti sodijo tisti, ki so mlajši od trideset let, takih je 

petdeset ali 32,9 % vseh. Sledita razreda z osmimi (stari nad enainpetdeset let) in petimi 

(stari med enainštirideset in petdeset let) anketiranci, ki predstavljajo 5,3 in 3,3 % vseh 

vprašanih. 

Tabela 8.1 Frekvenčna porazdelitev anketirancev po starosti 

 

Starost v letih Frekvenca  
Relativna 

frekvenca v % 
Veljavna relativna 

frekvenca v % Kumulativa v % 

do 30 let 50 32,9 32,9 32,9 

od 31 do 40 let 89 58,6 58,6 91,4 

od 41 do 50 let 5 3,3 3,3 94,7 

nad 51 let 8 5,3 5,3 100,0 

skupaj 152 100,0 100,0   
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Glede na delovne izkušnje anketirancev je bilo 36,2 % takih, ki imajo več kot 

dvanajst let izkušenj v prodajnih sluţbah. V naslednjem razredu je triinpetdeset ali 34,9 

% anketirancev, ki imajo od dve do pet let delovnih izkušenj. Naslednji razred 

sestavljajo tisti, ki imajo od šest do dvanajst let delovnih izkušenj, takih je 

osemintrideset ali 25 % vseh. V zadnjem razredu, po velikosti, so tisti z najmanj 

delovnimi izkušnjami, takih je šest ali 3,9 % vseh. Z vidika objektivnosti raziskave so 

podatki zelo zanimivi, kajti na podlagi ugotovitve, da ima 61 % anketirancev več kot 

šest let delovnih izkušenj lahko sklepamo, da so odgovori, ki smo jih dobili podprti z 

izkušnjami in poznavanjem dela v prodajnih sluţbah. 

Tabela 8.2 Frekvenčna porazdelitev anketirancev po delovnih izkušnjah v 

prodajni sluţbi 

Delovne 
izkušnje v letih Frekvenca  

Relativna frekvenca 
v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

manj kot 2 leti 6 3,9 3,9 3,9 

od 2 do 5 let 53 34,9 34,9 38,8 

od 6 do 12 let 38 25,0 25,0 63,8 

več kot 12 55 36,2 36,2 100,0 

skupaj 152 100,0 100,0   

Pomemben podatek, ki vpliva na rezultate celotne raziskave, je tudi dokončana 

izobrazba zaposlenih v prodajnih sluţbah. Iz tabele 8.3 je razvidno, da je večina 

anketirancev, in sicer 76,3 %, takih, ki imajo dokončano višjo ali visoko šolo. Nadalje je 

iz tabele razvidno, da je štiriindvajset anketirancev takih, ki imajo dokončano srednjo 

šolo. Sledijo tisti, ki imajo magisterij ali višjo izobrazbo, takih je enajst. Zanemarljivo 

malo je tisti, ki imajo končano samo osnovno šolo, samo eden ali 7 % vseh. 

Tabela 8.3 Frekvenčna porazdelitev anketirancev glede na dokončano izobrazbo 

Dokončana 
izobrazba Frekvenca  

Relativna 
frekvenca v % 

Veljavna relativna 
frekvenca v % Kumulativa v % 

osnovna šola 1 0,7 0,7 0,7 

srednja šola 24 15,8 15,8 16,4 

višja / visoka 116 76,3 76,3 92,8 

mag. in več 11 7,2 7,2 100,0 

skupaj 152 100,0 100,0   
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9 REZULTATI IN DISKUSIJA 

Učinkovit sistem nagrajevanja je zmes različnih oblik nagrad in delovanja s ciljem 

spodbujati zaposlene k čim učinkovitejšemu delu v podjetju. Deveto poglavje je 

namenjeno analizi in prikazu ter tolmačenju dobljenih rezultatov raziskave. Za 

vprašanja v vseh treh sklopih so v nadaljevanju prikazane opisne statistike, aritmetična 

sredina, standardni odklon, standardna napaka ocene aritmetične sredine in modus
21

ter 

frekvenčna porazdelitev za sto dvainpetdeset dobljenih odgovorov. V nadaljevanju smo 

zaradi velikega števila proučevanih spremenljivk znotraj posameznih sklopov opravili 

faktorsko in multiplo regresijsko analizo. S pomočjo omenjenih statistik smo preveril 

vse zastavljene hipoteze. Na koncu poglavja so zbrane tudi vse pripombe, pritoţbe in 

nasveti anketirancev. 

9.1 Rezultati in analiza trditev I. sklopa  

9.1.1 Analiza trditev V1 

V prvem delu sklopa je bilo deset trditev, ki so bila vezana na obstoječi sistem 

nagrajevanja prodajnega osebja v podjetjih. Anketiranci so izraţali 

strinjanje/nestrinjanje s trditvami na lestvici od 1 do 5.
22

 Iz tabel 9.1 in 9.2 je razvidno, 

da so ocene aritmetičnih sredin za izbrani vzorec relativno nizke. Zaposleni v prodajnih 

sluţbah so se relativno slabo strinjali s podanimi trditvami. Najvišjo povprečno oceno 

ima trditev, da je "obstoječi sistem popolnoma jasen in razumljiv". Glede na mersko 

lestvico, po kateri so zaposleni ocenjevali strinjanje, lahko sklepamo, da del 

anketirancev meni, da je sistem slabo zasnovan, kajti najpogosteje izbrana ocena je bila 

dve (modus). Pri štirih vprašanjih je bila najpogostejša ocena štiri. Ocenjujem, da so se 

odgovori močno razlikovali med seboj znotraj vprašanja V1. Potrditev lahko dobimo 

tudi v visokih ocenah standardnih odklonov za posamezne trditve, kar pomeni, da so 

razmere v podjetjih različne, prevladuje pa ocena, da so zaposleni s sistemom 

nagrajevanja prodajnega osebja relativno nezadovoljni. Strinjanje s trditvijo, da je 

obstoječi sistem "dobro zasnovan" ima oceno 2,81. Zanimivo je, da 40 % anketirancev 

meni, da je sistem dejansko dobro zasnovan. Na drugi strani 40 % anketirancev meni, 

da sistem ni dobro zasnovan. Ostali odgovori so srednje vrednosti. Kot pri predhodnih 

vprašanjih smo tudi pri tem priča dvema nasprotujočima si poloma. Za boljšo osvetlitev 

dejanske slike sistema nagrajevanja bo potrebno v nadaljevanju opraviti faktorsko 

analizo. Upamo, da bomo lahko izluščili nekaj faktorjev, ki dobro ponazarjajo in 

pojasnjujejo sisteme nagrajevanja v prodajnih sluţbah. 

                                                 

 
21

 Modus je tista vrednost spremenljivke, ki ima največ opazovanih enot (Rogelj 1999). 
22

 1 = popolnoma se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam. 
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Tabela 9.1 Opisne statistike za trditve vprašanja V1 

Sistem nagrajevanja v našem podjetju 

je: 

št. 

enot 

Ocena 

aritmetične 

sredine 

std. napaka 

ocene aritm. 

sredine 

std. 

odklon modus 

popolnoma jasen in razumljiv 152 2,9605 0,1076 1,3267 4,00 

dobro zasnovan 152 2,8092 0,0982 1,2111 4,00 

mešanica finančnih in nefinančnih oblik 152 2,6184 0,1096 1,3516 2,00 

stimulativno naravnan 152 2,5921 0,1037 1,2782 2,00 

pravičen do vseh zaposlenih 152 2,5789 0,1175 1,4490 4,00 

naravnan tako, da se osebno razvijam in 

izpopolnjujem 

152 2,5724 0,1091 1,3451 4,00 

oblikovan tako, da so naloge, cilji in 

nagrade natančno opredeljeni 

152 2,5000 0,1023 1,2607 2,00 

glede na konkurenčna podjetja v panogi 

dober 

152 2,2500 0,1382 1,7041 2,00 

objektiven in ne dopušča osebne presoje 152 2,0987 0,0899 1,1084 2,00 

sploh nimamo sistema nagrajevanja 152 1,9803 0,1037 1,2788 2,00 

število veljavnih enot 152     

Na podlagi rezultatov ugotavljamo, da so zaposleni najslabše ocenili trditev, da je 

sistem nagrajevanja "objektiven in ne dopušča osebne presoje". Aritmetična sredina za 

omenjeno trditev znaša 2,10. Frekvenčna porazdelitev (priloga 2, tabela 2.1) za 

omenjeno trditev nam kaţe, da 48 % vprašanih meni, da je sistem neobjektiven in 

podvrţen osebnim presojam in interesom. Če temu dodamo še, da je 17 % takih, ki so 

izbrali srednjo moţnost, je slika bolj jasna. Anketiranci so tudi mnenja, da je sistem 

nagrajevanja slabši glede na konkurenčna podjetja v panogi. Aritmetična sredina za to 

vprašanje je 2,25. Pomemben podatek pri tej trditvi pa je, da 28 % anketirancev ne ve 

ali ne ţeli odgovarjati.  

Iz ostalih rezultatov je razvidno, da anketiranci menijo, da sistem nagrajevanja ni 

posebno pravičen do vseh zaposlenih v prodajnih sluţbah, da ni stimulativen, cilji in 

nagrade niso natančno opredeljeni ter da se sami osebno ne izpopolnjujejo. Natančen 

vpogled v frekvenčno porazdelitev (priloga 2, tabele od 2.1a do 2.1d) nam pokaţe, da 

imamo tudi tukaj dva izrazita nasprotujoča si pola odgovorov – frekvenčne porazdelitve 

posameznih odgovorov kaţejo podobne odstotke strinjanja oz. ne strinjanja. Pri 

odgovorih prevladujejo srednje in niţje vrednosti, ki niso tako izrazite nasproti 

zadovoljivim ocenam, da bi lahko z gotovostjo rekli, da so sistemi nagrajevanja slabi 

oz. nestimulativni. Ker je preveč nihanj ocen in so odgovori zelo različni, ne morem z 

gotovostjo reči, ali posamezne lastnosti opisujejo realno stanje. Za izluščenje skupnih 

faktorjev, ki vplivajo na zadovoljstvo sistema nagrajevanja, je bilo potrebno narediti 

faktorsko analizo. 
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Tabela 9.2 Ocene aritmetičnih sredin za trditve vprašanja V1 

OBSTOJEČI SISTEM NAGRAJEVANJA
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Deseto vprašanje smo namerno izločil iz skupne obravnave. Za razliko od ostalih 

trditev, ki so opisovala merjeno dimenzijo – sistem nagrajevanja, smo z deseto 

preverjali obstoj sistema nagrajevanja. Aritmetična sredina trditve je 1,98. Iz rezultatov 

je razvidno, da so sistemi nagrajevanja prisotni v podjetjih. Glede na strinjanje z 

ostalimi trditvami lahko sklepamo, da zaposleni v prodajnih oddelkih obstoječim 

sistemom nagrajevanja niso naklonjeni. 

9.1.2 Faktorska analiza trditev V1 

S faktorsko analizo
23

 smo poskušali določiti manjše število skupnih faktorjev, ki bi 

bolje pojasnjevali povezavo med opisovanimi spremenljivkami. Faktorski model 

ocenjujemo v dveh korakih (Kodrič 2006): 

 ocena deleţa variance proučevanih spremenljivk, pojasnjenega s skupnimi 

faktorji (komunalitetami)
24

 z metodo glavnih osi ali metodo največjega 

verjetja; 

 ocena faktorskih uteţi s poševno in pravokotno roatcijo.
25

 

                                                 

 
23

 Pri poteku in razlagah rezultatov faktorske analizi smo se opirali na ameriškega avtorja 

Joshepa F. Haira (2010) in Marka Pahorja (2009). 
24

 Komunaliteta je ocena deleţa variance proučevanih spremenljivk pojasnjenega s 

skupnimi faktorji (Kodrič 2006). 
25

 Rotacijo faktorjev uporabimo, če s predhodno metodo dobljenih faktorjev ne znamo 

smiselno interpretirati; ţelimo izrazitejše faktorske uteţi (Kodrič, 2006). 
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Korelacijska matrika nam pokaţe, da so povezave med povprečnimi vrednostmi 

ocen spremenljivk relativno šibke.
26

 Najprej smo izločili spremenljivko "sploh nimamo 

sistema nagrajevanja", ker kaţe zelo nizko in negativno povezanost z ostalimi v 

sistemu. Omenjena spremenljivka tudi vsebinsko ne vpliva na obravnavani problem 

obstoječega sistema nagrajevanja. Zaradi šibkih povezav med spremenljivkami lahko 

sklepam, da na obstoječi sistem nagrajevanja vplivajo tudi specifični dejavniki. V prvi 

fazi smo opravili faktorsko analizo z metodo glavnih osi z devetimi spremenljivkami v 

sistemu. Vrednost indeksa Kaiser-Meyer-Olkinovega testa je 0,878 (Tabela 9.3), kar 

pomeni, da je izbrani vzorec primeren za faktorsko analizo. Bartlettov test sferičnosti je 

statistično značilen, torej faktorski model pojasni dovolj variance spremenljivk, 

opazovane spremenljivke so povezane med seboj in podatki so primerni za nadaljnjo 

analizo. S pomočjo obeh podatkov lahko zaključimo, da je izvedba faktorske analize 

smiselna. S tveganjem, manjšim od 5 %, smemo zavrniti ničelno domnevo, da je 

korelacijska matrika enaka matriki enote (Kodrič 2006). 

Tabela 9.3 KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin mera za 

oceno primernosti vzorčenja 

  0,878 

Bartlettov test  

sferičnosti 

Chi – kvadrat 

statistika 528,995 

St. prostosti 0,36 

  St. tveganja 0,000 

V nadaljevanju je bilo potrebno ugotoviti optimalno število faktorjev, s katerimi 

bomo najbolje opisali variabilnost osnovnega pojava. Računsko lahko največje število 

skupnih faktorjev dobimo s pomočjo naslednjega ulomka: 

št. faktorjev = (n-1)/2; n= št. spremenljivk v modelu 

Z ustreznim številom faktorjev ţelimo veliko število spremenljivk zmanjšati na 

manjše enote, ki imajo skupne značilnosti, in z njimi laţje pojasnimo čim več 

variabilnosti proučevanega pojava. V našem primeru je izračun pokazal, da lahko 

pričakujemo največ štiri faktorje, ki bodo dobro opisovali sistem nagrajevanja v 

prodajnih oddelkih podjetij. 

                                                 

 
26

 Korelacija – ali korelacijski koeficient je številka mera, ki predstavlja moč linearne 

povezanosti dveh spremenljivk. Korelacijo je moč meriti z več različnimi koeficienti, 

prilagojenimi za različne tipe podatkov, ki so na voljo. Najbolj znan je Pearsonov korelacijski 

koeficient, ki je računan na podlagi kovariance in standardnih odklonov serij obeh spremenljivk. 

Vrednost korelacijskega koeficienta je vedno na intervalu (-1,+1). Če je korelacijski koeficient 

blizu 0, je odvisnost med numeričnima spremenljivkama majhna, če je blizu 1 ali -1, je 

odvisnost velika. Korelacijsko odvisnost merimo tudi z determinacijskim koeficientom, 

indeksom korelacije in koeficientom alineacije (Kodrič 2006). 
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Najprej smo poskušali oceniti model s pomočjo metode glavnih osi.
27

 V model smo 

uvrstil vse spremenljivke. Preko koeficientov v korelacijski matriki (priloga 2, tabela 

2.2) in komunalitet
28

(priloga 2, tabela 2.3) smo v nadaljevanju izluščili kombinacijo 

spremenljivk, ki kar najbolj opisujejo merjen pojav. Po številnih poskusih, tudi z 

metodo največjega verjetja
29

 smo oblikovali model z naslednjimi spremenljivkami: 

 V1_1 – dobro zasnovan; 

 V1_2 – pravičen do vseh zaposlenih (mešanica finančnih in nefinančnih oblik); 

 V1_3 – popolnoma jasen; 

 V1_4 – stimulativno naravnan; 

 V1_6 – objektiven in ne dopušča osebne presoje; 

 V1_7 – mešanica finančnih in nefinančnih oblik; 

 V1_9 – oblikovan tako, da se osebno razvijam in izpopolnjujem. 

Z dobljenim modelom s sedmimi spremenljivkami (priloga 2, tabela 2.4) lahko 

pojasnimo 68 % celotne variabilnosti merjenega pojava. 

Metode faktorske analize nam po navadi za interpretacijo ne dajo zadovoljivih 

rezultatov, zato se odločimo za rotacijo faktorskih osi, saj te niso fiksne. Rotiramo jih v 

ţelji, da dobimo boljši model. Pri tem lahko uporabimo pravokotne ali poševne rotacije. 

Z rotacijo faktorjev hočemo razjasniti, na katere spremenljivke ima določen faktor 

dominantni vpliv. Tam, kjer je faktorska analiza pokazala visoke uteţi, ţelimo le–te še 

zvišati; tam kjer so nizke, pa še zniţati. Opravljena je bila pravokotna rotacija
30

 

faktorjev, imenovana Varimax.
31

 V tabeli 9.4 lahko vidimo, da smo z rotacijo faktorjev 

dobili sistem, kjer lahko z dvema skupnima faktorjema pojasnimo 68 % celotne 

variabilnosti sistema nagrajevanja v podjetjih. 

 

 

 

 

 

                                                 

 
27

 Gre za prevod angleške besedne zveze Principal axis factoring. 
28

 Deleţ variance, pojasnjen s skupnimi faktorji (hi
2 
) (Kodrič 2006). 

29
 Gre za prevod angleške besedne zveze Maximum likelihood. 

30
 Uporabljamo jo, kadar faktorji niso korelirani med seboj. V bistvu so, ampak je stopnja 

nizka in lahko rečemo, da niso (Kodrič 2006). 
31

 Varimax je najbolj znana metoda, pri kateri skušamo doseči, da ima vsaka spremenljivka 

visoko faktorsko uteţ samo na enem faktorju, pri drugih pa skoraj 0. 
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Tabela 9.4 Celotna pojasnjena varianca 

 

Začetne lastne vrednosti             

(Initial Eigenvalues) 

Ekstrakcijski seštevki 

kvadratov uteţi (Extraction 

Sums of Squared Loadings) 

Rotacijski seštevki 

kvadratov uteţi (Rotation 

Sums of Squared 

Loadings) 

Faktor Skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumulat

iva v % Skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumulati

va v % Skupaj 

Deleţ 

varian

ce v % 

Kumulat

iva v % 

1 3,68 52,62 52,62 3,27 46,70 46,70 2,60 37,19 37,19 

2 1,10 15,64 68,27 0,67 9,58 56,27 1,34 19,08 56,27 

3 0,60 8,61 76,87       

4 0,54 7,67 84,54       

5 0,44 6,32 90,86       

6 0,34 4,91 95,77       

7 0,30 4,23 100,00             

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring)    

Iz tabele 9.4 lahko razberemo, da je sistem z rotacijo faktorjev povsem enak tistemu 

brez; oba z enakim številom faktorjev pojasnita 68 % celotne variabilnosti merjenega 

pojava. Metoda Varimax je sistem izboljšala na ta način, da imajo opazovane 

spremenljivke bolj izrazite faktorske uteţi samo na enem faktorju. Opravljena je bila 

tudi poševna rotacija Oblimin, ki pa ni prinesla izboljšave modela. Ocene faktorskih 

uteţi so ne glede na uporabljeno rotacijo bolj ali manj enake, na podlagi česar lahko 

sklepamo o stabilnosti kazalnikov. 

Tabela 9.5 Matrika rotiranih faktorjev 

 Faktor  

  1 2 

dobro zasnovan 0,75  

pravičen 0,65  

popolnoma jasen 0,74  

stimulativen 0,78  

osebno se razvijam 0,61  

objektiven  0,84 

mešanica finančnih in 

nefinančnih oblik   0,57 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring) 

Metoda rotacije: Varimax (with Kaiser Normalization) 

a. Rotacija skonvergira v 3 poskusih   
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Po ekstrakciji z metodo glavnih osi in pravokotno rotacijo Varimax lahko izluščimo 

dva faktorja oz. dimenziji, s katerima lahko dobro pojasnimo sistem nagrajevanja v 

prodajnih oddelkih izbranih podjetij: 

1. F1_V1: objektiven mix vsebuje trditvi:  

 V1_6 – objektiven in ne dopušča osebne presoje; 

 V1_7 – mešanica finančnih in nefinančnih oblik. 

2. F2_V1: pravičen in stimulativen vsebuje trditve: 

 V1_1 – dobro zasnovan; 

 V1_2 – pravičen do vseh zaposlenih; 

 V1_3 – popolnoma jasen in razumljiv; 

 V1_4 – stimulativno naravnan; 

 V1_9 – oblikovan tako, da se osebno razvijam. 

9.1.3 Ocena regresijske funkcije 

Za potrebe nadaljnje analize smo uvedli novi spremenljivki F1_V1 in F2_V1. Novi 

spremenljivki vsebujeta ocene aritmetičnih sredin vseh spremenljivk, ki so zajete v 

vsakem izmed faktorjev. Za oba dobljena skupna faktorja iz predhodne analize smo 

izračunali novo povprečje ocen aritmetičnih sredin. Za podrobnejšo analizo vpliva 

dobljenih faktorjev na proučevani pojav smo v nadaljevanju opravili regresijsko 

analizo.
32

 

Ocena dobljene regresijske funkcije (priloga 2, tabeli 2.5 in 2.5a): 

Zadovoljstvo s sistemom in delom = a – 4,471*10
2
F1_V1 + 0,483F2_V1 

Oceno parcialnega koeficienta b2 = 0.483 lahko tolmačimo tako: na podlagi 

vzorčnih podatkov anketiranih zaposlenih v prodajnih sluţbah ugotavljamo, da se 

zadovoljstvo s sistemom in pogoji dela v prodajnih oddelkih poveča v povprečju za 

0,483 odstotne točke, če se vrednost faktorja F2_V1 – pravičen in stimulativen v 

povprečju poveča za 1, ob tem pa druga neodvisna spremenljivka ostane 

nespremenjena. 

Preizušamo domnevo, da vsi parcialni regresijski koeficienti niso enaki nič, torej da 

je spremenljivka zadovoljstvo s sistemom in pogoji dela odvisna od vsaj ene izmed 

                                                 

 
32

 Regresijska analiza je statistična metoda, ki nam pomaga analizirati odnos med odvisno 

spremenljivko in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. V nadaljevanju oblikujemo 

predpostavke o odnosih med spremenljivkami, postavimo regresijski model, ki ga testiramo na 

izbranem vzorcu. S pomočjo regresijske analize nato ocenimo parametre modela in statistični 

pomen tega modela (Rogelj 1999, 112).  



Rezultati in diskusija 

 90 

zgornjih dveh neodvisnih spremenljivk. Preizkus opravimo s pomočjo F-preizkusa
33

 

(priloga 2, tabela 2.5b): 

H0: β1=β2 =0 

H1: vsaj en βi ≠ 0 

F = 12,54 > Fα=0,05, m1 = 2, m2 = ∞ = 5,30 → odčitano iz tablic 

Na podlagi vzorčnih podatkov anketirancev lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja 

zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je vsaj eden izmed regresijskih 

koeficientov različen od 0. To pomeni, da vsaj ena izmed vključenih spremenljivk 

dejansko vpliva na zadovoljstvo s sistemom in pogoji dela. Da bi ugotovili, katera 

izmed neodvisnih spremenljivk vpliva na zadovoljstvo s sistemom in pogoji dela je 

potrebno preizkusiti domneve o posameznih parcialnih regresijskih koeficientih. 

Preizkusimo domnevo, da je regresijski koeficient β1 enak nič: 

H0: β1 = 0  

H1: βi ≠ 0 

Iz izpisa (priloga 2, tabela 2.5a) odčitamo vrednost t-preizkusa: t=-0,440. Natančna 

stopnja tveganja za zavrnitev ničelne domneve je P = 0,661 (za dvostranski preizkus). 

Ker je natančna stopnja tveganja višja od najvišje sprejemljive stopnje tveganja α = 

0,05, ničelne domneve ne moremo zavrniti. Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo 

pri zadosti nizki stopnji tveganja zavrniti ničelne domneve, da je regresijski koeficient 

β1 enak nič. Ne moremo torej trditi, da skupni faktor F1_V1 statistično značilno vpliva 

na zadovoljstvo sistema in pogoje dela v anketiranih podjetjih. 

0 2

1 2

: 0

: 0

H

H
 

Iz izpisa (priloga 2, tabela 2.5a) odčitamo vrednost t-preizkusa: t = 4,669. Natančna 

stopnja tveganja za zavrnitev ničelne domneve je P = 0,000. Ker je natančna stopnja 

tveganja manjša od najvišje sprejemljive stopnje tveganja α = 0,05, lahko zavrnemo 

ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da na podlagi vzorčnih podatkov pri zadosti nizki 

stopnji tveganja sprejmemo H1, da je regresijski koeficient β2 različen od nič. Trdimo 

lahko, da skupni faktor F2_V1 – pravičen in stimulativen statistično značilno vpliva na 

zadovoljstvo s sistema nagrajevanja in pogoje dela v anketiranih podjetjih. Na podlagi 

rezultatov ocenjene regresijske funkcije lahko sklepamo, da anketirani zaposleni v 

prodajnih oddelkih imajo sistem nagrajevanja za dober takrat, ko je le-ta po njihovem 

                                                 

 
33

 S pomočjo F-preizkusa lahko v primeru linearne regresije preverimo domnevo o 

neodvisnosti med proučevanima spremenljivkama. Opredeljen je kot razmerje med oceno 

pojasnjene in nepojasnjene variance (Rogelj 1999, 107). 
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prepričanju pravičen in stimulativen. Bolj kot bo, po njihovo, pravičen in stimulativen, 

bolj ga bodo dojemali kot dobrega in motivirajočega. 

9.1.4 Analiza trditev V2 

V drugem delu prvega sklopa (priloga 1) je bilo osem trditev vezanih na preference 

z naštetimi splošnimi oblikami nagrajevanja. Anketiranci so morali izraziti strinjanje s 

trditvami na lestvici od 1 do 5,
34

 lahko so izbrali tudi odgovora ne vem in ne ţelim 

odgovarjati. 

Iz tabel 9.6 in 9.7 je razvidno, da so ocene strinjanja s trditvami, v primerjavi tistimi 

iz prvega dela I. sklopa, bolj enotne. Tudi ocene aritmetičnih sredin so v povprečju višje 

od predhodnega sklopa. Iz tabele lahko tudi razberemo, da sta najpogostejši oceni 3 in 

4; tudi ob pogledu na ocene standardnih odklonov lahko sklepamo, da so bili pri 

odgovorih bolj enotni kot pri trditvah V1. 

Tabela 9.6 Opisne statistike za trditve vprašanja V2 

Preference z različnimi oblikami 

nagrad: št. enot 

Ocena 

aritmetične 

sredina 

std. napaka 

ocene aritm. 

sredine 

std. 

odklon modus 

stimulativno okolje me zelo 

motivira 

152 4,1645 0,0778 0,9591 4,00 

najboljša kombinacija nagrad je 

mešanica denarnih in nedenarnih 

oblik 

152 3,7237 0,1065 1,3132 4,00 

osebna motivacija je močnejša od 

denarja 

152 3,1382 0,0915 1,1279 3,00 

ugled med sodelavci in v 

zunanjem okolju  

152 2,9145 0,0974 1,2012 3,00 

denar je najboljši motivator 152 2,8224 0,1128 1,3911 4,00 

nefinančne nagrade me najbolj 

motivirajo 

152 2,4605 0,0791 0,9757 3,00 

ne potrebujem posebnih nagrad 152 2,2895 0,1012 1,2482 2,00 

pohvala je več vredna kot denarne 

nagrade 

152 1,5724 0,0572 0,7057 1,00 

število veljavnih enot 152     

Posebno izstopa ocena aritmetične sredine za strinjanje s trditvijo "stimulativno 

okolje me zelo motivira". Trditev ima povprečno oceno aritmetične sredine 4,16. Takoj 

za njo lahko izpostavimo trditev "najboljša kombinacija nagrad je mešanica denarnih in 

nedenarnih oblik", ki ima oceno 3,72. Tudi glede na oceno standardnega odklona lahko 

sklepamo, da so bili anketiranci pri odgovorih na ti dve vprašanji kar enotni. 

Anketiranci se tudi kar strinjajo s trditvijo, da je "osebna motivacija močnejša od 

denarja", ocena je 3,14.  

                                                 

 
34

 1 = popolnoma se ne strinjam in 5 = popolnima se strinjam. 
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Vse ostale trditve imajo povprečno oceno aritmetične sredine pod tri. Sklepamo 

lahko, da so bile preostale trditve za anketirance ne zanimive oziroma nimajo za njih 

velikega pomena. V skladu z zastavljeno hipotezo o denarju kot najboljšemu 

motivatorju zaposlenih v prodajnih sluţbah lahko rečemo, da iz odgovorov sledi, da to 

ni res. Povprečna ocena aritmetične sredine je 2,82. Prav tako se anketiranci niso 

strinjali s trditvama, da so "nefinančne nagrade najboljši motivator" in da "ne 

potrebujejo posebnih nagrad za motivacijo" pri delu. Najniţjo oceno so anketiranci 

namenili trditvi "pohvala je več vredna kot denarne nagrade", in sicer samo 1,57. 

Tabela 9.7 Ocene aritmetičnih sredin za trditve vprašanja V2 

 

Iz odgovorov izhaja, da so osebna motivacija in zunanji dejavniki (okolje, ugled) 

pomembni faktorji pri motiviranju zaposlenih. Anketiranci se ne strinjajo, da je dovolj 

samo pohvala in da je denar najboljši motivator. Denar še vedno mora biti kot osnova, 

ni pa več dovolj kot samostojen faktor. Tako kot niso dovolj sami nefinančni dejavniki. 

Ugotavljamo, da je prava mera oblik nagrajevanja v kombinaciji finančnih in 

nefinančnih dejavnikov. 

Faktorska analiza z osmimi spremenljivkami trditev V2 ni dala ţelenih rezultatov. 

Na podlagi vsebovanih spremenljivk sistem ni mogel izluščiti skupnih faktorjev, ki bi 

dobro opisovali merjeni pojav oziroma preferenco z različnimi oblikami nagrad. 

Opravili smo tudi regresijsko analizo z vključeno odvisno spremenljivko V3. Ocena 

regresijske analize je pokazala, da nobena izmed vključenih spremenljivk statistično 

značilno ne vpliva na zadovoljstvo s sistemom nagrajevanja (priloga 2, tabela 2.6). 
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9.1.5 Analiza vprašanja V3 

V tretjem delu prvega sklopa je bilo samostojno vprašanje o zadovoljstvu s 

sistemom nagrajevanja in pogoji dela v prodajnem oddelku. Anketiranci so morali 

izraziti strinjanje s trditvijo s pomočjo Likertove lestvice od 1 do 5. Lahko so izbrali 

tudi odgovora "ne vem" in "ne ţelim odgovarjati". Iz tabele 9.8 je razvidno, da smo 

zbrali sto štirideset uporabnih odgovorov. Aritmetična sredina 3,33 je presenetljivo 

visoka, če jo pogledamo skozi oči trenutne gospodarske krize. Zaposleni so mnenja, da 

obstoječi sistemi nagrajevanja in pogoji dela niso slabi, prav nasprotno, pravijo, da so 

relativno dobri. Podatek je potrebno interpretirati tudi z drugega zornega kota in reči, da 

so odgovori pogojeni s trenutno gospodarsko situacijo in razmerami, zaposleni mislijo, 

da so obstoječi sistemi zadovoljivi. V pričakovanjih pred opravljeno raziskavo smo bili 

prepričani, glede na teţko situacijo in negativno javno mnenje, da so sistemi 

nagrajevanja vse prej kot dobri. 

Tabela 9.8 Opisne statistike za vprašanje V3 

 

št. 

enot 

aritmetična 

sredina 

std. napaka 

ocene aritm. 

sredine 

std. 

odklon modus 

Kako ste zadovoljni s sistemom 

nagrajevanja in pogoji dela v prodajnem 

oddelku vašega podjetja? 140 3,329 0,082 0,97 4,0 

število veljavnih enot  

manjkajoče enote ali odgovori ne vem in 

nočem odgovarjati 

140     

12 
    

9.2 Rezultati in analiza trditev II. sklopa 

V drugem sklopu vprašalnika je bilo enaindvajset trditev povezanih z zadovoljstvom in 

motivacijo pri delu. Anketiranci so izraţali strinjanje s trditvami na lestvici od 1 do 5. 

Lahko so izbrali tudi odgovora "ne vem" in" ne ţelim odgovarjati". 

Iz tabele 9.9 lahko sklepamo, da je navkljub resni gospodarski krizi in zaostrenim 

pogojem dela sama ocena z zadovoljstvom pri delu dobila najvišjo povprečno oceno, 

3,95. V zgornjem delu tabele ocen povprečnih aritmetičnih sredin najdemo predvsem 

strinjanje s trditvam, ki govorijo o samostojnosti pri delu, dostopu do informacij in 

ključnih znanj ter o zagotovitvi stabilnega in varnega okolja. Najniţje ocene so 

zabeleţile trditve finančnega značaja. Zaposleni niso zadovoljni z višino plače ter z 

odstotkom variabilnega dela; ocene 2,73 in 3,09. 
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Tabela 9.9 Opisne statistike za trditve vprašanja V4 

Strinjanje s trditvami II. sklopa V4 

št. 

enot 

ocena 

aritmetične 

sredine 

std. napaka 

ocene aritm. 

sredine 

std. 

odklon modu

s 

V4_17 delo, ki ga opravljam je zanimivo 149 3,953 0,077 0,940 4 

V4_8 pri svojem delu sem samostojen 151 3,828 0,073 0,900 4 

V4_20 opravljeno delo mi zagotavlja 

dostojanstvo in zadovoljstvo 

150 3,673 0,070 0,863 4 

V4_9 pri svojem delu imam dostop do 

informacij in ključnih znanj, ki so potrebna 

za kvalitetno opravljanje dela 

149 3,638 0,075 0,910 4 

V4_14 podjetje mi zagotavlja varno in 

stabilno delovno okolje 

151 3,576 0,092 1,128 4 

V4_19 nadrejeni me spoštujejo in cenijo 140 3,550 0,084 0,992 4 

V4_4 natančno vem, kaj moram narediti, da 

bom dosegel zastavljene cilje 

147 3,531 0,085 1,029 4 

V4_13 vključen sem v sprejemanje 

odločitev, ki so povezane z mojim delom 

145 3,497 0,084 1,008 4 

V4_12 za uspešno opravljanje nalog imam 

vso podporo nadrejenih in vodstva podjetja 

145 3,497 0,090 1,081 4 

V4_6 delo mi omogoča osebni in 

intelektualni razvoj 

145 3,483 0,084 1,008 4 

V4_10 imam moţnost sprejemanja odločitev, 

ki so vezana na kvaliteto mojega dela 

148 3,466 0,074 0,899 4 

V4_15 delo v podjetju mi omogoča ugled 

tako znotraj podjetja kot v zunanjem okolju 

147 3,422 0,082 0,999 4 

V4_3 podjetje mi nudi dodatne finančne 

ugodnosti (pokojninski steber; uporaba avta, 

telefona; izobraţevanja; boţičnica; udeleţba 

pri razdelitvi dobička) 

148 3,405 0,101 1,228 4 

V4_5 na delovnem mestu imam moţnost 

osebne rasti in razvoja 

146 3,349 0,093 1,118 4 

V4_16 nadrejeni me usmerjajo in vodijo s 

ciljem doseganja dobrih poslovnih rezultatov 

151 3,344 0,079 0,973 4 

V4_11 za uspešno opravljeno delo dobim 

pohvalo ali priznanje s strani nadrejenih 

144 3,333 0,091 1,097 4 

V4_21 z lahkoto se identificiram z vizijo in 

vrednotami podjetja 

147 3,299 0,083 1,003 3 

V4_7 delo mi omogoča doseganje osebne 

izpopolnitve in samopotrjevanja 

147 3,299 0,088 1,069 4 

V4_18 pri svojem delu lahko izkoristim vse 

sposobnosti in znanje, ki ga imam 

150 3,240 0,098 1,197 4 

V4_2 poleg plače dobim tudi odstotek 

variabilnega dela – plačilo za uspešnost, ki je 

odvisno od moje uspešnosti 

145 3,090 0,104 1,258 4 

V4_1 z višino svoje osnovne plače sem 

zadovoljen 

150 2,793 0,096 1,172 4 
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Iz dobljenih ocen lahko sklepamo, da so zaposleni v prodajnih oddelkih izbranih 

podjetij relativno zadovoljni s svojim statusom in samostojnostjo pri delu. Več si ţelijo 

sodelovanja z nadrejenimi, več ţelijo povratnih informacij, bolj si ţelijo finančne 

pomoči ter nefinančnih prijemov – na primer pohval. S pomočjo teh dejavnikov bi se 

laţje identificirali z vizijo in poslanstvom podjetij ter dosegali boljše rezultate na 

področju osebe rasti in razvoja. V nadaljevanju poglavja so predstavljene frekvenčne 

porazdelitve za vprašanje V4. 

V tabeli 9.10 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "z višino 

svoje osnovne plače sem zadovoljen". Ocena aritmetične sredine je 2,79. Največ 

anketirancev je trditev ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da so v 

povprečju anketiranci relativno nezadovoljni z osnovno plačo. Ta trditev je imela 

najniţjo povprečno oceno celotnega II. sklopa. 

Tabela 9.10 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "z višino svoje osnovne 

plače sem zadovoljen" – V4_1 

V tabeli 9.11 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "poleg plače 

dobim tudi odstotek variabilnega dela – plačilo za uspešnost, ki je odvisno od moje 

uspešnosti". Ocena aritmetične sredine je 3,08. Največ anketirancev je strinjanje ocenilo 

z oceno 4. Dobljene ocene pomenijo, da v povprečju 44 % anketirancev dobi variabilni 

del in prav tako 44% jih tega dodatka nima. 

 

 

 

V4_1 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 24 15,8 16,0 16,0 

2 41 27,0 27,3 43,3 

3 35 23,0 23,3 66,7 

4 42 27,6 28,0 94,7 

5 8 5,3 5,3 100,0 

Veljavnih 150 98,7 100,0 

 Manjkajoče 2 1,3 

  Skupaj 152 100     



Rezultati in diskusija 

 96 

Tabela 9.11 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "poleg plače dobim tudi 

odstotek variabilnega dela – plačilo za uspešnost, ki je odvisno od 

moje uspešnosti" – V4_2 

V tabeli 9.12 je frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "podjetje mi nudi 

dodatne finančne ugodnosti". Ocena aritmetične sredine je 3,40. Največ anketirancev je 

strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je v povprečju 61 % 

anketirancev deleţnih dodatnih finančnih ugodnosti s strani podjetja. 

Tabela 9.12 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "podjetje mi nudi 

dodatne finančne ugodnosti" – V4_3 

V4_2 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 21 13,8 14,5 14,5 

2 34 22,4 23,4 37,9 

3 12 7,9 8,3 46,2 

4 67 44,1 46,2 92,4 

5 11 7,2 7,6 100,0 

Veljavnih 145 95,4 100,0  

Manjkajoče 7 4,6   

Skupaj 152 100     

V4_3 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 17 11,2 11,5 11,5 

2 21 13,8 14,2 25,7 

3 16 10,5 10,8 36,5 

4 73 48,0 49,3 85,8 

5 21 13,8 14,2 100,0 

Veljavnih 148 97,4 100,0 

 Manjkajoče 4 2,6 

  Skupaj 152 100     
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V tabeli 9.13 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "natančno 

vem kaj moram narediti, da bom dosegel zastavljene cilje". Ocena aritmetične sredine je 

3,53. Največ anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, 

da so v povprečju 62 % anketirancem naloge in zadolţitve za dosego ciljev podjetja 

popolnoma jasne. 

Tabela 9.13 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "natančno vem, kaj 

moram narediti, da bom dosegel zastavljene cilje" – V4_4 

V tabeli 9.14 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo " na 

delovnem mestu imam moţnost osebne rasti in razvoja". Ocena aritmetične sredine je 

3,34. Največ anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, 

da v povprečju več kot 50 % anketirancev meni, da ima moţnost osebne rasti in razvoja. 

Tabela 9.14 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "na delovnem mestu 

imam moţnost osebne rasti in razvoja" – V4_5 

V tabeli 9.15 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "delo mi 

omogoča osebni in intelektualni razvoj". Ocena aritmetične sredine je 3,48. Največ 

anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da v 

povprečju 50 % anketirancev meni, da jim delo omogoča osebni in intelektualni razvoj. 

V4_4 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 10 6,6 6,8 6,8 

2 13 8,6 8,8 15,6 

3 29 19,1 19,7 35,4 

4 79 52,0 53,7 89,1 

5 16 10,5 10,9 100,0 

Veljavnih 147 96,7 100,0 

 Manjkajoče 5 3,3 

  Skupaj 152 100     

V4_5 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 11 7,2 7,5 7,5 

2 26 17,1 17,8 25,3 

3 25 16,4 17,1 42,5 

4 69 45,4 47,3 89,7 

5 15 9,9 10,3 100,0 

Veljavnih 146 96,1 100,0 

 Manjkajoče 6 3,9 

  Skupaj 152 100     
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Tabela 9.15 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "delo mi omogoča osebni 

in intelektualni razvoj" – V4_6 

V tabeli 9.16 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "delo mi 

omogoča doseganje osebne izpopolnitve in samopotrjevanja". Ocena aritmetične 

sredine je 3,29. Največ anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene 

pomenijo, da 42,7 % anketirancev meni, da jim delo ne omogoča osebne izpopolnitve. 

Tabela 9.16 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "delo mi omogoča 

doseganje osebne izpopolnitve in samopotrjevanja" – V4_7 

V tabeli 9.17 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "pri svojem 

delu sem samostojen". Ocena aritmetične sredine je 3,82. Največ anketirancev je 

strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da so v večini anketiranci 

samostojni pri delu. 

V4_6 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 7 4,6 4,8 4,8 

2 21 13,8 14,5 19,3 

3 25 16,4 17,2 36,6 

4 79 52,0 54,5 91,0 

5 13 8,6 9,0 100,0 

Veljavnih 145 95,4 100,0 

 Manjkajoče 7 4,6 

  Skupaj 152 100     

V4_7 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 12 7,9 8,2 8,2 

2 23 15,1 15,6 23,8 

3 30 19,7 20,4 44,2 

4 73 48,0 49,7 93,9 

5 9 5,9 6,1 100,0 

Veljavnih 147 96,7 100,0  

Manjkajoče 5 3,3   

Skupaj 152 100     
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Tabela 9.17 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "pri svojem delu sem 

samostojen" – V4_8 

V tabeli 9.18 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "pri svojem 

delu imam dostop do informacij in ključnih znanj, ki so potrebna za kvalitetno 

opravljanje dela". Ocena aritmetične sredine je 3,63. Največ anketirancev je strinjanje 

ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da so anketiranci relativno zadovoljni z 

dostopom do informacij in znanj. 

Tabela 9.18 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "pri svojem delu imam 

dostop do informacij in ključnih znanj, ki so potrebna za kvalitetno 

opravljanje dela" – V4_9 

V tabeli 9.19 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "imam 

moţnost sprejemanja odločitev, ki so vezana na kvaliteto mojega dela". Ocena 

aritmetične sredine je 3,46. Največ anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. 

Dobljene ocene pomenijo, da so anketiranci relativno zadovoljni s samostojnostjo pri 

sprejemanju odločitev.  

V4_8 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,0 2,0 

2 12 7,9 7,9 9,9 

3 22 14,5 14,6 24,5 

4 85 55,9 56,3 80,8 

5 29 19,1 19,2 100,0 

Veljavnih 151 99,3 100,0  

Manjkajoče 1 0,7   

Skupaj 152 100     

V4_9 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 4 2,6 2,7 2,7 

2 13 8,6 8,7 11,4 

3 35 23,0 23,5 34,9 

4 78 51,3 52,3 87,2 

5 19 12,5 12,8 100,0 

Veljavnih 149 98,0 100,0  

Manjkajoče 3 2,0   

Skupaj 152 100     
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Tabela 9.19 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "imam moţnost 

sprejemanja odločitev, ki so vezana na kvaliteto mojega dela" – 

V4_10 

V tabeli 9.20 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "za uspešno 

opravljeno delo dobim pohvalo ali priznanje s strani nadrejenih". Ocena aritmetične 

sredine je 3,33. Največ anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene 

pomenijo, da je polovica anketirancev deleţna pohval za dobro opravljeno delo. 

Tabela 9.20 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "za uspešno opravljeno 

delo dobim pohvalo ali priznanje s strani nadrejenih" – V4_11 

V tabeli 9.21 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "za uspešno 

opravljanje nalog imam vso podporo nadrejenih in vodstva podjetja". Ocena aritmetične 

sredine je 3,49. Največ anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene 

pomenijo, da je skoraj 60 % anketirancev deleţnih podpore vodstva pri opravljanju 

delovnih zadolţitev. 

V4_10 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,0 2,0 

2 22 14,5 14,9 16,9 

3 36 23,7 24,3 41,2 

4 77 50,7 52,0 93,2 

5 10 6,6 6,8 100,0 

Veljavnih 148 97,4 100,0  

Manjkajoče 4 2,6   

Skupaj 152 100     

V4_11 Frekvenca 

Relativna frekvenca  

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 9 5,9 6,3 6,3 

2 27 17,8 18,8 25,0 

3 31 20,4 21,5 46,5 

4 61 40,1 42,4 88,9 

5 16 10,5 11,1 100,0 

Veljavnih 144 94,7 100,0  

Manjkajoče 8 5,3   

Skupaj 152 100   
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Tabela 9.21 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "za uspešno opravljanje 

nalog imam vso podporo nadrejenih in vodstva podjetja" – V4_12 

V tabeli 9.22 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "vključen 

sem v sprejemanje odločitev, ki so povezane z mojim delom". Ocena aritmetične 

sredine je 3,49. Največ anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene 

pomenijo, da je skoraj 56 % anketirancev vključenih v sprejemanje odločitev, ki 

vplivajo na njihovo delo. 

Tabela 9.22 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "vključen sem v 

sprejemanje odločitev, ki so povezane z mojim delom" – V4_13 

V tabeli 9.23 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "podjetje mi 

zagotavlja varno in stabilno delovno okolje". Ocena aritmetične sredine je 3,57. Največ 

anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da 67 % 

anketirancev pravi, da mu podjetje, v katerem dela, zagotavlja varno in stabilno okolje 

za delo. 

V4_12 Frekvenca 

Relativna frekvenca  

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 13 8,6 9,0 9,0 

2 10 6,6 6,9 15,9 

3 31 20,4 21,4 37,2 

4 74 48,7 51,0 88,3 

5 17 11,2 11,7 100,0 

Veljavnih 145 95,4 100,0  

Manjkajoče 7 4,6   

Skupaj 152 100   

V4_13 Frekvenca 

Relativna frekvenca  

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 6 3,9 4,1 4,1 

2 19 12,5 13,1 17,2 

3 35 23,0 24,1 41,4 

4 67 44,1 46,2 87,6 

5 18 11,8 12,4 100,0 

Veljavnih 145 95,4 100,0  

Manjkajoče 7 4,6   

Skupaj 152 100   
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Tabela 9.23 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "podjetje mi zagotavlja 

varno in stabilno delovno okolje" – V4_14 

V tabeli 9.24 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "delo v 

podjetju mi omogoča ugled tako znotraj podjetja kot v zunanjem okolju". Ocena 

aritmetične sredine je 3,42. Največ anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. 

Dobljene ocene pomenijo, da je 55 % anketirancev mnenja, da mu podjetje v katerem 

dela, zagotavlja ugled. 

Tabela 9.24 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "delo v podjetju mi 

omogoča ugled tako znotraj podjetja kot v zunanjem okolju" – V4_15 

V tabeli 9.25 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "nadrejeni 

me usmerjajo in vodijo s ciljem doseganja dobrih poslovnih rezultatov". Ocena 

aritmetične sredine je 3,34. Največ anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. 

Dobljene ocene pomenijo, da so anketiranci srednje zadovoljni z delom nadrejenih pri 

usmerjanju in vodenju. 

V4_14 Frekvenca 

Relativna frekvenca  

v % 

Veljavna frekvenca  

v % Kumulativa v % 

1 12 7,9 7,9 7,9 

2 16 10,5 10,6 18,5 

3 21 13,8 13,9 32,5 

4 77 50,7 51,0 83,4 

5 25 16,4 16,6 100,0 

Veljavnih 151 99,3 100,0  

Manjkajoče 1 0,7   

Skupaj 152 100   

V4_15 Frekvenca 

Relativna frekvenca  

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 7 4,6 4,8 4,8 

2 20 13,2 13,6 18,4 

3 38 25,0 25,9 44,2 

4 68 44,7 46,3 90,5 

5 14 9,2 9,5 100,0 

Veljavnih 147 96,7 100,0  

Manjkajoče 5 3,3   

Skupaj 152 100,0   
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Tabela 9.25 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "nadrejeni me usmerjajo 

in vodijo s ciljem doseganja dobrih poslovnih rezultatov" – V4_16 

V tabeli 9.26 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "delo, ki ga 

opravljam je zanimivo". Ocena aritmetične sredine je 3,95. Največ anketirancev je 

strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da so anketiranci trditev 

V4_17 ocenili z najvišjo povprečno oceno drugega sklopa. Kar 77 % anketirancev 

pravi, da imajo zanimivo delo. 

Tabela 9.26 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "delo, ki ga opravljam je 

zanimivo" – V4_17 

V tabeli 9.27 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "pri svojem 

delu lahko izkoristim vse sposobnosti in znanje, ki ga imam". Ocena aritmetične sredine 

je 3,24. Največ anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. Za razliko od prejšnje 

trditve anketiranci niso tako zelo navdušeni nad delovnih okoljem, ki naj bi jim 

omogočal izkoriščanje znanj in sposobnosti. 

V4_16 Frekvenca 

Relativna frekvenca  

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 7 4,6 4,6 4,6 

2 23 15,1 15,2 19,9 

3 42 27,6 27,8 47,7 

4 69 45,4 45,7 93,4 

5 10 6,6 6,6 100,0 

Veljavnih 151 99,3 100,0  

Manjkajoče 1 0,7   

Skupaj 152 100   

V4_17 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,0 2,0 

2 11 7,2 7,4 9,4 

3 18 11,8 12,1 21,5 

4 75 49,3 50,3 71,8 

5 42 27,6 28,2 100,0 

Veljavnih 149 98,0 100,0  

Manjkajoče 3 2,0   

Skupaj 152 100   
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Tabela 9.27 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "pri svojem delu lahko 

izkoristim vse sposobnosti in znanje, ki ga imam" – V4_18 

V tabeli 9.28 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "nadrejeni 

me spoštujejo in cenijo". Ocena aritmetične sredine je 3,55. Največ anketirancev je 

strinjanje ocenilo z oceno štiri. Manj kot 50 % anketirancev meni, da jih nadrejeni 

spoštujejo in cenijo. 

Tabela 9.28 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "nadrejeni me spoštujejo 

in cenijo" – V4_19 

V tabeli 9.29 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "opravljeno 

delo mi zagotavlja dostojanstvo in zadovoljstvo". Ocena aritmetične sredine je 3,67. 

Največ anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da so 

anketiranci relativno zadovoljni s tem, da jim delo omogoča dostojno ţivljenje in 

prinaša zadovoljstvo. 

V4_18 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 14 9,2 9,3 9,3 

2 33 21,7 22,0 31,3 

3 24 15,8 16,0 47,3 

4 61 40,1 40,7 88,0 

5 18 11,8 12,0 100,0 

Veljavnih 150 98,7 100,0  

Manjkajoče 2 1,3   

Skupaj 152 100   

V4_19 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 9 5,9 6,4 6,4 

2 3 2,0 2,1 8,6 

3 51 33,6 36,4 45,0 

4 56 36,8 40,0 85,0 

5 21 13,8 15,0 100,0 

Veljavnih 140 92,1 100,0  

Manjkajoče 12 7,9   

Skupaj 152 100   
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Tabela 9.29 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "opravljeno delo mi 

zagotavlja dostojanstvo in zadovoljstvo" – V4_20 

V tabeli 9.30 je prikazana frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "z lahkoto 

se identificiram z vizijo in vrednotami podjetja". Ocena aritmetične sredine je 3,29. 

Največ anketirancev je strinjanje ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da se 

anketiranci srednje identificirajo z vizijo in vrednotami podjetja. 

Tabela 9.30 Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvijo "z lahkoto se 

identificiram z vizijo in vrednotami podjetja" – V4_21 

 

 

 

 

 

 

 

V4_20 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 2 1,3 1,3 1,3 

2 15 9,9 10,0 11,3 

3 31 20,4 20,7 32,0 

4 84 55,3 56,0 88,0 

5 18 11,8 12,0 100,0 

Veljavnih 150 98,7 100,0  

Manjkajoče 2 1,3   

Skupaj 152 100   

V4_21 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 8 5,3 5,4 5,4 

2 20 13,2 13,6 19,0 

3 53 34,9 36,1 55,1 

4 52 34,2 35,4 90,5 

5 14 9,2 9,5 100,0 

Veljavnih 147 96,7 100,0  

Manjkajoče 5 3,3   

Skupaj 152 100   
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9.2.1 Faktorska analiza 

Na podlagi histogramov in korelacijske matrike
35

 smo izluščili okvirje za 

nadaljevanje raziskave. Iz histogramov smo razbrali, da se večina spremenljivk 

porazdeljuje asimetrično v desno. Sklepali smo, da z uporabo metode največjega 

verjetja ne bom dobil rešitve, saj omenjena metoda predpostavlja, da se vrednosti 

spremenljivk porazdeljujejo normalno (Kodrič 2006). Najprej smo v sistem uvrstili vse 

faktorje in za ocenjevanje faktorskega modela uporabil metodo glavnih osi brez rotacije. 

statistični program SPSS po opravljenem tako imenovanem "test pomembnosti"
36

 ţe 

sam označi vrednosti, ki so statistično značilne pri dvostranskem preizkusu. Sklepali 

smo, da na opazovane spremenljivke res vpliva nekaj skupnih faktorjev. Nasprotno kot 

pri analizi regresije si tukaj ţelimo močne povezave med spremenljivkami: to pomeni, 

da neznani oziroma specifični dejavniki vplivajo v manjši meri na obravnavane 

spremenljivke. Oblikovali smo korelacijsko matriko za vse spremenljivke. Po pregledu 

posameznih kazalcev in povezav ter analizi histogramov smo izločili določene 

spremenljivke zaradi nizkih odvisnosti: zaradi nizkih korelacijskih koeficientov 

(vrednost pod 0,2). Izločili smo spremenljivki V4_2 – "poleg plače dobim tudi odstotek 

variabilnega dela – plačilo za uspešnost, ki je odvisno od moje uspešnosti" in 

spremenljivko V4_4 – "natančno vem, kaj moram narediti, da bom dosegel zastavljene 

cilje". 

V naslednjem koraku smo v sistem uvrstili vse preostale spremenljivke in s 

pomočjo tabele komunalitet (priloga 3, tabela 3.1) odčitali vrednosti. Zaradi nizkih 

vrednosti faktorskih uteţi, ustrezne so večje od + - 0.5, smo izločili spremenljivki V4_1 

– "z višino svoje osnovne plače sem zadovoljen" in V4_3 – "podjetje mi nudi dodatne 

finančne ugodnosti". Vrednost komunalitete spremenljivke V4_1 pomeni, da manj kot 

20,2 % variabilnosti spremenljivke lahko pojasnimo z vplivom štirih skupnih faktorjev. 

Faktorski model smo ocenili v dveh korakih (Kodrič 2006): 

 ocena deleţa variance proučevanih spremenljivk pojasnjenega s skupnimi 

faktorji (komunalitete) z metodo glavnih osi in 

 ocena faktorskih uteţi s poševno in pravokotno rotacijo. 

S preostalimi sedemnajstimi spremenljivkami smo s pomočjo metode glavnih osi 

oblikovali model, ki je izpostavil štiri skupne faktorje, s katerimi lahko pojasnimo 64,51 

% variabilnosti, povezane z zadovoljstvom in motivacijo pri delu prodajnikov. 

Preizkušali smo tudi model s tremi skupnimi faktorji in izkazalo se je, da lahko s tremi 

faktorji boljše in v večji meri pojasnimo variabilnost proučevanega pojava. 

                                                 

 
35

 Korelacijska matrika nam pokaţe povezanost med ocenami predmetov/spremenljivk. Če 

je koeficient visok, pomeni, da je odvisnost visoka. (Kodrič 2006). 
36

 Gre za prevod angleške besedne zveze Test of significance. 
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V nadaljevanju smo opravili tudi oceno faktorskih uteţi s pomočjo obeh rotacij. Iz 

matrike rotacije (priloga 3, tabela 3.2) lahko razberemo, da imajo določene 

spremenljivke močne uteţi na več faktorjih. Iz sistema smo izločili spremenljivke V4_5 

– "na delovnem mestu imam moţnost osebne rasti in razvoja", V4_8 – "pri svojem delu 

sem samostojen", V4_9 – "pri svojem delu imam dostop do informacij in ključnih 

znanj, ki so potrebna za kvalitetno opravljanje dela", V4_10 – "imam moţnost 

sprejemanja odločitev, ki so vezane na kvaliteto mojega dela", V4_13 – "vključen sem v 

sprejemanje odločitev, ki so povezane z mojim delom", V_20 – "opravljeno delo mi 

zagotavlja dostojanstvo in zadovoljstvo", V4_21 – "z lahkoto se identificiram z vizijo in 

vrednotami podjetja". Po ponovnem zagonu modela smo v tabeli komunalitet (priloga 3, 

tabela 3.3) očitali vrednosti uteţi. Zaradi podobno visokih uteţi na vsaj dveh faktorjih 

smo izločili spremenljivki V4_13 – "vključen sem v sprejemanje odločitev, ki so 

povezane z mojim delom" in spremenljivko V4_21 – "z lahkoto se identificiram z 

vizijami in vrednotami podjetja". Tako smo dobili končni model s tremi skupnimi 

faktorji, s katerimi lahko pojasnimo 73,28 % celotne variabilnosti povezane z 

zadovoljstvom in motivacijo pri delu. V nadaljevanju je predstavljen dobljeni model. 

S pomočjo testa Cronbach Alpha smo preverili zanesljivost in veljavnost merjenja 

pri obdelavi dobljenih rezultatov. Zanesljivost merjenja pomeni dopustno stopnjo 

slučajnih napak v raziskovanju. Empirično raziskovanje označujemo za dovolj 

zanesljivo tedaj, kadar slučajne napake v celotnem procesu raziskovanja ne vplivajo 

statistično značilno na izsledke raziskovanja. 

Bartletov test odvisnosti med spremenljivkami je pokazal značilne razlike in prav 

tako je mera Kaiser–Meyer–Olkin (0,838 >0,8) pokazala, da so podatki homogeni ter 

primerni za izpeljavo faktorske analize. Za določanje števila faktorjev sem izbral 

Kaiserjevo pravilo, ki pravi, da naj se v analizi upoštevajo le tisti faktorji, ki imajo 

lastno vrednost večjo od 1. 

Tabela 9.31 KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin mera za 

oceno primernosti vzorčenja   0,839 

Bartlettov test   

Chi – kvadrat 

statistika 618,131 

sferičnosti St. prostosti 0,45 

  St. tveganja 0,000 

Iz tabele 9.32 je razvidno, da z izbranimi tremi faktorji lahko pojasnimo 73,28 % 

celotne variabilnosti povezane z zadovoljstvom in motivacijo pri delu. 
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Tabela 9.32 Celotna pojasnjena varianca 

Opravili smo poizkus z obema rotacijama ter sklenili, da je primernejša za razlago 

pravokotna rotacija. Pravokotno rotacijo uporabljamo predvsem takrat, kadar faktorji 

niso korelirani med seboj. V nadaljevanju je predstavitev rezultatov faktorskega modela 

s pomočjo metode glavnih osi in pravokotne rotacije faktorjev. Izmed moţnih metod 

(Varimax, Quartimax, Equimax) je najboljše rezultate pokazala prav najpogosteje 

uporabljena, in sicer metoda Varimax. Pri metodi Varimax skušamo doseči, da ima 

vsaka opazovana spremenljivka visoko faktorsko uteţ le pri enem faktorju, pri drugih pa 

si ţelimo, da so okoli nič (Kodrič 2006). 

 

Začetne lastne vrednosti             

(Initial Eigenvalues) 

Ekstrakcijski seštevki 

kvadratov uteţi (Extraction 

Sums of Squared Loadings) 

Rotacijski seštevki 

kvadratov uteţi (Rotation 

Sums of Squared 

Loadings) 

Faktor Skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumulati

va v % Skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumulati

va v % skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumu

lativa 

v % 

1 4,86 48,60 48,60 4,49 44,89 44,89 2,49 24,89 24,89 

2 1,39 13,92 62,52 1,01 10,07 54,96 2,45 24,47 49,36 

3 1,08 10,76 73,28 0,74 7,40 62,36 1,30 13,00 62,36 

4 0,61 6,13 79,41       

5 0,51 5,14 84,55       

6 0,41 4,13 88,68       

7 0,36 3,64 92,31       

8 0,30 2,98 95,30       

9 0,28 2,76 98,06       

10 0,19 1,94 100,00          

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring)    
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Tabela 9.33 Matrika rotiranih faktorjev 

Tabela 9.33 prikazuje dobljene tri skupne faktorje (dimenzije), ki smo jih dobili z 

analizo. Število faktorjev se sicer ne ujema točno s predhodnim predvidevanjem, ampak 

smo zaradi boljše razlage izbrali model s tremi faktorji, ki zelo dobro pojasnjujejo 

variabilnost proučevanega pojava. V okviru analize zadovoljstva in motivacije na 

delovnem mestu zaposlenih v prodajnih sluţbah smo ugotovili, da na proučevani 

dejavnik vplivajo trije skupni faktorji:  

1. F1_V4: Podpora nadrejenih, ki vsebuje: 

 V4_11 – za uspešno opravljeno delo dobim pohvalo ali priznanje s strani 

nadrejenih; 

 V4_12 – za uspešno opravljanje nalog imam vso podporo nadrejenih in 

vodstva podjetja; 

 V4_16 – nadrejeni me usmerjajo in vodijo s ciljem doseganja dobrih poslovnih 

rezultatov; 

 V_19 – nadrejeni me spoštujejo in cenijo; 

2. F2_V4: Osebni razvoj, ki vsebuje: 

 V4_6 – delo mi omogoča osebni in intelektualni razvoj; 

 V4_7 – delo mi omogoča doseganje osebne izpopolnitve in samopotrjevanja; 

 V4_17 – delo, ki ga opravljam je zanimivo; 

 Faktor   

 1 2 3 

V4_11 – za uspešno opravljeno delo dobim pohvalo ali 

priznanje s strani nadrejenih; 

0,66   

V4_12 – za uspešno opravljanje nalog imam vso podporo 

nadrejenih in vodstva podjetja; 

0,71   

V4_16 – nadrejeni me usmerjajo in vodijo s ciljem 

doseganja dobrih poslovnih rezultatov; 

0,80   

V_19 – nadrejeni me spoštujejo in cenijo; 0,69   

V4_6 – delo mi omogoča osebni in intelektualni razvoj  0,71  

V4_7 – delo mi omogoča doseganje osebne izpopolnitve in 

samopotrjevanja 

 0,77  

V4_17 – delo, ki ga opravljam, je zanimivo;  0,71  

V4_18 – pri svojem delu lahko izkoristim vse sposobnosti in 

znanje, ki ga imam. 

 0,69  

V4_14 – podjetje mi zagotavlja varno in stabilno delovno 

okolje; 

  0,82 

V4_15 – delo v podjetju mi omogoča ugled tako znotraj 

podjetja kot v zunanjem okolju 

    0,58 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring) Metoda rotacije:  

Varimax (with Kaiser Normalization) 

Št. poskusov rotacije: 5 poskusov 
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 V4_18 – pri svojem delu lahko izkoristim vse sposobnosti in znanje, ki ga 

imam. 

3. F3_V4: Varnost in ugled, ki vsebuje: 

 V4_14 – podjetje mi zagotavlja varno in stabilno delovno okolje; 

 V4_15 – delo v podjetju mi omogoča ugled tako znotraj podjetja kot v 

zunanjem okolju. 

Prvi faktor, ki smo ga poimenovali podpora nadrejenih, vsebuje štiri spremenljivke, 

ki jih zdruţuje dobro usmerjanje in koordiniranje dela in zaposlenih s strani nadrejenih. 

Drugi faktor vsebuje štiri spremenljivke, poimenovali smo ga osebni razvoj. Skupna 

lastnost drugega faktorja je delavčev razvoj in rast s pomočjo dela in delovnega procesa.  

Tretji faktor vsebuje dve spremenljivki, poimenovali smo ga varnost, ugled ter zdruţuje 

elementa sigurnosti in ugleda tako v podjetju kot tudi zunaj. 

9.2.2 Ocena regresijske funkcije 

Za potrebe nadaljnje analize smo uvedli nove spremenljivke, poimenovali smo jih 

F1_V4, F2_V4 in F3_V4. Nove spremenljivke vsebujejo ocene vseh spremenljivk, ki so 

zajete v vsakem izmed faktorjev. Za vsakega izmed novih faktorjev smo izračunali novo 

povprečje ocen aritmetičnih sredin. Za podrobnejšo analizo vpliva dobljenih faktorjev 

na proučevani pojav smo v nadaljevanju opravili regresijsko analizo. 

Ocena dobljene regresijske funkcije (priloga 3, tabela 3.4): 

Zadovoljstvo s sistemom in delom = a +0,149F1_V4 + 0,389F2_V4 + 

7,366*10
2
F3_V4 

Oceno parcialnega koeficienta b1 = 0.149 lahko tolmačimo tako: na podlagi 

vzorčnih podatkov anketiranih zaposlenih v prodajnih sluţbah ugotavljamo, da se 

zadovoljstvo s sistemom in pogoji dela v prodajnih oddelkih poveča v povprečju za 

0,483 odstotne točke, če se vrednost faktorja F2_V4 v povprečju poveča za 1, ob tem pa 

drugi neodvisni spremenljivki ostaneta nespremenjeni. 

Preizkušali smo domnevo, da vsi parcialni regresijski koeficienti niso enaki nič, 

torej da je spremenljivka zadovoljstvo s sistemom in pogoji dela odvisna od vsaj ene 

izmed zgornjih treh neodvisnih spremenljivk. Analizo opravimo s pomočjo F-preizkusa 

(priloga 3, tabela 3.4b): 

H0: β1= β2 = β3= 0  

H1: vsaj en βi ≠ 0 

F = 9,469 > Fα=0,05, m1 = 3, m2 = ∞ = 4,28 → odčitano iz tablic 

Na podlagi vzorčnih podatkov anketirancev lahko pri zanemarljivi stopnji tveganja 

zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je vsaj eden izmed regresijskih 
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koeficientov različen od 0. To pomeni, da vsaj ena izmed vključenih spremenljivk 

dejansko vpliva na zadovoljstvo in motivacijo pri delu. Da bi ugotovili, katera izmed 

neodvisnih spremenljivk vpliva na zadovoljstvo in motivacijo pri delu je potrebno 

preizkusiti domneve o posameznih parcialnih regresijskih koeficientov. Preizkusimo 

domnevo, da je regresijski koeficient β1 enak nič: 

H0: β1 = 0  

H1: β1 ≠ 0 

Iz izpisa (priloga 3, tabela 3.4) odčitamo vrednost t-preizkusa, t = 1,15. Natančna 

stopnja tveganja za zavrnitev ničelne domneve je P = 0,249 (za dvostranski preizkus). 

Ker je natančna stopnja tveganja višja od najvišje sprejemljive stopnje tveganja α = 

0,05, ničelne domneve ne moremo zavrniti. Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo 

pri zadosti nizki stopnji tveganja zavrniti ničelne domneve, da je regresijski koeficient 

β1 enak nič. Ne moremo torej trditi, da skupni faktor F1_V4 – podpora nadrejenih 

statistično značilno vpliva na zadovoljstvo in motivacijo pri delu zaposlenih v oddelkih 

prodaje v anketiranih podjetjih. 

Preizkusimo domnevo, da je regresijski koeficient β2 enak nič: 

0 2

1 2

: 0

: 0

H

H
 

Iz izpisa (priloga 3, tabela 3.4) odčitamo vrednost t-preizkusa, t = 2,938. Natančna 

stopnja tveganja za zavrnitev ničelne domneve je P = 0,004. Ker je natančna stopnja 

tveganja manjša od najvišje sprejemljive stopnje tveganja α = 0,05, lahko zavrnemo 

ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da na podlagi vzorčnih podatkov lahko pri 

zadosti nizki stopnji tveganja sprejmemo H1, da je regresijski koeficient β2 različen od 

nič. Trdimo lahko, da skupni faktor F2_V4 – osebni razvoj statistično značilno vpliva 

na zadovoljstvo in motivacijo pri delu zaposlenih v oddelkih prodaje v anketiranih 

podjetjih. Preizkusimo domnevo, da je regresijski koeficient β3 enak nič: 

H0: β3 = 0  

H1: β3 ≠ 0 

Iz izpisa (priloga 3, tabela 3.4) odčitamo vrednost t-preizkusa, t = 0,628. Natančna 

stopnja tveganja za zavrnitev ničelne domneve je P = 0,531. Ker je natančna stopnja 

tveganja višja od najvišje sprejemljive stopnje tveganja α = 0,05, ničelne domneve ne 

moremo zavrniti. Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo pri zadosti nizki stopnji 

tveganja zavrniti ničelne domneve, da je regresijski koeficient β1 enak nič. Ne moremo 

torej trditi, da skupni faktor F3_V4 – varnost in ugled statistično značilno vpliva na 

zadovoljstvo in motivacijo pri delu zaposlenih v oddelkih prodaje v anketiranih 

podjetjih. 
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9.3 Rezultati in analiza trditev III. sklopa 

Trditve v tretjem sklopu so glede na priporočila proučevanih avtorjev in literature 

razdeljena po vsebinskih oblikah v dva dela: na finančne (od 1 do 8) in nefinančne (od 9 

do 28) dejavnike. Nefinančni dejavniki so nadalje razdeljeni na zunanje in notranje. 

Izpostavljeni so najpogostejši dejavniki, ki so povezani z motivacijo na delovnem 

mestu, zaradi katerih bi zaposleni v prodajnih oddelkih vloţili dodaten napor pri delu. 

Najbolje ocenjeni dejavniki ne bi smeli manjkati v vsakem dobrem sistemu 

nagrajevanja. 

S pomočjo tabele opisnih statistik 9.34 lahko izpostavimo, da so dobri medsebojni 

odnosi na delovnem mestu tisti dejavnik, ki je dobil najvišjo povprečno oceno 

aritmetične sredine. Izpostavili bi še, da si zaposleni v prodaji ţelijo pohval, moţnost 

napredovanja, moţnost osebnega razvoja ter zanimivo in stimulativno delovno okolje za 

motivacijo pri delu. Zanimivo, da je komaj na štirinajstem mestu prvi izmed finančnih 

dejavnikov. Finančni dejavniki na splošno slabše kotirajo na lestvici preferenčnih 

povprečnih ocen aritmetičnih sredin. Bili smo prepričani, da bosta trditvi V5_8 – 

"izjemne ugodnosti" in V5_6 – "personalizirane nagrade" dobili na lestvici višje ocene. 

So pa vsi dejavniki dobili v povprečju ocene višje od 3,50, kar pokaţe, da lahko vsi 

konkurirajo za mesto v dobrem sistemu nagrajevanja. Na prvih mestih prevladujejo 

nefinančni notranji dejavniki, ki proti finančnim ne pomenijo takšnega zalogaja za 

management, so cenejši in kot vidimo, dajejo boljši izkoristek oziroma večjo motivacijo 

za delo. Nadaljnja analiza bo pokazala oz. izpostavila tiste, ki resnično najbolj vplivajo 

na motivacijo pri delu. 
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Tabela 9.34 Opisne statistike za trditve vprašanja V5 

V nadaljevanju so predstavljene opisne statistike in frekvenčna porazdelitev za 

finančne dejavnike, trditve od V5_1 do V5_8. 

V tabeli 9.35 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "višina osnovne 

plače". Ocena aritmetične sredine je 4,03 Največ anketirancev je dejavnik ocenilo z 

Kako spodbudni oziroma nepogrešljivi so 

naslednji dejavniki: št. enot 

Ocena 

aritmetič

ne 

sredine 

std. napaka 

ocene 

aritm. 

sredine 

std. 

odklon modus 

V5_10 − dobri medsebojni odnosi (med 

sodelavci) 

149 4,436 0,058 0,710 5 

V5_13 − pohvala nadrejenih / sodelavcev  149 4,369 0,052 0,630 4 

V5_28 − dobri občutki ob uspešno opravljeni 

nalogi 

145 4,366 0,056 0,675 4 

V5_14 − stalnost in varnost zaposlitve 147 4,313 0,062 0,748 5 

V5_21 − moţnost napredovanja 148 4,311 0,070 0,848 5 

V5_25 − osebna rast in intelektualni razvoj 147 4,231 0,068 0,820 4 

V5_27 − zanimivo delo in stimulativno 

delovno okolje 

146 4,205 0,069 0,838 4 

V5_26 − zagotavljanje dostojanstva 143 4,196 0,065 0,771 4 

V5_11 − dostop do sodobnih, naprednih 

informacij in znanj 

145 4,193 0,060 0,720 4 

V5_22 − osebna motivacija 145 4,193 0,071 0,852 4 

V5_9 − trdna podpora vodstva 146 4,151 0,059 0,718 4 

V5_20 − urejeni, moderni delovni pogoji 148 4,149 0,057 0,694 4 

V5_17 − pozitivna povratna informacija s 

strani nadrejeni / sodelavcev 

147 4,109 0,061 0,741 4 

V5_2 − višina variabilnega dela kot dodatek k 

plači 

148 4,081 0,071 0,861 4 

V5_23 − moţnost soodločanja 146 4,062 0,073 0,881 4 

V5_1 − višina osnovne plače 149 4,034 0,076 0,933 4 

V5_15 − ugled in status podjetja v druţbi 147 3,993 0,056 0,677 4 

V5_19 − fleksibilnost delovnega časa 146 3,973 0,058 0,704 4 

V5_12 − osebno prilagojeni programi 

izobraţevanja 

146 3,973 0,073 0,878 4 

V5_24 − sprejemanje večje odgovornosti pri 

delu 

145 3,945 0,069 0,831 4 

V5_16 − vizija in vrednote podjetja, ki se 

ujemajo z mojimi 

148 3,919 0,063 0,769 4 

V5_3 − plačilo za opravljene nadure in 

deţurstva 

142 3,901 0,083 0,984 4 

V5_4 − nagrada za poţrtvovalnost 143 3,811 0,081 0,971 4 

V5_8 − izjemne ugodnosti (sluţbeni avto, 

telefon, računalnik ...) 

141 3,759 0,080 0,948 4 

V5_18 − dodatni prosti dnevi 142 3,754 0,084 0,998 4 

V5_5 − nagrada za zvestobo 141 3,730 0,074 0,877 4 

V5_7 − dodatne ugodnosti (ugoden nakup 

delnic podjetja) 

139 3,568 0,078 0,917 4 

V5_6 − personalizirana nagrada (npr. ker 

nadrejeni vedo, da imam rad plavanje, dobim 

letno karto za lokalni bazen) 

143 3,538 0,099 1,185 4 
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oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem višina plače pomemben 

dejavnik pri motivaciji. 

Tabela 9.35 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "višina osnovne plače" – 

V5_1 

V tabeli 9.36 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "višina 

variabilnega dela kot dodatek k plači". Ocena aritmetične sredine je 4,08. Največ 

anketirancev je dejavnik ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je 

anketirancem višina variabilnega dela pomemben dejavnik pri motivaciji. 

Tabela 9.36 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "višina variabilnega dela kot 

dodatek k plači" – V5_2 

V tabeli 9.37 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "plačilo za 

opravljene nadure in deţurstva". Ocena aritmetične sredine je 3.90. Največ anketirancev 

je dejavnik ocenilo z oceno štiri. Iz dobljenih ocen lahko sklepam, da skoraj 80 % 

anketirancev smatra plačilo za nadure in deţurstva kot pravilni dejavnik za motivacijo. 

 

V5_1 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,0 2,0 

2 9 5,9 6,0 8,1 

3 17 11,2 11,4 19,5 

4 71 46,7 47,7 67,1 

5 49 32,2 32,9 100,0 

Veljavnih 149 98,0 100,0  

Manjkajoče 3 2,0   

Skupaj 152 100     

V5_2 Frekvenca 

Relativna frekvenca  

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 2 1,3 1,4 1,4 

2 8 5,3 5,4 6,8 

3 13 8,6 8,8 15,5 

4 78 51,3 52,7 68,2 

5 47 30,9 31,8 100,0 

Veljavnih 148 97,4 100,0  

Manjkajoče 4 2,6   

Skupaj 152 100     
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Tabela 9.37 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "plačilo za opravljene nadure 

in deţurstva" – V5_3 

V tabeli 9.38 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "nagrada za 

poţrtvovalnost". Ocena aritmetične sredine je 3.81 Največ anketirancev je dejavnik 

ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem nagrada za 

poţrtvovalnost relativno srednje pomemben dejavnik pri motivaciji. 

Tabela 9.38 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "nagrada za poţrtvovalnost" 

– V5_4 

V tabeli 9.39 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "nagrada za 

zvestobo". Ocena aritmetične sredine je 3,73. Največ anketirancev je dejavnik ocenilo z 

oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem nagrada za zvestobo relativno 

srednje pomemben dejavnik pri motivaciji. 

 

V5_3 Frekvenca 

Relativna frekvenca  

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 5 3,3 3,5 3,5 

2 13 8,6 9,2 12,7 

3 7 4,6 4,9 17,6 

4 83 54,6 58,5 76,1 

5 34 22,4 23,9 100,0 

Veljavnih 142 93,4 100,0  

Manjkajoče 10 6,6   

Skupaj 152 100     

V5_4 Frekvenca 

Relativna frekvenca  

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 1 0,7 0,7 0,7 

2 20 13,2 14,0 14,7 

3 17 11,2 11,9 26,6 

4 72 47,4 50,3 76,9 

5 33 21,7 23,1 100,0 

Veljavnih 143 94,1 100,0  

Manjkajoče 9 5,9   

Skupaj 152 100     
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Tabela 9.39 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "nagrada za zvestobo" – 

V5_5 

V tabeli 9.40 je frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "personalizirana nagrada". 

Ocena aritmetične sredine je 3,53. Največ anketirancev je dejavnik ocenilo z oceno štiri. 

Dejavnik je predhodno dobil v tretjem sklopu najniţjo povprečno oceno anketirancev. 

Radi bi opozorili tudi na najvišjo vrednost ocene standardnega odklona. Presenetljiva 

povprečna ocena pomeni, da anketiranci mislijo, da personalizirana nagrada ni tako 

pomemben dejavnik motivacije kot ostale predlagane moţnosti. 

Tabela 9.40 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "personalizirana nagrada" – 

V5_6 

V tabeli 9.41 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "dodatne 

ugodnosti". Ocena aritmetične sredine je 3,56. Največ anketirancev je dejavnik ocenilo 

z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da so anketirancem dodatne ugodnosti, kot so 

ugodni nakupi delnic, relativno manj pomemben dejavnik pri motivaciji. 

 

V5_5 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,1 2,1 

2 9 5,9 6,4 8,5 

3 33 21,7 23,4 31,9 

4 74 48,7 52,5 84,4 

5 22 14,5 15,6 100,0 

Veljavnih 141 92,8 100,0  

Manjkajoče 11 7,2   

Skupaj 152 100     

V5_6 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 8 5,3 5,6 5,6 

2 24 15,8 16,8 22,4 

3 28 18,4 19,6 42,0 

4 49 32,2 34,3 76,2 

5 34 22,4 23,8 100,0 

Veljavnih 143 94,1 100,0  

Manjkajoče 9 5,9   

Skupaj 152 100     
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Tabela 9.41 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "dodatne ugodnosti" – V5_7 

V tabeli 9.42 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "izjemne 

ugodnosti". Ocena aritmetične sredine je 3,75. Največ anketirancev je dejavnik ocenilo 

z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da so anketirancem izjemne ugodnosti, kot so 

sluţbeni avto, telefon ali računalnik, relativno srednje pomemben dejavnik pri 

motivaciji. 

Tabela 9.42 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "izjemne ugodnosti" – V5_8 

V drugem delu poglavja so predstavljene opisne statistike in frekvenčna 

porazdelitev za izpostavljene nefinančne dejavnike. Če primerjamo oba sklopa, lahko na 

podlagi ocen aritmetičnih sredin ugotovimo, da so bili nefinančni dejavniki relativno 

boljše ocenjeni od finančnih. V nadaljevanju so predstavljene frekvenčne porazdelitve 

za zunanje nefinančne dejavnike (spremenljivke od V5_9 do V5_21). 

V tabeli 9.43 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "trdna podpora 

vodstva". Ocena aritmetične sredine je 4,15. Največ anketirancev je dejavnik ocenilo z 

oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem trdna podpora vodstva 

relativno pomemben dejavnik pri motivaciji. Več kakor 80 % vprašanih meni tako. 

V5_7 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 1 0,7 0,7 0,7 

2 22 14,5 15,8 16,5 

3 29 19,1 20,9 37,4 

4 71 46,7 51,1 88,5 

5 16 10,5 11,5 100,0 

Veljavnih 139 91,4 100,0  

Manjkajoče 13 8,6   

Skupaj 152 100     

V5_8 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,1 2,1 

2 16 10,5 11,3 13,5 

3 18 11,8 12,8 26,2 

4 79 52,0 56,0 82,3 

5 25 16,4 17,7 100,0 

Veljavnih 141 92,8 100,0  

Manjkajoče 11 7,2   

Skupaj 152 100,0     
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Tabela 9.43 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "trdna podpora vodstva" – 

V5_9 

V tabeli 9.44 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "dobri 

medsebojni odnosi med sodelavci". Ocena aritmetične sredine je 4,43. Največ 

anketirancev je dejavnik ocenilo z oceno štiri. Prikazani dejavnik je dobil najvišjo 

povprečno oceno aritmetične sredine celotnega sklopa, ne samo "nefinančnega" dela. 

Rezultat pomeni, da mislijo, da so dobri medsebojni odnosi ključnega pomena za dobro 

motivacijo na delovnem mestu. 

Tabela 9.44 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "dobri medsebojni odnosi 

med sodelavci" – V5_10 

V tabeli 9.45 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "dostop do 

sodobnih, naprednih informacij in znanj". Ocena aritmetične sredine je 4,19. Največ 

anketirancev je dejavnik ocenilo z oceno štiri. Večina (88 %) anketirancev meni, da je 

dostop do sodobnih, naprednih informacij in znanj pomemben dejavnik pri motivaciji. 

V5_9 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

2 6 3,9 4,1 4,1 

3 10 6,6 6,8 11,0 

4 86 56,6 58,9 69,9 

5 44 28,9 30,1 100,0 

Veljavnih 146 96,1 100,0  

Manjkajoče 6 3,9   

Skupaj 152 100,0     

V5_10 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 1 0,7 0,7 0,7 

2 2 1,3 1,3 2,0 

3 7 4,6 4,7 6,7 

4 60 39,5 40,3 47,0 

5 79 52,0 53,0 100,0 

Veljavnih 149 98,0 100,0  

Manjkajoče 3 2,0   

Skupaj 152 100,0     
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Tabela 9.45 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "dostop do sodobnih, 

naprednih informacij in znanj" – V5_11 

V tabeli 9.46 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "osebno 

prilagojeni programi izobraţevanja". Ocena aritmetične sredine je 3,97. Največ 

anketirancev je dejavnik ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da so 

anketirancem osebno prilagojeni programi izobraţevanja pomemben dejavnik 

motivacije na delovnem mestu. 

Tabela 9.46 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "osebno prilagojeni programi 

izobraţevanja" – V5_12 

V tabeli 9.47 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "pohvala 

nadrejenih". Ocena aritmetične sredine je 4,36. Največ anketirancev je dejavnik ocenilo 

z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem pohvala nadrejenih po 

pomembnosti na drugem mestu, kot dejavnik pri motivaciji. 

V5_11 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

2 4 2,6 2,8 2,8 

3 14 9,2 9,7 12,4 

4 77 50,7 53,1 65,5 

5 50 32,9 34,5 100,0 

Veljavnih 145 95,4 100,0  

Manjkajoče 7 4,6   

Skupaj 152 100,0     

V5_12 Frekvenca 

Relativna frekvenca v 

% 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 4 2,6 2,7 2,7 

2 5 3,3 3,4 6,2 

3 19 12,5 13,0 19,2 

4 81 53,3 55,5 74,7 

5 37 24,3 25,3 100,0 

Veljavnih 146 96,1 100,0  

Manjkajoče 6 3,9   

Skupaj 152 100,0     
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Tabela 9.47 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "pohvala nadrejenih" – 

V5_13 

V tabeli 9.48 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "stalnost in 

varnost zaposlitve". Ocena aritmetične sredine je 4,31. Največ anketirancev je dejavnik 

ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem stalnost in varnost 

zaposlitve pomemben dejavnik pri motivaciji. 

Tabela 9.48 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "stalnost in varnost 

zaposlitve" – V5_14 

V tabeli 9.49 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "ugled in status 

podjetja v druţbi". Ocena aritmetične sredine je 3,99. Največ anketirancev je dejavnik 

ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem ugled in status 

podjetja v druţbi pomemben dejavnik pri motivaciji. 

V5_13 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 1 0,7 0,7 0,7 

2 1 0,7 0,7 1,3 

3 3 2,0 2,0 3,4 

4 81 53,3 54,4 57,7 

5 63 41,4 42,3 100,0 

Veljavnih 149 98,0 100,0  

Manjkajoče 3 2,0   

Skupaj 152 100,0     

V5_14 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

2 4 2,6 2,7 2,7 

3 13 8,6 8,8 11,6 

4 63 41,4 42,9 54,4 

5 67 44,1 45,6 100,0 

Veljavnih 147 96,7 100,0  

Manjkajoče 5 3,3   

Skupaj 152 100,0   
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Tabela 9.49 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "ugled in status podjetja v 

druţbi" – V5_15 

V tabeli 9.50 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "ugled in status 

podjetja v druţbi". Ocena aritmetične sredine je 3,91. Največ anketirancev je dejavnik 

ocenilo z 4. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem ugled in status podjetja v 

druţbi pomemben dejavnik pri motivaciji. 

Tabela 9.50 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "vizija in vrednote podjetja, 

ki se ujemajo z mojimi" – V5_16 

V tabeli 9.51 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "pozitivna 

povratna informacija s strani nadrejenih ali sodelavcev". Ocena aritmetične sredine je 

4,01. Največ anketirancev je dejavnik ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, 

da je anketirancem pozitivna povratna informacija s strani nadrejenih ali sodelavcev 

pomemben dejavnik pri motivaciji. 

V5_15 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

2 3 2,0 2,0 2,0 

3 25 16,4 17,0 19,0 

4 89 58,6 60,5 79,6 

5 30 19,7 20,4 100,0 

Veljavnih 147 96,7 100,0  

Manjkajoče 5 3,3   

Skupaj 152 100,0   

V5_16 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

2 8 5,2 5,4 5,4 

3 26 17,1 17,5 22,9 

4 84 55,2 56,7 79,7 

5 30 19,7 20,2 100 

Veljavnih 148 97,3 100  

Manjkajoče 4 2,6   

Skupaj 152 100   
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Tabela 9.51 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "pozitivna povratna 

informacija s strani nadrejenih ali sodelavcev" – V5_17 

V tabeli 9.52 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "pozitivna 

povratna informacija s strani nadrejenih ali sodelavcev". Ocena aritmetične sredine je 

4,01. Največ anketirancev je dejavnik ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, 

da je anketirancem pozitivna povratna informacija s strani nadrejenih ali sodelavcev 

pomemben dejavnik pri motivaciji. 

Tabela 9.52 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "dodatni prosti dnevi" – 

V5_18 

V tabeli 9.53 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "fleksibilnost 

delovnega časa". Ocena aritmetične sredine je 3,97. Največ anketirancev je dejavnik 

ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem fleksibilnost 

delovnega časa pomemben dejavnik pri motivaciji. 

V5_17 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

2 8 5,3 5,4 5,4 

3 9 5,9 6,1 11,6 

4 89 58,6 60,5 72,1 

5 41 27,0 27,9 100,0 

Veljavnih 147 96,7 100,0  

Manjkajoče 5 3,3   

Skupaj 152 100,0   

V5_18 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 5 3,3 3,5 3,5 

2 10 6,6 7,0 10,6 

3 32 21,1 22,5 33,1 

4 63 41,4 44,4 77,5 

5 32 21,1 22,5 100,0 

Veljavnih 142 93,4 100,0  

Manjkajoče 10 6,6   

Skupaj 152 100,0   
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Tabela 9.53 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "fleksibilnost delovnega 

časa" – V5_19 

V tabeli 9.54 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "urejeni moderni 

delovni pogoji". Ocena aritmetične sredine je 4,01. Največ anketirancev je dejavnik 

ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem urejeni moderni 

delovni pogoji pomemben dejavnik pri motivaciji. 

Tabela 9.54 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "urejeni moderni delovni 

pogoji" – V5_20 

Sledi predstavitev frekvenčnih porazdelitev za nefinančne notranje dejavnike, 

trditve od V5_21 do V5_28. 

V tabeli 9.55 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "moţnost 

napredovanja". Ocena aritmetične sredine je 4,31. Največ anketirancev je dejavnik 

ocenilo z oceno tri. Dobljene ocene pomenijo, da anketiranci mislijo, da je moţnost 

napredovanja pomemben dejavnik pri motivaciji. 

V5_19 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca v 

% Kumulativa v % 

2 1 0,7 0,7 0,7 

3 35 23,0 24,0 24,7 

4 77 50,7 52,7 77,4 

5 33 21,7 22,6 100,0 

Veljavnih 146 96,1 100,0  

Manjkajoče 6 3,9   

Skupaj 152 100,0   

V5_20 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca v 

% Kumulativa v % 

2 3 2,0 2,0 2,0 

3 17 11,2 11,5 13,5 

4 83 54,6 56,1 69,6 

5 45 29,6 30,4 100,0 

Veljavnih 148 97,4 100,0  

Manjkajoče 4 2,6   

Skupaj 152 100,0   
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Tabela 9.55 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "moţnost napredovanja" – 

V5_21 

V tabeli 9.56 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "osebna 

motivacija". Ocena aritmetične sredine je 4,19. Največ anketirancev je dejavnik ocenilo 

z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem osebna motivacija 

pomemben dejavnik pri motivaciji. 

Tabela 9.56 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "osebna motivacija" – V5_22 

V tabeli 9.57 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "moţnost 

soodločanja". Ocena aritmetične sredine je 4,06. Največ anketirancev je dejavnik 

ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem moţnost 

soodločanja pomemben dejavnik pri motivaciji. 

V5_21 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,0 2,0 

2 5 3,3 3,4 5,4 

3 4 2,6 2,7 8,1 

4 67 44,1 45,3 53,4 

5 69 45,4 46,6 100,0 

Veljavnih 148 97,4 100,0  

Manjkajoče 4 2,6   

Skupaj 152 100,0     

V5_22 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 4 2,6 2,8 2,8 

2 4 2,6 2,8 5,5 

3 5 3,3 3,4 9,0 

4 79 52,0 54,5 63,4 

5 53 34,9 36,6 100,0 

Veljavnih 145 95,4 100,0  

Manjkajoče 7 4,6   

Skupaj 152 100,0     
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Tabela 9.57 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "moţnost soodločanja" – 

V5_23 

V tabeli 9.58 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "sprejemanje 

večje odgovornosti". Ocena aritmetične sredine je 3,94. Največ anketirancev je dejavnik 

ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem sprejemanje večje 

odgovornosti pomemben dejavnik pri motivaciji. 

Tabela 9.58 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "sprejemanje večje 

odgovornosti" – V5_24 

V tabeli 9.59 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "osebna rast in 

intelektualni razvoj". Ocena aritmetične sredine je 4,32. Največ anketirancev je 

dejavnik ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem osebna rast 

in intelektualni razvoj pomemben dejavnik pri motivaciji. 

V5_23 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 3 2,0 2,1 2,1 

2 6 3,9 4,1 6,2 

3 16 10,5 11,0 17,1 

4 75 49,3 51,4 68,5 

5 46 30,3 31,5 100,0 

Veljavnih 146 96,1 100,0  

Manjkajoče 6 3,9   

Skupaj 152 100,0     

V5_24 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 2 1,3 1,4 1,4 

2 7 4,6 4,8 6,2 

3 21 13,8 14,5 20,7 

4 82 53,9 56,6 77,2 

5 33 21,7 22,8 100,0 

Veljavnih 145 95,4 100,0  

Manjkajoče 7 4,6   

Skupaj 152 100,0     
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Tabela 9.59 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "osebna rast in intelektualni 

razvoj" – V5_25 

V tabeli 9.60 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "zagotavljanje 

dostojanstva". Ocena aritmetične sredine je 4,19. Največ anketirancev je dejavnik 

ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da sta anketirancem zagotavljanje 

dostojanstva pomemben dejavnik pri motivaciji. 

Tabela 9.60 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "zagotavljanje dostojanstva" 

– V5_26 

V tabeli 9.61 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "zanimivo delo 

in stimulativno delovno okolje". Ocena aritmetične sredine je 4,02. Največ anketirancev 

je dejavnik ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da je anketirancem 

zanimivo delo in stimulativno delovno okolje pomemben dejavnik pri motivaciji. 

V5_25 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

2 4 2,6 2,7 2,7 

3 4 2,6 2,7 5,4 

4 85 55,9 57,8 63,3 

5 54 35,5 36,7 100,0 

Veljavnih 147 96,7 100,0  

Manjkajoče 5 3,3   

Skupaj 152 100   

V5_26 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 4 2,6 2,8 2,8 

3 7 4,6 4,9 7,7 

4 85 55,9 59,4 67,1 

5 47 30,9 32,9 100,0 

Veljavnih 143 94,1 100,0  

Manjkajoče 9 5,9   

Skupaj 152 100,0   
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Tabela 9.61 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "zanimivo delo in 

stimulativno delovno okolje" – V5_27 

V tabeli 9.62 je prikazana frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "dobri občutki 

ob uspešno opravljeni nalogi". Ocena aritmetične sredine je 4,36. Največ anketirancev 

je dejavnik ocenilo z oceno štiri. Dobljene ocene pomenijo, da so anketirancem dobri 

občutki ob uspešno opravljeni nalogi pomemben dejavnik pri motivaciji. 

Tabela 9.62 Frekvenčna porazdelitev ocen dejavnika "dobri občutki ob uspešno 

opravljeni nalogi" – V5_28 

 

 

 

 

 

 

 

V5_27 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 4 2,6 2,7 2,7 

2 3 2,0 2,1 4,8 

3 6 3,9 4,1 8,9 

4 79 52,0 54,1 63,0 

5 54 35,5 37,0 100,0 

Veljavnih 146 96,1 100,0  

Manjkajoče 6 3,9   

Skupaj 152 100,0     

V5_28 Frekvenca 

Relativna frekvenca 

v % 

Veljavna frekvenca 

v % Kumulativa v % 

1 1 0,7 0,7 0,7 

2 1 0,7 0,7 1,4 

3 7 4,6 4,8 6,2 

4 71 46,7 49,0 55,2 

5 65 42,8 44,8 100,0 

Veljavnih 145 95,4 100,0  

Manjkajoče 7 4,6   

Skupaj 152 100,0     
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9.3.1 Faktorska analiza za finančne spremenljivke 

V začetni fazi smo s pomočjo korelacijske matrike in histogramov za spremenljivke 

"finančnega dela", trditve od V5_1 do V5_8, postavili okvirje faktorske analize. Izračun 

maksimalnega števila skupnih faktorjev pokaţe, da lahko pričakujemo največ tri skupne 

faktorje. Vsebinsko lahko predpostavljam, da je linearno povezanost med ocenami 

vrednosti trditev mogoče pojasniti z dvema ali kvečjemu tremi skupnimi faktorji 

zadovoljstva in motivacije. Najprej smo v sistem uvrstili vse spremenljivke in za 

ocenjevanje faktorskega modela uporabili metodo glavnih osi brez rotacije. Oblikovali 

smo korelacijsko matriko z vključenimi vsemi spremenljivkami (priloga 4, tabela 4.1). 

Po pregledu posameznih kazalcev in povezav med spremenljivkami smo izločili 

spremenljivko V5_6 – personalizirana nagrada zaradi prenizkega korelacijskega 

koeficienta, 0,211. S preostalimi spremenljivkami smo ponovno oblikovali korelacijsko 

matriko. Na podlagi odčitanih korelacijskih koeficientov lahko ugotovimo, da se 

vrednosti korelacijskih koeficientov niso bistveno spremenile, tudi deleţ celotne 

pojasnjene variance je ostal nespremenjen. Poskušali smo še z izločitvijo spremenljivke 

V5_7 – dodatne ugodnosti, ker je imela podobno močni uteţi na obeh faktorjih. Ker se 

ob izločitvi druge spremenljivke celotna pojasnjena varianca ni spremenila in tudi uteţi 

se niso izrazitejše povečale na enem izmed faktorjev, smo se odločili pustiti 

spremenljivko V5_7 v sistemu in opraviti še rotacijo faktorjev v ţelji, da bi dobili 

izrazitejše uteţi za posamezno spremenljivko samo na enem izmed faktorjev. 

Tabela 9.63 Celotna pojasnjena varianca 

 

Začetne lastne vrednosti             

(Initial Eigenvalues) 

Ekstrakcijski seštevki 

kvadratov uteţi (Extraction 

Sums of Squared Loadings) 

Rotacijski seštevki kvadratov 

uteţi (Rotation Sums of 

Squared Loadings) 

Faktor Skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumula-

tiva v % Skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumula-

tiva v % Skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumula-

tiva v % 

1 3,25 46,36 46,36 2,74 39,07 39,07 1,69 24,09 24,09 

2 1,09 15,60 61,96 0,59 8,46 47,53 1,64 23,44 47,53 

3 0,78 11,21 73,17       

4 0,64 9,19 82,36       

5 0,48 6,92 89,28       

6 0,40 5,66 94,94       

7 0,35 5,06 100,00             

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring)    

Iz tabele 9.63 lahko vidimo, da s sistemom z dvema skupnima finančnima 

spremenljivkama lahko pojasnimo 61,96 % celotne variabilnosti dejavnikov, ki so 

povezani z motivacijo na delovnem mestu. Bartletov test odvisnosti med 

spremenljivkami je pokazal značilne razlike in prav tako je mera Kaiser-Meyer-Olkin 

(0,795) pokazala, da so podatki homogeni ter primerni za izpeljavo faktorske analize. V 
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analizi smo upoštevali samo tiste faktorje, ki imajo lastno vrednost večjo od 1. V 

nadaljevanju je predstavitev rezultatov faktorskega modela s pomočjo metode glavnih 

osi (principal axis factoring) in pravokotne rotacija faktorjev. Za analizo faktorskega 

modela s pravokotno rotacijo smo izbrali metodo Varimax. 

Tabela 9.64 KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin mera za 

oceno primernosti vzorčenja 

  0,795 

Bartlettov test   Chi – kvadrat statistika 258,84 

sferičnosti St. prostosti 0,21 

  St. tveganja 0,000 

Iz tabele 9.65 je razvidno, da so se po pričakovanju uteţi na posameznem faktorju 

okrepile in na drugem zniţale. Tabela prikazuje dva faktorja (dimenziji), ki smo ju 

dobili s pomočjo analize. V sistemu smo ohranili skoraj vse spremenljivke. V okviru 

analize kako vzpodbudni so navedeni finančni dejavniki za zaposlene v prodajnih 

sluţbah smo ugotovili, da na motivacijo vplivata dva skupna faktorja oz. dva finančna 

faktorja vplivata na to, da je sistem nagrajevanja po mnenju anketirancev dober: 

1. F1_F: nagrade in ugodnosti, ki vsebujejo: 

 V5_4 – nagrada za poţrtvovalnost 

 V5_5 – nagrada za zvestobo 

 V5_7 – dodatne ugodnosti (ugoden nakup delnic podjetja) 

 V5_8 – izjemne ugodnosti (sluţbeni avto, telefon, računalnik ...) 

2. F2_F: plača in dodatki, ki vsebuje: 

 V5_1 – višina osnovne plače 

 V5_2 – višina variabilnega dela kot dodatek k plači 

 V5_3 – plačilo za opravljene nadure in deţurstva 

Tabela 9.65 Matrika rotiranih faktorjev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faktor  

  1 2 

V5_1 – višina osnovne plače 0,73  

V5_2 – višina variabilnega dela kot dodatek k plači 0,77  

V5_3 – plačilo za opravljene nadure in deţurstva 0,60  

V5_4 – nagrada za poţrtvovalnost  0,56 

V5_5 – nagrada za zvestobo  0,62 

V5_7 – dodatne ugodnosti (ugoden nakup delnic 

podjetja)  0,62 

V5_8 – izjemne ugodnosti (sluţbeni avto, telefon, 

računalnik ...)  0,54 

Št. poskusov rotacije: trije poizkusi 
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9.3.2 Faktorska analiza za nefinančne zunanje spremenljivke 

Na podlagi izhodišč in hipotez smo ţeleli izpostaviti ključne dimenzije nefinančnih 

dejavnikov, ki lahko pozitivno vplivajo na delo, motivacijo in zadovoljstvo pri 

delovnem procesu zaposlenih v prodajnih oddelkih izbranih podjetij. V prvem koraku 

smo preizkušali model z vsemi dvajsetimi nefinančnimi spremenljivkami, trditve od 

V5_9 do V5_28. Po nekajkratnih poskusih ter ocenjevanju modela s pomočjo 

korelacijskih matrik, ocen uteţi komunalitet ter ocen uteţi posameznih faktorjev, 

analiza ni izpostavila skupnih faktorjev, s katerimi bi lahko dobro opisali variabilnost 

merjenega pojava. Zaradi velikega števila spremenljivk in v ţelji podrobneje razčleniti 

nefinančne spremenljivke, ki vplivajo na motivacijo zaposlenih, smo se odločili, da 

opravimo faktorsko analizo ločeno, in sicer za zunanje in notranje posebej. Dobljeni 

rezultati nam bodo omogočili boljše in točnejše zaključke. 

V kategoriji nefinančnih dejavnikov so predstavljali zunanji večino trditev tretjega 

sklopa. Analiza je vsebovala trditve od V5_9 do V5_20, skupno dvanajst zunanjih 

nefinančnih spremenljivk. Izračun največjega števila skupnih faktorjev nam pokaţe, da 

lahko računamo na največ pet skupnih faktorjev. Vsebinsko lahko predpostavljamo, da 

je linearno povezanost med ocenami nepogrešljivih elementov motivacije moţno 

pojasniti z dvema ali kvečjemu tremi skupnimi faktorji izbranih nefinančnih zunanjih 

spremenljivk. 

Tabela 9.66 KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin mera za 

oceno primernosti vzorčenja 

  0,802 

   

Bartlettov test   Chi – kvadrat statistika 504,834 

sferičnosti St. prostosti 0,36 

  St. tveganja 0,000 

Bartletov test odvisnosti med spremenljivkami je pokazal značilne razlike in prav 

tako je mera Kaiser-Meyer-Olkin (tabela 9.66) pokazala, da so podatki zelo homogeni 

ter primerni za izpeljavo faktorske analize. V analizi smo upoštevali samo tiste faktorje, 

ki imajo lastno vrednost večjo od ena. Najprej smo v sistem uvrstili vse faktorje in za 

ocenjevanje faktorskega modela uporabili metodo glavnih osi brez rotacije. Oblikovali 

smo korelacijsko matriko za vse spremenljivke (priloga 4, tabela 4.2). Po pregledu 

posameznih kazalcev in povezav med spremenljivkami smo izločili spremenljivki 

V5_19 – fleksibilnost delovnega časa in V5_20 – urejeni, moderni delovni pogoji zaradi 

nizkega korelacijskega koeficienta. Ob ponovnem zagonu sistema se je deleţ celotne 

pojasnjene variance povečal s 57 % na 61 %, s tem, da je sistem tokrat skonvergiral dva 

skupna faktorja za razliko od predhodnih treh. Sistem s tremi skupnimi faktorji je bil 
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slab ker so bile močnejše uteţi preteţno na prvem faktorju, drugi je imel zelo slabe 

korelacije, tretji faktor pa je imel samo nizke vrednosti na vseh spremenljivkah. 

V nadaljevanju smo spremenljivko V5_18 – "dodatni prosti dnevi" (0,189) izločili 

iz sistema zaradi nizke vrednosti komunalitete. Hkrati s tem in ponovnim zagonom 

analize z devetimi spremenljivkami se je ponovno tudi povečal deleţ celotne pojasnjene 

variance z dvema faktorjema, z 61 % na 65 %. V nadaljevanju smo poskušali sistem 

izboljšati še z rotacijo faktorjev. Najprej smo poskušali s pravokotno rotacijo faktorjev. 

V nadaljevanju je predstavitev rezultatov faktorskega modela s pomočjo metode 

glavnih osi in pravokotne rotacija faktorjev. Za analizo faktorskega modela s 

pravokotno rotacijo je bila najprimernejša metoda Varimax. Po preglede matrike 

rotiranih faktorjev (priloga 4, tabela 4.3) smo se odločili, da poskušamo sistem izboljšati 

z izločitvijo faktorjev V5_12 – "osebno prilagojeni programi izobraţevanja" in V5_9 – 

"trda podpora vodstva", zaradi preveč enakomernih uteţi na obeh faktorjih. 

Spremenljivko V5_15 smo izločili, ker je imela na obeh faktorjih uteţ niţjo kakor 0,5. 

Nadalje smo preizkušali model s preostalimi spremenljivkami. S pomočjo metode 

glavnih osi in pravokotne rotacije Varimax smo dobili končni model, ki dobro 

pojasnjuje proučevani pojav. 

Iz tabele 9.67 lahko vidimo, da s sistemom z dvema skupnima faktorjema lahko 

pojasnimo 69,73 % celotne variabilnosti dejavnikov, ki so nepogrešljivi na delovnem 

mestu, znotraj proučevane skupine danih spremenljivk nefinančnih zunanjih 

dejavnikov. 

Tabela 9.67 Celotna pojasnjena varianca 

  

Začetne lastne vrednosti               

(Initial Eigenvalues) 

Ekstrakcijski seštevki 

kvadratov uteţi (Extraction 

Sums of Squared Loadings) 

Rotacijski seštevki 

kvadratov uteţi (Rotation 

Sums of Squared 

Loadings) 

Faktor Skupaj 

Deleţ 

varian

ce v % 

Kumula-

tiva v % Skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumula-

tiva v % skupaj 

Deleţ 

varian

ce v % 

Kumula-

tiva v % 

1 2,88 48,05 48,05 2,50 41,72 41,72 1,90 31,73 31,73 

2 1,30 21,68 69,73 0,91 15,15 56,87 1,51 25,14 56,87 

3 0,63 10,45 80,18       

4 0,57 9,57 89,75       

5 0,42 7,08 96,83       

6 0,19 3,17 100,00             

Metoda ekstrakcije: Glavnih osi (Principal Axis Factoring)   

Matrika rotiranih faktorjev (tabela 9.68) nam prikazuje, da se je šest spremenljivk 

porazdelilo enakomerno, vsak izpostavljeni skupni faktor ima po tri spremenljivke. V 

okviru analize, kako vzpodbudni so navedeni nefinančni zunanji dejavniki za anketirane 

zaposlene v prodajnih sluţbah, smo ugotovili, da na motivacijo vplivata dva skupna 
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faktorja oziroma dva, nefinančna zunanja faktorja vplivata na to, da je sistem 

nagrajevanja dober: 

1. F1_zunanji_N: medsebojni odnos, pretok informacij, ki vsebuje spremenljivke: 

 V5_10 – dobri medsebojni odnosi; 

 V5_11 – dostop do sodobnih, naprednih informacij in znanj; 

 V5_13 – pohvala nadrejenih/sodelavcev; 

2. F2_zunanji_N: varnost, ugled podjetja, ki vsebuje spremenljivke: 

 V5_14 – stalnost in varnost zaposlitve; 

 V5_15 – ugled in status podjetja v druţbi; 

 V5_16 – vizija in vrednote podjetja, ki se ujemajo z mojimi; 

 V5_17 – pozitivna povratna informacija s strani nadrejenih/sodelavcev. 

Tabela 9.68 Matrika rotiranih faktorjev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz razčlenitve faktorjev vidimo, da je prvi skupni faktor, ki ga je izpostavila analiza, 

vezan na dobre medčloveške odnose znotraj podjetja. Spremenljivka "dobri medsebojni 

odnosi" je bila ţe pri začetni statistični analizi izpostavljena kot najbolj zaţelena 

oziroma tista z najvišjo oceno aritmetične sredine. To pomeni, da si zaposleni prej kot 

vse ostalo ţelijo dobro razumevanje s sodelavci ter nemoten pretok informacij, ki jih 

obvešča o vse dogajanjih znotraj podjetja. Drugi izpostavljen skupni faktor za razliko od 

prvega vsebuje spremenljivke, ki so povezane z delovanje podjetja navzven. Vizija, 

vrednote in varnost na eni strani se prepletajo z ugledom, ki ga imam podjetje v druţbi 

in na trgu. Zaposleni si ţelijo identifikacije z vizijo in vrednotami, ki jih izkazuje in 

deluje podjetje, ţelijo si varnost zaposlitve ter ugled v druţbi.  

 Faktor  

  1 2 

V5_10 – dobri medsebojni odnosi; 0,92  

V5_13 – pohvala nadrejenih / sodelavcev. 0,84  

V5_11 – dostop do sodobnih, naprednih informacij 

in znanj; 0,50  

V5_14 – stalnost in varnost zaposlitve;  0,60 

V5_16 – vizija in vrednote podjetja, ki se ujemajo z 

mojimi;  0,64 

V5_17 – pozitivna povratna informacija s strani 

nadrejenih/sodelavcev   0,76 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring) 

Metoda rotacije: Varimax (with Kaiser Normalization) 



Rezultati in diskusija 

 133 

9.3.3 Faktorska analiza za nefinančne notranje spremenljivke 

V drugem delu raziskave namenjene nefinančnim notranjim dejavnikom smo imeli 

na razpolago osem trditev od V5_21 do V5_28, skupno osem nefinančnih notranjih 

spremenljivk. Izračun največjega števila skupnih faktorjev, nam pokaţe, da lahko 

računamo na največ tri skupne faktorje. Vsebinsko lahko predpostavljamo, da je 

linearno povezanost med ocenami nepogrešljivih elementov motivacije moţno pojasniti 

z dvema ali kvečjemu tremi skupnimi faktorji izbranih nefinančnih notranjih 

spremenljivk. 

Bartletov test odvisnosti med spremenljivkami je pokazal značilne razlike in prav 

tako je mera Kaiser-Meyer-Olkin (tabela 9.69) pokazala, da so podatki zelo homogeni 

ter primerni za izpeljavo faktorske analize. 

Tabela 9.69 KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin mera za 

oceno primernosti vzorčenja 
  

0,865 

Bartlettov test   Chi – kvadrat statistika 584,858 

sferičnosti St. prostosti 0,28 

  St. tveganja 0,000 

V analizi smo upoštevali samo tiste faktorje, ki imajo lastno vrednost večjo od ena. 

Najprej smo v sistem uvrstili vse faktorje in za ocenjevanje faktorskega modela 

uporabili metodo glavnih osi brez rotacije. Oblikovali smo korelacijsko matriko za vse 

spremenljivke (priloga 4, tabela 4.4) in dobili sistem z enim skupnim faktorjem (priloga 

4, tabela 4.5). Ob pregledu posameznih kazalcev in povezav med spremenljivkami v 

dobljenih matrikah ni bilo mogoče, glede na predhodno v nalogi izpostavljena merila 

izločanja, izločiti nobene spremenljivke. Naknadno smo v upanju po izboljšanju sistema 

poskušali z izločitvijo dveh spremenljivk na podlagi ocene komunalitet niţjih od 0,5, in 

sicer V5_21 – "moţnost napredovanja" in V5_28 – "dobri občutki ob uspešno 

opravljeni nalogi". Ob ponovnem zagonu sistema s preostalimi šestimi spremenljivkami 

se ni zgodila nobena izboljšava. Sistem je ponovno izpostavil samo en skupni faktor 

(priloga 4, tabeli 4.6 in 4.7). V nadaljevanju smo poskušali model izboljšati še z 

metodama največje verjetnosti
37

 in metodo glavnih sestavin,
38

 vendar izboljšav ni bilo. 

Naknadno smo poskušali še z rotacijo faktorjev vendar ne pravokotna in ne poševna 

rotacija nista dali izboljšanega modela. 

Posledično smo v nadaljevanju opravili faktorsko analizo, v katero smo vključili 

vseh osemindvajset spremenljivk III. sklopa. Predvidevali smo, da bo skupna analiza 

                                                 

 
37

 Gre za prevod angleške besedne zveze Maximum likelihood. 
38

 Gre za prevod angleške besedne zveze Principal Component analysis. 
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izpostavila vsaj nekaj skupnih faktorjev, ki nam bodo v pomoč pri nadaljevanju 

raziskave in zaključkih. 

9.3.4 Faktorska analiza za vse spremenljivke 

V skladu s cilji in namenom raziskovalne naloge smo zaradi slabega izida faktorske 

analize nefinančnih notranjih dejavnikov poskušali opraviti še faktorsko analizo, v 

katero smo vključili vseh osemindvajset spremenljivk. Na podlagi začetne korelacijske 

matrike z vsemi spremenljivkami v modelu smo odčitali jakost povezav in na podlagi 

kriterija nizke povezave s koeficientom pod 0,3 izločil tri spremenljivke; V5_19 – 

"fleksibilnost delovnega časa", V5_20 – "urejeni, moderni delovni pogoji" in V5_21 – 

"moţnost napredovanja". Ob ponovnem zagonu sistema smo s pomočjo korelacijske 

matrike preverili vrednosti koeficientov (priloga 4, tabela 4.8). V drugem koraku smo 

zaradi nizkih korelacijskih povezav izločili spremenljivke V5_14 – "stalnost in varnost 

zaposlitve", V5_15 – "ugled in status podjetja v druţbi" ter V5_16 – "vizija in vrednote 

podjetja, ki se ujemajo z mojimi". V naslednjih korakih smo z istim pristopom 

postopoma iz sistema izločil še štiri spremenljivke: V5_9 – "trdna podpora vodstva", 

V5_16 – "vizija in vrednote podjetja, ki se ujemajo z mojimi", V5_10 – "dobri 

medsebojni odnosi" in V5_11 – "dostop do sodobnih, naprednih informacij in znaj". V 

sistemu nam je ostalo osemnajst spremenljivk. 

Po uvrstitvi preostalih spremenljiv v sistem faktorske analize z metodo glavnih osi 

brez rotacije je sistem izločil štiri skupne faktorje. Z izbranimi štirimi faktorji lahko 

pojasnimo 62 % celotne variabilnosti. V ţelji izboljšati model smo s pomočjo tabele 

komunalitet izločili spremenljivki V5_13 – "pohvala nadrejenih/sodelavcev" in V5_18 

– "dodatni prosti dnevi", ki sta imeli nizki vrednosti, in sicer 0,271 in 0,272. v sistemu 

nam je ostalo šestnajst spremenljivk. Model s preostalimi spremenljivkami je izločil 

štiri skupne faktorje (priloga 4, tabela 4.9). Dobljeni faktorji so vsebovali 

spremenljivke, ki so imele faktorske uteţi zelo slabo razporejene med faktorji, uteţi pa 

so bile tudi relativno nizke. S pomočjo izpostavljenih štirih faktorjev se je deleţ 

pojasnjene variance povečal na 67 %. Iz osnov raziskave je izhajalo, da bi lahko tudi 

trije faktorji dobro pojasnjevali proučevani pojav; zato smo v nadaljevanju preizkušali 

še sistem s tremi faktorji in dobili izboljšan sistem (priloga 4, tabela 4.10). Naknadno 

smo model poskušali izboljšati še s pravokotno rotacijo Varimax v ţelji še bolj izraziti 

faktorske uteţi za posamezno spremenljivko tako, da se razlika med faktorjema poveča 

in nedvoumno pokaţe vpliv na skupno varianco. Zaradi bipolarnosti faktorja smo v 

dveh korakih izločili še V5_4 – "nagrada za poţrtvovalnost", V5_12 – "osebno 

prilagojeni programi izobraţevanja", V5_24 – "sprejemanje večje odgovornosti pri 

delu" ter V5_5 – "nagrada za zvestobo" in V5_23 – "moţnost soodločanja". Za 

nadaljevanje nam je ostalo še enajst spremenljivk od začetnih osemindvajset. 
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V tabeli 9.70 vidimo, da s sistemom s tremi skupnimi faktorji lahko pojasnimo 

69,99 % celotne variabilnosti dejavnikov, ki so nepogrešljivi na delovnem mestu, 

znotraj proučevane skupine danih spremenljivk. 

Tabela 9.70 Celotna pojasnjena varianca 

  

Začetne lastne vrednosti             

(Initial Eigenvalues) 

Ekstrakcijski seštevki 

kvadratov uteţi (Extraction 

Sums of Squared Loadings) 

Rotacijski seštevki 

kvadratov uteţi (Rotation 

Sums of Squared 

Loadings) 

Faktor Skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumula

-tiva v 

% Skupaj 

Deleţ 

variance v 

% 

Kumula-

tiva v % skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumul

a-tiva 

v % 

1 5,30 48,20 48,20 4,90 44,55 44,55 3,14 28,51 28,51 

2 1,25 11,35 59,55 0,86 7,85 52,40 1,76 16,03 44,55 

3 1,15 10,43 69,99 0,68 6,19 58,60 1,55 14,05 58,60 

4 0,63 5,73 75,71       

5 0,50 4,54 80,25       

6 0,46 4,15 84,41       

7 0,45 4,05 88,45       

8 0,40 3,66 92,11       

9 0,32 2,92 95,03       

10 0,30 2,72 97,75       

11 0,25 2,25 100,00       

Metoda ekstrakcije: metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring)     

V okviru analize, kako vzpodbudni so navedeni dejavniki za anketirane zaposlene v 

prodajnih sluţbah, smo na podlagi matrike rotiranih faktorjev ugotovili, da na 

motivacijo zaposlenih vplivajo trije skupni faktorji: 

1. F1_V5: finančno plačilo, ki vsebuje naslednje spremenljivke: 

 V5_1 – višina osnovne plače 

 V5_2 – višina variabilnega dela kot dodatek 

 V5_3 – plačilo za opravljene nadure 

2. F2_V5: finančne ugodnosti, ki vsebuje naslednji spremenljivki: 

 V5_7 – dodatne ugodnosti (nakup delnic) 

 V5_8 – izjemne ugodnosti (sluţbeni avto, telefon, računalnik) 

3. F3_V5: nefinančni notranji, ki vsebuje naslednje spremenljivke: 

 V5_17 – pozitivna povratna informacija 

 V5_22 – osebna motivacija 

 V5_25 – osebna rast in intelektualni razvoj 

 V5_26 – zagotavljanje dostojanstva 

 V5_27 – zanimivo delo in stimulativno okolje 

 V5_28 – dobri občutki ob uspešno opravljeni nalogi 
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Tabela 9.71 Matrika rotiranih faktorjev 

Iz razčlenitve faktorjev vidimo, da je prvi skupni faktor, ki ga je izpostavila analiza 

finančni dejavnik, in sicer plačilo, ki ga zaposleni dobijo za opravljeno delo. Plačilo je 

vezano na opravljene ure dela, nadure ter za dodatne vloţene napore. Drugi 

izpostavljeni skupni faktor je podoben prvemu, samo da zdruţuje spremenljivke, ki 

obljubljajo določene finančne ugodnosti. Sklepamo lahko, da sta finančna faktorja 

povezana. Domnevamo pa, da ko je prvi "urejen", prodajalec misli, da mu dodatno 

motivacijo lahko prinesejo finančni dodatki in ugodnosti, ki jih opredeljuje drugi faktor. 

Tretji skupni faktor zdruţuje notranje nefinančne spremenljivke. Zaradi smiselnosti 

interpretacije faktorja smo spremenljivko V_17, ki spada v skupino zunanjih 

nefinančnih dejavnikov, za razliko od ostalih, ki so vse notranje, izločili iz sistema. 

Anketiranci pravijo, da bi vloţili dodaten napor pri delu, če bi imeli direktne koristi 

od dobljenih faktorjev; to pomeni, da za dodaten vloţeni napor pričakujejo dodatno 

izplačilo, dodatne finančne ugodnosti, hkrati jim to pomeni dodatno notranjo 

motivacijo, ki jim zagotavlja dobro počutje s samim seboj in na delovnem mestu. 

Analiza je potrdila predhodno ugotovitev, da so notranji nefinančni dejavniki zelo 

povezani med seboj in da skupno vplivajo na proučevano dimenzijo zadovoljstvo s 

sistemom nagrajevanja in pogoji dela v prodaji. 

 

 

 

 

 

 Faktor   

 1 2 3 

V5_1– višina osnovne plače  0,79  

V5_2 – višina variabilnega dela kot dodatek   0,71  

V5_3 – plačilo za opravljene nadure  0,53  

V5_7 – dodatne ugodnosti (nakup delnic)   0,68 

V5_8 – izjemne ugodnosti (sluţbeni avto, 

telefon, računalnik) 
  0,64 

V5_17 – pozitivna povratna informacija 0,63   

V5_22 – osebna motivacija 0,59   

V5_25 – osebna rast in intelektualni razvoj 0,63   

V5_26 – zagotavljanje dostojanstva 0,71   

V5_27 – zanimivo delo in stimulativno okolje 0,77   

V5_28 – dobri občutki ob uspešno opravljeni 

nalogi 

0,73     

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring)  

Metoda rotacije: Varimax (with Kaiser Normalization) 

Št. poskusov rotacije: 5    
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9.3.5 Ocena regresijske funkcije 

Za potrebe nadaljnje analize smo uvedli nove spremenljivke, poimenovali smo jih 

F1_V5, F2_V5 in F3_V5. Nove spremenljivke vsebujejo povprečje ocen vseh 

spremenljivk, ki so zajete v vsakem izmed faktorjev. Za podrobnejšo analizo vpliva 

dobljenih faktorjev na proučevani pojav smo v nadaljevanju opravili regresijsko analizo. 

Dobljene skupne faktorje smo v regresijski sistem uvrstili kot neodvisne spremenljivke, 

odvisna spremenljivka je bila spremenljivka V3 – "kako ste zadovoljni s sistemom in 

pogoji dela v prodajnem oddelku vašega podjetja". 

Ocena dobljene regresijske funkcije: 

Zadovoljstvo s sistemom in delom = a - 0,182 F1_V5 - 1,298*10
2 

F2_V5 + 0,324 

F3_V5 

Oceno parcialnega koeficienta b3 = 0,324 lahko tolmačimo tako: na podlagi 

vzorčnih podatkov anketiranih zaposlenih v prodajnih sluţbah ugotavljamo, da se 

zadovoljstvo s sistemom in pogoji dela v prodajnih oddelkih poveča v povprečju za 

0,324 odstotne točke, če se vrednost faktorja F3_V5 v povprečju poveča za ena, ob tem 

pa drugi neodvisni spremenljivki ostaneta nespremenjeni. 

Tabela 9.72 Regresijski koeficienti 

a. Odvisna spremenljivka: Kako ste zadovoljni s sistemom in pogoji dela v prodajnem 

oddelku vašega podjetja? 

Preizkušali smo domnevo, da vsi parcialni regresijski koeficienti niso enaki nič, 

torej da je spremenljivka zadovoljstvo s sistemom in pogoji dela odvisna od vsaj ene 

izmed zgornjih treh neodvisnih spremenljivk. Test opravimo s pomočjo F-preizkusa: 

H0: β1= β2 = β3= 0  

H1: vsaj en βi ≠ 0 

F = 2,067 < Fα=0,05, m1 = 3, m2 = ∞ = 4,28 → odčitano iz tablic 

Na podlagi vzorčnih podatkov anketirancev ne moremo pri zanemarljivi stopnji 

tveganja zavrniti ničelno domnevo in reči, da je vsaj eden izmed regresijskih 

  

nestandardi-

zirani koef.  

standardi-

zirani koef. t 

st. 

tveganja 

95% interval 

zaupanja za B 

model B 

std. 

napaka beta     

spodnja 

meja 

zgornja 

meja 

1 (Konstant) 2,49 0,48  5,20 0,00 1,55 3,44 

 F1_V5 -0,18 0,13 -0,13 

-

1,30 0,19 -0,45 0,09 

 F2_V5 -0,01 0,10 -0,01 

-

0,12 0,89 -0,21 0,18 

  F3_V5 0,32 0,13 0,25 2,47 0,014 0,06 0,58 
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koeficientov različen od nič. To pomeni, da ni nujno, da vsaj ena izmed vključenih 

neodvisnih spremenljivk dejansko vpliva na zadovoljstvo in motivacijo pri delu. Da bi 

ugotovili, ali katera izmed neodvisnih spremenljivk vpliva na zadovoljstvo in 

motivacijo pri delu je potrebno preizkusiti domneve o posameznih parcialnih 

regresijskih koeficientov. 

Tabela 9.73 F-preizkus 

a. Prediktorji: (Konstant), F3_V5, F2_V5, F1_V5 

b. Odvisna spremenljivka: Kako ste zadovoljni s sistemom in pogoji dela v prodajnem 

oddelku vašega podjetja? 

Preizkusimo domnevo, da je regresijski koeficient β3 enak nič: 

H0: β3 = 0  

H1: β3 ≠ 0 

Iz izpisa (tabela 9.72) odčitamo vrednost t-preizkusa: t = 2,47. Natančna stopnja 

tveganja za zavrnitev ničelne domneve je P = 0,014 (za dvostranski preizkus). Ker je 

natančna stopnja tveganja manjša od najvišje sprejemljive stopnje tveganja α = 0,05, 

lahko zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da na podlagi vzorčnih podatkov 

lahko pri zadosti nizki stopnji tveganja sprejmemo H1, da je regresijski koeficient β3 

različen od nič. Trdimo lahko, da skupni faktor F3_V5 – notranji dejavniki statistično 

značilno vpliva na zadovoljstvo in motivacijo pri delu zaposlenih v oddelkih prodaje v 

anketiranih podjetjih. 

S tem tudi hkrati zavrnemo eno izmed hipotez naloge, da je denar oz. finančni 

dejavniki ključni motivator. Analiza je pri sprejemljivi stopnji tveganja izpostavila, da 

so notranji nefinančni dejavniki tisti, ki statistično značilno vplivajo na zadovoljstvo in 

motivacijo pri delu zaposlenih v oddelkih prodaje v anketiranih podjetjih. 

Naknadno smo opravili še dodatno multiplo regresijsko analizo z vključenimi 

neodvisnimi faktorji F1_V5, F2_V5, F3_V5 ter odvisno spremenljivko V3 iz predhodne 

analize, ki smo jim dodali faktorje dobljene iz faktorske analize za nefinančne zunanje 

oblike F1_zunanji_N, F2_zunanji_N.
39

 V sistem smo uvrstili dve finančni in tri 

nefinančne spremenljivke (priloga 4, tabela 4.11). Iz izpisa ocenjene regresijske 

                                                 

 
39

 V regresijskem modelu smo uporabili poimenovanje F1_zunaj in F2_zunaj zaradi 

omejenih znakov vnosa imena. 

model  vsota 

kvadratov 

stopinje 

prostosti 

povprečje 

kvadratov 

F st. 

tveganja 

1 Regresija 10,190 3 3,397 2,067 ,107 

  Ostanek 243,152 148 1,643     

  Skupaj 253,342 151       
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funkcije (priloga 4, tabela 4.11b) in dobljenih regresijskih koeficientov (priloga 4, 

tabela 4.12) lahko razberemo, da nam rezultati ne ponujajo nobenega novega odkritja. 

Na podlagi ocen t-testov in stopinj zaupanja lahko potrdimo predhodno ugotovitev, da 

samo faktor F3_V5 – notranji dejavniki statistično značilno vpliva na zadovoljstvo in 

motivacijo pri delu zaposlenih v oddelkih prodaje v anketiranih podjetjih. 

9.4 Rezultati in analiza trditev IV. sklopa 

Odprti vprašanji V6 in V7 (priloga 1) sta bili namenjeni pridobivanju novih idej in 

priporočil glede moţnih oblik za vključitev v razpravo. Anketiranci so imeli prosto 

moţnost napisati svoje občutke, izboljšave, priporočila ali graje. Osebno sta nam 

vprašanji sluţili za pridobivanje novih idej za nove moţne oblike nagrajevanja, ki jih 

zaposleni v prodajnih oddelkih imajo za dobre in koristne. Podano je bilo kar nekaj 

dobrih oblik nagrad oz. motivacijskih prijemov za učinkovito nagrajevanje v podjetju. 

Nekaj najbolj zanimivih oblik finančnega nagrajevanja, ki niso v povezavi s 

predlaganimi v magistrski nalogi (priloga 4, tabela 4.13) so: 

 skupne zabave, izleti, športni dnevi, potovanja; 

 plačilo šolnine za študij; 

 študijski dopust; 

 omogočena delovna izmenjava, delo v tujini; 

 nagrada za inovativnost; 

 brezplačno varovano parkirišče; 

 otroško varstvo; 

 vstopnice za kulturne prireditve, koncerte; 

 popusti in ugodni nakupi v izbranih prodajalnah; 

  vplačevanje v pokojninski fond zaposlenega s strani podjetja. 

Največkrat omenjeni dejavnik je bil, podobno kot izpostavljeno v raziskavi, ţelja 

po druţenju in skupnem preţivljanju prostega časa. Zaposleni si ţelijo skupnih izletov 

za spoznavanje sodelavcev v drugačnih, bolj sproščenih okoliščinah, ki jim dopuščajo 

osebne pogovore, da se lahko bolje spoznajo. Glavni vidik skupnih izletov je sprostitev 

ter aktivno preţivljanje časa. Izpostavili so tudi nekaj motivacijskih dejavnikov, ki so 

odraz sodobne druţbe ter zahtevnih druţbenih razmer. Zaposleni vedno več čas 

preţivijo v sluţbah, posledično potrebujejo daljše varstvo za svoje otroke. Domnevamo 

lahko, da so mlajši anketiranci večkrat izpostavili problem varstva otrok, ki ga v 

nekaterih, predvsem večjih podjetjih, ţe rešujejo tako, da imajo organizirano svoje 

varstvo znotraj podjetja. Zanimive oblike finančnega nagrajevanja so tudi brezplačno 

parkirišče, vstopnice za kulturne prireditve ter predvsem popusti v trgovinah. V 

današnjem svetu, v katerem vsi nekam hitimo, vsem zmanjkuje časa, prav tako je to 
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obdobje finančne krize, so omenjeni dejavniki pomembni za učinkovito motivacijo 

zaposlenih. Med nefinančnimi dejavniki motivacije (priloga 4, tabela 4.13a), ki so jih 

anketiranci omenili, bi izpostavili naslednje:  

 lepi, urejeni prostori; 

 spoštovanje s strani nadrejenih; 

 jasna delitev nalog; 

 pravična ocena zaposlenih; 

 delitev odgovornosti in odgovornost za odločitve. 

Pri zadnjem vprašanju so imeli zaposleni v prodajnih oddelkih podjetij moţnost 

prosto izraziti svoje misli, pomisleke ali komentirati anketo in tematiko (priloga 4, 

tabela 4.14b). Izraţeni predlogi so bili vezani na pošteno izvajanje sistema nagrajevanja, 

temelječega na obstoječih pravilnikih; ţelijo si jasnega, transparentnega in poštenega 

sistema nagrajevanja ter skrben nadzor nad nagradami. Nadalje so izpostavili predvsem 

ţeljo po nagrajevanju delavnosti, inovativnosti, zagnanosti, poţrtvovalnosti ter po 

spodbujanju znanja in dobrih vrednot zaposlenih. Anketiranci so v veliki meri 

predlagali dejavnike finančne narave ter zunanje nefinančne oblike, ker so le–ti lahko 

obvladovani od zunaj ter so v domeni podjetja. Za pomembne notranje faktorje 

motivacije mora vsak zaposleni poskrbeti sam. Samomotivacija je včasih najteţji del ter 

zahteva največ naporov in samodiscipline. 

9.5 Preverjanje raziskovalnih domnev 

V prvi hipotezi smo govorili o sistemih nagrajevanja v podjetjih. Oblikovana je bila 

s predpostavko, da mnogo podjetij sistema nima ali da je slabo razdelan in zastarel. V 

izhodišču smo poudarili, da sodobni slovenski avtorji (Gruban, Zupan, Lipičnik) 

pravijo, da so sistemi nagrajevanja v slovenskih podjetjih slabše organizirani kakor tisti, 

priporočeni s strani svetovnih avtorjev. Na podlagi razvrščanja ocen aritmetičnih sredin 

trditev od V1_1 do V1_9 nam vrstni red ocen aritmetičnih sredin pokaţe, da so 

anketiranci obstoječi sistem v podjetjih opisali kot jasen, razumljiv ter dobro zasnovan. 

Pri podrobnejši analizi lahko s pomočjo frekvenčne porazdelitve spremenljivk vidimo, 

da 65 % anketiranih meni, da je sistem neobjektiven oz. so ocenjene vrednosti pod 

srednjo vrednostjo zadovoljstva. Manj kot 10 % vprašanih meni, da je obstoječi sistem 

dober. Nadalje smo s pomočjo regresijske analize ugotovili, da lahko z zanemarljivo 

stopnjo tveganja rečemo, da skupni faktor pravičen in stimulativen statistično značilno 

vpliva na zadovoljstvo anketirancev s sistemom nagrajevanja. Pri vprašanju V3 – "Kako 

ste zadovoljni s sistemom nagrajevanja in pogoji dela v prodajnem oddelku vašega 

podjetja?" so anketiranci, presenetljivo, s povprečno oceno aritmetične sredine 3,33, 

ocenili obstoječe stanje. Na podlagi napisanega ne moremo z veliko verjetnostjo (nizko 

stopnjo tveganja) zavrniti H1: obstoječi sistemi nagrajevanja in motiviranja so pravični 
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in objektivni; s pridrţkom lahko sprejmemo sklep, da obstoječi sistemi nagrajevanja in 

motiviranja niso popolnoma jasni, razumljivi ter da so relativno slabo zasnovani in 

nepravični. 

V drugi hipotezi smo na podlagi pričevanj prodajalcev v medijih in opravljenih 

preteklih raziskavah v Sloveniji predpostavljali, da je denar, kot najvaţnejši predstavnik 

finančnih oblik nagrajevanja, ključni motivator. Pri analizi vprašanja V2 smo prišli do 

ugotovitve, da so anketiranci na lestvici preferenc z različnimi oblikami nagrad denar 

uvrstili na skromno peto mesto,
40

 pred spremenljivko denar so se zvrstile oblike 

nefinančnih nagrad. Pri analizi strinjanja s trditvami III. sklopa so finančne oblike 

nagrajevanja na preferenčni lestvici pristale za nefinančnimi. Prva izmed finančnih 

oblik se je uvrstila na skromno štirinajsto mesto na lestvici ocen aritmetičnih sredin. 

Omenimo lahko tudi, da ne faktorska ne regresijska analiza z vključenimi finančnimi 

spremenljivkami I. in II. sklopa nista dali skupnih faktorjev ali statistično značilnih 

povezav, ki bi povezovale proučevane spremenljivke z merjenim pojavom, da je denar 

najpomembnejši motivator. Iz napisanega lahko z veliko verjetnostjo zavrnemo 

hipotezo H2, in sicer, da je denar ključni motivator, in sprejmemo sklep, da denar 

(finančni dejavniki) ni ključni motivator zaposlenih v prodajnih oddelkih anketiranih 

podjetij. 

V tretji hipotezi smo glede na izpostavljena izhodišča iz literature sklepali, da so 

finančne oblike mnogo bolj prisotne v sistemih nagrajevanja kot nefinančne. Iz tega je 

sledilo, da so tudi manj pomembne in dejansko ne vplivajo na motivacijo zaposlenih v 

prodajnih oddelkih. Pri faktorski analizi II. sklopa smo dobili tri skupne faktorje, s 

katerimi lahko dobro opišemo variabilnost pojava zadovoljstva in motivacije pri delu,
41

 

vsi so nefinančne narave. V poznejši regresijski analizi smo prišli do zaključka, da 

lahko z zanemarljivo stopnjo tveganja sprejmemo sklep, da skupni faktor F2_V4 – 

osebni razvoj statistično značilno vpliva na zadovoljstvo in motivacijo pri delu 

zaposlenih v oddelkih prodaje v anketiranih podjetjih. Pri analizi spremenljivk III. 

sklopa so bili na prvih trinajstih mestih po višini povprečne ocene aritmetične sredine 

sami nefinančni dejavniki. Pri faktorski analizi smo sicer dobili dva skupna faktorja, in 

sicer finančnega in nefinančnega. Pri poznejši regresijski analizi smo z zanemarljivo 

stopnjo tveganja sprejeli sklep, da skupni faktor F3_V5 – notranji dejavniki edini 

statistično značilno vpliva na zadovoljstvo s sistemom nagrajevanja in pogoje dela v 

oddelkih prodaje anketiranih podjetjih. S tem lahko tudi hkrati zavrnemo H3: nefinančne 

oblike nagrajevanja ne vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo. Sprejmemo sklep, da na 

podlagi opravljenih analiz z veliko verjetnostjo lahko rečemo, da nefinančne oblike 

nagrajevanja statistično značilno vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo anketirancev. 
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 Od skupno osem spremenljivk. 
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 Podpora nadrejenih, osebni razvoj ter varnost in ugled. 
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V četrti hipotezi smo izpostavili dejstvo, da notranje oblike motivacije izhajajo iz 

samega procesa dela, nastopijo kot posledica nekega osebnega dejanja in niso kot 

zunanje uravnavane s strani mangementa. Pri analizi III. sklopa so na lestvici ocen 

aritmetičnih sredin po preferenčnem rangiranju anketiranci v prvo deseterico uvrstili kar 

šest notranjih motivatorjev. Poznejša regresijska analiza je to samo še potrdila; skupni 

faktor F3_V5 – notranji dejavniki statistično značilno vpliva na zadovoljstvo s 

sistemom nagrajevanja in pogoje dela v oddelkih prodaje anketiranih podjetjih. S tem 

lahko hkrati zavrnemo H4 – zunanje oblike motivacije so boljši motivator kot notranje 

in sprejmemo sklep, da na podlagi opravljenih analiz z veliko verjetnostjo lahko 

rečemo, da zunanje oblike nagrajevanja niso boljši motivator od notranjih oblik. 

Temeljna teza raziskovalne naloge je bila, da so sistemi motiviranja in nagrajevanja 

v srednjih podjetjih v Sloveniji zastareli in za trţnike, zaposlene v prodajnih oddelkih, 

nestimulativni. Na podlagi rezultatov in ugotovitev raziskave ne moremo z dovolj nizko 

stopnjo tveganja zavrniti temeljno tezo, lahko pa z veliko verjetnostjo rečemo, da so 

zaposleni le delno zadovoljni z obstoječimi sistemi nagrajevanja ter da si ţelijo 

pravičnega in stimulativnega sistema, ki spodbuja dobre medsebojne odnose in osebni 

razvoj. Posebno in pomembno mesto pri motivaciji prodajalcev imajo tudi nefinančni 

notranji elementi. 

9.6 Sklepne ugotovitve 

9.6.1 Povzetek ključnih ugotovitev in diskusija 

Pomembno pravilo pri oblikovanju sistema motivacije zaposlenih je, da avtor ne 

izhaja iz tega, kaj bi motiviralo njega, temveč poizkuša ugotoviti, kakšne so potrebe in 

ţelje zaposlenih. Prav tako so potrebe in ţelje zaposlenih različne glede na spol, starost, 

izobrazbo in številne druge dejavnike ter močno vplivajo na odziv na motivatorje. 

Pomembno je, da načrtovalec sistema nagrajevanja izhaja iz vrednot, vizije in 

poslanstva podjetja. 

Sistem nagrajevanja je občutljiv ter spreminjajoč se nabor vseh moţnih oblik, s 

katerimi ţelimo motivirati zaposlene. Z dobrim sistemom nagrajevanja lahko učinkovito 

uresničujemo vse zastavljene cilje. Zaposleni v prodajnih sluţbah si ţelijo takšen 

sistem, ki je pošten, pravičen in ne dela razlik med zaposlenimi na podobnih in 

primerljivih delovnih mestih. Oblikovati dober sistem nagrajevanja pomeni izbrati 

pravilno kombinacijo finančnih in nefinančnih nagrad, ki zadovoljujejo tako 

posameznikove, prodajne in marketinške, kot tudi cilje podjetja. Ključ do uspeha je, da 

sestavimo pravilno kombinacijo elementov, ki ustreza motivaciji zaposlenih in hkrati 

zadovoljuje prodajalčeve potrebe ter potrebe managementa in podjetja. V spodnji sliki 

9.1 si lahko pogledamo, s katerimi faktorji, ki smo jih dobili s pomočjo raziskave, lahko 

vplivamo na zadovoljstvo s sistemom nagrajevanja in dela v podjetju. Vidimo lahko, da 
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so za zadovoljstvo in motivacijo potrebni objektivnost sistema, pravičnost, 

stimulativnost in sistem mora biti ustrezna kombinacija finančnih in nefinančnih 

dejavnikov.
42

 Zadovoljni zaposleni so posledično bolj motivirani in učinkoviti pri delu. 

Sistem nagrajevanja je sredstvo, s katerim lahko maksimiramo delovne potenciale ter 

tudi vrednost podjetja. 

Slika 9.1 Dejavniki, ki vplivajo na dober sistem nagrajevanja 

 

Nagrada kot element sistema nagrajevanja lahko nastopa kot posledica načrtovanja 

sistema in transparentnih, merljivih ciljev, lahko pa kot spodbuda za doseganje teh istih 

ciljev sistema. Nagrada mora biti dostopna oziroma realna, stvarna. Ne smemo ponujati 

nagrad, ki jih kasneje ne moremo uresničiti ali se izkaţejo za neprimerne. Pogosto se to 

dogaja z obljubljenimi finančnimi nagradami; v takem primeru se je boljše opirati na 

nefinančne nagrade, ki kot smo videli v raziskavi, pomenijo zaposlenim v določenih 

situacijah več in so velikokrat cenejše kot finančne. Ne smemo ponujati nemogočih ali 

nedosegljivih nagrad, ki niso dostopne vsem. To zaposlene demotivira. Poleg tega 

morajo biti nagrade vidne vsem in ne samo dobitniku nagrade. Dober sistem 

nagrajevanja predvideva takojšnjo nagrado, ki je posledica učinkovitega dela, in mora 

nastopati motivirajoče za prihodnost. Nagrad, spodbud ali motivacijskih dejavnikov je 
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 Podrobnejša razdelitev je prikazana v sliki 9.2 na strani 145. 
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zelo veliko. Omeniti velja tudi protiuteţ nagradi, to je kazen. Kazen je na kratek rok 

sicer učinkovita, nikakor pa ne na dolgi rok. Na dolgi rok kvari medsebojne odnose
43

 

tako, da spodbuja interno konkurenčnost ter s tem uničuje notranjo motivacijo 

zaposlenih, ki je po rezultatih raziskave med pomembnejšimi motivatorji. Delo postane 

samo lov za denarjem in nič več. Nagrade smo razdelili na finančne in nefinančne in 

nadalje na zunanje in notranje. Izpostavili smo vedno večji pomen nefinančnih nagrad, 

ki v času recesije in krize ekonomije prihajajo vedno bolj na plano. 

Iz literature sledi, da so finančne nagrade osnova vseh sistemov nagrajevanja. 

Osnova v smislu, da so uporabljene kot podlaga za oblikovanje trajnejšega oziroma 

trdnejšega sistema. Finančne nagrade so pomembne in neizbeţne, ker zadovoljujejo 

predvsem osnovne ţivljenjske potrebe. Raziskava je izpostavila dva skupna faktorja, s 

katerima lahko zelo dobro vplivamo na variabilnost zadovoljstva s sistemom dela in 

motivacijo. Prikazana sta na sliki 9.2, imenovali smo ju finančno plačilo in finančne 

ugodnosti. V grobem lahko finančne nagrade razdelimo na plačo in na dodatke, ki jih 

dobijo zaposleni ob posebnih priloţnostih ali ob doseganju zastavljenih ciljev. Kot je 

izpostavila raziskava denar ni najpomembnejši motivator, čeprav je najbolj pogosto 

uporabljen. Neizbeţno v vsakem podjetju pridemo do točke, ko s finančnimi dejavniki 

ne moremo več bistveno vplivati na povečanje motivacije zaposlenih. Iz raziskave sledi, 

da tudi prodajalci pri razvrščanju ponujenih oblik finančnih in nefinančnih nagrad 

postavijo nefinančne nagrade pred finančnimi. V času poglabljanja recesije je vrstni red 

vrednot in potreb obrnjen na glavo, v ospredje prihajajo vedno bolj finančni dejavniki in 

se izgubljajo nefinančni. 
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 Dobre medsebojne odnose so v raziskavi anketiranci postavili na prvo mesto po 

pomembnosti. 
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Slika 9.2 Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo s sistemom nagrajevanja in dela 
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Splošna ugotovitev tako teorije kot opravljene raziskave je, da ne smemo 

podcenjevati nefinančnih nagrad. Nefinančne nagrade, predvsem notranje, so pomembni 

motivatorji v daljšem časovnem obdobju. Nefinančne nagrade je potrebno oblikovati 

tako, da sledijo kulturi in poslanstvu podjetja. Le-te so podlaga vsakega dobrega sistema 

nagrajevanja, predvsem notranje oblike podjetja ne stanejo dosti, so pa zelo učinkovite, 

ker so usmerjene v krepitev človeške osebnosti. Raziskava je potrdila predhodno 

izpostavljena izhodišča raziskovalca Edvarda Deci (1995), ki pravi, da človek najbolje 

reagira na notranje motivatorje, kot so pridobiti si spoštovanje sodelavcev, samostojnost 

pri delu in veljati za zanesljivega pri delu. Nefinančne nagrade začnejo učinkovati šele 

takrat, ko so zadovoljene osnovne potrebe po preţivetju. 

Skoraj vse oblike nefinančnih nagrad so v določenih okvirih vzpodbujene in 

uravnavane iz okolja, s to razliko, da notranje nastopijo kot posledica dela in učinkujejo 

na človekove emocije. Pomembno je tudi dejstvo, da nagrada nastopi takoj. Zaposleni v 

raziskavi so izpostavili dejavnike, kot so stimulativno okolje, zanimivo delo, osebna 

motivacija, osebna rast in ugled kot močne motivatorje. Iz slike 9.2 lahko vidimo, da so 

notranji nefinančni dejavniki zelo povezani med seboj, za razliko od zunanjih, ki jih je 

več in so porazdeljeni v več skupnih faktorjev. Izluščimo lahko, da so medsebojni 

odnosi samostojen in močen dejavnik. Da je to močan motivator, s katerim lahko 

pozitivno vplivamo na zadovoljstvo pri delu, so izpostavile, poleg faktorske, tudi druge 

analize. Na prvem mestu se je znašel tudi v analizi preferenc zaposlenih. 

9.6.2 Implikacije in priporočila 

Teoretični prispevek se kaţe skozi pregled uporabljene in pregledane literature o 

tematiki motivacije in nagrajevanja. Osnova je v teorijah motivacije znanih 

raziskovalcev; nadgradnja se kaţe skozi analizo moţnih elementov sistemov 

nagrajevanja, ki jih tuji avtorji priporočajo in so bili uporabljeni v različnih raziskavah 

ter aplicirani na slovenske razmere. Uporabili smo izhodišča, raziskovalne teme in 

vprašanja indeksiranih, priznanih raziskovalcev ter jih uporabili pri pripravi anketnega 

vprašalnika za raziskavo slovenskega trga srednje velikih podjetij. Podali smo izhodišča 

dobrega sistema nagrajevanja, kot ga pojmuje znanost in ga vidijo zaposleni v prodajnih 

oddelkih izbranih slovenskih podjetij. Predstavljene so bile številne moţne oblike 

nagrajevanja, tako finančnega kot nefinančnega. Magistrsko delo ponuja širok pregled 

moţnosti in oblik kako ohranjati in vzpodbujati visoko motiviranost.  

Raziskava nam je dala tudi nekaj novih izhodišč, skupnih faktorjev, ki vplivajo na 

proučevane pojave. Na dober sistem nagrajevanja vplivata dva nova skupna faktorja, ki 

smo ju poimenovali objektiven mix ter pravičen in stimulativen. Dobljeni dimenziji 

predstavljata pogled zaposlenih v prodajnih oddelkih na dober sistem nagrajevanja. 

Novi dimenziji sta skupek več elementov, ki smo jih izpostavili v raziskavi. Omogočata 

nam, da lahko z dvema dimenzijama vplivamo na sistem nagrajevanja. Dober sistem 
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nagrajevanja mora biti objektiven, pravičen, stimulativen in sestavljen iz mešanice 

finančnih in nefinančnih elementov. Z vplivanjem na te lastnosti bomo dosegli, da bodo 

zaposleni zadovoljni s sistemom nagrajevanja. Pozitivna plat dobljenega podatka je, da 

bodo sedaj pri načrtovanju sistema nagrajevanja managerji potrebovali dosti manj 

specifičnih elementov in oblik. Vedeli bodo, da če usmerijo svoje delovanje v nove 

faktorje, bo to rešilo 70 % celotnega zadovoljstva, torej jim ostane samo še 30 % do 

popolnega zadovoljstva. 

Naslednja proučevana dimenzija je bilo zadovoljstvo in motivacija na delovnem 

mestu. Dobljeni, novi faktorji so tisti, ki v veliki meri pripomorejo k popolnemu 

zadovoljstvu zaposlenih. Trije skupni faktorji, to so podpora nadrejenih, osebni razvoj 

in varnost in ugled, so tisti, preko katerih lahko management vpliva na zaposlene. 

Mangement mora biti sposoben spremljati zaposlene, jih usmerjati, spoštovati, ceniti in 

pohvaliti, ko je to potrebno. Poleg tega pa je treba poskrbeti za osebni razvoj tako, da se 

prilagodi okolje in osebni načrt razvoja. Pomembno je, da management za vsakega 

zaposlenega pripravi kadrovsko mapo, v kateri so zbrani vsi pomembni podatki o delu 

in izobraţevanju. Na podlagi osebnih lastnosti je potrebno izdelati letne plane 

izobraţevanja, ciljev in pričakovanj. Zaposleni se morajo počutiti dobro v okolju, v 

katerem delajo. Počutiti se morajo pomembni in potrebni za delovni proces. V 

trenutnem obdobju gospodarske krize pa je zelo pomembno, da se počutijo varne v 

oţjem in širšem delovnem okolju. 

V nadaljevanju smo natančneje razčlenili posamezne oblike nagrajevanja, ki po 

mnenju anketirancev vplivajo na njihovo zadovoljstvo. Dobili smo dve novi finančni 

dimenziji, in sicer plača in dodatki ter nagrade in ugodnosti. Management mora pri 

načrtovanju vsekakor upoštevati ta dva faktorja ter oblikovati sistem nagrajevanja tako, 

da je razmerje med fiksnim (plačo) delom in ugodnostmi pravilen, jasen in vsekakor 

vzdrţen za podjetje. Poskrbeti mora za dovolj visoko osnovno plačo ter preko jasnega 

sistema meril in spodbud tudi za variabilen del. Nagrade, posebne in izjemne ugodnosti, 

pridejo na vrsto ob posebnih priloţnostih, ki jih je potrebno navesti v sistemu 

nagrajevanja tako, da zaposleni ve, kdaj in zakaj si lahko prisluţi to obliko nagrade. 

Na področju nefinančnih dejavnikov je raziskava izpostavila tri nove močne 

faktorje, s katerimi lahko zelo dobro vplivamo na zadovoljstvo zaposlenih pri delu. Na 

področju zunanjih nefinančnih dejavnikov sta to dimenziji medsebojni odnos, pretok 

informacij in varnost, ugled podjetja. Dobljeni dimenziji sta nam lahko v pomoč pri 

načrtovanju sistema nagrajevanja. Namesto številnih dejavnikov, lahko svoje sile 

usmerimo k optimizaciji dobljenih novih faktorjev in vemo, da s tem lahko vplivamo na 

70 % variabilnosti zadovoljstva na delovnem mestu. Na področju nefinančnih notranjih 

faktorjev smo dobili samo en skupni faktor, notranji dejavniki.  
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9.6.3 Omejitve raziskave 

Vsaka raziskava mora imeti dobra teoretična izhodišča, ki jih v naslednjem koraku 

podkrepimo s korektno izvedeno analizo. Omejitve raziskave izhajajo iz njenega poteka 

in uporabljenih metod dela. Z rezultati raziskave se ţelimo kar se da pribliţati 

objektivni stvarnosti in preprečiti tako imenovani bias ali pristranski vpliv na našo 

raziskavo (po Tratnik 2002, 40). Ţelimo, da je raziskava kredibilna
44

 in zanesljiva. 

Glede na to, da je bila odzivnost ankete blizu 10 % moramo opozoriti na moţnost, da se 

ostali zaposleni, ki niso odgovarjali na vprašalnik, razlikujejo v svojih prepričanjih. 

Zanesljivost uporabljenih virov smo potrdili s triangulacijo podatkov, ko analiziramo 

ţeleno področja s pomočjo več virov. Za analiziranje izbranega področja motivacije 

prodajnega osebja smo uporabili različne primarne vire ter teorijo podkrepili z lastno 

terensko raziskavo. Primarni viri so bili zanesljivi, saj so bili izbrani znani svetovni 

avtorji s proučevanega področja. Vsi uporabljeni prispevki, članki in literatura so dela 

indeksiranih avtorjev iz priporočenih svetovnih baz podatkov
45

. Teţava bi lahko 

nastopila, ker v Sloveniji še veliko oblik motivacije ni poznanih. 

Problem posploševanja dobljenih rezultatov je vezan na izbiro inštrumenta in 

vzorca raziskovanja. Posploševanje rezultatov na tujino bo mogoče le z nekaterimi 

omejitvami, v vzorcu so namreč samo slovenska podjetja. Pri vsakem merjenju lahko 

pride do napake. Napako vprašalnika smo izločili s testiranjem le–tega. Moţnosti 

premajhnega števila vrnjenih vprašalnikov smo se izognili z opozorilnimi elektronskimi 

sporočili ter z osebnim kontaktom. Moţna omejitev raziskave so tudi enote (zaposleni), 

ki so odgovarjali na vprašalnik. Moţno je, da so na vprašalnik odgovarjale enote, ki niso 

bile del izbranega vzorca trţnikov. Zaradi velikega števila enot ter internetnega 

anketiranja je nadzor nemogoč. 

V izbrani vzorec so bila zajeta vsa srednje velika podjetja v Sloveniji, s kadrovskim 

potencialom med petindvajset in petdeset zaposlenimi znotraj poslovne baze Pirs za leto 

2008. Moţno je, da v večjih podjetjih zaposleni drugače dojemajo in sprejemajo 

določene spremenljivke motivacije. Iz tega sledi, da bi lahko direktna aplikacija 

rezultatov na večja podjetja popačila realno sliko stanja ter usmerila vodilne k napačni 

izbiri motivacijskih dejavnikov. 

Dobljene rezultate, da finančne nagrade niso najpomembnejši motivator, je 

potrebno tolmačiti skupaj z dejstvom, da so bili anketiranci preteţno visoko izobraţeni 

zaposleni, ki imajo več kakor šest let delovnih izkušenj v prodaji ter, da so v povprečju 

stari več kot enaintrideset let. Domnevamo lahko, da imajo starejši zaposleni drugačne 

preference kot mlajših, prav tako igra pomembno vlogo izobrazba. Domnevamo lahko, 
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 Pod pojmom razumemo opis, zakaj smo izbrali neki postopek in zakaj je ta 

najprimernejši za obdelavo posameznih hipotez ali vprašanj (Tratnik 2002, 43). 
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 Baze podatkov: ProQuest, Emerald, EBSCOhost. 
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da so naši anketiranci visoko izobraţeni in imajo posledično tudi višje prejemke. 

Podatek je pomemben, ker lahko le s teţka posplošujemo preference s posameznimi 

oblikami nagrad na celotno populacijo zaposlenih v prodajnih oddelkih v Sloveniji. 

Spremni podatki nam dajo jasnejšo sliko, zakaj v času gospodarske recesije ne 

moremo posploševat rezultatov na celotno populacijo podjetij, ki se borijo za preţivetje 

(prodaja pada, trgi se krčijo, plačilna disciplina je porazna ...) in svojim zaposlenim ne 

nudijo tako visokih izhodiščnih plač, da bi lahko razmišljali o nefinančnih motivacijskih 

prijemih. 

9.6.4 Možnost nadaljnjega raziskovanja 

Moţnosti nadaljnjega raziskovanja na področju motivacije in zadovoljstva 

zaposlenih je veliko, kot je veliko tudi specifične literature. V magistrskem delu smo se 

omejili na načrtovanje dobrega sistema nagrajevanja, s katerim bomo lahko pozitivno 

vplivali na motiviranost zaposlenih. Omejili smo se na zaposlene v prodajnih funkcijah 

v podjetju. Zanimivo bi bilo teoretska izhodišča preveriti tudi na ostalih zaposlenih 

znotraj podjetij. Lahko bi s korigiranim vprašalnikom, ki bi ga prilagodili oddelku 

raziskave, prišli do podobnih ali novih, drugačnih ugotovitev pomembnih za razvoj 

podjetja. V raziskavi so bile podane številne nove dimenzije nagrajevanja in motivacije, 

ki bi jih lahko drugi raziskovalci uporabili kot osnova za podrobnejše analize. 

Raziskavo bi lahko nadgradili tako, da bi zdruţili odgovore na podlagi 

demografskih podatkov. Tako bi dobili preference po letih zaposlenih, delovni dobi ali 

izobrazbi. Lahko bi posledično še bolj osebno prilagodili sistem nagrajevanja vsakemu 

posamezniku. Več informacij pomeni tudi več moţnosti prilagajanja osebnim zahtevam. 

Domnevamo lahko, da starejši nimajo toliko posluha za direktne finančne nagrade in da 

imajo rajši prosti čas, svobodo ter razne oblike personaliziranih nagrad. Za razliko od 

mladih, ki jih verjetno bolj zanima denar ter nekatere nefinančne oblike – moţnost 

napredovanja, soodločanja, izobraţevanja. V raziskavi Jon Chao (1995, 14) so nekateri 

zanimivi izsledki glede preferenc prodajalcev glede na starost, spol in izobrazbo. Lahko 

bi te rezultate preverili tudi v Sloveniji. 

Glede na pozitivne odzive anketirancev o nefinančnih oblikah motivacije bi lahko 

raziskavo nadgradili. Podrobneje bi lahko analizirali področje nefinančnih oblik 

motivacije in zadovoljstva. Za finančne oblike nagrajevanja je veliko literature. V času 

gospodarske recesije bi natančna analiza vseh moţnih oblik nefinančnega nagrajevanja 

prišla zelo prav. 
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10 SKLEP 

Preden začnemo sestavljati učinkovit sistem nagrajevanja, moramo poskrbeti 

najprej, da smo sami motivirani. Ne moremo prenašati in delovati progresivno, če sami 

nismo motivirani za delo. Naloga tistega, ki oblikuje sistem nagrajevanja je, predhodno 

dobro poznavanje lastnega podjetja, konkurence, izdelkov ter stanja na trgih dobrin in 

kupcev. Načrtovanje dobrega sistema zahteva poznavanje vseh moţnih oblik 

nagrajevanja, ki bodo omogočila visoko motivacijo zaposlenih. Sistem je potrebno 

natančno načrtovati, vse zaposlene je potrebno s sistemom seznaniti, nedvoumno 

prikazati merljive cilje, hkrati je potrebno sistem vedno dopolnjevati in prilagajati 

trenutnim trţnim razmeram. Pomembno je, da se v podjetjih jasno določijo cilji sistema 

nagrajevanja v okviru delujočega sistema vodenja in strategije upravljanja s človeškimi 

viri. V skladu s tem, je potrebno izoblikovati razumljiv, preprost in pregleden sistem, ki 

zaposlenim omogoča jasno prepoznavanje ciljev, ki naj bi jim pri delu sledili. Zaposleni 

si ţelijo poštene, korektne, profesionalne in zdrave medčloveške odnose. Za učinkovit 

osebni razvoj pričakujejo stimulativno delovno okolje, ki je hkrati polno novih izzivov. 

Uvajanje sistema nagrajevanja, je vse prej kot preprost proces. Sistem je potrebno 

natančno načrtovati, vsi usluţbenci morajo biti s sistemom jasno seznaniti, ustvariti je 

potrebno ustrezne kanale za povratne informacije, hkrati pa moramo sistem dograjevati 

in dopolnjevati. Kljub vsemu pa je učinkovit sistem nagrajevanja praviloma zelo 

preprost. Pretirano preračunavanje po vseh mogočih kriterijih zmanjšuje učinkovitost, 

saj je zaradi tega pogled zaposlenih na to, kaj naj počnejo, močno zabrisan. Visoko 

motivirani zaposleni, veliko doprinesejo k uspehu podjetja, zato naj management redno 

sledi primerljivim zunanjim raziskavam, hkrati pa poskrbi za pridobivanje natančnih 

informacij o zaposlenih. Oblikovati je potrebno ustvarjalno delovno okolje, v katerem 

lahko zaposleni napredujejo, se razvijajo in izkoristijo vse svoje potenciale, s ciljem 

maksimizirati, tako osebne, kot cilje podjetja. Management ima nalogo, da uravnava 

zunanje vplive na delovni proces in posameznika. Ustvariti je potrebno okolje, v 

katerem se bodo zaposleni počutili zaţelene, koristne in pomembne. Le tako so lahko 

garancija za večjo produktivnost in dobičkonosnost podjetja, večjo zavzetost pri delu, 

niţjo stopnjo izostankov in fluktuacije. Delovno okolje, je potrebno urediti po meri 

zaposlenih tako, da so slednji osredotočeni izključno na delovni proces. Hkrati, se 

posledično pojavlja manj napak pri delu, zaposleni so bolj inovativni in samostojni in ne 

nazadnje tudi podjetje pridobiva na ugledu in vrednosti v druţbi. 

Iz raziskave sledi, da optimizacija sistema nagrajevanja, pomeni oblikovati sistem, 

ki vsebuje ustrezno kombinacijo finančnih in nefinančnih dejavnikov. Medtem, ko so 

finančni dejavniki nepogrešljivi faktor motivacije, v spremenjenih okoliščinah 

poslovanja (aktualne gospodarske spremembe in nestabilnost trgov) vse bolj v ospredje 

prihajajo nefinančne oblike motiviranja. Nefinančne oblike so, ne samo bolj zaţelene s 
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strani zaposlenih, ampak so tudi prijaznejše z vidika obvladovanja stroškov. Finančni 

dejavniki, so vsekakor nujno potrebni za zadovoljevanje osnovnih ţivljenjskih potreb, 

niso pa motivator, ki na daljši rok doda potrebni naboj in spodbudo za uresničitve višjih 

ciljev. Zaposleni si ţelijo odprto komunikacijo in podporo nadrejenih, druţenje s 

sodelavci in v današnjih nezaupljivih časih predvsem varnosti in stalnosti zaposlitve. 

Spoznali smo, kako je pomembno, da management sledi spremembam okolja in se 

prilagaja trenutnim trţnim razmeram. Z ustreznimi motivatorji, mora poizkušati 

obdrţati visoko motiviranost zaposlenih, ne glede na hitro spreminjanje današnjih 

ekonomskih razmer. Zaključimo lahko z mislijo, da velikokrat prijazna beseda ob 

storjeni napaki; pomeni več kot nagrada ob storjeni pravi potezi. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik zadovoljstva in motivacije zaposlenih v prodajnih oddelkih 

izbranih podjetij 

Priloga 2 Rezultati analize spremenljivk za vprašanje V1 

Priloga 3 Rezultati analize spremenljivk za vprašanje V4 

Priloga 4 Rezultati analize spremenljivk za vprašanje V5 





Priloga 1 

 

Vprašalnik zadovoljstva in motivacije zaposlenih v prodajnih oddelkih 

 

Vprašanja in trditve o sistemih nagrajevanja so razdeljena na vsebinske sklope. Prosim 

vas, da vsak zaposleni v prodajnem oddelku (tržnik/prodajnik/komercialist) ob vsakem 

vprašanju obkljuka odgovor, ki izraţa njegov pogled na vprašano tematiko. Odgovorite 

tako, da kliknete v okvirček, ki je ob izbranem odgovoru. Pri večini vprašanj je moţen 

samo en odgovor. 

 

I. sklop: v prvem sklopu so vprašanja in trditve, ki se nanašajo na obstoječi sistem 

nagrajevanja, ki ga imate v podjetju, v katerem delate. 

 

V1. V naslednjih trditvah izberite številko od 1 do 5 v skladu s tem, koliko se strinjate z 

navedbami o sistemu nagrajevanja prodajnega osebja v vašem podjetju, pri čemer št. 1 

pomeni, da se popolnoma ne strinjate s trditvijo, in št. 5, da se popolnoma strinjate s 

trditvijo. 

 

Sistem nagrajevanja v našem podjetju je: 

  1       2     3     4      5 ne ne ţelim 

    vem odgovarjati 

 

1. dobro zasnovan 

2. pravičen do vseh zaposlenih v prodaji 

3. popolnoma jasen in razumljiv 

4. stimulativno naravnan 

5. glede na konkurenčna podjetja v panogi dober 

6. objektiven in ne dopušča osebne presoje 

7. mešanica finančnih in nefinančnih oblik  

8. oblikovan tako, da so naloge, cilji in nagrade natančno opredeljene 

9. oblikovan tako, da se osebno razvijam in izpopolnjujem 

10. sploh nimamo sistema nagrajevanja 

 

V2 Naslednje trditve so vezane na vaše preference z različnimi oblikami nagrad, ki so 

lahko del sistema nagrajevanja in vplivajo na (vašo) motivacijo pri delu.  

 

Izberite številko od 1 do 5 v skladu s tem, koliko se strinjate s trditvami, pri čemer št. 1 

pomeni, da se popolnoma ne strinjate s trditvijo, in št. 5, da se popolnoma strinjate s 

trditvijo. 

  1       2       3       4     5 ne ne ţelim 

    vem odgovarjati 

 

11. finančne nagrade me najbolj motivirajo (denar je najboljši motivator) 

12. nefinančne nagrade me najbolj motivirajo 

13. najboljša kombinacija nagrad je mešanica denarnih in nedenarnih oblik 

14. notranja, osebna motivacija je močnejša od denarja 

15. ugled med sodelavci in v zunanjem okolju mi pomenita največjo motivacijo 
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16. pohvala je več vredna kot denarne nagrade 

17. ne potrebujem posebnih nagrad za motivacijo 

18. stimulativno okolje me zelo motivira.  

 

V3. Kako ste zadovoljni s sistemom in pogoji dela v prodajnem oddelku vašega 

podjetja? 

 

a) Zelo nezadovoljen 

b) Nezadovoljen 

c) Niti, niti 

d) Zadovoljen 

e) Zelo zadovoljen 

f) Ne vem 

g) Ne ţelim odgovarjati 

 

II. sklop: V drugem sklopu so vprašanja, ki so povezana z zadovoljstvom in motivacijo 

pri vašem delu.  

 

V4. V spodnjih trditvah izberite ustrezen odgovor glede na to, koliko se strinjate z 

naslednjimi trditvami, ki so povezane z zadovoljstvom in motivacijo pri vašem delu. 

 

Izberite številko od 1 do 5 v skladu s tem, koliko se strinjate s trditvami, pri čemer št. 1 

pomeni, da se popolnoma ne strinjate s trditvijo, in št. 5, da se popolnoma strinjate s 

trditvijo. 

 

  1       2       3       4    5 ne ne ţelim 

    vem odgovarjati 

 

1. z višino moje osnovne plače sem zadovoljen 

2. poleg plače dobim tudi odstotek variabilnega dela –  

plačilo za uspešnost, ki je odvisno od moje uspešnosti 

3. podjetje mi nudi dodatne finančne ugodnosti (pokojninski steber; uporaba avta, 

telefona; izobraţevanja; boţičnica; udeleţba pri razdelitvi dobička) 

4. natančno vem kaj moram narediti, da bom dosegel zastavljene cilje 

5. na delovnem mestu imam moţnost osebne rasti in razvoja 

6. delo mi omogoča osebni in intelektualni razvoj 

7. delo mi omogoča doseganje osebne izpopolnitve in samopotrjevanja 

8. pri svojem delu sem samostojen 

9. pri svojem delu imam dostop do informacij in ključnih znanj,  

ki so potrebna za kvalitetno opravljanje dela 

10. imam moţnost sprejemanja odločitev, ki so vezane na kvaliteto mojega dela 

11. za uspešno opravljeno delo dobim pohvalo ali priznanje s strani nadrejenih 
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12. za uspešno opravljanje nalog imam vso podporo nadrejenih in vodstva podjetja 

13. vključen sem v sprejemanje odločitev, ki so povezane z mojim delom 

14. podjetje mi zagotavlja varno in stabilno delovno okolje 

15. delo v podjetju mi omogoča ugled tako znotraj podjetja kakor v zunanjem okolju 

16. nadrejeni me usmerjajo in vodijo s ciljem doseganja dobrih poslovnih rezultatov 

17. delo, ki ga opravljam, je zanimivo 

18. pri svojem delu lahko izkoristim vse sposobnosti in znanje, ki ga imam 

19. nadrejeni me spoštujejo in cenijo 

20. opravljeno delo mi zagotavlja dostojanstvo in zadovoljstvo 

21. z lahkoto se identificiram z vizijo in vrednotami podjetja 

 

III. sklop: v tretjem sklopu so trditve in vprašanja, ki se nanašajo na oblike sistema 

nagrajevanja, finančne in nefinančne ter zunanje in notranje oblike motivacije na 

delovnem mestu.  

 

V5. Kako vzpodbudni so za vas naslednji dejavniki, ki so povezani z motivacijo na 

delovnem mestu, zaradi katerih bi vložili dodaten napor pri vašem delu oz. se vam zdi, 

da so nepogrešljivi elementi vsakega dobrega sistema nagrajevanja prodajnega osebja? 

 

Odgovorite tako, da v vsakem izmed odsekov sklopa izberete za vsako posamezno 

trditev številko od 1 do 5, ki odraţa vaše mišljenje; št. 1 pomeni, da je za vas omenjen 

dejavnik nepomemben, in št. 5, da je za vas omenjeni dejavnik zelo pomemben. 

 

V5.1 Finančni dejavniki/nagrade:  

 

  1       2      3      4      5 ne ne ţelim 

    vem odgovarjati 

 

1. višina osnovne plače 

2. višina variabilnega dela kot dodatek k plači 

3. plačilo za opravljene nadure in deţurstva 

4. nagrada za poţrtvovalnost 

5. nagrada za zvestobo 

6. personalizirana nagrada (npr. ker nadrejeni vedo, da imam rad plavanje, dobim 

letno karto za lokalni bazen) 

7. dodatne ugodnosti (ugoden nakup delnic podjetja,  

8. izjemne ugodnosti (sluţbeni avto, telefon, računalnik ...) 
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V5.2 Nefinančni  ZUNANJI dejavniki/nagrade: 

  1        2      3     4    5 ne ne ţelim 

    vem odgovarjati 

 

9. trdna podpora vodstva 

10. dobri medsebojni odnosi (med sodelavci) 

11. dostop do sodobnih, naprednih informacij in znanj 

12. osebno prilagojeni programi izobraţevanja 

13. pohvala nadrejenih / sodelavcev  

14. stalnost in varnost zaposlitve 

15. ugled in status podjetja v druţbi 

16. vizija in vrednote podjetja, ki se ujemajo z mojimi 

17. pozitivna povratna informacija s strani nadrejeni / sodelavcev 

18. dodatni prosti dnevi 

19. fleksibilnost delovnega časa 

20. urejeni, moderni delovni pogoji 

 

V5.3 Nefinančni NOTRANJI dejavniki/nagrade: 

  1      2       3      4      5 ne ne ţelim 

    vem odgovarjati 

 

21. moţnost napredovanja 

22. osebna motivacija 

23. moţnost soodločanja 

24. sprejemanje večje odgovornosti pri delu 

25. osebna rast in intelektualni razvoj 

26. zagotavljanje dostojanstva 

27. zanimivo delo in stimulativno delovno okolje 

28. dobri občutki ob uspešno opravljeni nalogi 

 

IV. sklop: v četrtem sklopu sta dve odprti vprašanji, pri katerih svoj odgovor vpišete v 

namenjen prostor. 

 

V6 Katere denarne in nedenarne oblike nagrad bi še sami dodali, ki se vam zdijo 

pomembne tako, da bi še bolj vzpodbudili delovno vnemo in motivacijo v podjetju? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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V7 Bi še kaj spremenili v vašem sistemu nagrajevanja? Ţelite še kaj dodati? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

V. sklop: Za konec vas prosim, da odgovorite samo še na nekaj vprašanj o demografiji.  

 

V8 Opredelite vaš spol  

m  ţ 

 

V9 Opredelite vašo starost 

 

a) do 30 let 

b) od 30 do 40 let 

c) od 41 do 50  

d) nad 50 let 

 

V10 Dokončana izobrazba: 

 

a) osnovna šola 

b) srednja šola 

c) višja/visoka  

d) magisterij in več 

 

V11 Navedite število let/izkušnje v prodaji: 

 

a) manj kot 2 leti 

b) od 2 do 5 

c) od 6 do 12 

d) več 
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Rezultati analize spremenljivk za vprašanje V1 
 

Tabela 2.1 Frekvenčna porazdelitev za trditev V1_6 

V1_6 Frekvenca Relativna frekvenca v 

% 

Veljavna frekvenca v % Kumulativa v % 

0 11 7,2 7,2 7,2 

1 31 20,4 20,4 27,6 

2 63 41,4 41,4 69,1 

3 27 17,8 17,8 86,8 

4 19 12,5 12,5 99,3 

5 1 ,7 ,7 100,0 

Skupaj 152 100,0 100,0   

Tabela 2.1a Frekvenčna porazdelitev za trditev V1_2 

V1_2 Frekvenca Relativna frekvenca v 

% 

Veljavna frekvenca v % Kumulativa v % 

0 12 7,9 7,9 7,9 

1 29 19,1 19,1 27,0 

2 34 22,4 22,4 49,3 

3 24 15,8 15,8 65,1 

4 42 27,6 27,6 92,8 

5 11 7,2 7,2 100,0 

Skupaj 152 100,0 100,0   

Tabela 2.1b Frekvenčna porazdelitev za trditev V1_4 

V1_4 Frekvenca Relativna frekvenca v 

% 

Veljavna frekvenca v % Kumulativa v % 

0 4 2,6 2,6 2,6 

1 27 17,8 17,8 20,4 

2 51 33,6 33,6 53,9 

3 26 17,1 17,1 71,1 

4 33 21,7 21,7 92,8 

5 11 7,2 7,2 100,0 

Skupaj 152 100,0 100,0   

Tabela 2.1c Frekvenčna porazdelitev za trditev V1_8 

V1_8 Frekvenca Relativna frekvenca v 

% 

Veljavna frekvenca v % Kumulativa v % 

0 6 3,9 3,9 3,9 

1 28 18,4 18,4 22,4 

2 51 33,6 33,6 55,9 

3 24 15,8 15,8 71,7 

4 37 24,3 24,3 96,1 

5 6 3,9 3,9 100,0 

Skupaj 152 100,0 100,0   
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Tabela 2.1d Frekvenčna porazdelitev za trditev V1_9 

V1_9 Frekvenca Relativna frekvenca v 

% 

Veljavna frekvenca v % Kumulativa v % 

0 9 5,9 5,9 5,9 

1 27 17,8 17,8 23,7 

2 41 27,0 27,0 50,7 

3 25 16,4 16,4 67,1 

4 43 28,3 28,3 95,4 

5 7 4,6 4,6 100,0 

Skupaj 152 100,0 100,0   

Tabela 2.2 Matrika korelacije za sedem spremenljivk V1 

 V1_1 V1_2 V1_3 V1_4 V1_5 V1_6 V1_7 V1_8 V1_9 

V1_1 1,00 0,57 0,59 0,65 0,37 0,39 0,20 0,48 0,48 

V1_2 0,57 1,00 0,51 0,61 0,24 0,43 0,30 0,55 0,46 

V1_3 0,59 0,51 1,00 0,64 0,30 0,27 0,30 0,55 0,49 

V1_4 0,65 0,61 0,64 1,00 0,35 0,45 0,31 0,54 0,50 

V1_5 0,37 0,24 0,30 0,35 1,00 0,18 0,11 0,18 0,22 

V1_6 0,39 0,43 0,27 0,45 0,18 1,00 0,53 0,35 0,26 

V1_7 0,20 0,30 0,30 0,31 0,11 0,53 1,00 0,35 0,22 

V1_8 0,48 0,55 0,55 0,54 0,18 0,35 0,35 1,00 0,40 

V1_9 0,48 0,46 0,49 0,50 0,22 0,26 0,22 0,40 1,00 

Tabela 2.3 Komunalitete 

  Začetna Ekstrakcija 

V1_1 1,000 ,688 

V1_2 1,000 ,603 

V1_3 1,000 ,646 

V1_4 1,000 ,722 

V1_5 1,000 ,330 

V1_6 1,000 ,691 

V1_7 1,000 ,755 

V1_8 1,000 ,539 

V1_9 1,000 ,480 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi. 
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Tabela 2.4 Celotna pojasnjena varianca 

  

Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstrakcijski seštevki 

kvadratov uteţi (Extraction 

Sums of Squared Loadings) 

Rotacijski seštevki kvadratov 

uteţi (Rotation Sums of 

Squared Loadings) 

Faktor Skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumulativa 

v % Skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumulati

va v % skupaj 

Deleţ 

variance 

v % 

Kumulativ

a v % 

1 3,68 52,62 52,62 3,27 46,70 46,70 2,60 37,19 37,19 

2 1,10 15,64 68,27 0,67 9,58 56,27 1,34 19,08 56,27 

3 0,60 8,61 76,87       

4 0,54 7,67 84,54       

5 0,44 6,32 90,86       

6 0,34 4,91 95,77       

7 0,30 4,23 100,00       

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring)   

Tabela 2.5 Ocena regresijskega modela 

 

R
 

R
2 

Popravljeni 

R
2 

Standardna 

napaka ocene Spremenjene statistike 

Model     Popravljeni 

R
2
 

F-preizkus St. 

prostosti

1 

St. 

prosto

sti2 

St. tveganja 

F-preizkus 

1 ,380 ,144 ,133 1,20636 ,144 12,541 2 149 ,000 

a Spremenljivke: (Konstant), F2_V1, F1_V2 

Tabela 2.5a Regresijski koeficienti  

  

Nestandardiz

irani 

koeficient  

Standardizira

ni koeficient t 

St. 

tveganja. 

Korelacija 

 

Model   B Std. napaka Beta     St. nič Parcialna Delna 

1 (Konstant) 1,865 ,293  6,357 ,000    

  F1_V1 -4,471E-02 ,102 -,037 -,440 ,661 ,137 -,036 -,033 

  F2_V2 ,483 ,104 ,395 4,669 ,000 ,378 ,357 ,354 

a Odvisna spremenljivka: Y – V3 

Tabela 2.5b F-preizkus  

Model  Vsota 

kvadratov 

Stopinje prostosti Povprečje 

kvadratov 

F St. tveganja 

1 Regresija 36,502 2 18,251 12,541 ,000 

  Ostanek 216,840 149 1,455     

  Skupaj 253,342 151       

a Prediktorji: (Konstant), F2_V1, F1_V1 

b Odvisna spremenljivka: Y – V3 
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Tabela 2.6 Ocena regresijskega modela 

  Nestandardizir

ani koef. 

 Standardizir

an 

koeficient 

t St. 

tveganja. 

 

95% interval zaupanja 

za B 

Model   B Std. napaka Beta     Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1 (Konstant) 3,330 ,644   5,171 ,000 2,057 4,604 

  DENAR ,126 ,078 ,135 1,613 ,109 -,028 ,280 

  NEFINANC -3,610E-02 ,120 -,027 -,302 ,763 -,273 ,201 

  MIX 1,619E-02 ,088 ,016 ,184 ,854 -,158 ,190 

  NOTRANJA -7,974E-02 ,103 -,069 -,777 ,438 -,283 ,123 

  UGLED -5,640E-02 ,100 -,052 -,563 ,575 -,255 ,142 

  POHVALA -9,929E-02 ,163 -,054 -,611 ,542 -,421 ,222 

  NENAGRAD 2,383E-02 ,096 ,023 ,247 ,805 -,167 ,215 

  STMOKOLJ -1,804E-02 ,118 -,013 -,153 ,879 -,251 ,215 

a Odvisna spremenljivka: V3 



Priloga 3 

 

Rezultati analize spremenljivk za vprašanje V4 

Tabela 3.1 Komunalitete 

  Začetna ekstrakcija 

V4_1 ,207 ,202 

V4_3 ,287 ,246 

V4_5 ,700 ,715 

V4_6 ,791 ,757 

V4_7 ,728 ,703 

V4_8 ,376 ,412 

V4_9 ,592 ,585 

V4_10 ,492 ,421 

V4_11 ,565 ,545 

V4_12 ,643 ,662 

V4_13 ,587 ,549 

V4_14 ,527 ,674 

V4_15 ,591 ,590 

V4_16 ,678 ,726 

V4_17 ,642 ,668 

V4_18 ,698 ,607 

V4_19 ,609 ,650 

V4_20 ,607 ,543 

V4_21 ,571 ,508 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring) 

Tabela 3.2 Matrika rotiranih faktorjev 

 Faktor     

  1 2 3 

V4_5 ,503 ,645 9,175E-02 

V4_6 ,400 ,784 7,997E-02 

V4_7 ,291 ,686 ,353 

V4_8 -5,475E-02 ,268 ,427 

V4_9 ,507 ,246 ,524 

V4_10 ,422 ,313 ,328 

V4_11 ,683 ,194 ,241 

V4_12 ,740 ,177 ,313 

V4_13 ,388 ,283 ,582 

V4_14 ,290 -7,216E-03 ,615 

V4_15 ,305 ,299 ,573 

V4_16 ,819 ,273 5,925E-02 

V4_17 6,290E-02 ,745 ,251 

V4_18 ,188 ,655 ,332 

V4_19 ,683 ,154 ,312 

V4_20 ,410 ,402 ,458 

V4_21 ,285 ,390 ,522 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi. Metoda rotacije: Varimax z Kaiser Normalization. 

a Rotacija skonvergirala v 8 poskusih. 
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Tabela 3.3 Matrika rotiranih faktorjev 

  Faktor     

  1 2 3 

V4_6 ,699 ,387 8,576E-02 

V4_7 ,743 ,274 ,296 

V4_11 ,232 ,680 ,200 

V4_12 ,189 ,723 ,297 

V4_13 ,369 ,381 ,463 

V4_14 3,462E-02 ,217 ,815 

V4_15 ,367 ,250 ,624 

V4_16 ,254 ,785 ,119 

V4_17 ,766 ,103 2,463E-02 

V4_18 ,710 ,202 ,274 

V4_19 ,180 ,699 ,235 

V4_21 ,421 ,355 ,351 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi. Metoda rotacije: Varimax z Kaiser Normalization. 

a Rotacija skonvergirala v 4 poskusih. 

Tabela 3.4 Regresijski koeficienti 

  Nestandardi

zirani koef. 

 Standardizir

an koef. 

t  

St. 

tveganja. 

 

95% interval zaupanja 

za B 

Model  B Std. napaka Beta   Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1 (Konstant) 1,005 ,421   2,388 ,018 ,173 1,836 

  F1_V4O ,149 ,129 ,114 1,157 ,249 -,105 ,403 

  F2_V4 ,389 ,132 ,289 2,938 ,004 ,127 ,651 

  F3_V4 7,366E-02 ,117 ,056 ,628 ,531 -,158 ,305 

a Odvisna spremenljivka: V3 

Tabela 3.4a Ocena regresijskega modela 

 R
 

R
2 

Popravljeni 

R
2 

Standardna 

napaka ocene 

Spremenjene statistike 

Model     R
2
 

popravljen 

F-

preizkus 

St. 

prostosti

1 

St. 

prostos

ti2 

St. tveganja 

F-preizkus 

1 ,401 ,161 ,144 1,19839 ,161 9,469 3 148 ,000 

a Spremenljivke: (konstant), F3_V4, F2_V4, F1_V4 

Tabela 3.4b F-preizkus 

Model  Vsota kvadratov Stopinje 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov 

F St. tveganja 

1 Regression 40,795 3 13,598 9,469 ,000 

  Residual 212,547 148 1,436     

  Total 253,342 151       

a spremenljivke: (konstant), F3_V4, F2_V4, F1_V4 

b odvisna spremenljivka: V3 
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Rezultati analize spremenljivk za vprašanje V5 

Tabela 4.1 Matrika korelacije za trditve vprašanja V5 – finančni dejavniki 

  V5_1 V5_2 V5_3 V5_4 V5_5 V5_6 V5_7 V5_8 

V5_1 1,000 ,631 ,520 ,290 ,325 ,218 ,224 ,280 

V5_2 ,631 1,000 ,555 ,299 ,310 ,401 ,279 ,314 

V5_3 ,520 ,555 1,000 ,503 ,348 ,389 ,288 ,405 

V5_4 ,290 ,299 ,503 1,000 ,488 ,290 ,326 ,335 

V5_5 ,325 ,310 ,348 ,488 1,000 ,211 ,426 ,330 

V5_6 ,218 ,401 ,389 ,290 ,211 1,000 ,410 ,440 

V5_7 ,224 ,279 ,288 ,326 ,426 ,410 1,000 ,451 

V5_8 ,280 ,314 ,405 ,335 ,330 ,440 ,451 1,000 

Tabela 4.2 Matrika korelacije za trditve vprašanja V5 – nefinančni zunanji dejavniki 

 V5_10 V5_11 V5_13 V5_14 V5_16 V5_17 V5_15 V5_9 V5_12 V5_18 V5_19 V5_20 

V5_10 1,000 0,512 0,808 0,183 0,155 0,302 0,153 0,493 0,387 0,151 0,094 0,205 

V5_11 0,512 1,000 0,528 0,207 0,205 0,391 0,234 0,562 0,584 0,287 0,087 0,254 

V5_13 0,808 0,528 1,000 0,241 0,256 0,320 0,090 0,481 0,407 0,182 0,072 0,143 

V5_14 0,183 0,207 0,241 1,000 0,403 0,454 0,320 0,343 0,286 0,199 -0,028 0,245 

V5_16 0,155 0,205 0,256 0,403 1,000 0,499 0,312 0,439 0,416 0,273 -0,066 0,230 

V5_17 0,302 0,391 0,320 0,454 0,499 1,000 0,477 0,594 0,429 0,319 -0,078 0,084 

V5_15 0,153 0,234 0,090 0,320 0,312 0,477 1,000 0,263 0,264 0,268 -0,084 0,187 

V5_9 0,493 0,562 0,481 0,343 0,439 0,594 0,263 1,000 0,490 0,340 0,072 0,156 

V5_12 0,387 0,584 0,407 0,286 0,416 0,429 0,264 0,490 1,000 0,350 0,026 0,132 

V5_18 0,151 0,287 0,182 0,199 0,273 0,319 0,268 0,340 0,350 1,000 -0,076 0,067 

V5_19 0,094 0,087 0,072 -0,028 -0,066 -0,078 -0,084 0,072 0,026 -0,076 1,000 -0,015 

V5_20 0,205 0,254 0,143 0,245 0,230 0,084 0,187 0,156 0,132 0,067 -0,015 1,000 

Tabela 4.3 Matrika rotiranih faktorjev 

 Faktor   

  1 2 

V5_9 ,592 ,414 

V5_10 ,161 ,810 

V5_12 ,474 ,321 

V5_13 ,194 ,923 

V5_14 ,539 ,116 

V5_15 ,492 6,516E-02 

V5_16 ,645 ,126 

V5_17 ,805 ,202 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi. Metoda rotacije: Varimax z Kaiser Normalization. 

a Rotacija skonvergira v treh poizkusih. 
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Tabela 4.4 Matrika korelacije za trditve vprašanja V5 – nefinančni notranji dejavniki 

  V5_21 V5_22 V5_23 V5_24 V5_25 V5_26 V5_27 V5_28 

V5_21 1,000 ,592 ,489 ,417 ,577 ,482 ,488 ,317 

V5_22 ,592 1,000 ,563 ,350 ,610 ,544 ,575 ,512 

V5_23 ,489 ,563 1,000 ,603 ,529 ,521 ,578 ,346 

V5_24 ,417 ,350 ,603 1,000 ,464 ,393 ,410 ,344 

V5_25 ,577 ,610 ,529 ,464 1,000 ,713 ,647 ,558 

V5_26 ,482 ,544 ,521 ,393 ,713 1,000 ,719 ,550 

V5_27 ,488 ,575 ,578 ,410 ,647 ,719 1,000 ,635 

V5_28 ,317 ,512 ,346 ,344 ,558 ,550 ,635 1,000 

Tabela 4.5 Celotna pojasnjena varianca 

Tabela 4.6 Matrika faktorjev 

 Faktor 

  1 

V5_21 ,658 

V5_22 ,744 

V5_23 ,708 

V5_24 ,569 

V5_25 ,829 

V5_26 ,794 

V5_27 ,820 

V5_28 ,644 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi 

a 1 faktor po ekstrakciji. V petih poizkusih. 

Tabela 4.7 Matrika rotiranih faktorjev 

 

  

Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues) 

Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteţi 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Faktor Skupaj Deleţ 

variance v % 

Kumulativa v % Skupaj Deleţ 

variance v % 

Kumulativa 

v % 

1 4,67 58,32 58,32 4,22 52,72 52,72 

2 0,89 11,10 69,41    

3 0,69 8,60 78,01    

4 0,48 6,01 84,03    

5 0,46 5,78 89,81    

6 0,34 4,27 94,08    

7 0,25 3,14 97,22    

8 0,22 2,78 100,00    

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring)  

Matrika rotiranih faktorjev 

Samo en faktor po ekstrakciji. 
Sistem ne more rotirati faktorjev. 

a.  
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Tabela 4.8 Korelacijska matrika za trditve vprašanja V5 

  V5_1 V5_2 V5_3 V5_4 V5_5 V5_7 V5_8 V5_12 V5_13 V5_17 V5_18 V5_22 V5_23 V5_24 V5_25 V5_26 V5_27 V5_28 

V5_1 1,000 ,629 ,493 ,330 ,324 ,177 ,256 ,216 ,146 ,196 ,211 ,268 ,135 ,122 ,363 ,238 ,298 ,219 

V5_2 ,629 1,000 ,547 ,296 ,292 ,266 ,320 ,354 ,287 ,377 ,306 ,484 ,298 ,191 ,460 ,358 ,428 ,294 

V5_3 ,493 ,547 1,000 ,512 ,342 ,263 ,386 ,360 ,269 ,448 ,438 ,487 ,322 ,270 ,588 ,482 ,525 ,390 

V5_4 ,330 ,296 ,512 1,000 ,540 ,325 ,338 ,250 ,095 ,335 ,283 ,358 ,366 ,262 ,361 ,428 ,431 ,307 

V5_5 ,324 ,292 ,342 ,540 1,000 ,406 ,344 ,221 ,214 ,312 ,196 ,153 ,220 ,192 ,245 ,338 ,335 ,105 

V5_7 ,177 ,266 ,263 ,325 ,406 1,000 ,461 ,376 ,121 ,331 ,298 ,313 ,266 ,197 ,363 ,342 ,314 ,022 

V5_8 ,256 ,320 ,386 ,338 ,344 ,461 1,000 ,377 ,131 ,307 ,314 ,437 ,469 ,244 ,503 ,421 ,456 ,163 

V5_12 ,216 ,354 ,360 ,250 ,221 ,376 ,377 1,000 ,400 ,478 ,345 ,448 ,360 ,092 ,503 ,569 ,461 ,284 

V5_13 ,146 ,287 ,269 ,095 ,214 ,121 ,131 ,400 1,000 ,377 ,188 ,264 ,158 ,201 ,279 ,335 ,313 ,443 

V5_17 ,196 ,377 ,448 ,335 ,312 ,331 ,307 ,478 ,377 1,000 ,343 ,502 ,495 ,292 ,545 ,609 ,652 ,479 

V5_18 ,211 ,306 ,438 ,283 ,196 ,298 ,314 ,345 ,188 ,343 1,000 ,440 ,247 ,139 ,364 ,403 ,350 ,284 

V5_22 ,268 ,484 ,487 ,358 ,153 ,313 ,437 ,448 ,264 ,502 ,440 1,000 ,534 ,342 ,620 ,574 ,611 ,488 

V5_23 ,135 ,298 ,322 ,366 ,220 ,266 ,469 ,360 ,158 ,495 ,247 ,534 1,000 ,589 ,496 ,513 ,565 ,281 

V5_24 ,122 ,191 ,270 ,262 ,192 ,197 ,244 ,092 ,201 ,292 ,139 ,342 ,589 1,000 ,424 ,367 ,378 ,296 

V5_25 ,363 ,460 ,588 ,361 ,245 ,363 ,503 ,503 ,279 ,545 ,364 ,620 ,496 ,424 1,000 ,684 ,621 ,508 

V5_26 ,238 ,358 ,482 ,428 ,338 ,342 ,421 ,569 ,335 ,609 ,403 ,574 ,513 ,367 ,684 1,000 ,701 ,502 

V5_27 ,298 ,428 ,525 ,431 ,335 ,314 ,456 ,461 ,313 ,652 ,350 ,611 ,565 ,378 ,621 ,701 1,000 ,569 

V5_28 ,219 ,294 ,390 ,307 ,105 ,022 ,163 ,284 ,443 ,479 ,284 ,488 ,281 ,296 ,508 ,502 ,569 1,000 

Tabela 4.9 Celotna pojasnjena varianca 

 
Začetne lastne vrednosti 

(Initial Eigenvalues)Initial Eigenvalues 

Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteţi (Extraction 

Sums of Squared Loadings) 

Faktor Skupaj Deleţ variance 

v % 

Kumulativa 

v % 

Skupaj Deleţ variance 

v % 

Kumulativav % 

1 6,860 42,874 42,874 6,860 42,874 42,874 

2 1,662 10,385 53,259 1,662 10,385 53,259 

3 1,229 7,684 60,942 1,229 7,684 60,942 

4 1,002 6,264 67,206 1,002 6,264 67,206 

5 ,780 4,878 72,084       

6 ,729 4,558 76,643       

7 ,690 4,312 80,954       

8 ,541 3,383 84,338       

9 ,476 2,975 87,313       

10 ,435 2,722 90,035       

11 ,394 2,464 92,498       

12 ,327 2,044 94,542       

13 ,261 1,629 96,172       

14 ,241 1,506 97,678       

15 ,215 1,347 99,024       

16 ,156 ,976 100,000       

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi. 



Priloga 4 

 

Tabela 4.10 Matrika faktorjev – 3 skupni faktorji 

 Faktor   

  1 2 3 

V5_1 6,849E-02 ,187 ,787 

V5_2 ,297 ,200 ,668 

V5_3 ,426 ,268 ,567 

V5_4 ,299 ,460 ,312 

V5_5 9,591E-02 ,608 ,273 

V5_7 ,199 ,644 8,849E-02 

V5_8 ,366 ,531 ,157 

V5_12 ,474 ,304 ,187 

V5_17 ,656 ,251 ,183 

V5_22 ,685 ,184 ,270 

V5_23 ,637 ,343 2,129E-04 

V5_24 ,460 ,193 1,979E-02 

V5_25 ,701 ,258 ,325 

V5_26 ,738 ,312 ,182 

V5_27 ,755 ,262 ,254 

V5_28 ,647 -,120 ,275 

Metoda ekstrakcije: Metoda glavnih osi (Principal Axis Factoring).  

Metoda rotacije: Varimax (with Kaiser Normalization). 

a Rotacija skonvergirala v šestih poskusih. 

Tabela 4.11 Ocenjena regresijska funkcija  

 

R
 

R
2 

Popravljeni 

R
2 

Standardna 

napaka ocene 

Spremenjene statistike 

 

Model     R
2
 Change F-preizkus df1 df2 St. tveganja 

F-preizkus 

1 ,204
a 

,042 ,009 1,290 ,042 1,265 5 146 ,282 

a Spremenljivke: (konstant), F2_zunaj, F2_V5, F1_zunaj, F1_V5, F3_V5 

Tabela 4.11b F-preizkus 

Model  Vsota 

kvadratov 

df Povprečje 

kvadratov 

F-preizkus St. tveganja 

1 Regression 10,516 5 2,103 1,265 ,282 

  Residual 242,826 146 1,663   

  Total 253,342 151       

a spremenljivke: (konstant), F2_zunaj, F2_V5, F1_zunaj, F1_V5, F3_V5 

b odvisna spremenljivka: V3 
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Tabela 4.12 Regresijski koeficienti 

  Nestandardizi

rani 

koeficient 

 Standardizira

n koeficient 

t St. 

tveganja 

95% interval 

zaupanja za B 

Model  B Std. 

napaka 

Beta   Spodnja meja Zgornja 

meja 

1 (Konstant) 2,436 578  4,215 ,000 1,293 3,578 

  F1_V5O -,186 147 -,142 -1,261 ,209 -,477 ,105 

  F2_V5 -1,36E-02 102 -,013 -,143 ,894 -,215 ,187 

 F3_V5 ,287 170 ,222 1,688 ,094 -,049 ,622 

 F1_zunaj -2,40E-02 157 -,017 -,153 ,879 -,335 ,287 

  F2_zunaj 8,427E-02 192 ,055 ,439 ,662 -,295 ,464 

a Odvisna spremenljivka: V3 

Tabela 4.13 Predlogi za finančne dejavnike: 

 razdelitev letnega dobička v obliki odstotka izplačanega zaposlenim; 

 zabave, izleti, športni dnevi; 

 trinajsta plača; 

 skupna potovanja kot oblika nagrade za skupino; 

 plačilo šolnine za dokončanje študija; 

 odstotek izplačila vezan na poslovanje celotne druţbe, oddelka; 

 omogočeno delo v tujini; 

 nagrada za inovativnost; 

 brezplačno urejeno parkirišče; 

 otroško varstvo; 

 sluţbeni avto; 

 vstopnice za kulturne prireditve, koncerte; 

 popusti in ugodni nakupi v izbranih prodajalnah. 

Tabela 4.13a Predlogi za nefinančne dejavnike: 

 lepi, urejeni prostori; 

 napredovanje; 

 spoštovanje nadrejenih; 

 korektni odnosi; 

 jasna delitev nalog; 

 pravična ocena zaposlenih; 

 soodločanje; 

 delitev odgovornosti in odgovornost za odločitve. 
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Tabela 4.14b Predlogi: 

 nadzor  nad nagradami; 

 pošteno vrednotenje posameznika v primerjavi s sodelavci; 

 jasni kriteriji za nagrajevanje in transparentnost sistema nagrajevanja; 

 pretok informacij; 

 obstoj pravilnika za nagrajevanje, napredovanje in plače; 

 delitev delavcev po znanju; 

 nagrade za uspešnost; 

 nagrade in cenitev poţrtvovalnosti in zagnanosti za delo. 


