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POVZETEK 

Vse ve� podjetij se je pri�elo zavedati, da zaposleni podjetju prinašajo dodano vrednost, zato 

zaposlene lahko poimenujemo kar bogastvo podjetja. Za uspešnost podjetja potrebujemo 

delavce, ki bodo delo opravili hitro in kakovostno. To dosežemo samo z zadovoljnimi delavci, 

zadovoljstvo pa dosežemo z ustreznim motiviranjem. Motiviramo z materialnimi in 

nematerialnimi nagradami, pri tem pa je pomembno, da je sistem nagrajevanja pravi�en. Na 

temo motiviranja in nagrajevanja zaposlenih je bilo narejenih nešteto raziskav, podano mnogo 

teorij, vendar še zdale� ne obstaja enotno pravilo o motiviranju, ki bi veljalo prav za vsakega 

posameznika. Zato je pomembno, da podjetje svoje zaposlene dobro pozna, saj na ta na�in 

lahko uvedejo u�inkovit sistem nagrajevanja.  

 

Klju�ne besede: nagrajevanje, motiviranje, nematerialno nagrajevanje, materialno 

nagrajevanje, motivacijski dejavniki. 

 

SUMMARY 

More and more companies nowadays are aware of the extra value that employees give to a 

company. Therefore, employees can be called a company’s asset. For a company to be 

successful, employees need to be efficient and fast at their work. To achieve that, they have to 

be satisfied and motivation is the key factor. Employees are motivated by material and 

nonmaterial rewarding and the system of rewarding has to be fair. Much research was done 

about employee rewarding, many theories were stated but still there is no unified rule on 

motivation that could be applied to every individual. Primarily a company has to know its 

employees very well to implement a good rewarding system.  

Keywords: rewarding, motivation, material rewards, nonmaterial rewards, motivational 

factors. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoreti�nih izhodiš� 

Vse ve� strokovnjakov se strinja, da bodo v prihodnosti za podjetja izmed vseh produkcijskih 

faktorjev najpomembnejši ljudje. Ljudje so namre� tisti, ki dolo�ajo cilje podjetja, izbirajo 

strategije, ustvarjajo nove izdelke, iš�ejo nove trge. Poleg tega podjetja lahko posnemajo 

proizvode konkurentov, delno tudi poslovne procese, ne morejo pa posnemati dela ljudi. 

Lahko jih le privabijo v svoje podjetje. Uspešna bodo torej tista podjetja, ki bodo uspela 

pridobiti dober kader in zaposlene ustrezno motivirati, da bodo ti delali �im bolje (Sirk 2002). 

Konkuren�ne prednosti podjetij pred njihovimi tekmeci niso le nov proizvod, izpopolnjen 

tehnološki proces, razvojna inovacija in odmevna oglaševalska akcija. Vse to je namre� 

mogo�e dokaj hitro posnemati, zato ni ve� dovolj, da si dober ali boljši. Nujno je, da si 

druga�en od ostalih podjetij. To druga�nost pa nam omogo�ajo zaposleni. Potreben je uspešno 

voden sistem nagrajevanja in motiviranja, kar nam omogo�a doseganje dobrih poslovnih 

rezultatov, ve�jo produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih (Gruban 2007).  

Kako torej dose�i visoko motiviranost med zaposlenimi v podjetju? Ve�no vprašanje 

marsikaterega vodje. »Motivirati ljudi pomeni razumeti, kaj jih žene in spodbuja k dobremu 

delu« (Keenan 1996, 62). »Da bi razumeli, kaj posameznike motivira, moramo upoštevati 

nekatere osnovne �loveške potrebe, ki ljudi ženejo, da rastejo in se razvijajo« (Keenan 1996, 

15). »Denar sam po sebi ne more nikoli pomeniti celotne motivacije. Pla�a ali zaslužek 

namre� nastopata kot gonilni sili le v tolikšni meri, kolikor prinašata odgovor na vprašanje: 

»Zakaj delamo?« Zaposleni morajo �utiti pripadnost. Delajo namre� tudi za to, da bi dosegli 

dolo�en položaj v družbi« (Keenan 1996, 16). 

Motiviranje je pogoj za doseganje kakovosti, kratkoro�nih, srednjero�nih ter dolgoro�nih 

ciljev ter je pogoj za uspešno delovanje dolo�ene organizacije. 

Potrebno je ugotoviti, kaj zaposlene motivira – so to denarne nagrade, spodbude, pohvale, ali 

pa kaj drugega. Z motiviranjem je pri zaposlenih potrebno dose�i, da bodo pripravljeni vložiti 

�im ve�ji delež energije v doseganje in preseganje zastavljenih ciljev. Med zaposlenimi je 

potrebno ustvariti �im boljšo klimo, takšno da se bodo zaposleni na delu po�utili dobro.  

Na splošno velja, da so višina pla�e in finan�ne nagrade za zaposlene še vedno zelo ali pa 

najbolj pomembne. Toda izpostaviti je potrebno tudi dobre odnose s sodelavci kakor tudi z 

nadrejenimi in pa varnost zaposlitve.   
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1.2 Namen in cilj diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je s pomo�jo literature preu�iti podro�je nagrajevanja in motiviranja 

zaposlenih ter to prikazati v prakti�ni raziskavi. S študijo primera smo analizirali motiviranost 

zaposlenih z nagrajevanjem. Naredili smo primerjavo vpliva na motiviranost z materialnimi in 

nematerialnimi nagradami. Zanimal nas je predvsem vpliv posameznih »komponent« na 

motivacijo posameznikov.    

Zanimalo nas je predvsem: 

� kaj zaposlene motivira, 

� kateri motivacijski dejavniki zaposlene najbolj in najmanj motivirajo, 

� katerim motivacijskim dejavnikom je potrebno nameniti ve�jo pozornost? 

Cilji diplomskega dela so bili: 

� preu�iti podro�je motiviranja zaposlenih, 

� preu�iti materialne in nematerialne dejavnike motivacije zaposlenih, 

� narediti raziskavo o motivacijskih dejavnikih v podjetju, 

� predlagati vodstvu podjetja, katerim motivacijskim dejavnikom naj namenjajo ve�jo 

pozornost. 

Trditvi, ki jih poskušamo dokazati v diplomskem delu: 

Hipoteza 1:  

Delavce v proizvodnem podjetju najbolj motivira višina osebnega dohodka. 

Hipoteza 2:  

Materialne nagrade so bolj u�inkovite pri motiviranju v primerjavi z nematerialnimi 

nagradami. 

 

Trditvi smo postavili na podlagi prebrane literature. Prva trditev je podkrepljena z naslednjim 

citatom. »Pla�e so za ve�ino zaposlenih najpomembnejši vir sredstev za preživljanje in 

izboljševanje kakovosti življenja. Zato so pla�e in nagrajevanje pomemben motivacijski 

dejavnik, ki jih spodbuja k boljšemu delu« (Zupan 2001, 119). 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Teoreti�ni del temelji na prou�evanju strokovne literature doma�ih in tujih avtorjev. Uporabili 

smo metodo deskripcije oziroma opisovanja in metodo kompilacije oziroma pridobivanja 

informacij iz strokovne literature razli�nih avtorjev.  
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V empiri�nem delu smo se opirali na vire obravnavanega podjetja in na rezultate anketnega 

vprašalnika. Pri raziskovanju smo uporabili kvantitativno metodo. Kot orodje smo uporabili 

strukturirani anketni vprašalnik.  

V diplomski nalogi smo prou�evali zaposlene v proizvodnji podjetja Alumat d. o. o. Anketni 

vprašalnik smo ponudili zaposlenim omenjenega podjetja. Raziskava je zajemala 38 

zaposlenih, starostna skupina je bila od 22 do 59 let, vzorec je zajemal zaposlene moškega in 

ženskega spola.  

Rezultate anketnih vprašalnikov smo analizirali, statisti�no obdelali in prikazali s pomo�jo 

tabel ter grafikonov in podali obrazložitev rezultatov anketiranja. Na podlagi zbranih 

rezultatov  smo zastavljeni trditvi potrdili ali ovrgli. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Izhajali smo iz naslednjih predpostavk: 

� od vsakega posameznika je odvisno, kaj ga motivira, zato smo opravili  raziskavo s 

pomo�jo anketnih vprašalnikov; 

� pri motiviranju zaposlenih so nematerialne nagrade manj u�inkovite v primerjavi z 

materialnimi nagradami; 

� v podjetju še ni bila opravljena takšna raziskava, zato menimo, da bo raziskava podjetju v 

pomo� pri motiviranju zaposlenih.  

Omejitve diplomskega dela: 

� v raziskavi smo se omejili samo na delavce v proizvodnji obravnavanega podjetja; 

� rezultati anketiranja zaposlenih veljajo samo za obravnavano podjetje, tako da rezultatov 

ni mogo�e posploševati; 

� vprašani so morda poleg lastnega upoštevali še druga mnenja. 
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2 MOTIVACIJA IN MOTIVIRANJE 

2.1 Definicije motivacije in motiviranja 

Motivacija 

»Motivacija je tisto, zaradi  �esar ljudje delajo ob dolo�enih sposobnostih in znanju« (Kralj 

2003, 445). Nekateri drugi avtorji motivacijo opredeljujejo še na druge na�ine. Uhan (2000a, 

11) motivacijo opredeljuje kot usmerjanje �lovekove aktivnosti k želenim ciljem s pomo�jo 

njegovih motivov. Avtor dodaja, da je motivacija pripravljenost vložiti trud za dosego cilja, �e 

vloženi napor zadovolji nekatere potrebe posameznikov.  

Z vidika razli�nih avtorjev opredeljujemo motivacijo po naslednjih definicijah (po Traven 

1998, 106): 

� Motivacija je pripravljenost za akcijo, da bi zadovoljili potrebo posameznika (Robbins 

1992). 

� Motivacija vklju�uje dejavnike, ki usmerjajo in uravnavajo vedenje ljudi in drugih 

organizmov (Feldman 1996). 

� Problem motivacije je v bistvu problem mobilizacije in usmerjanja energije k 

postavljenemu cilju (Možina 1994). 

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

vedenjem, da bi dosegli želeni cilj ter s tem zmanjšali ali v celoti zadovoljili potrebo 

(Luthans 1995). 

Nekateri avtorji motivacijo opredeljujejo podrobneje, in sicer Armstrong (2005, 71) deli 

motivacijo na notranjo in zunanjo motivacijo. Notranja motivacija ima daljši in globlji vpliv, 

saj je povezana z delom samim po sebi, ko je zaposlenemu delo zanimivo in ko �uti, da je 

pomembno, odgovorno, mu ta omogo�a razvoj znanj, sposobnosti. Zunanja motivacija pa 

pomeni motiviranje ljudi z nagradami oziroma kaznimi, katerih u�inek pa ne traja dolgo.   

Motiviranje 

Uhan (2000a, 12) razlaga motiviranje kot proces spodbujanja delavcev z dolo�enimi sredstvi, 

da bodo u�inkovito in z lastnim pristankom opravili dane naloge ali delovali v smeri 

dolo�enih ciljev. Motiviranje je možno spodbujati z razli�nimi nagradami, priznanji in 

drugimi oblikami spodbude, ki pozitivno motivirajo in ki zadovoljujejo osebne potrebe. 

Keenan razlaga motiviranje na dokaj hudomušen na�in. Opisuje, da je motiviranje nekakšna 

skrivnost, je nekaj koristnega, podobno je �arobnemu prahu, ki ga potrosimo po ljudeh, ti pa 

pridobijo mo� in postanejo pripravljeni za delo (Keenan 1996, 5). Denny (1997, 11) dodaja, 

da je motiviranje to, da pripravimo nekoga, da nekaj naredi, zato ker sam ho�e to narediti.    
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2.2 Razumevanje osnovnih potreb 

Pri razumevanju, kaj posameznike motivira, je potrebno upoštevati osnovne �loveške potrebe. 

Te ljudi ženejo, da se razvijajo in rastejo. V življenju obstajajo tri temeljna podro�ja, katera 

želijo ljudje uresni�iti. Ta podro�ja druga�e imenujemo tudi stopnje (Keenan 1996, 15).  

2.2.1 Osnovne potrebe 

Osnovne potrebe so tiste, ki jih skušamo zadovoljiti vsi ljudje. Torej, �e želimo preživeti, 

moramo zadovoljiti osnovne potrebe. Teh potreb nikakor ne moremo prezreti ali odmisliti. 

Med osnovne potrebe štejemo potrebo po hrani, potrebo po vodi in potrebo po toploti. 

Osnovne potrebe zadovoljujemo s pomo�jo denarja. Denar nam predstavlja menjalno 

sredstvo, saj zagotavlja vse potrebno za potešitev lakote, žeje in za zaš�ito pred mrazom. 

Takoj, ko te zadovoljimo z zaslužkom, se v nas pri�nejo pojavljati potrebe višjega podro�ja 

(Keenan 1996, 15–19). 

2.2.2 Družbeni položaj 

Med ostalim, zaposleni delajo tudi zato, ker želijo dose�i dolo�en položaj v družbi. Ker so 

družbene potrebe v razli�nih kulturah razli�ne, si jih zaposleni prizadevajo izpolniti v skladu z 

obi�aji in navadami tiste družbe, v kateri delujejo. Pomembno je, da  zaposleni �utijo 

pripadnost organizaciji. Takoj, ko so zadovoljene fiziološke potrebe, postane pomembno 

izkazovanje družbenega položaja (Keenan 1996, 16–17).   

2.2.3 Osebne ambicije 

Najmo�nejša gonilna sila so osebne ambicije. Pri osebnih ambicijah gre za postavljanje 

posameznih ciljev, kateri lahko pospešijo osebni razvoj. Ljudje se po navadi radi potrudijo pri 

tistih opravilih, pri katerih se lahko izkažejo. Želja po ambicijah je neskon�na, kajti takoj ko 

se nam izpolni želja, se pojavi že druga (Keenan 1996, 17–18). 

�e ne zadovoljimo potreb nižje stopnje, ne moremo spodbuditi motivacije. Z izpolnitvijo 

podro�ij ali stopenj odpravimo nezadovoljstvo in prepre�imo, da bi se zaposleni po�utili 

razo�arane v svoji usodi. Vendar pa ni nujno, da bi to motiviralo ljudi k izboljšanju storilnosti 

(Keenan 1996, 19). 

2.3 Zakaj ljudje delajo? 

Ko si ljudje postavljajo vprašanje, zakaj delajo, se sprašujejo po dolo�enih silnicah, ki �loveka 

motivirajo. Da �lovek dela, porablja svoje sile, pri tem pa pogosto prenaša fizi�ne in psihi�ne 

napore. Mnogi avtorji menijo, da �lovek dela zato, da bi priskrbel sredstva za življenje 
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oziroma denar sebi in tistim, ki so od njega odvisni. Vendar bi po takšni logiki moralo 

obstajati pravilo, da ljudje delajo toliko ve�, kolikor ve� možnosti imajo, da bi si pridobili 

denar. Takšno pravilo pa v mnogih primerih ne obstaja. Drugi avtorji zopet menijo, da ljudje 

delajo zato, da bi se uveljavili. Pri delu se navadno uveljavijo tisti, ki se trudijo in tudi 

uspevajo. Takšnih, ki se uveljavljajo ter pri tem dobivajo priznanja okolice, je mnogo manj 

kakor tistih, ki se neprestano trudijo, vendar se nikoli posebno ne uveljavijo in ne dobivajo 

priznanj. Kaj vse te ljudi, pridne delavce, vendarle spodbuja k delu? Mogo�e zaslužek? Mnogi 

izmed njih bi na drugih mestih zaslužili ve�, se lažje uveljavili, vendar ostajajo tam, kjer so 

(Možina idr. 1994, 489). 

Strokovnjaki so pri preu�evanju na podro�ju delovne motivacije prišli do zelo pomembnega 

zaklju�ka: niti ena sama �lovekova aktivnost in tako tudi delo, ni nikoli spodbujeno samo z 

enim, temve� s številnimi zapletenimi dejavniki. Ti dejavniki so nam lahko poznani ali 

nepoznani. Odgovori na vprašanje, zakaj �lovek dela, imajo izreden in ve�namenski prakti�ni 

pomen: 

� Kako pove�ati �lovekovo zavzetost za delo?  

� Kako pove�ati �lovekovo zavzetost za uspešno upravljanje dela? 

� Kako z delom in pri delu zadovoljiti �lovekove potrebe? 

� Kako delo napraviti humanejše? 

Vsakršni odgovori na postavljena vprašanja so nemogo�i, �e pred tem ne ugotovimo, kaj 

motivacija sploh je in kateri dejavniki motivirajo za delo (Možina idr. 1994, 490). 

2.4 Zakaj motivirati in kaj pridobimo z motiviranjem? 

Motiviranje je bistvenega pomena pri u�inkoviti storilnosti. Pri motiviranju si postavljamo 

vprašanja, ali so ljudje predani svojemu delu in koliko si prizadevajo dose�i zastavljene cilje, 

pa �eprav so ti cilji še tako preprosti (Keenan 1996, 6). Avtor poudarja, da bo z motiviranimi 

zaposlenimi delo opravljeno dovolj kakovostno ter v na�rtovanih �asovnih okvirih. Meni, da 

bodo zaposleni svoje delo opravljali z veseljem, pri tem pa se bodo po�utili še koristne. 

Motivirani zaposleni se bodo pri delu bolj trudili in delali bolj trdo, zato ker bodo hoteli sami 

opraviti svoje delo. Z motiviranostjo bodo pridobili na zavesti, to pa bo v okolici ustvarilo 

odli�no delovno ozra�je (Keenan 1996, 62−63). 

Pri motiviranju je pomembno, da motiviramo vedno vnaprej, še preden pride do znižanja 

motiviranosti za delo (Mihali� 2008, 28). 

2.5 Motivi 

»Motiv je razlog in hotenje, da �lovek deluje« (Uhan 1999).  
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Motivi so za razvoj �loveka bistvenega pomena. Avtorica jih definira kot vodila in gibala 

posameznika z namenom, da doseže cilj. Motivi se nahajajo v �loveku samem, torej so 

notranje narave (Likar 2000). Uhan dodaja, da je uspešnost delovanja �loveka odvisna tudi od 

njegovega znanja, torej od usposobljenosti, psihofizi�nih in spoznavnih sposobnosti, kar pa 

uporabi pri uresni�evanju svojih ciljev (Uhan 1999). 

Strokovnjaki motive razvrš�ajo glede na vlogo, nastanek in razširjenost med ljudmi. 

2.5.1 Motivi glede na vlogo 

Glede na vlogo motive lo�imo na primarne in sekundarne. Primarni motivi usmerjajo 

�lovekovo aktivnost k tistim ciljem, ki �loveku omogo�ajo, da preživi. Tukaj lahko govorimo 

tudi o bioloških in socialnih potrebah. Sekundarni motivi, �e so ti zadovoljeni, �loveku 

povzro�ajo zadovoljstvo, v primeru, da pa ti niso zadovoljeni, ne ogrožajo njegovega življenja 

(Možina idr. 1994, 491). 

2.5.2 Motivi glede na nastanek 

Glede na nastanek motive lo�imo na podedovane in pridobljene. Podedovane motive �lovek 

prinese z rojstvom s seboj na svet, pridobljene pa si pridobi skozi potek svojega življenja 

(Možina idr. 1994, 491). 

2.5.3 Motivi glede na razširjenost med ljudmi 

Motive glede na razširjenost med ljudmi lo�imo na univerzalne, regionalne in individualne. 

Univerzalne motive sre�ujemo pri vseh ljudeh, regionalne motive samo na dolo�enih 

obmo�jih, individualne motive pa samo pri posameznikih (Možina idr. 1994, 491). 

2.6 Motivacijski dejavniki 

Kralj (2003, 447) meni, da motivacijski dejavniki obstoje iz nagrad in kazni. Razlika med 

nagradami in kaznimi je, da prve pospešujejo želeno vedenje, druge pa odpravljajo neželeno 

vedenje.  

Kot pravi Uhan (2000a, 30), so omembe vredni naslednji motivacijski dejavniki oziroma 

motivatorji: 

� zanimivo delo, 

� primerno delovno in življenjsko okolje, 

� razporeditev delovnega �asa, 

� možnost strokovnega usposabljanja ob delu, 

� možnost napredovanja, 



�

8 
�

� medsebojni odnosi s sodelavci, 

� možnost polnega uveljavljanja delovnih sposobnosti, 

� soodlo�anje o delu, 

� pla�a, osebni dohodek in zaslužek, 

� priznanje za uspešnost pri delu, 

� stalnost oziroma zanesljivost zaposlitve. 

2.7 Motivacijski modeli 

»Motivacijski model predstavlja tisto zavestno konstrukcijo, ki je sestavljena iz razli�nih 

elementov, ki spodbujajo ravnanje, da bi lahko pri ljudeh izzvali reakcije, ki jih želimo« 

(Možina idr. 1994, 504). Kralj dodaja, da moramo posebej paziti na ob�utke, kot so: 

pravi�nost, enakost, pri�akovanja (Kralj 2003, 447). 

2.7.1 Model pravi�nosti 

»Pravi�nost je na�elo, po katerem zaposleni pri�akuje od organizacije ustrezna povra�ila za 

njegove prispevke« (Kralj 2003, 447). Posameznik se zaveda, v kakšnem razmerju so njegovi 

prejemki za opravljeno delo s tistim, kar vloži v delovno proces. Posameznik pri tem primerja 

svoje razmerje z razmerjem drugih, s katerimi se lahko primerja. �e pri primerjanju opazi, da 

je njegovo razmerje enako razmerju tistih, s katerimi se primerja, ga prevzame ob�utek 

zadovoljstva, ker meni, da je to pravi�no. �e pa pri primerjanju ugotovi, da razmerja niso 

enaka, se mu zdi, da je to nepravi�no. Zavedati se za�ne, da je nagrajen preve� ali premalo za 

svoje delo (Traven 1998, 125). 

 

Ko zaposleni ob�utijo nepravi�nost, si jo prizadevajo zmanjšati na enega izmed naslednjih 

na�inov: 

� izkriviti želijo resni�nost o delu drugih, tako da bi bilo to videti manj pomembno; 

� izkriviti želijo resni�nost o svojih sposobnostih, tako da jih precenijo; 

� z izbiro druge osebe za primerjavo; 

� pove�ujejo svoje vložke, ko ob�utijo, da so bolje nagrajeni kot drugi, da bi s tem 

upravi�ili ve�je nagrade; 

� zmanjšujejo svoje vložke, kadar �utijo, da so manj nagrajeni kot drugi, da bi s tem 

nadomestili manjši prejemek nagrade; 

� zapuš�ajo delodajalce (Traven 1998, 125). 

2.7.2 Model enakosti 

»Enakost pomeni, da zaposleni pri�akujejo, da bodo od organizacije dobili približno takšno 

odškodnino, kot so organizaciji prispevali« (Kralj 2003, 447). Ob�utek neenakosti ima pri 
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zaposlenih izredno mo�, ki jih sili, da ob�utek nevtralizirajo ali da kar najbolj zmanjšajo 

njegovo neprijetnost (Možina idr. 1994, 505). Kralj pa dodaja zanimivo misel, kako pri�nejo 

misliti tisti, ki ob�utijo neenakost. »Ne moreš me pla�ati tako slabo, da jaz ne bi še slabše 

delal!« (Kralj 2003, 447).  

Ob�utek neenakosti poizkušajo zaposleni zmanjšati na razli�ne na�ine: 

� sabotirajo delovni proces, 

� zmanjšujejo intenziteto dela, 

� zahtevajo bolj pravi�no pla�ilo, 

� pred�asno prekinjajo z delom in pove�ujejo odsotnost z dela, 

� poskušajo prepri�ati kolege, naj si pri delu manj prizadevajo (Lipi�nik 1997, 171).  

2.7.3 Model pri�akovanja 

»Pri�akovanja se nanašajo na predpostavko, da bodo ljudje izbrali tisto aktivnost, ki naj bi 

dala njihovim pri�akovanjem ustrezne izide. Gre torej za zadovoljstvo, ki pa mora biti 

usklajeno tudi z u�inkom« (Kralj 2003, 447). 

 

Slika 1: Preprost model pri�akovanja 
Vir: Traven 1998, 124. 

Traven (1998, 124) poudarja, da je posameznik za dolo�eno vedenje ali delo toliko motiviran, 

kolikor pri�akuje, da bo s tem dosegel svoje individualne cilje. V povezavi z modelom se 

pokažejo naslednja vprašanja:  

� Kakšne nagrade lahko posameznik prejme za opravljeno delo? 

� Kako privla�ne so te nagrade za zaposlenega? 

� Kako mora zaposleni ravnati, da bo prejel te nagrade? 

� Kako zaposleni oceni možnost, da bo sposoben opraviti dolo�eno delo? 

Teorija poudarja pomen nagrad, ki bi morale biti za posameznika privla�ne. V organizaciji bi 

morali razumeti in poznati, kakšno vrednost pripisujejo zaposleni nagradam. Morali bi si 

prizadevati nagraditi zaposlene z nagradami, ki jih ti dojemajo kot pozitivne (Traven 1998, 

124). 

 
 
 
 

posameznikov 
napor

posameznikovo 
vedenje
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individualni 
cilji
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3 NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH KOT MOTIVACIJSKI DEJAVNIK 

»Ustrezno oblikovan sistem nagrajevanja uspešnosti namre�, po raziskavah sode�, vodi k 

boljšim dosežkom« (Zupan 2001, 121). Uspešno upravljanje sistema nagrajevanja in 

motiviranja zaposlenih vodi k dobrim poslovnim rezultatom, višji produktivnosti in 

zadovoljstvu zaposlenih (Gruban 1999, 9−10). Organizacija želi z nagradami in 

nagrajevanjem vplivati na smer in intenziteto hotenj zaposlenih (Možina idr. 2002, 487).  

Zupanova meni, da tisto podjetje, ki svojih uspehov ni pripravljeno deliti z zaposlenimi, ne 

more biti uspešno niti na kratek rok, kaj šele dolgoro�no. V takšnem primeru »nedelitve« 

bodo najboljši sodelavci pri�eli odhajati iz podjetja, tistim, ki pa bodo ostali, bo padla 

zavzetost za delo. Prav tako, �e podjetje ni uspešno, zaposleni ne morejo dobiti dobrih pla�. 

Zato je pomembno, da oboji gradijo na partnerskem odnosu, v katerem bo vsak nekaj pridobil. 

Potrebno je preiti od odnosov zmaga – poraz, do odnosov zmaga – zmaga (Zupan 2001, 121).  

Osnovni cilj nagrajevanja je podpreti izvajanje poslovne strategije podjetja. Da pa bi sistem 

nagrajevanja ustrezno podpiral izvajanje strategije, mora zadostiti naslednjim zahtevam: 

� prispevati mora k ve�ji u�inkovitost in uspešnosti zaposlenih, 

� biti mora pravi�en, 

� stroške dela mora zadržati v dovoljenih (na�rtovanih) okvirih, 

� ustrezati mora veljavnim zakonskim normam (Zupan 2001, 122). 

Nagrajevanje se vedno izvaja za nazaj, torej za preteklo delo. Vsaka nagrada je za pretekli 

uspeh, zato se nikoli ne nagrajuje vnaprej. Pri nagrajevanju nikoli ne smemo zahtevati dobro 

opravljeno delo vnaprej (Mihali� 2008, 28). 

Tudi pri pridobivanju novih delavcev ima nagrajevanje zaposlenih klju�no vlogo. Z 

odlo�itvami, ki se nanašajo na nagrajevanje zaposlenih, lahko organizacija vpliva tudi na 

sposobnost, da za zaposlene tekmuje na trgu delovne sile. Nagrajevanje namre� lahko privabi 

ali odvrne novi kader, že zaposlene pa obdrži v podjetju ali povzro�i njihov odhod (Traven 

1998, 218). 

3.1 Materialno nagrajevanje zaposlenih 

Pri materialnem nagrajevanju zaposlenih lo�imo dve obliki nagrajevanja. Ena oblika so 

neposredna pla�ila v denarju, kot na primer osebni dohodek. Med drugo obliko pa uvrš�amo 

razna zavarovanja, služben avto, ugodnosti pri najemanju kreditov in podobno (Merka� Skok 

2005, 195).   
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3.1.1 Osnovna pla�a / višina osebnega dohodka 

»Ljudje potrebujejo denar in si ga tudi želijo« (Lipi�nik 1998, 199). 

Z višino osebnega dohodka lahko dosežemo dva namena. Prvi namen zajema konkuren�nost 

na trgu dela, drugi namen pa zajema razmerje pla� v organizaciji. Tista organizacija, kateri 

primanjkuje ustreznih delavcev, si prizadeva pla�ati delavcu iz konkuren�nega podjetja za 

enako delo ve� kot ga pla�uje konkurenca. Z vrednotenjem dela poskušajo organizacije dose�i 

takšno razmerje v pla�ah, da bi se že po višini pla�e vedelo, kdo opravlja bolj zahtevna in 

pomembna dela (Lipi�nik 1997, 179). Avtor dodaja, da je zelo pomembno, da organizacije 

motivirajo ljudi s pla�o in ne zanjo. To pomeni, �e organizacije motivirajo delavce za pla�o, 

bodo ti želeli vedno višjo pla�o. �e pa uvajajo sistem, da se za storjeno vedno nekaj dobi, pa 

bo to sistem, v katerem bosta zadovoljna tako delavec kot delodajalec (Lipi�nik 1997, 180). 

3.1.2 Nagrada za požrtvovalnost 

Da bi organizacije pridobile delavce za delo, ki ga po pogodbi niso dolžni opravljati, so si 

umislile nagrado za požrtvovalnost. Organizacija pla�uje to vrsto nagrade z namenom, da 

pridobijo delavce za delo tudi v prihodnje. Med dela, ki jih delavci niso dolžni opravljati, 

uvrš�amo dežurstva, delo prek dogovorjenega delovnega �asa, delo v izmenah, itd. (Lipi�nik 

1997, 179). 

3.1.3 Dodatki, vezani na rezultate in dobi�ek 

Delodajalec mora zaposlenim jasno povedati, kaj na�rtuje (cilj, uspešnost) in kaj je za dosežen 

cilj pripravljen (iz)pla�ati, kar pa daje zaposlenim motivacijo (Uhan 2000b). 

Prednosti, ki ji prinaša takšen sistem, so naslednje: 

� ve�ja motivacija vodi k manjši odtujenosti in krepitvi pripadnosti podjetju, 

� zaposleni so bolje informirani o poslovanju podjetja, 

� �utijo lojalnost do sodelavcev, 

� tak sistem usmerja pozornost na klju�na podro�ja delovanja združbe, 

� spreminja se kultura podjetja in na�in dela, 

� zaposleni nimajo interesa, da bi škodovali drug drugemu (Uhan 2000b). 

3.1.4 Dodatki za inovacije in ustvarjalnost 

»Podajanje predlogov, idej in zamisli naj postane pravica in dolžnost vseh« (Mihali� 2008, 

43).  
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Tista organizacija, ki spodbuja sodelovanje zaposlenih pri doseganju ciljev podjetja, je 

usmerjena h kreativnosti vsakega posameznika v podjetju (Traven, 1998, 142). Mihali� (2008, 

43) dodaja, da je pri zaposlenih zelo pomembno, �e lahko podajajo predloge, ideje, zamisli, v 

zvezi z opravljanjem del in nalog. Meni, da je zaposlene potrebno spodbuditi z nagradami, da 

bodo pri delu razmišljali, kako bi lahko opravili delo hitreje, bolje, z manj sredstvi ter z manj 

vloženega truda in napora.  

3.1.5 Pla�ilo športne aktivnosti 

Znano je, da je šport univerzalen jezik, ki ga pozna ves svet. Šport nudi organizacijam 

neskon�no možnosti komunikacije in povezovanja. Šport ima naslednje vplive: 

� je vzgojno sredstvo, 

� je sredstvo za krepitev duha in telesa, 

� ima velik pomen za graditev medosebnih odnosov, 

� krepi �ut za skupino in skupnost ter za medsebojno pomo�, 

� ima namen razvedrila in druženja (Strmšnik b.l.). 

3.2 Nematerialno nagrajevanje zaposlenih 

Nematerialno nagrajevanje je osredoto�eno na �lovekovo potrebo po pohvali, uspehu, 

priznanju, odgovornosti, ugledu in osebni rasti. Ti dejavniki so klju�ni pri oblikovanju 

nedenarnih nagrad. Pri vsakem od teh dejavnikov, pa moramo upoštevati spoznanja 

motivacijske teorije (Gorišek b.l.). 

3.2.1 Podpora vodstva in izkazovanje zaupanja 

Izkazovanje podpore zaposlenim 

»Vodja, ki ne podpira svojih zaposlenih, najbrž ne podpira niti samega sebe. Le �e boste 

podpirali zaposlene, vam bodo sledili in tudi oni bodo podpirali vas« (Mihali� 2008, 35). 

Izkazovanje podpore zaposlenim pomeni, da vsakemu posamezniku, v vsakem trenutku 

nudimo podporo. Podporo nudimo ne glede na to, kaj zaposleni naredi ali kakšno odlo�itev 

sprejme. Ob�utek podpore je pri zaposlenih zelo težko razviti. Lahko ga dosežemo tako, da 

zaposlenemu ve�krat izkažemo podporo, kar s�asoma pripelje do ob�utka brezpogojne 

podpore. V primeru, da pri zaposlenem dosežemo ob�utek brezpogojne podpore, so taki 

zaposleni bolj samozavestni, odlo�ni in neprimerno bolj uspešni (Mihali� 2008, 35). 
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Izkazovanje zaupanja 

S svojimi vnaprejšnjimi pri�akovanji lahko pomembno sooblikujemo vedenje ljudi okoli sebe. 

�e želimo, da delavec spremeni odnos do nalog, ki jih dobiva, bomo morali najprej mi 

spremeniti odnos do njega. Torej, �e želimo, da delavec za�ne prevzemati odgovornost, ki ga 

bo pripeljala do dosege ciljev, mu moramo izkazati zaupanje v njegove sposobnosti, pri tem 

pa moramo sprejeti možnost tveganja, da se morda na za�etku na bo izkazal odli�no, ampak 

samo dobro. Vodja je tisti, ki mora narediti prvi korak in s tem ustvariti pozitivno vzdušje 

(Lešnik b.l.). Možina meni, da je izkazovanje zaupanja pogoj za razvoj medosebnih odnosov. 

Dodaja, da nizka stopnja zaupanja velja za veliko ali celo najve�jo oviro za uspešno delo. Za 

zaupanje velja, da nastaja zelo po�asi ter na podlagi pozitivnega dela (Možina 2004).  

3.2.2 Samostojnost pri delu 

�e zaposleni nimajo možnosti, da pri delu uporabijo znanje, se dodatno u�ijo ter da nimajo 

dolo�ene samostojnosti pri delu, lahko organizacija samo vzdržuje obstoje�o proizvodnjo na 

ravni vzpostavljene rutine. S pove�ano samostojnostjo zaposlenih, možnostjo u�enja ter 

uporabo pridobljenega znanja pa se dvigne zadovoljstvo zaposlenih, kakovost delovnega 

življenja in pove�anje razvojnih zmožnosti organizacije. Pri zaposlovanju vse bolj 

usposobljenega kadra, mora organizacija ra�unati tudi na prenašanje odlo�anja na nižje ravni 

v organizaciji. Nekoliko ve� pooblastil bo spodbudilo u�enje in razvoj, vendar to s seboj 

prinaša tveganje. Nekoliko manj pooblastil pa prinaša varnost odlo�anja, stabilnost, to pa 

povzro�a manjše zadovoljstvo med zaposlenimi (Svetlik 1998).  

3.2.3 Pohvala 

»Vsak zaposleni potrebuje in si tudi želi pohvalo ob dobro opravljenem delu« (Mihali� 2008, 

36). 

Pri zaposlenih je potrebno vedno pohvaliti dosežke in uspehe. Posameznikom ob njihovih 

uspehih �estitamo in jim izrazimo naše ob�udovanje. S pohvalami ne smemo skopariti, vendar 

jih ne uporabljamo brez namena ali prepogosto, saj tako izni�imo njihov u�inek. Pohvalo 

uporabimo izrecno ob dosežkih in uspehih pri delu, izraženem v ve�jem napredku, 

pridobljenih novih kompetencah, osvojenih veš�inah in podobno (Mihali� 2008, 36). Keenan 

(1996, 61) dodaja, da spodbudimo željo po boljše opravljenem delu, �e ljudem priznamo in jih 

pohvalimo za dobro opravljeno delo. 

3.2.4 Možnost napredovanja in osebni razvoj 

»Vsaka dosežena stopnja v posamezniku vzbuja željo po doseganju naslednje« (Lipi�nik 

1997, 186). 
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Potrebo po napredovanju lahko ob�utijo tako posamezniki kot organizacije (Lipi�nik 1997, 

184). Avtor dodaja, da so za organizacijo, kjer je posameznik zaposlen, njegove zmožnosti 

klju�ni konkuren�ni element, zato mora biti za razvoj kariere in napredovanje posameznika 

zainteresirana tudi organizacija (Lipi�nik 1997, 185). 

Napredovanje pogosto spremljajo tudi nagrade. Te prepre�ijo, da bi želja po napredku 

prehitro ugasnila. V preteklosti se je že dogajalo, da so se tudi tista napredovanja, ki so se 

dobro na�rtovala, kon�ala z vedno ve�jimi zahtevami po denarnem napredovanju. Zato lahko 

re�emo, da so nagrade in na�rtovani rezultati tesno povezani (Lipi�nik 1997, 190). 

»Ni napredka brez sprememb, ni rezultatov brez napredovanja in ni nagrade brez rezultatov« 

(Lipi�nik 1997, 180).   

3.2.5 Javna pohvala dosežkov 

»Izpostavitev uspeha posameznika naj bo v organizaciji odmevna« (Mihali� 2008, 36). 

Uspehe posameznikov v organizaciji lahko izpostavimo tudi javno pred sodelavci. 

Posameznikov uspeh predstavimo pred drugimi zaposlenimi, ga ustrezno pohvalimo, lahko ga 

tudi ustrezno nagradimo. S takšnim na�inom lahko zaposlenemu najbolje izrazimo priznanje, 

obenem pa lahko na takšen na�in spodbudimo motiviranost pri ostalih zaposlenih. Ta na�in 

uporabljamo za posebne uspehe, ki jih vedno izpostavimo pred celotnim kolektivom. Enkrat 

letno lahko organiziramo interne dogodke, kjer lahko izpostavimo uspehe zaposlenih, 

podelimo nagrade in plakete oziroma priznanja. Najve�je dosežke lahko objavimo tudi na 

internih oglasnih ploš�ah v organizacijah (Mihali� 2008, 54). 

3.2.6 Skupinska službena ekskurzija 

Organizacije organizirajo ekskurzije z namenom, da bi se zaposleni med seboj bolje spoznali. 

Ekskurzije pa ne pripomorejo samo pri medsebojnem spoznavanju, ampak pripomorejo tudi k 

boljšem odnosu med sodelavci (Možina 2002). 

3.2.7 Odnosi s sodelavci 

Možina (2002) smatra medsebojne odnose kot pomembne pri zadovoljstvu zaposlenih ter so 

eni izmed najpomembnejših dejavnikov v organizaciji. Izvirajo iz osebnih lastnosti �loveka in 

so usmerjeni na druge. Dobri odnosi s sodelavci pripomorejo in vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih na delovnem mestu ter pri njihovem delu. Zaposlenim olajšajo delo in pripomorejo 

k ob�utku uspešnosti, v primeru slabih odnosov pa so lahko izvor frustracij in ob�utkov 

neuspeha. 
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Odnosi s sodelavci v delovnem okolju so pomembni za: 

� izpolnjevanje delovnih in poslovnih nalog, 

� doseganje ciljev organizacije, 

� ustvarjanje in razvoj etike ter delovne morale, 

� humanizacijo �loveka in njegovega dela (Možina 2002). 

Dobri odnosi med sodelavci se kažejo v: 

� pove�anju uspešnosti dela, 

� uspešnem izpolnjevanju delovnih in drugih nalog, 

� spoštovanju �lovekove osebnosti, 

� pomo�i med sodelavci, 

� razumevanju raznih problemov in prizadevanju, da bi jih rešili (Možina 2002). 

3.2.8 Zagotovitev boljših delovnih pogojev 

Pri zagotavljanju boljših delovnih pogojev sta zelo pomembna dejavnika delovno okolje in 

prostor. Posledi�no se zaposleni boljše po�utijo na delovnem mestu, so zadovoljni, 

produktivni in uspešni. Za boljše delovne pogoje upoštevajmo naslednje: 

� zagotovimo prostore, ki bodo v skladu z varnostnimi zahtevami; 

� delovne prostore ohranjamo urejene in �iste; 

� svetloba v delovnih prostorih naj ne bo premo�na in ne prešibka; 

� zagotovimo kvalitetno in redno zra�enje prostorov; 

� poskrbimo za prijetno temperaturo v vseh letnih �asih; 

� delovni prostori naj se ob koncu delavnika vedno pospravijo; 

� zmanjšujmo in prepre�ujmo preobremenjujo� hrup;  

� skrbimo za redno vzdrževanje delovnih strojev in naprav; 

� zagotovitev kratkih odmorov med dolom; 

� namenimo skrb za prijetno vzdušje (Mihali� 2008, 62 in 64). 

3.2.9 Odnosi z nadrejenimi 

Dobre delovne odnose vzpostavimo in vzdržujemo z naslednjimi ukrepi: 

� skrbimo za sproš�eno, vendar še vedno profesionalno vzdušje ob delu; 

� nastale konflikte rešujemo mirno in sproti; 

� zaposlenim ob�asno dovolimo krajše neformalne klepete med delom; 

� nad zaposlenimi nikoli ne dvigujemo glasu;  

� zaposlenim vedno nudimo oporo in pomo�; 
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� ne razkrivamo informacij, ki so nam jih zaupali zaposleni; 

� zaupajmo svojim zaposlenim; 

� vse zaposlene obravnavamo enako; 

� v organizaciji širimo principe v duhu vsi za enega, eden za vse (Mihali� 2008, 70). 

Lo�imo dve vrsti medosebnih odnosov: 

Avtoritativni medosebni odnosi 

Možina (2002) meni, da so odnosi pri takšnem vodenju za zaposlene zelo ovirajo�i in jih v 

osebnostnem razvoju mo�no omejujejo. Za njih je zna�ilna stroga meja med vodjo in 

delavcem. Takšno mejo postavi vodja s svojim stilom in na�inom dela. V organizaciji poteka 

enosmerna komunikacija, prihaja do nezaupanja, poteka stroga kontrola in ukazovanje. V 

takšnem odnosu vodja vse zna, ima vedno prav in je edini, ki odlo�a o vsem. Delavci pa so v 

podrejenem položaju in samo poslušajo ter izvršujejo ukaze. Takšen odnos pripelje do 

nezaupanja in medsebojnega manipuliranja. Avtor dodaja, da takšno ozra�je v organizaciji ne 

omogo�a razvoja kvalitetnih odnosov (Možina 2002). 

Demokrati�ni medosebni odnosi 

Demokrati�ni medosebni odnosi so �isto nasprotje avtoritativnim medosebnim odnosom. V 

demokrati�nih odnosih sta vodja in delavec enakopravna �lana. Njun dialog temelji na 

humanosti in dajanju povratnih informacij. Le-te so pomembne, saj z njimi oboji presojajo 

vrednost postopkov, metod in medsebojnega vpliva ter razumevanja (Možina 2002).  

3.2.10 Varnost zaposlitve 

Z vidika zaposlenih je varnost zaposlitve zelo pomembna. Za posameznike, ki imajo nižjo 

stopnjo izobrazbe, manj znanj ter so težje zaposljivi, velja varnost zaposlitve za bolj 

pomemben dejavnik, v primerjavi s tistimi posamezniki, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, 

premorejo ve�jo širino znanj ter so zato lažje zaposljivi. Tisti zaposleni, ki bodo imeli 

ob�utek, da lahko kadar koli izgubijo zaposlitev, bodo opravljali delo obremenjeno in bodo 

pri tem še nezadovoljni. Vendar je danes zelo težko predvideti razmere na trgu, zato je težko 

zaposlenim vnaprej obljubiti dolgoro�no in popolno varnost njihove zaposlitve. Potrebno pa 

je narediti vse, da poskrbimo, da bodo tisti zaposleni, ki se trudijo obdržati svojo zaposlitev, 

le-to tudi imeli (Mihali� 2008, 74−75).    
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4 RAZISKAVA O NAGRAJEVANJU IN MOTIVIRANJU ZAPOSLENIH V 
PROIZVODNJI 

4.1 Predstavitev podjetja Alumat, d. o. o. 

Kratek zgodovinski razvoj mati�ne družbe 

Za�etki podjetja segajo v 17. stoletje, takrat se je razvila kova�nica na vodni pogon. Za leto 

ustanovitve se šteje leto 1825. Kot ve�ja obrtna delavnica se je tedaj preusmerila v predelavo 

bakra in tako postopoma prerasla v industrijo. Leta 1961 se je podjetje dokon�no preusmerilo 

v predelavo aluminija in aluminijevih zlitin. Obrat Ži�arna kot predhodnik družbe Alumat, d. 

o. o., je deloval v okviru podjetja Impol do leta 1995, od takrat pa je družba samostojna in v 

privatni lasti. Družba zaposluje 43 delavcev in letno ustvari približno 4 milijone EUR 

prihodkov, od tega okoli 75 % na tujem tržiš�u (Celcer 2009, 3).  

Predstavitev organiziranosti družbe Alumat, d. o. o. 

 

Svetlo siva ozna�ena polja (partnerji, ki po pogodbi izvajajo dolo�ena dela za družbo Alumat). 

Slika 2: Organiziranost podjetja Alumat, d. o. o. 

Vir: Celcer 2009, 10. 
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Družba Alumat, d. o .o., je sicer organizirana tako, da izvaja vse procese, vendar dolo�ena 

dela v teh procesih pogodbeno delno izvajajo naslednji partnerji: 

� Ra�unovodstvo in finance – delno izvaja družba SIMFIN, d. o. o.; 

� Kadrovanje – delno izvaja družba IMPOL KADRING, d. o. o.; 

� Trženje – delno izvaja družba IMPOL, d. d.; 

� Kontrola in preizkušanje − IMPOL R&R (Celcer 2009, 3). 

Dejavnost podjetja: 

� proizvodnja žic in palic iz aluminija in aluminijevih zlitin, 

� proizvodnja varilnih materialov iz aluminija in aluminijevih zlitin, 

� proizvodnja pletiva iz aluminijevih zlitin, 

� termi�na obdelava izdelkov iz aluminija in aluminijevih zlitin, 

� trženje (Celcer 2009, 7). 

Varilni materiali so izdelani po postopku vle�enja in skalpiranja, kar zagotavlja varilnim 

materialom �isto in svetlo površino ter kvaliteto zvara. Kvaliteta varilnega materiala se 

dnevno kontrolira v lastnih laboratorijih (Celcer 2009, 7). 

Podjetje izdeluje: 

� žico za varjenje in trdo spajkanje,  

� palice za varjenje in trdo spajkanje, 

� žico za metalizacijo, 

� palice in žico razli�nih dimenzij (Celcer 2009, 7). 

Ponudba žic in palic iz Al in Al-zlitin omogo�a široko paleto uporabe: 

� žica iz Al in Al-zlitin za vijake, žeblje, kovice; 

� žica iz Al-zlitin za izdelavo zadrg; 

� specialna žica in palice iz Al in Al-zlitin za varjenje; 

� žica iz Al-zlitin za izdelavo raznih pletiv; 

� bode�a žica; 

� palice iz Al in Al-zlitin za antene; 

� posebna žica iz Al in Al-zlitin, primerna za poliranje, eloksiranje (Celcer 2009, 7).  
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4.2 Metodologija 

Da bi preverili predpostavke o motiviranju zaposlenih, smo izvedli raziskavo s pomo�jo 

anketnega vprašalnika. Namen raziskave je bil ugotoviti, kaj zaposlene v proizvodnji motivira 

pri delu v podjetju Alumat, d. o. o. V raziskavi smo se omejili samo na delavce v proizvodnji. 

Anketni vprašalnik smo izro�ili 38 delavcem, vrnjenih anketnih vprašalnikov je bilo 28. Torej 

je bil odziv 74 %. Pri�akovan odziv zaposlenih pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov je bil 

50 %. Izhajali smo iz predpostavke, da so pri motiviranju zaposlenih nematerialne nagrade 

manj u�inkovite v primerjavi z materialnimi nagradami.  

 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del je zajemal demografske podatke: 

spol, starostna skupina, vrsta delovnega razmerja, delovna doba. Drugi del pa je zajemal 

vprašanja o razli�nih motivacijskih dejavnikih. Zastavljenih je bilo 19 vprašanj o materialnih 

in nematerialnih motivacijski dejavnikih. Anketirance smo prosili, da na lestvici od 1 do 5 

ozna�ijo ustrezno številko, v kolikšni meri dejavnik vpliva na njihovo motiviranost. Rezultate 

anket smo statisti�no obdelali, grafi�no prikazali in podali svoja mnenja. �

4.3 Rezultati in razlaga rezultatov raziskave 

Delež anketiranih glede na spol  

 

Slika 3: Delež anketiranih glede na spol 

Na anketiranje se je odzvalo 28 zaposlenih. Od tega 22 moških ter 6 žensk. Z grafa je 

razvidno, da v podjetju prevladujejo delavci moškega spola, delež moških znaša 79 %, delež 

žensk pa 21 %. 

 

79%

21%

Delež anketiranih glede na spol

Moški spol

Ženski spol
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Delež anketiranih glede na starost 

 

Slika 4: Delež anketiranih glede na starost 

V podjetju je najve� zaposlenih starih med 31 in 40 let. Število teh je 14, kar znaša 50 %. 

Glede na rezultate menimo, da je kader v podjetju razmeroma mlad.  

Delež anketiranih glede na vrsto delovnega razmerja 

 

Slika 5: Delež anketiranih glede na vrsto delovnega razmerja 

Glede na vrsto delovnega razmerja v podjetju prevladuje zaposlitev za nedolo�en �as. 

Zaposlenih za nedolo�en �as je 22, za dolo�en �as pa 6.   
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Delež anketiranih glede na delovno dobo 

 

Slika 6: Delež anketiranih glede na delovno dobo 

V podjetju je 12 delavcev, ki imajo od 11 do 20 let delovne dobe. Ti zaposleni v podjetju 

predstavljajo ve�ino, saj je njihov delež 43 %. Z delovno dobo do 5 let je 7 delavcev, z 

delovno dobo od 6 do 10 let je zaposlenih 6 delavcev, najmanj zaposlenih pa je tistih 

delavcev, ki imajo ve� kot 30 let delavne dobe, ti so 3-je.  

Razvrstitev motivacijskih dejavnikov po vrednostih 

Preglednica 1: Razvrstitev motivacijskih dejavnikov po vrednostih 
Motivacijski dejavnik 

Oznaka 
dejavnika 

Vrednost dejavnika 
(%) 

Varnost zaposlitve k 6,13 % 
Podpora vodstva in izkazovanje zaupanja s 5,89 % 
Odnosi z nadrejenimi q 5,84 % 
Odnosi s sodelavci g 5,69 % 
Ustrezna preskrba z viri za izvajanje nalog f 5,50 % 
Samostojnost pri delu n 5,45 % 
Osnovna pla�a /  višina osebnega dohodka e 5,45 % 
Dodatki za inovacije in ustvarjalnost m 5,31 % 
Pohvala d 5,31 % 
Nagrada za požrtvovalnost r 5,31 % 
Javna pohvala dosežkov l 5,21 % 
Dodatni prosti dnevi i 5,21 % 
Možnost napredovanja in osebni razvoj o 5,16 % 
Skupna službena ekskurzija (izlet) h 5,12 % 
Zagotovitev boljših delovnih pogojev a 5,02 % 
Napotitev na (preventivni) specialisti�ni pregled  p 4,92 % 
Dodatki vezani na rezultate in dobi�ke b 4,83 % 
Razli�ne oblike osebnih zavarovanj j 4,73 % 
Pla�ilo športne aktivnosti c 3,91 % 
  100 % 

25%

21%
43%

0% 11%

Delež anketiranih glede na delovno dobo

do 5

6 - 10

11 - 20

21 - 30

nad 30
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Slika 7: Razvrstitev motivacijskih dejavnikov po vrednostih 

V anketni vprašalnik smo vklju�ili 19 motivacijskih dejavnikov. Od tega 11 nematerialnih in 

8 materialnih dejavnikov. Rezultate smo pridobili tako, da smo izra�unali dejansko število 

doseženih to�k. To smo storili tako, da smo pri vsakem vprašanju posebej pomnožili postavko 

na lestvici od 1 do 5 s številom anketirancev, ki so ozna�ili to postavko. Zmnožke smo med 

seboj sešteli. Postopek smo ponovili za vseh 19 vprašanj. Dobljene vrednosti smo sešteli. 

Dobili smo vrednost, ki je predstavljala celoto, torej 100 %. Nato smo vrednost posameznih 

vprašanj delili s celoto. Tako smo pridobili vrednosti, ki so izražene v odstotkih. Rezultate 

smo uredili po vrednostih od najve�jega proti najmanjšemu. Dejavnik z najvišjim deležem je 

najpomembnejši dejavnik pri motiviranju med anketiranci.   

Z analizo rezultatov anketnih vprašalnikov smo ugotovili, da je po mnenju zaposlenih 

najpomembnejši dejavnik varnost zaposlitve. Menimo, da je takšen odziv posledica razmer na 

trgu delovne sile. V Sloveniji je bilo februarja 2013 registriranih 122.630 brezposelnih oseb 

(ZRSZ b.l.). Najmanj pomemben motivacijski dejavnik je pla�ilo športne aktivnosti. Ker je 

kader razmeroma mlad, odstotek, ki ga dosegajo športne aktivnosti, ni pri�akovan. Na prvih 

šestih mestih so nematerialni motivacijski dejavniki, šele na sedmo mesto se uvrš�a materialni 

motivacijski dejavnik, in sicer višina osebnega dohodka, kar je po našem mnenju 

presenetljivo. Predvidevali smo, da bo ta dejavnik najpomembnejši. Visok delež imajo tudi 

odnosi s sodelavci ter odnosi z nadrejenimi.  
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Razvrstitev materialnih motivacijskih dejavnikov po vrednostih 

 

Slika 8: Razvrstitev materialnih motivacijskih dejavnikov po vrednostih 

Rezultate smo pridobili na enak na�in kot pri razvrstitvi motivacijskih dejavnikov, le da smo 

uporabili le materialne dejavnike. Graf prikazuje kako si materialni motivacijski dejavniki po 

vrsti sledijo glede na odstotek, ki ga predstavlja posamezen motivacijski dejavnik. Najvišjo 

vrednost dosega osebni dohodek, najnižjo pa pla�ilo športne aktivnosti.  

 
Razvrstitev nematerialnih motivacijskih dejavnikov po vrednostih 

 

Slika 9: Razvrstitev nematerialnih motivacijskih dejavnikov po vrednostih 

Rezultate smo pridobili na enak na�in kot pri dolo�anju deleža materialnih dejavnikov. Med 

nematerialnimi motivacijskimi dejavniki najvišjo vrednost dosega varnost zaposlitve, najnižjo 

pa zagotovitev boljših delovnih pogojev. 
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Primerjava vrednosti materialnih in nematerialnih motivacijskih dejavnikov  

 

Slika 10: U�inkovitost materialnih in nematerialnih motivacijskih dejavnikov 

Pri primerjavi med materialnimi in nematerialnimi motivacijskimi dejavniki smo ugotovili, da 

nematerialni motivacijski dejavniki predstavljajo ve�ji delež pri u�inkovitosti motiviranja kot 

materialni dejavniki. Delež nematerialnih dejavnikov znaša 53 %, delež materialnih pa 47 %. 

Zagotovitev boljših delovnih pogojev 

Preglednica 2: Zagotovitev boljših delovnih pogojev 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Ima majhen vpliv 3 14 % 0 0 % 3 11 % 
Ima srednji vpliv 5 23 % 2 33 % 7 25 % 
Ima velik vpliv 10 45 % 3 50 % 13 46 % 
Ima izredno velik vpliv 4 18 % 1 17 % 5 18 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Ve�ina anketirancev meni, da zagotovitev boljših delovnih pogojev vpliva na motivacijo. Teh, 

ki menijo, da imajo boljši delovni pogoji velik vpliv, je 46 %. Vendar je tudi veliko takšnih, 

ki menijo, da imajo srednji vpliv, ter nekaj posameznikov, ki imajo na njihovo motivacijo 

majhen vpliv. Motivacijski dejavnik je bolj pomemben pri ženskah kot pri moških.   

 

 

 

 

 

47%
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U�inkovitost materialnih in nematerialnih motivacijskih 
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Materialni motivacijski
dejavniki
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Dodatki, vezani na rezultate in dobi�ek 

Preglednica 3: Dodatki, vezani na rezultate in dobi�ek 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Ima majhen vpliv 7 32 % 2 33 % 9 32 % 
Ima srednji vpliv 1 5 % 0 0 % 1 4 % 
Ima velik vpliv 9 41 % 2 33 % 11 39 % 
Ima izredno velik vpliv 5 23 % 2 33 % 7 25 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Dejavnik dodatki, vezani na rezultate in dobi�ke, zaposlenim ne predstavlja dejavnika, ki bi 

vplival na njihovo motiviranost. Na 39 % zaposlenih ima dejavnik velik vpliv. Visok delež 

predstavljajo tudi zaposleni, na katere ima dejavnik majhen vpliv, teh je 32 %. 

Pla�ilo športne aktivnosti 

Preglednica 4: Pla�ilo športne aktivnosti 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 5 23 % 1 17 % 6 21 % 
Ima majhen vpliv 3 14 % 1 17 % 4 14 % 
Ima srednji vpliv 6 27 % 2 33 % 8 29 % 
Ima velik vpliv 5 23 % 2 33 % 7 25 % 
Ima izredno velik vpliv 3 14 % 0 0 % 3 11 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Dejavnik pla�ilo športne aktivnosti med anketiranci velja za manj u�inkovit dejavnik. Najvišji 

vpliv dosega le pri treh anketirancih, kar znaša 11 %. Najve� se jih je odlo�ilo za srednji 

vpliv. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da se zaposleni premalo ukvarjajo s športnimi 

aktivnostmi. V podjetju bi bilo zaposlene potrebno bolj spodbujati k športnim aktivnostim, saj 

ima šport mnogo pozitivnih lastnosti. Tudi pri športu se izboljšajo odnosi med zaposlenimi, za 

te pa zaposleni menijo, da imajo velik vpliv na motivacijo.    

Pohvala 

Preglednica 5: Pohvala 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 2 9 % 0 0 % 2 7 % 
Ima majhen vpliv 1 5 % 0 0 % 1 4 % 
Ima srednji vpliv 2 9 % 2 33 % 4 14 % 
Ima velik vpliv 8 36 % 3 50 % 11 39 % 
Ima izredno velik vpliv 9 41 % 1 17 % 10 36 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Pohvala pri zaposlenih predstavlja dejavnik, ki ima velik vpliv na njihovo motivacijo. Za 39 

% anketirancev ima dejavnik velik vpliv na njihovo motivacijo ter za 36 % izredno velik 

vpliv. Pohvala je pomembna za ženske kakor tudi za moške. Zaposlene ne smemo samo 
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grajat, potrebno jih je tudi pohvaliti, saj lahko na dokaj enostaven na�in spodbudimo 

motivacijo pri zaposlenih. 

Osnovna pla�a /  višina osebnega dohodka 

Preglednica 6: Osnovna pla�a / višina osebnega dohodka 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Ima majhen vpliv 2 9 % 0 0 % 2 7 % 
Ima srednji vpliv 4 18 % 1 17 % 5 18 % 
Ima velik vpliv 9 41 % 2 33 % 11 39 % 
Ima izredno velik vpliv 7 32 % 3 50 % 10 36 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Višina osebnega dohodka je pri anketiranci po pomembnosti »šele« na šestem mestu. »Šele« 

pa zato, ker smo predpostavili, da bo ta dejavnik najbolj pomemben pri zaposlenih. Za 

zaposlene je pomemben, vendar dajejo prednost nekaterim drugim dejavnikom. Dejavnik je 

pomembnejši pri ženskem spolu. Za ve�ino moških pa predstavlja velik vpliv. Iz tega lahko 

sklepamo, da so zaposleni v podjetju zadovoljni z višino osebnega dohodka. 

Ustrezna preskrba z viri za izvajanje nalog 

Preglednica 7: Ustrezna preskrba z viri za izvajanje nalog 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 1 5 % 0 0 % 1 4 % 
Ima majhen vpliv 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Ima srednji vpliv 4 18 % 0 0 % 4 14 % 
Ima velik vpliv 9 41 % 5 83 % 14 50 % 
Ima izredno velik vpliv 8 36 % 1 17 % 9 32 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Z dejavnikom ustrezna preskrba z viri za izvajanje nalog smo mislili na pravo�asno oskrbo s 

surovino za nemoten potek procesa dela. Na zaposlene ima dejavnik velik vpliv. Med 

zaposlenimi predstavljata postavki velik vpliv in izredno velik vpliv, kar 82 % delež. Pri 

ženskah in moških se jih je najve� odlo�ilo za velik vpliv.  

Odnosi s sodelavci 

Preglednica 8: Odnosi s sodelavci 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 1 5 % 0 0 % 1 4 % 
Ima majhen vpliv 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Ima srednji vpliv 2 9 % 1 17 % 3 11 % 
Ima velik vpliv 9 41 % 3 50 % 12 43 % 
Ima izredno velik vpliv 10 45 % 2 33 % 12 43 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 
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Odnosi s sodelavci so pomembni za dobro po�utje v organizaciji. Pri ženskah najve�ji delež 

dosega velik vpliv, ta znaša 50 %. Pri moških pa je delež izredno velikega vpliva 45 %. Samo 

pri enem anketirancu odnosi s sodelavci nimajo vpliva na njegovo motivacijo. 

Skupna službena ekskurzija (izlet) 

Preglednica 9: Skupna službena ekskurzija 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 1 5 % 0 0 % 1 4 % 
Ima majhen vpliv 2 9 % 0 0 % 2 7 % 
Ima srednji vpliv 6 27 % 2 33 % 8 29 % 
Ima velik vpliv 5 23 % 3 50 % 8 29 % 
Ima izredno velik vpliv 8 36 % 1 17 % 9 32 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Pri zaposlenih službena ekskurzija nima posebej velikega vpliva, vendar menimo, da je takšno 

obliko druženja potrebno ohranjati, saj je zelo pomembna za odnose med sodelavci kakor tudi 

za odnose z nadrejenimi. 

Dodatni prosti dnevi 

Preglednica 10: Dodatni prosti dnevi 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 1 5 % 1 17 % 2 7 % 
Ima majhen vpliv 1 5 % 0 0 % 1 4 % 
Ima srednji vpliv 5 23 % 1 17 % 6 21 % 
Ima velik vpliv 7 32 % 2 33 % 9 32 % 
Ima izredno velik vpliv 8 36 % 2 33 % 10 36 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Dodatni prosti dnevi imajo tako pri moških kakor tudi pri ženskah dokaj velik vpliv na 

njihovo motivacijo. 36 % moških in 33 % žensk namre� meni, da ima ta dejavnik izredno 

velik vpliv na njihovo motivacijo. Iz rezultatov sklepamo, da dodatni prosti dnevi 

predstavljajo zaposlenim dan za nabiranje dodatne energije. 

Razli�ne oblike osebnih zavarovanj 

Preglednica 11: Razli�ne oblike osebnih zavarovanj 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Ima majhen vpliv 4 18 % 0 0 % 4 14 % 
Ima srednji vpliv 8 36 % 3 50 % 11 39 % 
Ima velik vpliv 6 27 % 2 33 % 8 29 % 
Ima izredno velik vpliv 4 18 % 1 17 % 5 18 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 
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Pri dejavniku razli�ne oblike osebnih zavarovanj smo predpostavili, da podjetje s pla�ilom 

omogo�i zaposlenim obliko osebnega zavarovanja. Zaposleni bi sami presodili, kaj bi bilo 

zanje najbolj primerno. To so npr. nezgodno zavarovanje, naložbeno življenjsko zavarovanje, 

zavarovanje za primer smrti, zavarovanje za primer brezposelnosti, dopolnilno zdravstveno 

zavarovanje. Anketiranci za obliko zavarovanja niso pokazali zanimanja, saj ta dejavnik 

dojemajo kot srednji vpliv na motivacijo.   

Varnost zaposlitve 

Preglednica 12: Varnost zaposlitve 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Ima majhen vpliv 1 5 % 0 0 % 1 4 % 
Ima srednji vpliv 2 9 % 1 17 % 3 11 % 
Ima velik vpliv 3 14 % 1 17 % 4 14 % 
Ima izredno velik vpliv 16 73 % 4 67 % 20 71 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Varnost zaposlitve je po mnenju anketirancev trenutno najpomembnejši dejavnik. V Sloveniji 

je bilo februarja 2013 registriranih 122.630 brezposelnih oseb (ZRSZ b.l.). Menimo, da je 

takšen odziv posledica razmer na trgu delovne sile. Za 71 % anketirancev ima dejavnik 

izredno velik vpliv na njihovo motivacijo. Dejavnik je pomemben tako moškim kot ženskam. 

Javna pohvala dosežkov 

Preglednica 13: Javna pohvala dosežkov 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 1 5 % 0 0 % 1 4 % 
Ima majhen vpliv 3 14 % 1 17 % 4 14 % 
Ima srednji vpliv 2 9 % 1 17 % 3 11 % 
Ima velik vpliv 8 36 % 2 33 % 10 36 % 
Ima izredno velik vpliv 8 36 % 2 33 % 10 36 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Pod pojem javna pohvala dosežkov smo mislili, da na rednem mese�nem sestanku nadrejeni 

izpostavijo dosežke zaposlenih, za katere menijo, da si zaslužijo pohvalo. Pri anketirancih ima 

dejavnik dokaj velik vpliv. Tako na moške kot ženske ima dejavnik podoben vpliv, približno 

35 % anketiranih meni, da ima dejavnih izredno velik vpliv nanje.  
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Dodatki za inovacije in ustvarjalnost 

Preglednica 14: Dodatki za inovacije in ustvarjalnost 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 
Nima vpliva 2 9 % 0 0 % 2 7 % 
Ima majhen vpliv 1 5 % 0 0 % 1 4 % 
Ima srednji vpliv 1 5 % 2 33 % 3 11 % 
Ima velik vpliv 11 50 % 2 33 % 13 46 % 
Ima izredno velik vpliv 7 32 % 2 33 % 9 32 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Anketiranci menijo, da imajo dodatki, ki jih prejmejo za inovacijo in ustvarjalnost, velik 

vpliv. Takšno mnenje predstavlja 46 % anketirancev. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da so 

zaposleni v podjetju aktivni na podro�ju inovacij. To lahko pripisujemo podatku, ki kaže, da v 

podjetju prevladuje mlad kader, ta pa premore ve� svežih idej in rešitev kot starejši delavci.     

Samostojnost pri delu 

Preglednica 15: Samostojnost pri delu 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 1 5 % 0 0 % 1 4 % 
Ima majhen vpliv 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Ima srednji vpliv 5 23 % 1 17 % 6 21 % 
Ima velik vpliv 8 36 % 3 50 % 11 39 % 
Ima izredno velik vpliv 8 36 % 2 33 % 10 36 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Tudi samostojnost pri delu predstavlja velik delež za anketirance. Za 39 % predstavlja velik 

vpliv na motiviranost ter za 36 % izredno velik vpliv.  

Možnost napredovanja in osebni razvoj 

Preglednica 16: Možnost napredovanja in osebni razvoj 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 2 9 % 0 0 % 2 7 % 
Ima majhen vpliv 0 0 % 1 17 % 1 4 % 
Ima srednji vpliv 4 18 % 0 0 % 4 14 % 
Ima velik vpliv 11 50 % 3 50 % 14 50 % 
Ima izredno velik vpliv 5 23 % 2 33 % 7 25 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Pri motivacijskem dejavniku možnost napredovanja in osebni razvoj so si moški in ženske 

zelo enotni. Delež tistih, ki menijo, da ima dejavnik velik vpliv na njihovo motivacijo, je tako 

pri moških kakor tudi pri ženskah 50 %. Menimo, da želja po napredovanju pripomore k bolj 

zavzetemu opravljanju dela tistega delavca, katerega želja je napredovanje.   
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Napotitev na (preventivni) specialisti�ni zdravniški pregled 

Preglednica 17: Napotitev na (preventivni) specialisti�ni zdravniški pregled 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 2 9 % 0 0 % 2 7 % 
Ima majhen vpliv 3 14 % 0 0 % 3 11 % 
Ima srednji vpliv 4 18 % 1 17 % 5 18 % 
Ima velik vpliv 8 36 % 3 50 % 11 39 % 
Ima izredno velik vpliv 5 23 % 2 33 % 7 25 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Dejavnik ima dokaj velik vpliv na motiviranost pri zaposlenih. 39 % je mnenja, da ima 

dejavnik velik vpliv na njihovo motiviranost. Specialisti�ni zdravniški pregledi se bolj 

uporabljajo pri »managerjih«, vendar je dejavnik dosegel visok odziv s strani anketirancev. 

Dandanes je na�in življenja hiter, stresen, nezdrav, posledi�no prihaja do raznih obolenj. 

Menimo, da bi se lahko uvedli specialisti�ni zdravniški pregledi za zaposlene. 

Odnosi z nadrejenimi 

Preglednica 18: Odnosi z nadrejenimi 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Ima majhen vpliv 2 9 % 0 0 % 2 7 % 
Ima srednji vpliv 2 9 % 0 0 % 2 7 % 
Ima velik vpliv 5 23 % 4 67 % 9 32 % 
Ima izredno velik vpliv 13 59 % 2 33 % 15 54 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Odnosi z nadrejenimi anketirancem predstavljajo izredno velik vpliv na motiviranost. S tem 

se strinja 54 % zaposlenih. Dejavnik ima ve�ji vpliv pri moških, saj se je za izredno velik 

vpliv odlo�ilo 59 % moških, ženske pa le 33 %.    

Nagrada za požrtvovalnost 

Preglednica 19: Nagrada za požrtvovalnost 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 3 14 % 0 0 % 3 11 % 
Ima majhen vpliv 0 0 % 0 0 % 0 0 % 
Ima srednji vpliv 3 14 % 0 0 % 3 11 % 
Ima velik vpliv 8 36 % 4 67 % 12 43 % 
Ima izredno velik vpliv 8 36 % 2 33 % 10 36 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

Kot dejavnik nagrada za požrtvovalnost smo mislili na opravljanje dela, ki ga po osnovnih 

pogodbah ni dolžnost opravljati − delo prek delovnega �asa … Dejavnik ima velik vpliv na 

motiviranost, ta delež znaša 36 %. Ta dejavnik bolj pozitivno vpliva na motivacijo žensk, saj 
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jih kar 67 % meni, da ima velik vpliv na njihovo motiviranost. Menimo, da bi zaposleni v 

primeru nagrade bili pripravljeni poprijeti za razli�na dela izven delovnega �asa. 

Podpora vodstva in izkazovanje zaupanja 

Preglednica 20: Podpora vodstva in izkazovanje zaupanja 
 Moški Moški (%) Ženske Ženske (%) Skupaj Skupaj (%) 

Nima vpliva 2 9 % 0 0 % 2 7 % 
Ima majhen vpliv 1 5 % 0 0 % 1 4 % 
Ima srednji vpliv 2 9 % 1 17 % 3 11 % 
Ima velik vpliv 9 41 % 2 33 % 11 39 % 
Ima izredno velik vpliv 8 36 % 3 50 % 11 39 % 
Skupaj  22 100 % 6 100 % 28 100 % 

S tem dejavnikom mislimo na pogovor nadrejenega z delavcem o poteku dela na delovnem 

mestu. Ta dejavnik zelo motivira tako ženske kot moške. 78 % anketirancev meni, da ima 

dejavnik na njihovo motivacijo velik in izredno velik vpliv. Menimo, da bi se v podjetju 

morali posluževati dejavnika, saj zaposleni na ta na�in za�utijo ve�jo pripadnost podjetju. 

4.3.1 Preverjanje hipotez 

Na podlagi teorije smo v uvodu postavili hipotezi, ki smo ju v nalogi teoreti�no in empiri�no 

preverjali. Ugotovitve smo utemeljili, hipoteze potrdili ali ovrgli. 

H1: Delavce v proizvodnem podjetju najbolj motivira višina osebnega dohodka. 

Predpostavili smo, da bo motivacijski dejavnik osnovna pla�a / višina osebnega dohodka 

najbolj pomemben dejavnik pri motiviranju zaposlenih. Vendar najvišji odstotek dosega 

motivacijski dejavnik varnost zaposlitve s 6,13 %. Za primerjavo, motivacijski dejavnik 

osnovna pla�a / višina osebnega dohodka dosega 5,45 %. 

Hipoteza ni potrjena.   

H2: Materialne nagrade so bolj u�inkovite pri motiviranju v primerjavi z nematerialnimi 

nagradami. 

Predpostavili smo, da so materialne nagrade pri motiviranju bolj u�inkovite od nematerialnih 

nagrad. Raziskavo smo naredili z izra�unom povpre�nih vrednosti, katere smo med seboj 

primerjali. Povpre�na vrednost materialnih motivacijskih dejavnikov znaša 102,50 ali 47 %, 

nematerialnih motivacijskih dejavnikov pa 113,82 ali 53 %. 

Hipoteza ni potrjena.  
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5 ZAKLJU�KI TER PRIPORO�ILA 

V diplomskem delu smo obravnavali podro�je motiviranja in nagrajevanja zaposlenih. Na to 

temo smo naredili tudi raziskavo, namen le-te je bil dolo�iti, kateri motivacijski dejavniki 

imajo ve�ji vpliv na motivacijo zaposlenih. Rezultati raziskave so bili narejeni za to�no 

dolo�eno podjetje, zato posploševanje rezultatov ni možno. 

Ugotovili smo, da imajo nematerialni motivacijski dejavniki ve�ji vpliv na motivacijo 

zaposlenih. Med posameznimi motivacijskimi dejavniki je po mnenju anketirancev najbolj 

pomemben dejavnik varnost zaposlite. Med bolj pomembne so zaposleni uvrstili še podpora 

vodstva in izkazovanje zaupanja, odnosi z nadrejenimi ter odnosi s sodelavci, ustrezna 

preskrba z viri za izvajanje nalog, samostojnost pri delu in višina osebnega dohodka.  

Priporo�ila podjetju  

Na podlagi rezultatov raziskave podajamo podjetju predloge glede naslednjih motivacijskih 

dejavnikov, ki so pri zaposlenih dosegli dober odziv. 

Odnosi z nadrejenimi 

Vodje naj se trudijo za izboljšanje medsebojnih odnosov. Poskrbijo naj, da bo v podjetju 

sproš�eno vzdušje, vendar je potrebno obdržati pravilno mero voditeljstva. Odnosi naj 

temeljijo na demokrati�nih medosebnih odnosih. To je odnos, v katerem sta vodja in delavec 

»enakopravna«. Med njima poteka dvosmerna komunikacija, pri tem pa vodja sprejema 

povratne informacije in jih upošteva. Takšen odnos nam prinaša medsebojno zaupanje in 

zadovoljstvo zaposlenih. Posameznik, ki meni, da je njegov odnos z nadrejenimi dober, se 

�uti, da je podjetju pomemben, posledi�no je bolj motiviran za delo. Menimo, da bi bilo 

dejavniku potrebno nameniti ve�jo pozornost, saj na podlagi ugotovitev zaposlene zelo 

motivira dober odnos z nadrejenimi. 

Ustrezna preskrba z viri za izvajanje nalog 

Dejavnik ima po mnenju delavcev velik pomen pri motiviranju. Za delavce je namre� 

pomembna pravo�asna oskrba s surovino, saj s takšnim na�inom dela proces poteka 

nemoteno. Predlagamo, da vodstvo poskrbi, da bodo tisti, ki so zadolženi za oskrbo s 

surovino, delo opravljali korektno in poskrbeli, da bodo delavci pravo�asno imeli na 

razpolago potrebno surovino.  

Podpora vodstva in izkazovanje zaupanja 

Z izkazovanjem zaupanja pri zaposlenih dosežemo, da bodo pri�eli prevzemati odgovornost 

za storjeno delo. To je nekakšna osnova pri grajenju medosebnih odnosov. Predlagamo, da 

direktor, vodja obrata in ostali vodje ne prihajajo k delavcem na delovno mesto samo takrat, 

ko je nekaj narobe, ampak naj bolj pogosto prihajajo z namenom, da se pogovorijo z delavci o 
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poteku dela. Menimo, da delavcem manjka ob�utek, da so pomembni, torej se lahko s še tako 

enostavnim pristopom doseže marsikaj. 

Pri motiviranju in nagrajevanju si je potrebno zapomniti naslednje: 

� z motiviranjem je potrebno pri�eti, še preden pri zaposlenih opazimo pomanjkanje 

motivacije za delo, torej motiviramo vedno vnaprej; 

� nagrajevati je potrebno vedno za pretekli uspeh ali opravljeno delo, torej nagrajujemo 

vedno za nazaj. 
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PRILOGA 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
 
 
Spoštovani! 

 

Sem Simon Levart, študent Fakultete za management v Kopru. Trenutno pripravljam 

diplomsko nalogo, v kateri kot predmet raziskave obravnavam podro�je materialnega in 

nematerialnega nagrajevanja ter podro�je motivacije. 

 

Z anketnim vprašalnikom želim pridobiti podatke, kaj motivira zaposlene v podjetju Alumat, 

d. o. o., zato vas prosim za sodelovanje v raziskavi. Anketa je anonimna, zato vas prosim za 

iskrene odgovore, ki so klju�ni del diplomskega dela. Podatki in rezultati v diplomskem delu 

bodo uporabljeni izklju�no za namene študija.  

 
 
 
 
1. SPOL: (ozna�ite s križcem) 

�� moški 

�� ženski 
 
 
2. STAROST: (ozna�ite s križcem) 

�� 18–30 let 

�� 31–40 let 

�� 41–50 let 

�� nad 50 let 
 
 
3. VRSTA DELOVNEGA RAZMERJA: (ozna�ite s križcem) 

�� zaposlitev za dolo�en �as 

�� zaposlitev za nedolo�en �as 
 
 
4. DELOVNA DOBA V PODJETJU: (ozna�ite s križcem) 

��do 5 let 

��6–10 let 

��11–20 let 

��20–30 let 

��ve� kot 30 let 
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Obkrožite ustrezno številko na lestvici glede na to, kolikšen vpliv imajo našteti dejavniki na 

vašo motiviranost pri delu. 

   
5. MOTIVACIJSKI  DEJAVNIKI: 
 

a) Zagotovitev boljših delovnih pogojev 
Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 

1 2 3 4 5 
 

 
b) Dodatki vezani na rezultate in dobi�ek 

Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 
1 2 3 4 5 

 
 

c) Pla�ilo športne aktivnosti  
(fitnes, nogomet, aerobika, plavanje,…) 

Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 
1 2 3 4 5 

 
 

d) Pohvala 
Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 

1 2 3 4 5 
 

 
e) Osnovna pla�a / višina osebnega dohodka 

Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 
1 2 3 4 5 

 
 

f) Ustrezna preskrba z viri za izvajanje nalog  
(pravo�asna oskrba s surovino za nemoten potek procesa dela,…)  

Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 
1 2 3 4 5 

 
 

g) Odnosi s sodelavci 
Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 

1 2 3 4 5 
 

 
h) Skupna službena ekskurzija (izlet) 

Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 
1 2 3 4 5 
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i) Dodatni prosti dnevi 
Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 

1 2 3 4 5 
 
 

j) Razli�ne oblike osebnih zavarovanj  
(nezgodno zavarovanje, naložbeno življenjsko zavarovanje, zavarovanje za primer  
smrti, zavarovanje za primer brezposelnosti, dopolnilno zdravstveno zavarovanje,…)   

Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 
1 2 3 4 5 

 
 

k) Varnost zaposlitve 
Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 

1 2 3 4 5 
 

 
l) Javna pohvala dosežkov 

Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 
1 2 3 4 5 

 
 

m) Dodatki za inovacije in ustvarjalnost 
Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 

1 2 3 4 5 
 

 
n) Samostojnost pri delu 

Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 
1 2 3 4 5 

 
 

o) Možnost napredovanja in osebni razvoj 
Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 

1 2 3 4 5 
 

 
p) Napotitev na (preventivni) specialisti�ni zdravniški pregled 

Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 
1 2 3 4 5 

 
 

q) Odnosi z nadrejenimi 
Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 

1 2 3 4 5 
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r) Nagrada za požrtvovalnost 
(opravljanje dela, ki ga po osnovnih pogodbah ni dolžnost opravljat - delo prek 
delovnega �asa,…)  

Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 
1 2 3 4 5 

 
 

s) Podpora vodstva in izkazovanje zaupanja  
(pogovor z nadrejenim o poteku dela na delovnem mestu) 

Nima vpliva Ima majhen vpliv Ima srednji vpliv Ima velik vpliv Ima izredno velik vpliv 
1 2 3 4 5 

 
 
 
 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 
�

�

 

 

 


