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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava problem uĉinkovitosti finanĉnih in nefinanĉnih nagrad pri 

motiviranju zaposlenih. Iz teorije izhaja, da finanĉne nagrade ne doseţejo vedno ţelenega 

uĉinka na motivacijo zaposlenih, medtem ko se nefinanĉne nagrade kaţejo kot pomemben in 

pogosto zapostavljen motivacijski dejavnik. Empiriĉna raziskava kaţe, da ne obstaja en, 

univerzalen najuĉinkovitejši naĉin nagrajevanja zaposlenih. Napaĉna je trditev, da so finanĉni 

dejavniki najpomembnejši pri motiviranju. Pomembnejši so dejavniki, ki izvirajo iz dela 

samega in dajejo zaposlenemu zadovoljstvo ter vodijo v njegovo osebnostno rast. Pomembno 

je, da ima organizacija vzpostavljen celovit sistem nagrajevanja (finanĉnega in nefinanĉnega) 

ter da pri nagrajevanju upošteva individualne razlike med zaposlenimi.  

 

Ključne besede: motivacija, zaposleni, dejavniki motivacije, finanĉno nagrajevanje, 

nefinanĉno nagrajevanje 

 

SUMMARY  

This thesis addresses efficiency of financial and non-financial rewards in motivating 

employees. The theory shows that financial rewards do not always achieve the desired impact 

on employees' motivation; however non-financial rewards are often overlooked but can be a 

very important motivator. Empirical research shows that there is no one universal most 

efficient way of rewarding employees. The argument that financial rewards are the most 

important for employee motivation is wrong. The elements that derive from work itself, and 

lead to employee satisfaction and personal growth, are more important. It is crucial that the 

organization implements a comprehensive rewarding system (financial and non-financial 

rewards) and that it takes into account the differences between individual employees. 

Key words: motivation, employees, motivators, financial rewards, non-financial rewards 
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1 UVOD 

Eden najpomembnejših dejavnikov uspešnosti podjetja so njegovi zaposleni. Zato podjetja 

zaposlenim posveĉajo vse veĉ pozornosti in nenehno išĉejo nove naĉine, kako na tem 

podroĉju doseĉi konkurenĉno prednost. Na uspešnost podjetja vplivata tudi kakovost 

kadrovskega potenciala in prenos tega potenciala v rezultate dela (Zupan 2001, 42–43). 

Uĉinkovitost zaposlenih pri doseganju ciljev podjetja je v veliki meri izdelek njihove 

motivacije za delo. Motivacija je kljuĉna predvsem z vidika, da se bo zavzet posameznik bolj 

potrudil pridobiti dodatne zmoţnosti. Motiviranje zaposlenih je tako ena kljuĉnih nalog vodje 

oziroma podjetja za doseganje uspešnosti podjetja. Razliĉne posameznike motivirajo razliĉni 

motivacijski dejavniki, zato mora vodja dobro poznati zaposlene, saj bo le tako s pravimi 

motivacijskimi dejavniki dosegel ţelen rezultat (Zupan 2001, 58–59). 

Najpogosteje motivacijske dejavnike razdelimo na materialne in nematerialne. Med 

materialne motivacijske dejavnike sodijo npr. razne nagrade, pokojninska in ostala 

zavarovanja, sluţbeni avtomobil, potovanja, seminarji, nagrada v obliki delnic oziroma 

lastništva podjetja. Med nematerialne motivacijske dejavnike pa sodijo ustrezne delovne 

razmere, pohvale in graje, dobri medosebni odnosi, zanimivo, raznoliko in odgovorno delo, 

ustrezna medsebojna komunikacija, ustrezno vodenje in politike v podjetju.  

 

Motiviranje z materialnimi dejavniki je uĉinkovito le do doloĉene mere: z višanjem denarne 

motivacije se manjša njen pomen v primerjavi z drugimi motivacijskimi dejavniki (Uhan 

2000, 13). Po Herzbergovi motivacijski teoriji denarna motivacija spada med higienike, za 

katere je znaĉilno, da ob odsotnosti povzroĉajo nezadovoljstvo, medtem ko njihova prisotnost 

le vzdrţuje normalno raven zadovoljstva in je ne poviša. Zaposlenim najveĉje zadovoljstvo 

prinašajo t. i. notranji dejavniki, kot so delo samo po sebi, odgovornost pri delu ter priznanja 

za dobro opravljene naloge, napredovanje in osebnostna rast. Ti dejavniki izvirajo iz dela 

samega, Herzberg pa jih je poimenoval motivatorji. Zanje je znaĉilno, da njihova odsotnost ne 

povzroĉa nezadovoljstva, prisotnost pa nudi zadovoljstvo (Moţina in drugi 2002a, 180–181).  

 

Ĉeprav so plaĉe oziroma denarne nagrade zelo pomembne, Zupanova (2001, 208) poudarja, 

da zaposlenim mnogo pomenijo in jih spodbujajo tudi pohvale, priznanja in nagrade za dobro 

opravljeno delo. Te morajo biti seveda izreĉene ali podane v pravem trenutku in na ustrezen 

naĉin. Nagrade so uĉinkovito orodje vodenja, ker z njimi nagradimo takoj po doseţku, 

predvsem pa so z njimi povezani razmeroma majhni stroški podjetja; vez med nagrado in 

vedenjem zaposlenega je torej jasna. Kot trdi Lipiĉnik (1998, 163), so nagrade tisti dejavnik, 

ki privlaĉi nove zaposlene in prepreĉuje starejšim, da bi iskali novo zaposlitev. Nagrade in 

priznanja za posebne doseţke imajo tudi veliko sporoĉilno moĉ. Z njimi jasno sporoĉimo, kaj 

je v podjetju pomembno, pokaţemo, kaj od zaposlenih priĉakujemo, in kako lahko najveĉ 

prispevajo k uspešnosti podjetja (Zupan 2001, 218).  
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Nagrajevanje zaposlenih je torej eno od pomembnih orodij motiviranja, ki lahko veliko 

pripomore k doseganju ciljev in strategij podjetja. Ker zgolj finanĉno nagrajevanje zaposlenih 

ne doseţe vedno ţelenega uĉinka na uĉinkovitost zaposlenih, sem v diplomskem delu 

raziskala uĉinkovitost nefinanĉnega nagrajevanja kot motivacijskega dejavnika v primerjavi s 

finanĉnim nagrajevanjem. Zanimalo me je, v katerih situacijah ima veĉjo motivacijsko moĉ 

nagrajevanje v obliki materialnih sredstev in kdaj je bolj uĉinkovito nefinanĉno nagrajevanje. 

 

Za svoje teoretiĉno izhodišĉe sem uporabila zgoraj omenjeno Herzbergovo motivacijsko 

teorijo, po kateri finanĉni motivacijski dejavniki ob odsotnosti povzroĉajo nezadovoljstvo, 

medtem ko njihova prisotnost zadovoljstva ne poveĉuje. Na drugi strani nefinanĉni dejavniki 

ob odsotnosti ne povzroĉajo nezadovoljstva, njihova prisotnost pa daje zadovoljstvo (Svetlik 

2002, 180–181).  

Namen in cilji diplomskega dela 

Problem uĉinkovitosti nefinanĉnega nagrajevanja zaposlenih sem preuĉila, ker pri svojem 

delu pogosto zaznavam, da finanĉno nagrajevanje ni dovolj uĉinkovito pri motivaciji 

zaposlenih. Z raziskavo sem ţelela podrobno spoznati podroĉje motiviranja zaposlenih, še 

posebej s pomoĉjo nefinanĉnega nagrajevanja. Zakljuĉke raziskave bom lahko uporabila pri 

svojem delu in tako prispevala k boljšim poslovnim rezultatom podjetja, v katerem sem 

aktivna. 

Namen diplomskega dela je torej predvsem preuĉiti pomen in uĉinkovitost nagrajevanja kot 

motivacijskega dejavnika ter preuĉiti, kakšno motivacijsko moĉ ima v doloĉenih situacijah 

finanĉno nagrajevanje v primerjavi z nefinanĉnim.  

 

Cilji teoretiĉnega dela diplomskega dela so: 

 opredeliti pomen in vlogo nagrajevanja z vidika motiviranja zaposlenih, 

 analizirati znaĉilnosti finanĉnega in nefinanĉnega nagrajevanja in 

 analizirati prednosti in slabosti finanĉnega ter nefinanĉnega nagrajevanja kot 

motivacijskih dejavnikov. 

 

Cilji empiriĉnega dela diplomskega dela pa so ugotoviti:  

 kako pomemben motivacijski dejavnik je za zaposlene nagrajevanje (finanĉno in 

nefinanĉno), 

 kako uĉinkovite so pri motiviranju zaposlenih razliĉne oblike finanĉnih in nefinanĉnih 

nagrad, 

 kako uĉinkovito je nefinanĉno nagrajevanje v primerjavi s finanĉnim pri motiviranju 

zaposlenih za delo izven rednega delovnega ĉasa ter za delo, ki zaposlenega ne zanima. 
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Metodologija 

Teoretiĉni del diplomskega dela zajema dognanja iz relevantne strokovne literature s podroĉja 

ravnanja z zaposlenimi, motivacije za delo in nagrajevanja zaposlenih. Opredeljeni so kljuĉni 

pojmi, potrebni za razumevanje uĉinkovitosti nefinanĉnega nagrajevanja pri motivaciji 

zaposlenih.  

 

Empiriĉni del diplomskega dela pa zajema kvantitativno raziskavo o uĉinkovitosti razliĉnih 

oblik finanĉnega in nefinanĉnega nagrajevanja na motivacijo. Raziskava temelji na lastnem 

anketnem vprašalniku, ki sem ga elektronsko razdelila priloţnostnemu, nakljuĉnemu vzorcu 

93 zaposlenih, razliĉnih glede na starost in višino dohodka, spol in izobrazbo. Treba se je 

zavedati, da vzorec ni reprezentativen in rezultatov raziskave tako ni mogoĉe posploševati. 

Anketni vprašalnik je anonimen in zajema štiri sklope: splošno o nagrajevanju kot 

motivacijskem dejavniku v kontekstu drugih motivacijskih dejavnikov, uĉinkovitost razliĉnih 

oblik nefinanĉnega nagrajevanja v primerjavi s finanĉnim nagrajevanjem, uĉinkovitost 

finanĉnega in nefinanĉnega nagrajevanja pri delu izven rednega delovnega ĉasa in pri delu, ki 

zaposlenega ne zanima, ter demografske podatke. 

 

Odgovore sem analizirala s pomoĉjo programa MS Office Excel ter jih grafiĉno predstavila. 

Najprej so opisno analizirane in grafiĉno predstavljene demografske znaĉilnosti vzorca 

anketiranih. Jedro raziskave je analiza mnenj in stališĉ anketiranih glede uĉinkovitosti 

razliĉnih vrst finanĉnih in nefinanĉnih nagrad ter uĉinkovitosti nefinanĉnega oziroma 

finanĉnega nagrajevanja v razliĉnih situacijah. Zanimale so me srednje vrednosti podanih 

odgovorov (na petstopenjski lestvici), iz katerih je razvidno, v kolikšni meri se anketirani 

strinjajo s trditvami oziroma v kolikšni meri zanje osebno veljajo ali ne.  

Predpostavke in omejitve diplomskega dela  

Glavna predpostavka, na kateri je zgrajena raziskava diplomskega dela, je veljavnost 

teoretskih temeljev raziskave. Literature na temo nagrajevanja zaposlenih je veliko, zato sem 

skušala predstaviti razliĉne vidike in poglede na uĉinkovitost nagrajevanja zaposlenih ter tako 

poskušala ĉim bolje opredeliti osnovne pojme za raziskavo.  

 

V raziskavi sem se osredotoĉila na vpliv in uĉinkovitost nagrajevanja in tako nisem v taki 

meri zajela vpliva drugih dejavnikov na motivacijo zaposlenih. Predpostavka raziskave je 

tudi, da so anketirani na vprašanja odgovarjali z resniĉnimi informacijami, da so bili zbrani in 

ne pod vplivom drugih oseb. V empiriĉnem delu omejitve raziskave vkljuĉujejo izbiro vzorca 

anketiranih, ki ni reprezentativen in zato rezultatov ni mogoĉe posploševati. Pri priloţnostnem 

vzorcu anketiranih je tudi teţje zagotavljati anonimnost.  
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Dodatna omejitev je anketni vprašalnik sam, katerega izpolnjevanje je teţko nadzorovati, 

lahko pride do nerazumevanja vprašanj, teţko je vanj zajeti prav vse alternativne odgovore. 

Uporaba vprašanj zaprtega tipa pomeni izgubo doloĉenega dela informacij, do katerih bi laţje 

prišli z odprtimi vprašanji, ki pa jih je teţje analizirati in primerjati. 
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2   MOTIVACIJA ZAPOSLENIH  

Pomembno vprašanje v zvezi z motiviranjem zaposlenih je, zakaj pravzaprav ljudje delajo in 

katere so tiste silnice, ki zaposlenega motivirajo za to, da vlaga svoj trud, napor in sile v delo.  

Kot navaja Lipiĉnik (1998), nekateri odgovor išĉejo v sredstvih, ki ĉloveku omogoĉajo 

preţivetje, drugi menijo, da ĉlovek dela zato, da bi se uveljavil in bil uspešen; seznama vseh 

gibal ĉlovekovega dela pa ni mogoĉe dokonĉati, saj bi morali, ĉe bi hoteli poznati natanĉen 

odgovor, dobro poznati prav vsakega posameznika. Zato se je vredno omejiti na preuĉevanje 

tistih dejavnikov delovne motivacije, ki so veĉini ljudi skupni (Lipiĉnik 1998, 155; Moţina in 

drugi 2002b, 473). 

 

V nadaljevanju bom predstavila kljuĉne pojme, pomembne za razumevanje procesa 

motivacije zaposlenih. Predvsem bom pojasnila, kako je motivacija povezana z 

zadovoljevanjem ĉlovekovih potreb ter kakšne vrste motivacije poznamo. Predstavila bom 

razliĉne teorije motivacije ter se nato osredotoĉila na motivacijske dejavnike – materialne in 

nematerialne – ter vzroke nemotiviranosti zaposlenih. Vkljuĉila bom tudi pojem psihološke 

pogodbe zaposlenih.  

 

2. 1 Splošno o motivaciji zaposlenih 

Ĉloveško obnašanje je motivirano. Spodbujajo ga razliĉne silnice, kot so potrebe, nagoni in 

motivi. Poleg tega pa je usmerjeno k razliĉnim ciljem, ciljnim objektom, vrednotam in 

idealom. Musek in Peĉjak (1995, 89) tako pravita, da se ob vsaki delujoĉi potrebi pojavljajo 

cilji, h katerim se v ţelji, da bi potrebo zadovoljili, usmerimo. To pripravljenost za akcijo, s 

katero zadovoljimo potrebo, Robbins (1992 v Treven 1998, 106) imenuje motivacija. Luthans 

(1995 v Treven 1998, 107) motivacijo prav tako razume kot proces, katerega izhodišĉe je 

nezadovoljena potreba, ki ji sledi doloĉeno vedenje, s katerim posameznik zmanjša ali v celoti 

zadovolji to potrebo.  

 

Musek in Peĉjak (1995) potrebe razdelita na organske (fiziološke, biološke), kot so potreba po 

hrani in pijaĉi, kisiku ..., ter psihološke, med katere spadajo potreba po bliţini, ugledu, 

spoznanju resnice ipd. Potreba povzroĉi v organizmu neravnovesje in pojavi se teţnja k 

zadovoljitvi potrebe. Pri bioloških potrebah zadovoljevanje poteka homeostatiĉno, kar pomeni 

da je cilj stanje, kakršno je bilo pred nastankom potrebe (ko smo ţejni, pijemo in tako 

vzpostavimo prejšnje stanje), ne ustvari pa se nam nova potreba. Pri psiholoških potrebah pa 

poteka zadovoljevanje progresivno – ko zadovoljimo eno potrebo, se pojavi nova, na višji 

ravni. Pri zadovoljevanju doloĉenih potreb delujemo nagonsko, druge pa zadovoljujemo na 

socializirane, nauĉene naĉine (Musek in Peĉjak 1995, 89–91). Podobno loĉuje med razliĉnimi 

motivi Trevnova (1998), ki pravi, da so motivi lahko primarni oziroma biološki, kot na primer 

lakota, ali pa sekundarni, kot na primer motiv za pripadnostjo. Lipiĉnik (1994) trdi, da so 
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primarni motivi silnice, ki usmerjajo ĉlovekovo dejavnost k tistim ciljem, da lahko preţivi. 

Med sekundarne motive pa po Trevnovi spadajo predvsem potrebe po moĉi, uveljavitvi, 

pripadnosti, varnosti in statusu (Treven 1998, 108–111). 

 

Motivacija zaposlenih je eden kljuĉnih dejavnikov za uspešnost zaposlenih in s tem tudi 

organizacije. Veĉja motivacija zaposlenih za delo namreĉ izboljšuje delovne doseţke ter po 

drugi strani poveĉuje zadovoljstvo zaposlenih. Svetlik ( 2002, 180) navaja štiri skupine potreb 

zaposlenih: 

 potrebe »imeti« so materialne potrebe, ki jih posamezniki zadovoljujejo predvsem s plaĉo 

in z drugimi materialnimi ugodnostmi, 

 potrebe po varnosti zaposleni zadovoljujejo z varnim in zdravim delom, stalnostjo 

zaposlitve ter oblikami socialnega in zdravstvenega zavarovanja, 

 potrebe »ljubiti« so socialne potrebe, ki jih zaposleni zadovoljujejo z vkljuĉevanjem v 

delovne skupine, z dobrimi odnosi s sodelavci, nadrejenimi, podrejenimi in strankami,  

 potrebe po »biti« pa spadajo med osebnostne potrebe, ki jih zaposleni zadovoljujejo s 

samostojnostjo pri delu, vkljuĉevanje v odloĉanje ter skozi moţnosti za uĉenje in uporabo 

znanja pri delu. 

 

Motivacijo lahko delimo tudi na intrinzično in ekstrinzično. Intrinziĉna oziroma notranja 

motivacija izvira iz dela samega, ko je zaposlenemu delo zanimivo in ko ĉuti, da je 

pomembno, odgovorno, mu omogoĉa razvoj znanj, sposobnosti in priloţnosti za razvoj. Ta 

vrsta motivacije ima daljši in globlji vpliv, saj je povezana z delom samim po sebi. 

Ekstrinziĉna oziroma zunanja motivacija na drugi strani pa pomeni motiviranje ljudi z 

nagradami (višja plaĉa, pohvale ...) oziroma kaznimi, katerih uĉinek ne traja dolgo 

(Armstrong 2005, 71). 

 

Frlĉeva (2008, 41) zagovarja tezo, da je motivacija povezana predvsem s samozaupanjem ter 

samospoštovanjem in splošno predstavo, ki jo ima ĉlovek o samem sebi, torej z notranjimi 

dejavniki. Tisti, ki ima o sebi negativno predstavo, si ne zaupa in tako nima osnove, na kateri 

bi se kopiĉila motivacijska energija. Ĉe ima posameznik slabo samopodobo, ni motiviran in 

ne pride do akcije. Avtorica trdi, da so zaposleni s prepriĉanjem o lastni uĉinkovitosti bolj 

motivirani ter da je mogoĉe ta notranji dejavnik motivacije – »samouĉinkovitost« – spodbujati 

s primernim pristopom vodstva organizacije do motiviranja zaposlenih. 

2. 2  Motivacijske teorije 

Teorije motivacije na splošni ravni pojasnjujejo zveze med oblikovanjem dela ter delovno 

uspešnostjo in zadovoljstvom z delom (Svetlik 2002, 180). V nadaljevanju bom predstavila 

nekaj najpogosteje navedenih motivacijskih teorij. 
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Maslowova teorija  

Maslowova motivacijska teorija je ena najbolj znanih. Temelj te teorije so ĉlovekove potrebe, 

ki jih je Maslow razvrstil po pomembnosti. Ĉlovek naj bi tako najprej teţil k zadovoljitvi 

bioloških potreb, tistih, ki mu omogoĉajo, da preţivi (potreba po spanju, hrani, pijaĉi, 

spolnosti …). Tem sledijo potrebe po varnosti in kasneje socialne potrebe (pripadnost, 

ljubezen, socialna interakcija …). Za njimi so uvršĉene potrebe po spoštovanju (ţelja po 

moĉi, ugledu, vplivu) in na najvišji ravni so potrebe po samoaktualizaciji, ki se nanašajo na 

ţeljo po uresniĉitvi svojih potencialov. Maslowova teorija je, da ljudje zadovoljujemo te 

potrebe v doloĉenem zaporedju, od osnovnih potreb se pomikamo proti vrhu piramide (Musek 

in Peĉjak 1995, 91– 92). Maslowovo hierarhijo potreb lahko apliciramo tudi na današnje 

pristope k motiviranju zaposlenih (Treven 1998, 116): 

 Najniţja, temeljna potreba je plaĉa. 

 Potrebe po varnosti zajemajo naĉrte za napredovanje, sindikate, zdravstveno in 

pokojninsko zavarovanje, naĉrte pomoĉi zaposlenim. 

 Socialne potrebe zajemajo formalne in neformalne delovne skupine. 

 Potrebe po spoštovanju se nanašajo na nazive, statusne simbole, napredovanje. 

 Najvišja, potreba po samoaktualizaciji, pa pomeni osebni razvoj ter uporabo vseh 

sposobnosti. 

 

Zelo pomembna je Maslowova ugotovitev, da zadovoljena potreba ne deluje veĉ 

motivacijsko. V ospredje pride naslednja nezadovoljena potreba na lestvici, ki posameznika 

motivira (Uhan 2000, 23). Vendar pa Trevnova (1998, 116) poudarja, da obstaja moţnost, da 

v nekaterih okolišĉinah posamezniki ne morejo zadovoljiti potreb v tem vrstnem redu in da 

jim nekaj ĉasa uspe ţiveti tako, da »fiziĉne« vire zamenjajo s »psihiĉnimi«, kot primer navaja 

ĉas vojne. Lahko pa je ĉlovek ţe na višjih stopnjah potreb, pa je ogroţen njegov obstoj in bo 

spet zaĉel zadovoljevati niţje potrebe (Lipiĉnik 1998, 164). 

 

Kritika Maslowove teorije je, da preveĉ poenostavlja zapletene ĉlovekove potrebe. Kot pravi 

Lipiĉnik (1998), lahko v istem ĉasu in razliĉnih organizacijah ter v isti organizaciji v 

razliĉnem ĉasu zaposlene motivirajo razliĉni dejavniki (Lipiĉnik 1998, 164). Ni nujno, da si 

potrebe pri ljudeh sledijo v zaporedju, posameznik ima hkrati lahko veĉ potreb z razliĉnih 

ravni, po zadovoljitvi ene potrebe pa se ne pojavi nujno naslednja. 

Herzbergova dvofaktorska teorija 

Herzberg je z raziskavo med raĉunovodskimi delavci in inţenirji ugotavljal, kateri dogodki pri 

njihovem delu so jim povzroĉili najveĉje zadovoljstvo oziroma najveĉje nezadovoljstvo. 

Ugotovil je, da so zaposlenim najveĉje zadovoljstvo prinesli t. i. notranji dejavniki oziroma 

motivatorji, ki dajejo delu vrednost ţe sami po sebi (predvsem delovni doseţki, priznanje za 
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opravljeno delo, delo samo po sebi, napredovanje pri delu oziroma v organizaciji in osebna 

rast). Po drugi strani pa je ugotovil, da so bili sodelujoĉi v raziskavi najbolj nezadovoljni 

zaradi manjkajoĉih zunanjih dejavnikov, kot so ustrezne politike in upravljanja v organizaciji, 

ustrezno vodenje, dobri odnosi z nadrejenimi, dobre delovne razmere, ustrezne plaĉe in dobri 

odnosi s sodelavci. Te dejavnike je Herzberg poimenoval higieniki. Pomembna je njegova 

ugotovitev, da nekateri dejavniki predvsem motivirajo, drugi pa vzdrţujejo normalno raven 

zadovoljstva (Svetlik 2002, 180 – 181). 

 

Bistvo Herzbergove teorije je, da odsotnost higienikov povzroĉa nezadovoljstvo, ĉe so 

prisotni, pa se zadovoljstvo ne poveĉa. Motivatorji povzroĉajo zadovoljstvo, medtem ko 

njihova odsotnost nezadovoljstva ne povzroĉa. Pozitiven rezultat uporabe Herzbergove 

motivacijske teorije je ta, da so organizacije zaĉele dajati veĉ poudarka na delo samo, tako da 

to postane bolj zanimivo. Zanimivo delo samo po sebi pa pomeni spodbudo za zaposlene, ki 

tako dosegajo boljše rezultate in so bolj uĉinkoviti (Uhan 2000, 25). Slednji v zvezi s tem 

omenja »bogatitev dela«. 

 

Svetlik (2002, 181– 183) pojasnjuje, da je raziskava na vzorcu zaposlenih v industrijskih 

organizacijah v Sloveniji podala rezultat, precej podoben Herzbergovi teoriji. Med dejavnike, 

ki zaposlene najbolj spodbujajo k delu, torej motivatorje, spadajo predvsem dobri medsebojni 

odnosi, moţnosti uporabe znanja in sposobnosti, samostojnost in odgovornost pri delu, 

zanimivost in pestrost dela, pridobivanje novega znanja in sposobnosti. Med higienike pa 

glede na rezultate raziskave spadajo predvsem primerni osebni dohodki, ustrezna organizacija 

dela, cenjeno delo in ustrezni vodje. Avtor tako trdi, da morajo vodje za uspešnost zaposlenih 

v delovno okolje uvajati motivatorje, torej oblikovati primerne delovne time, pomagati pri 

razreševanju napetosti, primerno razdeljevati delo, podpirati zaposlene in jim postavljati 

pravšnje izzive ter jim prisluhniti glede njihovih ţelja. Na drugi strani pa morajo vodje 

obdrţati higienike na primerni ravni, da ne bi zaĉeli povzroĉati nezadovoljstva. Avtor omenja 

primerno višino osebnega dohodka ter postopke za pritoţbe in svetovanje, ki naj jih vodje 

vpeljejo za zmanjševanje vzrokov nezadovoljstva (Svetlik 2002, 181 – 183). 

 

Pomanjkljivost teorije je, da je Herzberg teorijo zgradil na zaposlenih, ki opravljajo strokovna 

in vodilna dela. Treba pa se je zavedati, da vsak posameznik ne išĉe nujno zadovoljstva v 

delu. Razliĉni posamezniki imajo razliĉne vrednote in cilje. Nekaterim denar pomeni veĉ, 

drugim je zapleteno delo najveĉji izziv (Svetlik 2002, 184). Teorije torej ni mogoĉe posplošiti 

na vse zaposlene, daje pa pomemben vpogled v pomembnost dela samega kot motivacijskega 

dejavnika. 
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Vroomova teorija pričakovanja 

Vroomova motivacijska teorija spada med instrumentalne teorije. Te pa motivacijske procese 

in motivacijo pojasnjujejo kot izbiro vedenja (Lipiĉnik 1998, 167). Vroom je zgradil svojo 

motivacijsko teorijo na predpostavki o nasprotujoĉih si ciljih organizacije in zaposlenih, ki v 

organizaciji delajo. Medtem ko so cilji organizacije predvsem višja storilnost in nizki stroški 

poslovanja, so cilji zaposlenih bolj individualni, kot npr. višji zasluţek, boljše delovne 

razmere ipd. Zaposleni pri delu izbirajo tisto vedenje, ki je po njihovem mnenju za njih same 

najugodnejše in najbolj koristno. Ĉe lahko zaposleni svoje cilje dosegajo mimo doseganja 

ciljev in interesov organizacije po laţji poti, bodo obšli cilje in interese organizacije (Uhan 

2000, 26). 

 

Kljuĉni pojmi Vroomove teorije so privlaĉnost, povezava vedenje-posledica in povezava 

napor-vedenje (Treven 1998, 123): 

 privlačnost je pomen, ki ga posameznik pripisuje posledici ali nagradi za opravljeno delo, 

 povezava vedenje-posledica je stopnja, do katere je posameznik prepriĉan, da bo doloĉeno 

vedenje privedlo do ţelene posledice ali cilja, 

 povezava napor-vedenje je verjetnost, s katero posameznik predvideva, da bo doloĉen 

napor privedel do vedenja. 

 

Trevnova (1998, 123) pojasnjuje, da je posameznik za doloĉeno vedenje ali delo motiviran do 

take mere, kolikor priĉakuje, da mu bo to pomagalo pri doseganju svojih individualnih ciljev.  

 

Ĉe cilj posameznika privlaĉi, ima pozitivno vrednost. Ĉe zaposlenega cilj ne privlaĉi, ima 

negativno vrednost. Privlaĉnost je niĉna, ĉe je posameznik do nekega cilja ravnodušen. 

Povezava vedenje-posledica oziroma inštrumentalnost oznaĉuje povezavo med dvema 

ciljema. Ta nastane, kadar posameznik misli, da mora najprej doseĉi nek cilj zato, da bi lahko 

dosegel drugega. Tako je napredovanje npr. vedenje, ki bo posameznika pripeljalo do 

konĉnega cilja, višje plaĉe ipd. Kljuĉna v Vroomovi teoriji pa je povezava napor-vedenje 

oziroma priĉakovanje, ki pomeni subjektivno doţivljanje dejanja in cilja, torej 

posameznikovo prepriĉanje, da ga bo doloĉeno vedenje, npr. veĉje prizadevanje, pripeljalo do 

doloĉenega cilja, npr. veĉjega zasluţka (Lipiĉnik 1998, 168). 

Teorija pravičnosti 

Bistvo teorije praviĉnosti je, da so ljudje motivirani, ĉe se jih obravnava pošteno, in 

demotivirani, ĉe se jih obravnava nepraviĉno. Posameznik se primerja z drugimi zaposlenimi 

in praviĉna je tista obravnava, ki je za vse enaka. Zaposleni primerjajo svoj vloţek v delo in 

prejemek z vloţki in prejemki drugih. Ĉe posameznik ĉuti, da njegovo razmerje ni enako 

razmerju drugih, postane nezadovoljen, saj to ni praviĉno (Treven 1998, 124).  
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Zaposleni delajo primerjavo med sabo in drugimi osebami na podlagi vloţkov in na podlagi 

prejemkov (Treven 1998, 125). Vloţki v delo zajemajo vse, kar zaposleni investira v odnos 

pri opravljanju svojega dela: npr. izobrazba, inteligenca, izkušnje, vaja, spretnosti, 

nadrejenost, starost, spol, etniĉno ozadje, socialni status, trud pri delu, osebna podoba, 

zdravje, znaĉilnosti partnerja. Prejemki pa zajemajo vse, za kar zaposleni verjame, da bi moral 

dobiti kot rezultat svojega dela (Miner 2005, 136). Prejemki so lahko pozitivni, kot npr. plaĉa, 

priznanje, statusni simboli in dodatne ugodnosti, ali negativni, kot npr. neustrezne delovne 

razmere, monotonost ali pritiski vodstva. Osebe za primerjavo si zaposleni izbere v 

organizaciji ali pa tudi izven nje (Treven 1998, 125).  

 

Med primerjavo z drugimi lahko zaposleni pride do razliĉnih zakljuĉkov. Ĉe za enako 

koliĉino vloţka prejme enako nagrado, je to praviĉno. Ĉe za enak vloţek dobi veĉjo nagrado, 

spozna nepraviĉnost zaradi prevelike nagrade, ĉe za enak vloţek dobi manjšo nagrado, pa 

spozna nepraviĉnost zaradi premajhne nagrade (Treven 1998, 125).  

 

Ko zaposleni obĉuti nepraviĉnost, si jo prizadeva zmanjšati na naslednje naĉine (Treven 1998, 

126): 

 izkrivi resniĉnost o svojih sposobnostih, tako da jih preceni, 

 izkrivi resniĉnost o delu drugih, tako da je to videti manj pomembno,  

 izbere si druge osebe za primerjavo, 

 poveĉuje svoje vloţke, ko obĉuti, da je bolje nagrajen kot drugi, da bi s tem upraviĉil 

veĉje nagrade, 

 zmanjšuje svoje vloţke, kadar ĉuti, da je manj nagrajen kot drugi, da bi nadomestil manjšo 

nagrajenost, 

 zapusti delodajalca.  

Kadar je napetost zaradi nepraviĉnosti velika, bo posameznik po vsej verjetnosti izbral veĉ 

metod za zmanjševanje nepraviĉnosti. Pomembno pa se je tudi zavedati, da imajo ljudje 

razliĉno visok toleranĉni prag za nepraviĉnost. Tisti z visokim pragom najbrţ ne bodo posegli 

takoj po veĉ metodah zmanjševanja nepraviĉnosti, medtem ko lahko od ljudi z nizkim 

toleranĉnim pragom za nepraviĉnost to priĉakujemo kmalu (Miner 2005, 139). 

Teorija spodbujanja 

Teorija spodbujanja temelji na uporabi zunanjih nagrad, s katerimi naj bi vplivali na 

posameznikovo vedenje. Ĉe posameznik uspešno opravlja svoje delo, ga nagradimo s 

posebnimi ugodnostmi, priznanji, pohvalo ali poveĉanjem plaĉe. Kot trdi Trevnova (1998, 

122–123), pa teorija zanemarja notranje dejavnike, obĉutke posameznika in njegova 

priĉakovanja, ki v veliki meri vplivajo na vedenje posameznika. Pri tistih, ki se jim delo ne 

zdi zanimivo, so zunanje nagrade nujne, da jih spodbujajo k uspešnem opravljanju dela. Tako 



 

   

 

11 

Gagne in Deci (2005, 334) poudarjata, da zaposleni za aktivnosti, ki jim niso zanimive (jih ne 

motivirajo intrinziĉno), potrebujejo ekstrinziĉno motivacijo. Njihova akcija je odvisna od 

priĉakovanja spodbude za svoje delo.  

 

Pri zaposlenih, ki radi opravljajo svoje delo in so notranje motivirani ter prepriĉani, da jim ţe 

delo samo pomeni nagrado, pa nagrajevanje lahko povzroĉi negativne posledice (Treven 

1998, 122–123). Deci (1971 v Treven 1998, 122) trdi, da ĉe bo posameznik priĉel dobivati 

zunanje nagrade za delo, se bo lahko njegova osebna motivacija zmanjšala. Ta uĉinek se 

obiĉajno pojavi pri ljudeh, ki opravljajo zanimivo delo.  

 

Navedene teorije vsaka na svoj naĉin pojasnjujejo, kateri so kljuĉni dejavniki pri motiviranju 

zaposlenih. Teţko bi rekli, da zgolj ena teorija ponuja popoln odgovor na vprašanje, kaj 

motivira zaposlene, saj se vsaka osredotoĉa na doloĉen sklop motivacijskih dejavnikov 

oziroma je bolj veljavna za doloĉeno vrsto zaposlenih. Ĉe pa navedene teorije obravnavamo 

kot celoto, potem vidimo, da lahko v razliĉnih specifiĉnih situacijah uporabimo znanje, ki 

nam ga dajejo razliĉne teorije in pristopi. Kljuĉno je, da ne bo v vsaki situaciji primerna ena in 

ista teorija, zato je pomembno poznati veĉ pristopov.  

2. 3 Motivacijski dejavniki 

Kot trdi Zupanova (2001), je uspeh podjetja predvsem odvisen od njegovih konkurenĉnih 

prednosti, ena od njih so gotovo zaposleni. Podjetja, ki znajo v najveĉji meri izkoristiti 

potenciale svojih zaposlenih, so tudi konkurenĉnejša. Zaposleni delujejo kot konkurenĉna 

prednost, ĉe imajo ustrezne sposobnosti, znanje in ĉe so motivirani. Še posebno je treba 

izpostaviti motivacijo, ki spodbudi posameznike s sposobnostmi in znanjem, da so delovno 

aktivni (Zupan 2001, 15). Motiviranje zaposlenih je delo vodstva, ĉe seveda ţeli izkoristiti 

potencial, ki ga ponujajo motivirani in zagnani zaposleni. Oziroma, kot pravi Trevnova (1998, 

106), je motivacija aktivnost managementa, s katero si managerji prizadevajo prepriĉati 

zaposlene, da bi s svojim delom dosegali rezultate, pomembne za organizacijo. Naloga 

managerja je torej, da zaposlene motivira, da bodo opravljali delo bolje in bolj prizadevno. 

Gruban (2006a, 21) tako zakljuĉuje, da je preţivetje organizacij in njihov razvoj odvisen od 

tega, ali bo vodstvo sposobno zagotoviti okolje, vzdušje in klimo, v kateri bo aktiviran 

intelektualni kapital – socialni ali ĉloveški – organizacije. 

 

Motiviranje pa je kompleksna naloga, saj razliĉne zaposlene motivirajo razliĉne stvari. Ne 

obstaja ena ĉarobna formula, ki bi enako vplivala na vse zaposlene. Lipiĉnik (1998) v tri 

skupine deli dejavnike, ki vplivajo na delovno motivacijo (Slika 1). 
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Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

Vir: Lipiĉnik 1998, 162. 

 

Prvi od dejavnikov, ki vplivajo na motivacijo, so individualne razlike, torej razliĉne potrebe, 

vrednote, stališĉa, interesi, ki jih imamo posamezniki glede dela. Zaradi individualnih razlik 

se dejavniki, ki vplivajo na motivacijo, razlikujejo, nekaterim so npr. pomembnejše finanĉne 

spodbude, drugim varno delovno okolje. Drugi dejavnik, ki je po Lipiĉniku (1998) kljuĉen, so 

značilnosti dela samega. To so zahteve po razliĉnih zmoţnostih, doloĉila, kateri zaposleni 

lahko opravljajo delo, pomembne lastnosti dela, obseg povratnih informacij o uspešnosti 

zaposlenega. Tretji dejavnik pa je organizacijska praksa, torej pravila, politike, vodenje in 

sistem nagrajevanja v organizaciji (Lipiĉnik 1998, 162–163). 

 

Vsi ti dejavniki so med seboj povezani in Lipiĉnik (1998, 163) poudarja, da se morajo 

managerji zavedati vseh dejavnikov in interakcij med njimi, kadar ţelijo motivirati zaposlene. 

Prva interakcija so človekove kvalitete, ki zaposlenega pripeljejo na doloĉeno delovno mesto. 

Naslednja interakcija je aktivnost zaposlenega, kako deluje v delovni situaciji. Tretja 

interakcija pa je organizacijski sistem, ki povezuje znaĉilnosti dela in organizacijsko prakso 

ter pogojuje uĉinkovitost zaposlenega na delovnem mestu.     

 

Razliĉne posameznike motivirajo razliĉni dejavniki – zadovoljstvo pri delu jim prinašajo 

razliĉne stvari. In kot je bilo ţe veĉkrat poudarjeno, ne obstaja enotni recept, ki bi za delo 

motiviral vse zaposlene. Obiĉajno v literaturi zasledimo delitev motivacijskih dejavnikov na 

materialne in nematerialne, ĉeprav meja med njimi ni vedno jasna. 

Materialni motivacijski dejavniki 

Materialna spodbuda je vsekakor ena najosnovnejših. Ljudje delamo, da bi pridobili sredstva, 

ki jih potrebujemo, da zadovoljujemo svoje potrebe, skrbimo za druţino, v idealnih razmerah 
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pa naj bi se naše udobje s ĉasom poveĉevalo (Cuming 1993, 48). Materialni motivacijski 

dejavniki najprej zajemajo plaĉo, pa tudi nagrade, ki so materialne narave, npr. dodatki za 

uspešnost, sluţbene kreditne kartice in druge ugodnosti, sluţbeni avtomobil, delnice ipd.  

 

Hkrati pa, kot uĉi Herzbergova motivacijska teorija, materialni dejavniki delujejo kot 

higieniki – na motivacijo zaposlenih vplivajo le do doloĉene mere. Ob odsotnosti pa 

povzroĉijo nezadovoljstvo, zato je potrebna njihova primerno visoka raven. Zanašanje zgolj 

na materialne dejavnike motivacije tako ni najboljša rešitev, saj, kot pravi Svetlik (2002, 182), 

je materialno stimuliranje uĉinkovito le dokler ni samoumevno, ko se zgodi le vĉasih in 

relativno nepriĉakovano. Ĉe postanejo materialni dejavniki nekaj obiĉajnega, njihovo zniţanje 

na prejšnjo raven postane vir nezadovoljstva.  

 

Kot izhaja iz teorije priĉakovanja, so za zaposlene vir nezadovoljstva tudi dohodki in 

materialne ugodnosti, ĉe so niţji od tistih, ki jih prejmejo drugi, znotraj ali izven organizacije, 

na podobnih poloţajih. Kljuĉno je torej obdrţati materialne dejavnike na primerni ravni, da ne 

zaĉnejo zbujati nezadovoljstva. Uhan (2000, 22) govori o teoriji ekonomske motivacije, 

katere glavna predpostavka je, da ĉlovek dela zato, da bi zasluţil. Poudarja pa, da je 

materialno motiviranje uĉinkovito le toliko ĉasa, dokler je dinamiĉno. Ko postane taka oblika 

ustaljena, jo zaposleni sprejmejo kot dejstvo in motivacijska vrednost izostane. Praksa 

materialnih dejavnikov motivacije je bolj uspešna, ĉe so v kombinaciji z drugimi 

motivacijskimi dejavniki. 

 

Doloĉene skupine posameznikov so bolj dojemljive za materialno stimulacijo. Kot trdi Uhan 

(2000, 22), so to zaposleni z nizkimi plaĉami, ki so prenizke za pokritje stroškov, mladi, ki si 

šele ustvarjajo druţino in svoj dom ter imajo zato veĉje finanĉne potrebe, in predstavniki 

potrošniške druţbe, t. i. materialisti, ki so jim materialne dobrine smisel ţivljenja. 

Nematerialni motivacijski dejavniki  

Ljudje vrednotimo razliĉne stvari in si postavljamo razliĉne cilje. Enim pomeni denar vse, 

drugi so zadovoljni z nizko plaĉo, le da lahko v miru razrešujejo vprašanja, ki so zanje oseben 

izziv (Svetlik 2002, 184) oziroma, kot pravi Gruban (2006b),  sta uspeh in zadovoljstvo 

zaposlenih vedno bolj individualni kategoriji, ki sta razliĉni za razliĉne zaposlene. Nekaterim 

zaposlenim je najpomembnejše ravnoteţje z zasebnim ţivljenjem in prostim ĉasom, drugim je 

pomembna moţnost, da delajo za razliĉne organizacije, tretji si ţelijo strokovnega razvoja ali 

pa ţelijo biti bolj upoštevani in slišani. 

 

V delovnem procesu ljudje ne izpolnjujemo le svojih eksistenĉnih potreb, torej primarno 

potrebe po zasluţku, s katerim si bomo zagotovili preţivetje in varnost. Posamezniki v 

delovnem okolju zadovoljujemo še mnoge druge potrebe, vezane na socialno ţivljenje, 
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samoaktualizacijo, individualni razvoj ipd. Ĉeprav bi lahko varnost zaposlitve v sodobnem 

ĉasu ţe samo po sebi šteli za dejavnik motivacije. V ĉasu vse bolj fleksibilnih oblik dela je 

namreĉ zaposlitev za nedoloĉen ĉas mnogim zelo pomemben dejavnik. 

 

Prav zato je zmotno prepriĉanje, da so materialni motivacijski dejavniki edini in 

najpomembnejši. Zaradi drugih potreb, ki jih prav tako zadovoljujemo v procesu dela, so zelo 

pomembni tudi nematerialni dejavniki motivacije. Ker pa smo si ljudje glede svojih ciljev in 

hotenj razliĉni, dejavniki motivacije na nas razliĉno vplivajo. Nekomu bo morda v najveĉjo 

spodbudo zadovoljna stranka, spet drugega ţene ugled in status, ki ga delo v doloĉeni 

organizaciji prinaša. Razliĉni avtorji omenjajo predvsem nematerialne motivacijske 

dejavnike, ki jih podajam v nadaljevanju 

Zanimivo, raznoliko in odgovorno delo  

Zanimivost, odgovornost in raznolikost dela so prvi od nematerialnih dejavnikov, ki 

zaposlene motivirajo. Še posebej je za zaposlene pomembno, da vidijo korist svojega dela, da 

poznajo cilj svojega dela, ki mora biti jasno in konkretno opredeljen, ter da poznajo rezultate 

svojega dela. Ĉe so zaposleni obvešĉeni o tem, kako s svojim delom prispevajo k cilju 

organizacije, so pri delu bolj zavzeti (Lipiĉnik in Moţina 1993, 46–47).  

 

Da bo delo zaposlenim ĉim bolj privlaĉno, naj bodo delovna orodja in naloge raznolike, 

enoliĉno delo namreĉ zaposlene dolgoĉasi, kar vodi v napake pri delu. Zaposleni naj bo pri 

izbiri naĉina in orodij dela ĉim bolj samostojen, saj tako dobi obĉutek priznanja in 

samospoštovanja. Delo naj zaposlenemu prinaša izziv, odgovornost za reševanje problemov. 

Pomembna je interakcija z ostalimi zaposlenimi ter moţnost izbire sodelavcev pa tudi jasno 

opredeljeni delovni cilji in povratne informacije. Predvsem pa naj bi delo imelo pomen, s 

katerim se zaposleni lahko poistoveti (Svetlik 2002, 185). V smislu dela kot takega so 

pomembne tudi delovne razmere, ki lahko, ĉe so slabe, zaposlenega demotivirajo. 

Možnost napredovanja  

Napredovanje zaposlene prav tako motivira. Zaposleni so zadovoljni, ĉe so uspešni in 

napredujejo. Ĉe imajo obĉutek, da stagnirajo ali nazadujejo, pa motivacijo izgubljajo. Še 

posebej je upoštevanje tega dejavnika pomembno v organizacijah, kjer je napredovanje 

poĉasno – ker zaposleni ne more napredovati, mora vodstvo v vmesnem obdobju poskrbeti za 

motivacijo z drugimi dejavniki (npr. izobraţevanje, druge ugodnosti) (Denny 1997, 39). 
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Dobri medosebni odnosi 

Pomemben motivacijski dejavnik so dobri medosebni odnosi. Skupno delo in dobri odnosi 

poveĉajo obĉutek pripadnosti, izboljšuje delovno klimo v organizaciji, dobri odnosi s 

sodelavci na zaposlenega delujejo spodbudno. Zaposleni med seboj komunicirajo, si 

pomagajo pri izvrševanju nalog in so tako bolj uĉinkoviti. Medtem ko slabi odnosi obiĉajno 

prinesejo šume v komunikaciji, slabo klimo, veĉ nezadovoljstva in manjšo uspešnost.  

 

Lipiĉnik in Moţina (1993) odnose med zaposlenimi delita na tekmovanje in sodelovanje. 

Tekmovanje z drugimi je lahko pozitivno za motivacijo, vendar le, kadar med sabo tekmujejo 

zaposleni, ki imajo enake moţnosti. Prav tako je tekmovanje pozitivno v smislu tekmovanja 

posameznika samega s seboj, ko si ţeli preseĉi vedno nove cilje. Sodelovanje med 

zaposlenimi na drugi strani pa je mehanizem, s pomoĉjo katerega lahko dvignemo storilnost 

cele skupine zaposlenih in ne samo enega samega (Lipiĉnik in Moţina 1993, 48). Zelo 

pomembni so seveda tudi ustrezni, iskreni in transparentni odnosi z vodstvom. 

Komunikacija znotraj organizacije 

Z odnosi je povezana tudi komunikacija znotraj organizacije, ki je kljuĉna za doseganje ciljev 

organizacije ter zelo pomembna kot motivacijski dejavnik. O pomembnosti horizontalne 

komunikacije, torej komunikacije med sodelavci, sem pisala prej, tu pa veĉ o vertikalnem 

toku komunikacije, ki je kljuĉen za uspešno delo organizacije in zadovoljstvo zaposlenih. 

Dobra komunikacija iz smeri vodstva proti zaposlenim pomeni obvešĉanje zaposlenih o 

poslovanju organizacije, o njihovih rezultatih dela in spremembah v organizaciji. Dobra 

komunikacija v nasprotni smeri pa zajema moţnost zaposlenih, da izraţajo svoja mnenja 

glede organizacije in svojega dela (Moţina in drugi 2002a, 193–194). 

Ustrezno vodenje in ustrezne politike v podjetju 

Ustrezno vodenje in ustrezne politike v podjetju so naslednji dejavnik, ki zaposlene lahko 

motivira. Najveĉjo odgovornost za to nosi vodstvo organizacije, ki mora vodenje izvajati tako, 

da postane opora in zgled svojim podrejenim. Grubiša (2001, 127) tako trdi, da mora vodstvo 

zaposlene spodbujati, da doseţejo cilje, in jim pomagati pri reševanju teţav. Ĉe vodja pomoĉ 

zaposlenemu zavrne, ta ne bo znal premostiti teţav in sĉasoma bo postal nezadovoljen z 

vodstvom ter nemotiviran. 

 

Ustrezno vodenje Svetlik (2002, 192) omenja kot t. i. ciljno vodenje, pri katerem vodja 

natanĉno in uĉinkovito doloĉa cilje, podaja povratne informacije o doseganju ciljev ter 

vkljuĉuje zaposlene v odloĉanje, kar pri zaposlenih spodbuja obĉutek odgovornosti za sprejete 
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odloĉitve. Cilji morajo biti natanĉni, merljivi in dosegljivi. V nasprotnem primeru lahko 

postanejo vir nezadovoljstva. 

Pohvale in graje 

Med najpomembnejšimi dejavniki motivacije pa so vsekakor tudi pohvale in graje oziroma 

nagrajevanje, o katerem sledi veĉ v naslednjem poglavju. Grubiša (2001, 117) poudarja, da 

naj bi se vodje izogibali kritiziranju in se predvsem osredotoĉili na pohvale za dobro 

opravljeno delo, ki imajo veĉji uĉinek kot graje, hkrati pa Lipiĉnik in Moţina (1993, 47) 

opozarjata tudi na koristnost graje. Uĉinek graje je lahko pozitiven, ĉe se nanaša na uspešnost 

pri delu, ne pa na zasebno ţivljenje in preference zaposlenih. Mihaliĉeva (2006, 219) 

poudarja, naj bo pohvala vedno javna, kritika pa izvedena korektno in premišljeno ter ne 

javno. Kritika lahko zajema le delo zaposlenega, nikakor pa ne njegove osebnosti. 

Vzroki nemotiviranosti zaposlenih 

Za motiviranje zaposlenih je zelo pomembno pravoĉasno odkrivanje dejavnikov, ki zaposlene 

demotivirajo. Denny (1997, 34–42) pojasnjuje, kateri so znaki pomanjkanja motivacije. 

Izpostavlja, na primer, neurejenost zaposlenega, ki se kaţe v zunanjem videzu, pomanjkljivi 

skrbi za svojo lastnino, neurejenem delovnem prostoru. Neurejenost lahko nakazuje, da 

zaposleni ni dovolj motiviran za svoje delo. Znak nizke stopnje motivacije je lahko tudi 

pomanjkanje samozavesti, dvom v svoje sposobnosti, ko posameznik ni prepriĉan, da zmore 

opraviti doloĉeno nalogo in da je dovolj dober. Na nizko motivacijo vpliva tudi skrb pred 

napaĉnimi odloĉitvami in neuspehom ter negativno mnenje okolice. Še en znak pomanjkanja 

motivacije, ki ga omenja avtor, je obĉutek brezperspektivnosti. Tega je mogoĉe omiliti s 

pohvalami za uspešno delo, s spreminjanjem in delitvijo odgovornosti, z vkljuĉevanjem 

zaposlenega v odloĉanje in dodatnim izobraţevanjem. Zaposlene demotivira tudi 

neobvešĉenost o dogajanju v organizaciji ter nepraviĉno nagrajevanje, kjer zaposleni niso 

nagrajeni na podlagi rezultatov svojega dela, paĉ pa na podlagi osebnostnih dejavnikov. 

Vpliv psihološke pogodbe na motivacijo zaposlenih 

Ob koncu poglavja o motivaciji zaposlenih velja omeniti še koncept psihološke pogodbe. 

Psihološka pogodba je oblika neformalne poslovne pogodbe, ki jo skleneta delodajalec in 

zaposleni, ponazarja pa psihološki odnos med zaposlenim in organizacijo, ki temelji na 

njunem medsebojnem psihološkem sporazumu o obveznostih in priĉakovanjih, ki jih ima 

delodajalec do zaposlenega in obratno. Pogodba vedno temelji na dvostranski obljubi in 

obĉutku praviĉnosti ter zaupanju, da bosta strani spoštovali dogovor (Mihaliĉ 2007, 10–11). 

Predmet psihološke pogodbe so vsa priĉakovanja, ki jih imata organizacija in zaposleni eden 

do drugega – ne samo koliko dela mora zaposleni opraviti za kakšno plaĉilo, paĉ pa tudi 
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priĉakovanja o pravicah, ugodnostih in dolţnostih (Cuming 1993, 112). Posameznik torej 

poleg kolektivne ali individualne pogodbe sklene z organizacijo tudi psihološko pogodbo, 

zapisano le v njegovi »glavi«. Ta psihološka pogodba pa pomembno vpliva na to, kako in 

koliko se bo posveĉal delu (Ćuriĉ 2008, 45).  

 

Zavedanje, kakšna so priĉakovanja posameznika od organizacije, je pomembno orodje 

managementa pri motiviranju posameznikov. Ĉe posameznik, na primer, od organizacije 

priĉakuje, da ga bo za njegov trud pošteno denarno nagradila in je to »zapisano« v njegovi 

psihološki pogodbi, potem ga bo nezadostna denarna nagrada razoĉarala in demotivirala. 

Ĉeprav management morda denarno nagrado nadomešĉa z dodatnimi prostimi dnevi dopusta, 

to posameznika ne bo motiviralo, saj je od organizacije priĉakoval pošteno plaĉilo, ne pa 

dodatnih prostih dni namesto plaĉila.  

 

Ćurić (2008, 45) navaja tri oblike psiholoških pogodb: 

 Prisilno psihološko pogodbo z organizacijo imajo tisti, ki nimajo drugih moţnosti za 

zaposlitev in imajo obĉutek, da nikamor ne morejo. Razlogi za to so v nizki trţni vrednosti 

posameznika, njegovi slabi samopodobi ali pa se zaposleni poĉuti kot v »zlati kletki«. 

Vodenje naj bi v primeru te vrste pogodbe temeljilo predvsem na postavljanju zahtev in 

nadzoru. 

 Kalkulativno pogodbo z organizacijo sklenejo tisti, ki menijo, da se jim ta zaposlitev 

splaĉa, vendar bodo ostali le toliko ĉasa, dokler ne dobijo boljše moţnosti (v smislu plaĉe, 

delovnih pogojev ali pa drugih dejavnikov, ki jih motivirajo). Vodenje takih posameznikov 

mora po besedah Ćurića vizijo organizacije znati prevesti v priloţnost. 

 Identifikacijsko pogodbo pa z organizacijo sklene tisti, ki se identificira s podjetjem, ki 

ga dojema kot del sebe. Ti zaposleni so pripravljeni v doloĉenih situacijah dati ciljem 

organizacije prednost pred svojimi, ostati v sluţbi dlje, se odpovedat kaki ugodnosti. Pogoj za 

to je, da se osebne vrednote in cilji posameznika ter organizacije prekrivajo v zadostni meri. 

Ta tip zaposlenih naj vodstvo navduši z vizijo organizacije .  

 

Mihaliĉeva (2007, 30–32) izpostavlja še en tip psihološke pogodbe – normativno psihološko 

pogodbo, za katero je znaĉilno, da zaposleni ĉuti moĉno pripadnost in zvestobo organizaciji. 

Motivira ga varnost zaposlitve in obĉutek, da ga organizacija potrebuje. Taki zaposleni noĉejo 

zamenjati delodajalca in organizacija lahko pri njih raĉuna na dolgoroĉno sodelovanje. 

 

Primeri psiholoških pogodb, ki jih navajata Ćurić (2008, 45) in Mihaliĉeva (2007, 30–32), 

jasno kaţejo na to, kako razliĉna so priĉakovanja posameznikov glede obveznosti, ki jih ima 

delodajalec do njih. Posameznik, ki nima moţnosti izbirati med delodajalci, se v organizaciji 

poĉuti ujeto in je temu primerno manj motiviran za delo, kot bi bil, ĉe bi si delodajalca izbral 
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zato, ker si tega dela ţeli in mu delo ustreza. Zato je za motiviranje zaposlenih, ki delo 

opravljajo prisilno, pomembno, da vodja postavlja jasne zahteve ter zaposlenega nadzira.  

 

Za motivacijo zaposlenih, ki sklenejo kalkulativno psihološko pogodbo, je pomembno odkriti, 

kateri dejavniki jih motivirajo, ter jih motivirati na njim prilagojen naĉin. Ĉe nekomu najveĉ 

pomeni visoka plaĉa, pa ga bo vodstvo skušalo zadrţati z bolj odgovornim delom, bo ob 

ponudbi z boljšo plaĉo najbrţ zapustil delodajalca. Mihaliĉeva (2007, 67) trdi, da je finanĉno 

nagrajevanje in spodbujanje pri tem tipu pogodbe najuspešnejše. Zadnja pogodba, ki jo navaja 

Ćurić (2008, 45), je identifikacijska, pri kateri imata posameznik in organizacija zelo podobne 

cilje in vizijo. Mihaliĉeva (2007, 66) navaja, da je pri tem tipu pogodbe zaposlene treba 

motivirati z nefinanĉnimi nagradami – pohvalami, priznanji, moţnostmi kariernega razvoja, 

izobraţevanjem ipd. Te zaposlene namreĉ spodbujajo uspeh, odliĉnost, samopotrjevanje, 

uĉenje in doseţki. 

 

Motiviranje zaposlenih z normativno psihološko pogodbo je specifiĉno, saj poteka na dolgi 

rok. Ker te zaposlene motivirata varnost zaposlitve in obĉutek, da jih organizacija potrebuje, 

mora organizacija te motivacijske dejavnike zagotoviti, to pa se lahko zgodi le na daljši rok. 

Ţe na zaĉetku je pri takih zaposlenih potrebna obljuba varnosti in dolgoroĉnega sodelovanja, 

obljubo pa je potem seveda treba drţati in jo izpolniti (Mihaliĉ 2007, 68). 

 

Management se mora pri vodenju in motiviranju zaposlenih torej zavedati celotnega spektra 

priĉakovanj, obveznosti in ţelja, ki obstajajo v odnosu med organizacijo in zaposlenim ter 

tudi glede na to prilagajati dejavnike, s katerimi ţeli vplivati na motivacijo zaposlenih. 
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3  NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH  

Kot ţe veĉkrat poudarjeno, je uĉinkovitost zaposlenih pri doseganju ciljev podjetja v veliki 

meri rezultat njihove motivacije za delo, ki jo dobri vodje znajo spodbuditi na razliĉne naĉine. 

Nagrajevanje zaposlenih je eno od pomembnih orodij motiviranja, ki lahko veliko pripomore 

k doseganju ciljev in strategij podjetja. V prejšnjem poglavju smo motivacijske dejavnike 

delili na materialne in nematerialne ter nagrajevanje oziroma pohvale in graje uvrstili med 

nematerialne dejavnike. Vendar pa velja opozoriti, da motivacijskega dejavnika nagrajevanja 

ne moremo uvrstiti v eno od dveh skupin, saj je nagrajevanje lahko tako finanĉno kot tudi 

nefinanĉno.  

 

Zupanova (2001, 215–217) kot primere nagrajevanja poleg denarnih nagrad, ki jih zaposleni 

prejme poleg plaĉe, izpostavlja mnoge nefinanĉne nagrade, kot so obiski sejmov in prireditev, 

potovanja, dodaten prosti ĉas, pohvale in pisna priznanja, osebna uveljavitev, simbolna darila, 

slavnostna kosila ipd. Trevnova (1998, 145–146) deli nagrade na notranje, ki izhajajo iz dela 

samega (raznolikost dela, odgovornost in samostojnost, dojemanje svojega mesta v ekipi, 

udeleţba pri doloĉanju ciljev, povratni tok informacij, priloţnost za uĉenje in razvoj), ter na 

zunanje, kjer je na prvem mestu plaĉa, in druge nagrade, kot so slovesnosti s podelitvami 

nagrad, veĉerje, dopusti, nakit, darilni boni, poslovne aktovke, oblaĉila, denarne nagrade in 

drugo. 

 

Kot trdi Lipiĉnik (1998, 163), so nagrade tisti dejavniki, ki privlaĉijo nove zaposlene in 

prepreĉujejo starejšim, da bi iskali novo zaposlitev. Nagrade in priznanja za posebne doseţke 

imajo tudi veliko sporoĉilno moĉ. Z njimi jasno sporoĉimo, kaj je v podjetju pomembno, in 

pokaţemo, kaj od zaposlenih priĉakujemo in kako lahko najveĉ prispevajo k uspešnosti 

podjetja (Zupan 2001, 218).  

 

V nadaljevanju bom podrobneje predstavila kljuĉne elemente sistema nagrajevanja v 

organizacijah, zakaj je le-ta pomemben, kaj naj bi zajemal, kako ga naĉrtovati oziroma 

izvajati. Posvetila se bom finanĉnemu nagrajevanju, njegovim znaĉilnostim ter uĉinkovitosti 

pri motiviranju zaposlenih v razliĉnih situacijah in pri razliĉnih zaposlenih. Na enak naĉin 

bom predstavila tudi nefinanĉno nagrajevanje, sredstva, ki spadajo v ta okvir, in njihove 

znaĉilnosti ter uĉinkovitost pri motivaciji zaposlenih za delo. 

3. 1 Sistem nagrajevanja v organizaciji  

Sistem nagrajevanja v organizaciji zajema usklajeno politiko, procese in prakso neke 

organizacije, z namenom, da bi nagradila svoje zaposlene za dobro opravljeno delo, glede na 

njihov prispevek, zmoţnosti in pristojnosti ter njihovo trţno ceno. Sistem nagrajevanja 

vkljuĉuje finanĉne nagrade in ugodnosti pri delu ter nefinanĉne nagrade, kot so priznanja, 

pohvale za doseţke, osebni razvoj ipd. (Lipiĉnik 1998, 191–192).  
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Sestavine sistema nagrajevanja so lahko tudi (Lipiĉnik 1998, 191–192):  

 procesi merjenja (npr. pojavov, ki jih bomo pri nagrajevanju upoštevali),  

 motiviranje (kjer se vprašamo, kakšen vpliv bo imelo finanĉno oziroma nefinanĉno 

nagrajevanje na motivacijo), 

 dodatki (nagrade, ki jih zaposleni za doseţke dobijo poleg plaĉe), 

 sistemi nagrajevanja (sistemi finanĉnega in nefinanĉnega nagrajevanja ter ugodnosti 

morajo biti med seboj usklajeni), 

 postopki vzdrţevanja sistema nagrajevanja (namenjeni so varovanju uĉinkovitosti in 

proţnosti sistema).  

 

Sistemi nagrajevanja in motiviranja so ena kljuĉnih tem za vsako organizacijo.  Kljub temu pa 

mnoge organizacije nimajo posodobljenega sistema nagrajevanja. Mnogi sistemi temeljijo 

zgolj na finanĉnih spodbudah, kar je bilo ustrezno v preteklosti, ko je bil glavni produkcijski 

dejavnik kapital. V sedanjosti pa prevladuje dejavnik znanja in tako taki sistemi nagrajevanja 

ne ustrezajo veĉ. Vsako podjetje je specifiĉna organizacija s specifiĉnimi znaĉilnostmi in zato 

mora biti sistem nagrajevanja izdelan posebej za doloĉeno organizacijo (Gruban 2006b). 

 

Za organizacije, ki sistema nagrajevanja nimajo, je priporoĉljivo, da se ga lotijo strateško. 

Naĉrtovanje in izvedba sistema nagrajevanja sta zahtevni nalogi, odvisni od mnogih 

dejavnikov, npr. od vrste organizacije, analize njene kulture in ţivljenjskega cikla. Tiste 

organizacije, ki ţelijo svoj sistem nagrajevanja prenoviti, pa morajo najprej jasno definirati 

cilje prenove, potem pa se odloĉiti, na kakšen naĉin bodo sistem prenovile (Lipiĉnik 1998, 

205). 

 

Raziskave organizacijske klime v Sloveniji kaţejo, da so sistemi nagrajevanja vir 

nezadovoljstva zaposlenih (Gruban 2006a, 20). Dober sistem nagrajevanja vodi k uspešnim 

poslovnim rezultatom, višji storilnosti, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih. Neustrezen in 

poslediĉno neuspešen sistem pa ima za posledico demotiviranost, nezadovoljstvo, slabše 

delovne odnose, neţeleno fluktuacijo ipd. (Gruban 2006a, 21). Zato se v podjetjih zavedajo 

pomembnosti ustreznega sistem nagrajevanja, ki je pot k dobrim poslovnim rezultatom, višji 

storilnosti, zadovoljstvu zaposlenih. Na ta naĉin je podjetje sposobno zadrţati kljuĉne kadre, 

ki najveĉ prispevajo k organizacijskemu razvoju in uspešnosti. Temeljna naloga managementa 

je omogoĉiti zaposlenim, da (p)ostanejo uspešni in motivirani (Gruban 2006a) in eden od 

kljuĉnih dejavnikov za to je dober sistem nagrajevanja. 

 

Brayton Bowen pojasnjuje, kako zgraditi uĉinkovit sistem nagrajevanja oziroma spodbud. Ko 

vodstvo organizacije definira, kaj ţeli doseĉi s sistemom nagrajevanja, je potreben vloţek 

zaposlenih. Vodstvo mora vedeti, kaj bi zaposlene motiviralo. Dober sistem nagrajevanja 

ponuja pošteno nagrado glede na vloţen trud in tveganja ter rezultat dela, je enak za vse 

zaposlene in konkurenĉen v primerjavi z drugimi organizacijami. Sistem je spoštljiv do 
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zaposlenih kot ljudi in zaposleni razumejo, kako sistem nagrajevanja deluje (Brayton Bowen 

2000, 29). Zakljuĉimo lahko z besedami Iliĉa (2002, 940), ki pravi, da naj bi optimalen sistem 

nagrajevanja za spodbujanje zaposlenih vkljuĉeval tako ekstrinziĉne nagrade (med katerimi je 

najpomembnejša plaĉa) kot tudi intrinziĉne nagrade, kot sta priznanje in status. 

 

3. 2  Finančno nagrajevanje  

Plaĉa in denarni dodatki so elementi finanĉnega nagrajevanja. Zupanova (2009, 526) opredeli 

sistem plaĉ in finanĉnega nagrajevanja na naslednji naĉin: plaĉa zajema vse prejemke, ki jih 

dobi zaposleni skupaj s plaĉo (tudi plaĉilo za uspešnost), nagrade za uspešno delo pa prejme 

zaposleni poleg plaĉe. Avtorica prav tako loĉi med stalnim in gibljivim delom prejemkov 

zaposlenih. Stalni del je odvisen od tega, koliko zaposleni dela, gibljivi pa od tega, kako 

dobro opravlja delo (Zupan 2009, 526). 

 

Pri doloĉanju plaĉe in nagrad podjetja naĉeloma izhajajo plaĉilne piramide, kjer najveĉji del 

zajema osnovna plaĉa, ostalo pa so deli za druge pomembne dejavnike (slika 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Slika 2: Struktura plač v podjetju 

Vir: Lipiĉnik 1998, 208. 

 

 

Osnovna plaĉa je dogovorjena cena zaposlenega v zameno za njegovo delo. Osnovna plaĉa 

predstavlja tudi konkurenĉno prednost v odnosu do drugih podjetij in je element razmerja plaĉ 

v organizaciji, v katerem je ţe po višini plaĉe razvidno, katero delo je bolj odgovorno. Plaĉa 

 

OSNOVNA PLAČA 
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za posebne sposobnosti je plaĉa, s katero organizacija zadrţi perspektiven kader, ki pomeni 

konkurenĉno prednost, plaĉo, odvisno od ţivljenjskih stroškov, pa uporabljajo organizacije za 

omejitev vplivov inflacije in tako imajo zaposleni obĉutek varnosti (Lipiĉnik 1998, 208–210).  

 

Nagrada za zvestobo je nagrada zaposlenim za dolgoletno sodelovanje in zvestobo, nagrada 

za poţrtvovalnost pripada posameznikom, ki v svoje delo vloţijo veĉ truda, delajo prek 

delovnega ĉasa ipd. Plaĉilo za nedelo je plaĉilo za ĉas, ko so zaposleni odsotni (dopust, 

bolniška odsotnost). Nagrado za uspešnost (angl. gainsharing) zaposleni prejmejo, ko delo 

opravijo bolje kot priĉakovano, nagrado za dobiĉek (angl. profitsharing) pa prejmejo 

zaposleni iz razdelitve ustvarjenega dobiĉka organizacije kot zahvalo za uspešno opravljeno 

delo (Lipiĉnik 1998, 208–210). 

 

O motivacijski moĉi plaĉnega sistema obiĉajno razmišljamo v povezavi z nagrajevanjem 

uspešnosti. Povišanje plaĉe vsi dojemamo kot neke vrste priznanje za dobro delo. Posebej 

uĉinkoviti naj bi bili sistemi, ki plaĉilo po uspešnosti povezujejo z doseganjem ciljev 

organizacije, posameznika ali skupine (Zupan 2001, 120–121). Zupanova (2001, 119) navaja 

tudi, da je sistem plaĉ in finanĉnega nagrajevanja uĉinkovito kadrovsko sito – tisti, ki niso 

naklonjeni tveganju, si ne bodo izbrali podjetja, kjer je veĉji del plaĉe odvisen od uspešnosti. 

Tisti pa, ki zaupajo svojim sposobnostim, se bodo zaposlili tudi tam, kjer je zaĉetna plaĉa 

nizka, a si jo lahko z uspešnim delom hitro povišajo.  

 

Sistem plaĉ in nagrajevanja na zmoţnosti zaposlenih vpliva na tri naĉine (Zupan 2009, 532): 

 višina in sestava plaĉe in nagrad vplivata na oceno privlaĉnosti delodajalca, 

 sistem sporoĉa, kakšne zmoţnosti so v podjetju pomembne, 

 sistem spodbuja zaposlene, da pridobivajo nova znanja in razvijajo svoje sposobnosti. 

 

3. 3 Učinkovitost finančnega nagrajevanja pri motiviranju zaposlenih 

Denarne spodbude so moĉni, a, kot trdijo mnogi avtorji, kratkoroĉni motivatorji zaposlenih 

(Gruban 2006a, 2006b, Zupan 2001, Uhan 2000). Tudi sistemi individualnega nagrajevanja 

sami po sebi ne zagotavljajo veĉje delovne uspešnosti posameznika, saj sta uspeh in 

zadovoljstvo zaposlenih danes namreĉ vse bolj individualni kategoriji. Nekateri išĉejo boljše 

ravnoteţje z zasebnim ţivljenjem in veĉ prostega ĉasa, nekaterim je pomemben strokovni 

razvoj ipd. Lipiĉnik (1998, 199) poudarja, da finanĉne nagrade motivirajo tiste ljudi, ki 

priĉakujejo, da bodo za svoje delo prejeli ustrezno finanĉno nagrado. Vendar pa je veliko 

posameznikov, ki ne delajo zaradi nagrad, vĉasih ne priĉakujejo niti zahvale.  

 

Kot ţe veĉkrat poudarjeno, nam denar zagotavlja preţivetje in varnost, kljub temu pa na 

motivacijo vpliva le do doloĉene mere, dokler ni obiĉajen in samoumeven (Svetlik 2002a, 

182), ter bolj na ranljivejše skupine zaposlenih (z nizkimi plaĉami, mladi zaposleni ...) (Uhan 
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2000, 33–34). Svetlik (2002a, 180–181) tako trdi, da zaposlenim najveĉje zadovoljstvo 

prinašajo dejavniki, ki izvirajo iz dela, delovni doseţki, priznanja za opravljeno delo, delo 

samo po sebi, odgovornost pri delu, napredovanje pri delu oziroma v organizaciji in osebna 

rast. To poudarja tudi Gruban (2006b), ko pravi, da ljudi ni mogoĉe motivirati »od zunaj« in 

da je treba prispevati k delovnim pogojem, v katerih bodo zaposleni motivirani »od znotraj«. 

Podcenjevanje nefinanĉnih oblik nagrajevanja je po njegovem velika ovira pri oblikovanju 

ustreznih sistemov nagrajevanja in motiviranja ljudi pri delu. 

 

Gruban (2006c) zagovarja tezo, da so finanĉne nagrade neuĉinkovite pri dolgotrajnem 

motiviranju, saj se posamezniki takoj, ko njihov vpliv popusti, vrnejo k vedenjem, ki so bila 

zanje znaĉilna ţe prej. Navaja tudi ugotovitve ameriškega raziskovalca Alfieja Kohna (1993 v 

Gruban 2006c), ki pravi, da so nagrade podkupnina, ki ne deluje. Denarne nagrade sicer 

omogoĉijo zaposlenim, da kupijo, kar ţelijo ali potrebujejo, toda glede na raziskave zaposlene 

bolj motivirajo odnosi, delo samo, priloţnost za rast in razvoj. Denarne nagrade kaznujejo, saj 

kot pravi Gruban (2006c), »stori to in dobil boš nagrado« ni daleĉ od »stori to in zgodilo se ti 

bo tisto«. Poleg tega denarne nagrade naĉenjajo medsebojne odnose, saj sodelavci zaĉnejo 

tekmovati med seboj za omejene kvote nagrad. Finanĉne nagrade ignorirajo prave vzroke – 

laţje jih je uporabiti kot raziskati, kaj zaposlene res motivira – povratna informacija, podpora 

in zaupanje ipd. Nagrade ubijajo ustvarjalnost, saj preusmerjajo zaposlene v številke. Da 

dobijo nagrado, bodo vloţili natanko toliko, kot je treba, in niĉ veĉ. Zadnji argument proti 

finanĉnim nagradam pa je, da spodkopavajo interese, saj nagrade motivirajo le za nove 

nagrade, ne pa za delo samo. 

 

Zupanova (2001, 121) navaja tudi odgovore Milkovicha (1995 v Zupan 2001, 121) na 

Kohnove argumente proti finanĉnemu nagrajevanju, in sicer pravi, da teţave niso v nagradah, 

temveĉ v naĉinu, kako jih ljudje uporabljajo. Ustrezno oblikovan sistem nagrajevanja 

uspešnosti namreĉ vodi k boljšim delovnim doseţkom, sploh ĉe se finanĉne nagrade in 

notranja motivacija dopolnjujeta. 

 

Kot Gruban (2006c) pojasnjuje v nadaljevanju, bi morali, da bi nagrade nagrajevale in da ne 

bi utegnile delovati kot podkupnine, sisteme nagrajevanja in motiviranja usmerjati predvsem 

v:  

 zmanjševanje vpliva ekstrinsiĉnih (zunanjih) dejavnikov motivacije,  

 preoblikovanje dela in procesov,  

 prave sisteme postavljanja ciljev,  

 prave razvojne naĉrte posameznikov in timov,  

 veĉje vkljuĉevanje in zavzetost zaposlenih,  

 sisteme EVA (ekonomska dodana vrednost, ki zagotavlja višji dobiĉek in manjši obseg 

ekonomskih aktivnosti),  

 nagrajevanje kompetentnosti,  
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 izobraţevanje in usposabljanje.  

 

Baer, Oldham in Cummings (2003, 581) v svoji raziskavi ugotovijo, da finanĉne nagrade 

spodbudijo ustvarjalnost pri zaposlenih, ki opravljajo enostavna dela. Nagrada spodbudi 

njihovo odloĉnost in postanejo ustvarjalnejši. V nasprotju s tem pa je pri zaposlenih, ki 

opravljajo kompleksne naloge, najmoĉnejša notranja motivacija, ki izhaja iz kompleksnosti 

dela samega. Zunanje finanĉne spodbude pri teh zaposlenih nimajo posebnega uĉinka. To bi 

morali managerji upoštevati pri oblikovanju sistemov nagrajevanja ter jih prilagoditi 

razliĉnim vrstam zaposlenih. 

 

3. 4 Nefinančno nagrajevanje zaposlenih 

Motiviranje z materialnimi dejavniki je uĉinkovito le do doloĉene mere – z višanjem denarne 

motivacije se manjša njen pomen v primerjavi z drugimi motivacijskimi dejavniki (Uhan 

2000, 13). Ĉeprav so plaĉe oziroma denarne nagrade zelo pomembne, zaposlenim mnogo 

pomenijo in jih spodbujajo tudi izreĉene pohvale in priznanja oziroma nagrade za opravljeno 

delo, ki pa morajo biti seveda izreĉene ali podane v pravem trenutku in na ustrezen naĉin. 

Nagrade so uĉinkovito orodje vodenja, ker z njimi nagradimo takoj po doseţku, predvsem pa 

so z njimi povezani razmeroma majhni stroški podjetja. Vez med nagrado in vedenjem 

zaposlenega je torej jasna. Uporaba pohval, priznanj in nagrad je odvisna od kulture 

organizacije in od ustvarjalnosti tistih, ki jih uporabljajo oziroma oblikujejo posamezne 

programe nagrad (Zupan 2001, 208).  

 

Med nefinanĉno nagrajevanje zaposlenih spadajo nagrade, ki niso izplaĉane v denarju, torej 

prejemki v naravi in nematerialne ugodnosti (npr. višji ugled ali obisk sejma) ter nematerialne 

nagrade (priznanja in pohvale, diplome ipd.) (Zupan 2009, 527).  

 

Nefinanĉne nagrade lahko razdelimo na formalne, pri katerih so pravila doloĉena vnaprej in 

so obiĉajno tudi veĉje vrednosti, ter neformalne, ki zajemajo spontane nagrade ter priznanja. 

Neformalne nagrade so povezane z majhnimi stroški in zahtevajo malo naĉrtovanja, zato so 

lahko del vsakodnevnega vodenja. Pri formalnih programih lahko uporabimo razliĉne pristope 

k temu, koga bomo nagradili. Lahko nagradimo najuspešnejše zaposlene v doloĉenem 

obdobju, vendar pa so pri tem pristopu lahko preveĉkrat nagrajeni isti zaposleni. Ostali lahko 

dobijo obĉutek, da ne bodo nikoli dobili nagrade in tako motivacijska moĉ zanje izpuhti. Zato 

je priporoĉljivo, da poleg uspešnosti nagrajujemo tudi posebne doseţke in vse zaposlene, ki 

doseţejo nek cilj, ali pa nagradimo nakljuĉno izbrane zaposlene. O tem, kdo dobi nagrado, 

lahko odloĉa vodstvo, glasujejo zaposleni, stranke, odloĉa ţreb itd. Pomembno pa je, da so 

vsem znana pravila podeljevanja nagrad (Zupan 2001, 211–212).  

 

Mihaliĉeva (2006, 216) izpostavlja zlasti naslednje intrinziĉne nefinanĉne nagrade: 
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 napotitve na izobraţevanja, izpopolnjevanja, usposabljanja, 

 horizontalno in vertikalno napredovanje, 

 dodatni prosti dnevi, 

 omogoĉanje soudeleţbe pri lastništvu, 

 javna pohvala doseţkov, 

 zagotovitev boljših delovnih pogojev, 

 veĉja podpora in izkazovanje zaupanja, 

 omogoĉanje veĉjih izzivov pri delu, 

 razliĉne simbolne nagrade. 

 

Avtorica poudarja tudi nagrade v obliki ugodnosti, ki jih uporabljamo predvsem pri 

nagrajevanju vodstvenih in kljuĉnih zaposlenih: sluţbeni avto, mobilni telefon, parkirni 

prostor, sluţbeni prenosni raĉunalnik, specialistiĉni managerski zdravstveni pregled, plaĉilo 

športnih aktivnosti, izobraţevanje v sluţbenem ĉasu, šolnine za izobraţevanje v interesu 

organizacije ipd. (Mihaliĉ 2006, 217). Zupanova (2001, 215–217) kot primere nagrad in 

priznanj omenja obiske sejmov, prireditev in potovanja, dodaten prosti ĉas, osebne pohvale in 

priznanja, dogodki s poudarkom na osebni uveljavitvi ter simbolne nagrade. 

 

3. 5 Učinkovitost nefinančnega nagrajevanja pri motiviranju zaposlenih 

Zaposleni si ţelijo veĉ kot samo denarnih nagrad, predvsem prepoznavanje njihovega dela in 

truda ter spoštovanje. Dejstvo je, da motivacije ni mogoĉe »kupiti«, izvirati mora iz 

notranjosti. In dobri managerji znajo vplivati na kontekst in situacijo, ki bo spodbudila 

zaposlene, da svoje delo dojemajo kot zadovoljujoĉe in osebno izpolnjujoĉe (Brayton Bowen 

2000, 32). Nefinanĉno nagrajevanje z notranjimi dejavniki, kot ga omenja Mihaliĉeva (2006, 

216), je zagotovo med najuspešnejšimi naĉini nagrajevanja, saj zaposlene dolgoroĉno 

spodbuja k delu. 

 

Zaposleni se pozitivno odzivajo tudi na simboliĉne nagrade, pozornost in zaupanje. 

Simboliĉne nagrade (kot npr. vgraviran nakit, pisala, pohvale ipd.) zaposlenim pomenijo 

veliko in po nekaterih raziskavah uĉinkovito vplivajo na motivacijo zaposlenih za delo 

(Ellingsen in Johannesson 2007, 137).  

 

Razliĉni avtorji (Gruban 2009, Mihaliĉ 2006, Zupan 2001) poudarjajo pomembnost pohval za 

dobro opravljeno delo. Ĉeprav niĉ ne stanejo in so lahko popolnoma spontane, zaposlenim 

zelo veliko pomenijo, saj kaţejo na to, da je njihov trud opaţen na vsakodnevni ravni. 

Mihaliĉeva (2006, 218) v zvezi s pohvalami opozarja na to, da vodstvo ne sme pozabiti na 

pohvale zelo uspešnim zaposlenim, ki morda dajejo vtis, da ne potrebujejo dodatne 

stimulacije, ter na pohvale tistim, ki ne dosegajo standardov. Tudi te zaposlene je treba 
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spodbujati k delu. Pomembno je tudi, kako izrekamo pohvalo in kdo jo izreka. Pohvala mora 

biti pristna, poštena in iskrena ter opredeljena v vedenjskem kontekstu prispevka h 

konkretnim ciljem (Gruban 2009). 

 

Prednost nefinanĉnih nagrad naj bi bila tudi v tem, da imajo lahko s stališĉa zaposlenega višjo 

vrednost, kot bi bila, ĉe bi namesto nagrade prejeli denarni znesek. Primer so vstopnice za 

športni dogodek v loţi, ki jih zaposleni ne bi mogel sam kupiti (Jeffrey 2003, 7). Avtor tako 

trdi, da naj bodo spodbude v obliki nefinanĉnih nagrad take, ki si jih zaposleni drugaĉe ne bi 

privošĉili, predvsem hedonistiĉne – potovanja na raĉun organizacije, luksuzni hoteli,  palice 

za golf ipd. 

 

Zupanova (2001, 213) navaja, da ne moremo govoriti o enem in edinem pravilnem naĉinu 

uporabe nagrad. Vsaka organizacija mora razviti svoj naĉin, s katerim nagrajevanje poveţe s 

svojo kulturo, naĉinom dela in poslovnimi potrebami. Kot pomembne izpostavlja nagrade in 

priznanja za posebne doseţke, s katerimi jasno pokaţemo, kakšno vedenje priĉakujemo od 

zaposlenih in kako lahko najveĉ prispevajo k uspešnosti organizacije (Zupan 2001, 218–229):  

 Nagrajujemo lahko najboljše zaposlene ali skupine zaposlenih, obiĉajno na dogodku, ki je 

pripravljen temu v ĉast. Take nagrade imajo prestiţni pomen in so pogosto dopolnjene s 

finanĉnimi nagradami. Tako nagrajevanje pa mora biti skladno s kulturo organizacije. 

 Nagrade za povečevanje zadovoljstva kupcev so naslednja moţnost nagrajevanja. Ĉeprav 

je teţje priti do podatkov, saj je treba spremljati zadovoljstvo kupcev, je ta moţnost 

nagrajevanja zelo uĉinkovita, saj postane cilj zaposlenih in organizacije enak – zadovoljni 

kupci. 

 Nagrade za povečevanje znanja so uspešno orodje za poveĉevanje znanja v organizaciji, 

primer je sodelovanje organizacije pri financiranju izobraţevanja zaposlenih. 

 Kadar je v organizaciji veliko bolniških odsotnosti, je smiselno razmisliti o nagrajevanju 

zmanjšanja bolniških odsotnosti, kot na primer s programi izboljšav delovnih razmer, 

usposabljanja zaposlenih, sodelovanja z zdravniki, ki jih lahko dopolnimo z 

nagrajevanjem (npr. dodatek za prisotnost). 

 

Zupanova (2001, 212) pa kljub vsemu zakljuĉuje, da ĉeprav nematerialne nagrade dokazano 

dobro vplivajo na spodbujanje in zadovoljstvo zaposlenih, dolgoroĉno mnogo pohval brez 

uĉinka pri plaĉi ne bo naletelo na dober odziv pri zaposlenih. Zato meni, da mora biti sistem 

nagrajevanja zaokroţena celota s plaĉnim sistemom in drugimi vrstami nagrajevanja. 

Predvsem pa je kljuĉno to, da se vodstvo organizacije zaveda pomembnosti spodbujanja 

notranjih dejavnikov motivacije, saj so dolgotrajnejši in globlji, predvsem pa vezani na 

posameznikovo osebnostno rast, zadovoljstvo pri delu, iskanje izzivov ipd. 

 

Kuĉić (2011) je pred kratkim o motivaciji posameznikov, ki so zaposleni v kreativnih 

industrijah (internetna podjetja, kot so Google in Facebook ipd.), zapisal naslednje. Google je 
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dolgo veljal za najboljšega delodajalca na svetu. Svojim zaposlenim je nudil vse, da bo 

delovno okolje ĉim bolj spodbudno in motivacija za delo ĉim višja: brezplaĉno hrano, 

telovadnice, zdravniško oskrbo, varstvo otrok, prosto razporejanje delovnega ĉasa, spodbude 

za lastno ustvarjanje in druge ukrepe. Kljub temu pa so Google zaĉeli vrhunski razvijalci, 

programerji in managerji zapušĉati. Njihovi motivi za zamenjavo so bili razliĉni. Veĉina je 

ĉutila, da v tako velikem podjetju ne znajo veĉ prepoznati njihovega osebnega prispevka ali 

zaznati sveţih zamisli, ki bi lahko znova pretresle svetovni splet. Zmotila jih je obsedenost 

Googla s številkami, ki narekuje vse veĉ oblikovalskih rešitev, odloĉa o usodi njihovih 

projektov in jim izbira domnevno najprimernejše sodelavce. Nekateri so se v uveljavljenem 

podjetju ţe nekoliko dolgoĉasili, zato so sklenili, da bodo nova vznemirjenja poiskali v 

mladih podjetjih ali uresniĉevanju lastnih poslovnih zamisli. Pomemben nauk te zgodbe je, da 

se ti posamezniki niso odloĉili za menjavo sluţbe zato, ker bi bilo podjetje v teţavah, ker bi 

jim ţivljenje grenili sitnobni šefi ali ker so jim drugje ponudili višjo plaĉo za enako delo. Prav 

nasprotno je marsikdo odšel v novo sluţbo, na niţji poloţaj z niţjo plaĉo, le da bi nazaj dobil 

obĉutek osebne izpolnitve in uţitka pri delu ter nove izzive. Ĉeprav so posamezniki, o katerih 

govori Kuĉić, morda specifiĉni, zelo svobodomiselni in ustvarjalni, pa ta zgodba spet odpira 

vprašanja o tem, kaj v resnici motivira zaposlene (Kuĉić 2011).  

 

Vprašanje spodbujanja motivacije zaposlenih za delo s finanĉnim in nefinanĉnim 

nagrajevanjem je zelo široko, poleg tega pa ni enega samega pravilnega naĉina uporabe 

nagrad za višanje motivacije zaposlenih. V nekaterih situacijah in pri nekaterih zaposlenih bo 

bolj uĉinkovita finanĉna nagrada, pri drugih zaposlenih ter ob drugi priloţnosti pa bo bolj 

zalegla nefinanĉna nagrada. Vse to je odvisno od posameznikovih ţelja in potreb, od 

znaĉilnosti dela, za katero skušamo motivirati posameznika itd. Trditev, da so finanĉni 

dejavniki najpomembnejši pri spodbujanju zaposlenih, ne drţi – še pomembnejši so dejavniki, 

ki izvirajo iz dela samega in dajejo zaposlenemu zadovoljstvo ter vodijo v njegovo 

osebnostno rast. Pri oblikovanju sistema nagrajevanja je tako kljuĉno, da organizacija 

vzpostavi sistem, ki je celovit in zajema tako finanĉno kot nefinanĉno nagrajevanje ter da pri 

nagrajevanju upošteva individualne razlike med zaposlenimi. Le ĉe se vodstvo zaveda, kaj 

zaposlenemu veliko pomeni in ga motivira, bo z nagrajevanjem tudi doseglo cilj veĉje 

uĉinkovitosti zaposlenih. 
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4 RAZISKAVA O UČINKOVITOSTI NEFINANČNEGA NAGRAJEVANJA 

Da bi preverila teoretiĉne predpostavke glede motiviranja zaposlenih s finanĉnimi oziroma 

nefinanĉnimi nagradami, sem izvedla lastno raziskavo na temelju anketnega vprašalnika. V 

nadaljevanju je najprej predstavljena raziskava kot taka, njen vzorec, anketni vprašalnik ter 

naĉini analize podatkov. Naslednji sklop pa obsega rezultate raziskave, ki so grafiĉno 

prikazani, analizirani ter interpretirani v luĉi teoretiĉnih dognanj iz prejšnjih poglavij.  

 

4. 1 Predstavitev raziskave  

Cilji raziskave uĉinkovitosti nefinanĉnega nagrajevanja so bili predvsem:  

 ugotoviti, kako pomemben motivacijski dejavnik je za zaposlene nagrajevanje (finanĉno 

in nefinanĉno),  

 ugotoviti, kako uĉinkovite so pri motiviranju razliĉne vrste finanĉnih in nefinanĉnih 

nagrad, 

 ugotoviti, kako uĉinkovito je nefinanĉno nagrajevanje v primerjavi s finanĉnim pri 

motiviranju zaposlenih za delo izven rednega delovnega ĉasa ter za delo, ki zaposlenega 

ne zanima. 

Raziskavo sem izvedla s pomoĉjo lastnega anketnega vprašalnika (Priloga 1), ki sem ga 

razdelila priloţnostnemu vzorcu nakljuĉno izbranih posameznikov, ĉim razliĉnejših po višini 

dohodka, spolu, starosti ter panogi, v kateri so zaposleni. Anketni vprašalnik sem anketiranim 

posredovala v elektronski obliki. Izpolnilo ga je 93 posameznikov. Vzorec raziskave ni 

reprezentativen in zavedati se je treba, da rezultatov zato ni mogoĉe posploševati. Kljub temu 

pa bodo rezultati raziskave dali vpogled v stanje glede uĉinkovitosti nefinanĉnega 

nagrajevanja pri motiviranju zaposlenih in bom to znanje lahko uporabila pri motiviranju 

zaposlenih v podjetju, kjer delujem. 

Anketni vprašalnik je bil anonimen in je zajemal vprašanja zaprtega tipa, ki anketiranim 

ponudijo moţne odgovore, med katerimi morajo izbrati tistega, ki jim najbolj ustreza. Zaprti 

tip vprašanj sem izbrala zato, ker omogoĉajo laţjo analizo in interpretacijo rezultatov. 

Zavedam pa se, da z zaprtim tipom vprašanj vedno lahko »prisilimo« posameznika, da izbere 

neko moţnost, ĉeprav mu morda ne ustreza. Z odprtim tipom vprašanj lahko dobimo bolj 

poglobljene odgovore, vendar pa jih je veliko teţje analizirati ter interpretirati. Glede na cilje 

raziskave je zaprti tip vprašanj bolj ustrezen, saj je raziskava na deskriptivni ravni, kjer sem s 

pomoĉjo vprašalnika ugotavljala, kakšna so stališĉa in mnenja posameznikov glede tega, kaj 

jih motivira in kako uĉinkovite so pri motiviranju finanĉne in nefinanĉne nagrade.  

Anketni vprašalnik zajema štiri sklope. V prvem sklopu so trditve glede razliĉnih dejavnikov 

motivacije (materialnih in nematerialnih) ter trditve glede vpliva finanĉnih in nefinanĉnih 

nagrad na motivacijo za delo. Anketirance sem prosila, da na lestvici od 1 do 5 oznaĉijo, v 
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kolikšni meri navedena trditev za njih velja oziroma ne velja. Ocena 1 pomeni, da trditev 

zanje popolnoma ne velja, medtem ko ocena 5 pomeni, da trditev zanje popolnoma velja. 

Analiza rezultatov iz tega sklopa pokaţe, kateri dejavniki motivacije so anketiranim 

najpomembnejši in kateri manj. Pokaţe tudi, kako pomembne so anketiranim razliĉne vrste 

finanĉnega nagrajevanja v primerjavi z nefinanĉnim.  

V drugem sklopu me je zanimalo, kako ocenjujejo anketirani stanje glede motivacijskih 

dejavnikov pri svojem trenutnem delu in delodajalcu. Spet so bile anketiranim na voljo trditve 

o razliĉnih dejavnikih motivacije (materialni, napredovanje, odnosi, komunikacija, vodenje 

ipd.), za katere me je zanimalo, ali se z njimi strinjajo ali ne, na lestvici od 1 do 5, kjer 1 

pomeni, da se s trditvijo popolnoma ne strinjajo, ocena 5 pa pomeni, da se s trditvijo 

popolnoma strinjajo. Namen tega sklopa je bil preveriti, kakšno je stanje glede motivacije 

anketiranih na trenutnem delovnem mestu, ter rezultat uporabiti za pomoĉ pri interpretaciji 

rezultatov iz prvega sklopa, ki pa kaţejo na to, kaj si zaposleni ţelijo in kaj jim je pomembno. 

V tretjem sklopu me je zanimalo, kako uĉinkovito je nefinanĉno nagrajevanje v primerjavi s 

finanĉnim pri motiviranju zaposlenih za delo izven rednega delovnega ĉasa ter za delo, ki 

zaposlenega ne zanima. Anketiranim so bile zopet na voljo trditve z opisom situacij, za katere 

me je zanimalo, ali za njih osebno veljajo ali ne, na lestvici od 1 do 5. 1 pomeni, da zanje 

trditev popolnoma ne velja, medtem ko 5 pomeni, da trditev zanje popolnoma velja. 

Zadnji sklop vprašanj pa je zajemal demografske podatke: spol, starostno skupino, dohodek 

ter dokonĉano izobrazbo. 

Rezultate sem analizirala s pomoĉjo programa MS Office Excel. Zanimale so me predvsem 

srednje vrednosti podanih odgovorov (na petstopenjski lestvici), iz katerih je razvidno, v 

kolikšni meri se anketirani strinjajo s trditvami oziroma v kolikšni meri zanje osebno veljajo 

ali ne. Na podlagi teh srednjih vrednosti sem motivacijske dejavnike lahko razvrstila po 

pomembnosti ter ugotavljala, katere finanĉne oziroma nefinanĉne nagrade so uĉinkovite pri 

motiviranju zaposlenih. 

V nadaljevanju so najprej opisno analizirane in grafiĉno predstavljene demografske 

znaĉilnosti vzorca anketiranih. Sledi jedro raziskave, deskriptivna analiza stališĉ in mnenj 

anketiranih glede razliĉnih motivacijskih dejavnikov, glede uĉinkovitosti razliĉnih finanĉnih 

in nefinanĉnih nagrad ter glede uĉinkovitosti nefinanĉnega oziroma finanĉnega nagrajevanja v 

razliĉnih situacijah.  
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4. 2 Rezultati raziskave učinkovitosti nefinančnega nagrajevanja zaposlenih  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave o uĉinkovitosti nefinanĉnega nagrajevanja 

zaposlenih. Najprej so predstavljene demografske znaĉilnosti vzorca, nato pa rezultati 

posameznih sklopov vprašanj glede motivacijskih dejavnikov ter glede uĉinkovitosti 

finanĉnih in nefinanĉnih nagrad. Rezultati so predstavljeni v grafiĉni obliki ter analizirani in 

interpretirani v luĉi teoretskih predpostavk. 

Demografske značilnosti vzorca 

V vzorcu je bilo dve tretjini ţensk (66,7 odstotka) ter tretjina moških (33,3 odstotka).  

Izobrazbena struktura anketiranih je naslednja: najveĉ, 41,1 odstotka anketiranih je dokonĉalo 

srednjo šolo, sledijo jim tisti z univerzitetno izobrazbo, s 36,7 odstotka. Odstotek tistih, ki so 

zakljuĉili višjo šolo ali pa so pridobili magistrski oziroma doktorski naziv, je enak, oboji 

zajemajo po 11,1 odstotka vzorca (Slika 3). 

 

 

Slika 3: Stopnja dokončane izobrazbe anketiranih 

Anketirance sem nadalje razdelila v pet starostnih skupin. V prvi skupini, ki zajema 

zaposlene, stare do 24 let, je 5,6 odstotka anketiranih. V skupini od 25 pa do 34 let je dobra 

tretjina anketiranih, 40 odstotkov. Slaba ĉetrtina anketiranih, 24, 4 odstotka, je stara med 35 in 

44 let ter prav tako slaba ĉetrtina, 23,3 odstotka, med 45 in 54 let. Le 6,7 odstotka vseh 

anketiranih je starih 55 let in veĉ (Slika 4).  
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 Slika 4: Starostna struktura anketiranih 

Anketirane sem razdelila v skupine tudi glede na višino njihovega okvirnega meseĉnega 

dohodka. Najveĉ, dobra ĉetrtina anketiranih, meseĉno zasluţi od 1001 do 1200 evrov. V 

podobnih deleţih sledijo tisti, ki zasluţijo med 801 in 1000 evrov (17,8 odstotka), tisti, ki 

meseĉno prejmejo med 1201 in 1500 evrov (14,4 odstotka), ter tisti, ki meseĉno zasluţijo med 

1501 in 2000 evrov. Odstotek anketiranih, ki meseĉno prejmejo med 601 in 800 evrov, je 

11,1, medtem ko je tistih, ki meseĉno prejmejo pod 600 evrov, malo – 7,8 odstotka. Prav tako  

je malo tistih, katerih okvirni meseĉni dohodek presega 2000 evrov – 5,6 odstotka (Slika 5). 

 

 

 Slika 5: Višina okvirnega mesečnega dohodka anketiranih 
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Materialni in nematerialni motivacijski dejavniki 

Za najbolj splošno predstavo o tem, kateri dejavniki zaposlene motivirajo za delo, sem v 

prvem sklopu vprašalnika postavila 15 trditev, ki se nanašajo na razliĉne dejavnike 

motivacije, in anketirane vprašala, koliko zanje navedene trditve veljajo ali ne. Ocena 5 

pomeni, da trditev zanje popolnoma velja, ocena 1 pa pomeni, da trditev zanje popolnoma ne 

velja. V grafu so prikazane srednje vrednosti odgovorov vseh anketiranih (Slika 6). 

 

 

Slika 6: Materialni in nematerialni dejavniki motivacije  
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Analiza prvega sklopa trditev pokaţe naslednje. Najvišje povpreĉne ocene so dobile trditve, 

za katere v povpreĉju velja, da za anketirane popolnoma veljajo. Za anketirane tako 

popolnoma velja, da so jim v zadovoljstvo in jih spodbujajo pri delu zadovoljne stranke 

(srednja vrednost 4,62). Če s sodelavci sodelujejo in je v ekipi dobra klima, anketirani bolje 

opravljajo svoje delo (srednja vrednost 4,61). Iskren odnos in dobra komunikacija z vodstvom 

anketirane spodbuja pri delu (srednja vrednost 4,6). 

Rezultat sovpada z dognanji razliĉnih avtorjev, ki so bila predstavljena v teoretiĉnem delu in 

ki postavljajo nematerialne motivacijske dejavnike na sam vrh po uĉinkovitosti. Zadovoljne 

stranke kaţejo na to, da je zaposleni sposoben in da svoje delo opravlja dobro in uspešno. To 

samozavedanje pa zaposlenega motivira za nadaljnje delo. Ugotovitev potrjuje teorijo Frlĉeve 

(2008, 41), ki trdi, da so zaposleni s prepriĉanjem o lastni uĉinkovitosti bolj motivirani. 

Naslednja dva dejavnika sta v literaturi prav tako navedena kot ena najpomembnejših – to so 

dobri odnosi s sodelavci ter dobri odnosi in komunikacija z vodstvom. Dobri odnosi na 

delovnem mestu so tisti, s katerimi zaposleni zadovoljujejo svoje socialne potrebe. Kot sledi 

ţe iz Maslowove teorije, na delovnem mestu poleg eksistenĉnih potreb in potreb po varnosti 

zadovoljujemo tudi socialne potrebe po interakciji, druţenju, pripadanju in ti dejavniki so 

glede na rezultate raziskave uvršĉeni najvišje. 

Naslednja skupina trditev, za katero je prav tako znaĉilna visoka srednja vrednost odgovorov, 

ki kaţe, da za anketirane navedeno velja, zajema naslednje trditve. Ĉe anketirani vedo, da so 

sami odgovorni za rezultat dela, ga opravljajo bolj zagnano (srednja vrednost 4,4). Za 

anketirane velja, da raje opravljajo tiste delovne naloge, pri katerih lahko uporabijo svoje 

znanje in sposobnosti ter svoje razmišljanje (srednja vrednost 4,38). Anketirane motivira, če 

se lahko pri delu samostojno odločajo (srednja vrednost 4,29). Zanje prav tako velja, da raje 

opravljajo delo, ki ni rutinsko (srednja vrednost 4,34). 

Vse trditve imajo skupno to, da izhajajo iz dela samega, so notranji motivatorji. Odgovornost 

za rezultat svojega dela, samostojno odloĉanje pri delu, uporaba znanj in sposobnosti ter 

raznoliko delo so dejavniki, za katere mnogi avtorji navajajo, da zaposlene bolj motivirajo, 

kot na primer višja plaĉa. Kot, recimo, v veĉ prispevkih poudarja Gruban (2006a, 2006b), so 

notranji dejavniki motivacije bolj pomembni. Pomembno je, da ţe delo samo zaposlenega 

motivira in mu prinaša zadovoljstvo. Kot kaţe rezultat te raziskave, se notranji motivatorji, ki 

izvirajo iz dela samega, uvršĉajo takoj pod vrh. 

Sledi trditev »moti me, če nisem seznanjen z dogajanjem v organizaciji s strani vodje« s 

srednjo vrednostjo 4,19, ki znova kaţe na pomembnost komunikacije in odnosov z vodstvom 

ter ţeljo po seznanjenosti z dogajanjem v organizaciji in rezultati dela. S srednjo vrednostjo 

4,08 sledi trditev »če sem za dobro opravljeno delo pohvaljen/-a javno, se naslednjič še bolj 

potrudim«, kar kaţe na veliko motivacijsko moĉ pohvale. Rezultat potrjuje besede Zupanove 

(2001, 208), ki pravi, da pohvale zaposlenim veliko pomenijo in jih spodbudijo za nadaljnje 

delo.  



 

   

 

34 

Pod mejo srednje vrednosti 4 (ki pomeni, da za anketirane trditev velja) se nahajajo naslednje 

trditve. »Nezadovoljen-/a sem, če opravim isto delo slabše od sodelavcev« (3,78), kar kaţe na 

relativno pomembnost dejavnika tekmovanja med sodelavci, o ĉemer govorita tudi Lipiĉnik in 

Moţina (1993, 48).  

Skladna z dognanji mnogih avtorjev (glej npr. Uhan, 2000) je tudi relativno nizka ocena 

strinjanja s trditvijo »če bi mi povišali plačo, bi se pri svojem delu bolj potrudil« (3,75). 

Ocena sicer pomeni, da za anketirane sicer velja, da bi se pri delu bolj potrudili, ĉe bi jim 

povišali plaĉo, vendar pa je ta motivacijski dejavnik treba gledati v odnosu do drugih, 

navedenih zgoraj. Pomembnost višje plaĉe je v primerjavi z drugimi motivacijskimi dejavniki 

namreĉ manjša, to pa potrjuje ugotovitve, da materialni dejavniki motivacije niso na prvem 

mestu po pomembnosti, paĉ pa šele za lastnostmi dela samega, za dobrimi odnosi in 

primernim vodenjem organizacije.  

Dobri delovni pogoji, varnost zaposlitve in obĉutek sodelovanja pri vodenju organizacije so 

dejavniki, ki so naslednji glede na pomembnost, ki jim jo pripisujejo anketiranci, ĉisto na 

zadnjem mestu z oceno 2,93 pa je, morda presenetljivo, motivacijski dejavnik napredovanja.  

Stanje glede motivacijskih dejavnikov v trenutni službi 

Za bolj jasno sliko o tem, kaj anketirane motivira, me je zanimalo, kako ocenjujejo stanje 

glede motivacijskih dejavnikov v svoji sedanji zaposlitvi. Navedene so bile razliĉne trditve, za 

katere me je zanimalo, ali se anketirani z njimi strinjajo ali ne. Ocena 5 pomeni, da se 

popolnoma strinjajo, ocena 1 pa, da se popolnoma ne strinjajo. Slika 7 prikazuje srednje 

vrednosti odgovorov vseh zaposlenih. 
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Slika 7: Stanje glede motivacijskih dejavnikov v trenutni zaposlitvi 

Rezultati kaţejo, da se anketirani strinjajo, da je njihovo delo raznoliko in da imajo moţnosti 

uporabe svojih znanj. Glede moţnosti za izobraţevanje in osebnostno rast ter zadovoljstva z 

osebnim dohodkom se anketirani v povpreĉju deloma strinjajo, deloma ne. Podobno kaţe 

dejavnikom pohvale za dobro opravljeno delo, sodelovanja pri upravljanju organizacije, 

motiviranju s strani vodje, moţnostim za napredovanje.  

Pomembna je ugotovitev, da se anketirani ne strinjajo, da je sistem nagrajevanja (tako 

finanĉnega kot nefinanĉnega) v njihovi organizaciji dober. Kot prvo to potrjuje navedbe 

Grubana (2006a), da so sistemi nagrajevanja eni najslabše razvitih motivacijskih dejavnikov. 

Kot drugo pa je iz primerjave med rezultati tega sklopa in prvega sklopa razvidno, da za 

anketirane v povpreĉju bolj velja, da so jim razliĉni motivacijski dejavniki pomembni, kot pa 

da ti motivacijski dejavniki v njihovi sedanji sluţbi dejansko obstajajo oziroma so z njimi 

zadovoljni. To pa pomeni, da organizacije v splošnem najbrţ ne posveĉajo dovolj pozornosti 

motiviranju zaposlenih s pomoĉjo palete razliĉnih motivacijskih dejavnikov. 

Finančno in nefinančno nagrajevanje 

Jedro raziskave predstavlja sklop o uĉinkovitosti razliĉnih sredstev finanĉnega in 

nefinanĉnega nagrajevanja pri motiviranju zaposlenih.  
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V anketnem vprašalniku sem postavila tri trditve, ki se nanašajo na to, v kolikšni meri 

finanĉno nagrajevanje spodbuja anketirane pri delu ter kakšno je njihovo mnenje o finanĉnem 

nagrajevanju. Zanimalo me je, v kolikšni meri trditve za anketirane veljajo (5 popolnoma 

velja, 1 popolnoma ne velja). Slika 8 prikazuje srednje vrednosti odgovorov anketiranih. 

 

 

Slika 8: Mnenja in stališča anketiranih glede finančnega nagrajevanja  

Rezultati kaţejo, da za anketirane velja, da bi se pri svojem delu bolj potrudili, ĉe bi za to 

dobili višjo plaĉo (srednja vrednost odgovorov je 3,75), ter da bi bili bolj motivirani za delo, 

ĉe bi ob koncu leta prejeli bonus v višini ene plaĉe (srednja vrednost je 4,1). Zgolj deloma pa 

jim je pomembno, da za uspešno delo prejmejo manjšo finanĉno nagrado vsak mesec (srednja 

ocena je 3,13).  

Rezultati torej kaţejo na to, da je finanĉno nagrajevanje za anketirane precejšnja spodbuda, 

pokaţejo pa tudi, da zaposlene bolj motivira finanĉna nagrada, ki se zgodi enkrat letno in je 

precejšnje vrednosti, kot pa manjše pogostejše nagrade. Ta raziskava torej potrjuje, da so 

finanĉne nagrade uĉinkovit motivacijski dejavnik, kadar jih zaposleni ne jemlje za 

samoumevne, kadar se zgodijo redko in kadar so relativno visoke (Svetlik 2002a, 182; Uhan 

2000, 22). 

Naslednji sklop trditev se nanaša na uĉinkovitost nefinanĉnega nagrajevanja pri motiviranju 

zaposlenih. Trditve zajemajo razliĉne nefinanĉne nagrade, kot sem jih opredelila v 

teoretiĉnem delu, zanimalo pa me je, v kolikšni meri trditve o uĉinkovitosti teh nagrad veljajo 

za anketirane. Slika 9 prikazuje srednje vrednosti odgovorov anketiranih. 
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Slika 9: Mnenja in stališča anketiranih glede nefinančnega nagrajevanja 

Prva ugotovitev, ki jo kaţejo rezultati, je, da nobena nefinanĉna nagrada anketiranim ne 

pomeni toliko kot zgoraj navedena finanĉna nagrada v obliki bonusa. Kar zopet potrjuje, da je 

finanĉno nagrajevanje še vedno velika spodbuda za zaposlene, pa ĉeprav se vedno bolj 

poudarja pomen nefinanĉnih nagrad in nematerialnih dejavnikov motivacije. 

Druga ugotovitev je, da za anketirane velja predvsem, da jih motivirajo nefinanĉne nagrade v 

obliki osebnostne rasti, ki jo ponuja organizacija, odloĉanja o doloĉeni temi in sodelovanja pri 

vodenju ter dodatnih izobraţevanj. Deloma zanje velja, da jih motivirajo nagrade v obliki 

veĉje avtonomije pri delu ter nagradni dan dopusta. Zgolj deloma za anketirane velja, da bi jih 

motivirale ugodnosti v obliki vstopnic za športne aktivnosti, teĉaje sprošĉanja ipd. ter 

ugodnosti v smislu sluţbenega telefona, kosil na stroške organizacije in simboliĉna darila. 

Rezultati tudi kaţejo, da so se najslabše pri uĉinku na motivacijo izkazala drobna osebna 

darilca (knjige ipd.) vodstva ob dobro opravljenem delu. 

Pomembna je ugotovitev, da anketirane med razliĉnimi nefinanĉnimi nagradami najbolj 

motivirajo tiste, ki izvirajo iz dela samega – notranje, in ne zunanje nefinanĉne nagrade v 

smislu daril in ugodnosti. Anketirani so pokazali, da zanje bolj velja, da jih motivirajo 
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izobraţevanja, odloĉanje in osebna rast, kar znova potrjuje teoretske predpostavke, da so 

notranji dejavniki motivacije med najuĉinkovitejšimi. 

Učinkovitost finančnega in nefinančnega nagrajevanja v določenih situacijah 

V zadnjem sklopu raziskave me je zanimalo predvsem, kako uĉinkovito je finanĉno oziroma 

nefinanĉno nagrajevanje v doloĉenih situacijah – ko gre za delo izven rednega delovnega ĉasa 

in ko gre za delo, ki ga zaposleni ne mara in mu ne ustreza. V anketnem vprašalniku sem 

navedla nekaj situacijskih trditev, kjer sem zajela razliĉne naĉine nagrajevanja in njihovo 

spodbudo za delo izven rednega delovnega ĉasa ter za opravljanje dela, ki zaposlenemu ne 

ustreza. 

Nagrajevanje in motivacija za delo izven rednega delovnega časa 

Slika 10 prikazuje srednje vrednosti odgovorov anketiranih na trditve glede motivacije za delo 

izven rednega delovnega ĉasa. Ocena 5 pomeni, da trditev zanje popolnoma velja, ocena 1 pa 

da zanje trditev popolnoma ne velja. Rezultati kaţejo, da za anketirane v povpreĉju velja, da 

bi sprejeli dodatno delo izven rednega delovnega ĉasa, ĉe bi jih zanimalo samo po sebi. Le 

deloma zanje velja, da bi jih za to delo motiviralo dodatno plaĉilo, in še manj, da bi delo 

sprejeli, ĉe bi jim to pomagalo pri napredovanju. Za anketirane v povpreĉju ne velja, da bi 

sprejeli dodatno delo zaradi obljube sluţbenega potovanja oziroma izobraţevanja, prav tako 

pa jih za to ne spodbudi priĉakovanje javne pohvale. 

 

 

Slika 10: Učinkovitost nagrajevanja pri motivaciji za dodatno delo izven rednega 

delovnega časa 
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Rezultati znova kaţejo na ugotovitev, ki se konstantno pojavlja skozi celotno raziskavo. 

Najbolj zaposlene motivira delo samo. V specifiĉnem kontekstu dodatnega dela izven rednega 

delovnega ĉasa temu sledi zunanja motivacija s finanĉnimi sredstvi. Rezultat glede 

pomembnosti finanĉnega nagrajevanja je priĉakovan, saj gre v tej situaciji za dodaten trud, ki 

ga mora vloţiti zaposleni in za katerega priĉakuje praviĉen vloţek s strani delodajalca, 

praviĉno plaĉilo. To izhaja tudi iz teorije praviĉnosti (Treven 1998, 125–126), po kateri ţelijo 

biti zaposleni obravnavani praviĉno glede na svoje vloţke. Pri tej vrsti dela glede na rezultat 

raziskave nefinanĉno nagrajevanje ni posebno dobra spodbuda, kar znova napeljuje na misel, 

da za dodatno delo izven njihovih rednih obveznosti zaposleni priĉakujejo predvsem dodatno 

plaĉilo. 

Nagrajevanje in motivacija za delo, ki zaposlenemu ne ustreza in ga ne mara 

Slika 11 prikazuje srednje vrednosti odgovorov anketiranih na trditve glede motivacije za 

delo, da jim ne ustreza oziroma ga ne marajo preveĉ. Ocena 5 pomeni, da trditev zanje 

popolnoma velja, ocena 1 pa da zanje trditev popolnoma ne velja. Rezultati kaţejo, da za 

anketirane v povpreĉju le deloma velja, da jih za delo, ki ga ne marajo opravljati, motivira 

dodaten zasluţek. Še manj zanje velja, da delo, ki ga ne marajo, opravljajo zato, ker jim 

pomaga pri napredovanju. Rezultati tudi kaţejo, da za anketirane v povpreĉju ne velja, da jih 

za delo, ki ga ne marajo, spodbudi obljuba sluţbenega potovanja, izobraţevanja ali drugih 

ugodnosti, ki bi jih za opravljanje tega dela dobili.  

 

 

Slika 11: Učinkovitost nagrajevanja pri motivaciji za delo, ki zaposlenemu ne ustreza 
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Rezultati podpirajo ugotovitve zgornjega sklopa, saj znova kaţejo na to, da je delo samo tisto, 

ki zaposlene najbolj spodbuja. Ĉe dela samega po sebi ne marajo in jim ne ustreza, nobeno 

nagrajevanje ni posebej uspešno, niti finanĉno, niti nefinanĉno. Hkrati pa je treba poudariti, da 

bi primerjalno anketirane vseeno prej spodbudilo finanĉno nagrajevanje kot pa nefinanĉne 

nagrade v obliki izobraţevanj, potovanj in drugih ugodnosti. 

Ugotovitve raziskave 

Raziskava o uĉinkovitosti nefinanĉnega nagrajevanja pri motiviranju zaposlenih je pokazala, 

da za anketirane prej velja, da jih za delo motivirajo nematerialni kot pa materialni dejavniki 

motivacije. Najvišje med motivacijske dejavnike so anketirani uvrstili zadovoljne stranke, 

dobre odnose s sodelavci ter dobre odnose in komunikacijo z vodstvom. Sledijo jim 

motivacijski dejavniki, ki izvirajo iz dela samega (torej raznolikost ipd.), ter samostojnost in 

odgovornost pri delu. Anketirani se tudi strinjajo, da jih motivira pohvala za dobro opravljeno 

delo. Za anketirane sicer v povpreĉju velja, da bi jih povišana plaĉa spodbudila k delu, pa 

vendar so ta materialni dejavnik motivacije uvrstili za prej navedene nematerialne. Zanimivo 

je, da se zaposleni v povpreĉju le deloma strinjajo, da so zadovoljni s svojim osebnim 

dohodkom, pa kljub temu materialnim dejavnikom ne pripisujejo višje motivacijske vloge.  

Namen raziskave je bil predvsem ugotoviti, kako uĉinkovit dejavnik motivacije je 

nagrajevanje, in v zvezi z nagrajevanjem je prva pomembna ugotovitev ta, da se anketirani v 

povpreĉju ne strinjajo, da je v njihovi organizaciji sistem nagrajevanja dober. To ugotovitev 

navaja tudi Gruban (2006a), ki predvsem svetuje vodstvom organizacij, da vzpostavijo dobre 

sisteme nagrajevanja, še posebej pa posveĉa pozornost nefinanĉnemu nagrajevanju, ki naj 

upošteva to, da najbolj posameznika motivirajo dejavniki, ki izhajajo iz dela samega. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je finanĉno nagrajevanje za anketirane precejšnja 

spodbuda, predvsem ĉe je v obliki veĉje nagrade, ki se zgodi redkeje. Raziskava pa je morda 

tudi malce presenetljivo in v nasprotju z zgoraj omenjenimi ugotovitvami Grubana (2006a) 

pokazala, da nobena nefinanĉna nagrada anketiranim ne pomeni toliko, kot omenjena 

finanĉna nagrada v obliki bonusa. Finanĉno nagrajevanje je torej še vedno velika spodbuda za 

zaposlene. Za anketirane predvsem velja, da jih motivirajo nefinanĉne nagrade v obliki 

osebnostne rasti, ki jo ponuja organizacija, odloĉanja o doloĉeni temi in sodelovanja pri 

vodenju in dodatnih izobraţevanj, le deloma jih motivirajo razliĉne nefinanĉne ugodnosti, 

najmanj pa jih motivirajo drobna darila. Raziskava je tako še enkrat potrdila, da najbolj 

motivirajo anketirane dejavniki, ki izhajajo iz dela samega. 

Raziskava je tudi pokazala, da za anketirane velja, da bi sprejeli dodatno delo izven rednega 

delovnega ĉasa, predvsem ĉe bi jih zanimalo samo po sebi. Le deloma zanje velja, da bi jih za 

to delo motiviralo dodatno plaĉilo, in še manj, da bi delo sprejeli, ĉe bi jim to pomagalo pri 

napredovanju. Ne bi pa jih k temu spodbudila obljuba potovanja, izobraţevanja ali pohvala. 
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Podobno ugotovitev razkriva raziskava v zvezi z motiviranjem za delo, ki zaposlenega ne 

zanima preveĉ in ga ne mara. Rezultati kaţejo, da je delo samo tisto, ki zaposlene najbolj 

spodbuja. Ĉe dela samega po sebi ne marajo in jim ne ustreza, nobeno nagrajevanje ni posebej 

uspešno, niti finanĉno niti nefinanĉno, ĉeprav finanĉno nagrajevanje izkazuje boljše rezultate. 
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5 SKLEP 

Zaposleni so element organizacije, ki je kljuĉen za njene uspehe in konkurenĉnost. Da so 

zaposleni pri svojem delu uĉinkoviti in uspešni, pa morajo biti motivirani. Motivirani 

zaposleni bodo delo opravljali z veĉjo vnemo, veseljem in rezultat dela bo po vsej verjetnosti 

boljši, kot da bi delo opravljali nemotivirani zaposleni, ki v delu ne vidijo veselja in koristi. 

Kako zaposlene motivirati za delo, je vprašanje, ki si ga postavlja vodstvo marsikatere 

organizacije. Odgovor na to vprašanje ponujajo avtorji številnih teorij motivacije, ki 

izpostavljajo, da ljudje v delu zadovoljujejo razliĉne potrebe in tako obstajajo razliĉni 

motivacijski dejavniki, ki na razliĉne ljudi razliĉno vplivajo. Nekatere spodbudi finanĉna plat 

dela, spet drugi v delu išĉejo izpolnitev svojih socialnih potreb in tretji v delu najdejo prestiţ 

in ugled.  

Nagrajevanje zaposlenih je eno od pomembnih orodij motiviranja, ki lahko veliko pripomore 

k doseganju ciljev in strategij podjetja. Nagrajevanje je pomembno orodje za motiviranje tudi 

zato, ker je lahko zelo fleksibilno. Poznamo finanĉne in nefinanĉne nagrade in dober vodja 

lahko presodi, kakšne vrste nagrada bo zaposlenemu veliko pomenila in ga za delo motivirala. 

Mnogo avtorjev (glej, na primer, Uhan 2000, Gruban 2006a) zagovarja tezo, da so nefinanĉne 

nagrade še uĉinkovitejše od finanĉnih in da zgolj finanĉno nagrajevanje zaposlenih ne doseţe 

vedno ţelenega uĉinka na uĉinkovitost zaposlenih.  

Namen tega diplomskega dela je bil predvsem preuĉiti pomen in uĉinkovitost nagrajevanja 

kot motivacijskega dejavnika ter preuĉiti, kakšno motivacijsko moĉ ima v doloĉenih 

situacijah finanĉno nagrajevanje v primerjavi z nefinanĉnim. Moje izhodišĉe je bila 

Herzbergova motivacijska teorija, po kateri je za finanĉne motivacijske dejavnike znaĉilno, da 

ob odsotnosti povzroĉajo nezadovoljstvo, medtem ko njihova prisotnost ravni zadovoljstva ne 

poveĉuje, ampak le ohranja. Hkrati pa nefinanĉni dejavniki, kot npr. delovni doseţki, delo 

samo po sebi in osebnostna rast, ob odsotnosti ne povzroĉajo nezadovoljstva, njihova 

prisotnost pa daje zadovoljstvo (Svetlik 2002a, 180–181). 

 

To teoretiĉno predpostavko sem v empiriĉnem delu diplomskega dela preverila z lastno 

raziskavo, v kateri sem na priloţnostnem vzorcu 93 posameznikov s pomoĉjo anketnega 

vprašanja v praksi preverila, kakšna je uĉinkovitost nefinanĉnega nagrajevanja v primerjavi s 

finanĉnim pri motiviranju zaposlenih.  

 

Cilji raziskave so bili:  

 ugotoviti, kako pomemben motivacijski dejavnik je za zaposlene nagrajevanje (finanĉno 

in nefinanĉno),  

 ugotoviti, kako uĉinkovite so pri motiviranju razliĉne vrste finanĉnih in nefinanĉnih 

nagrad, 
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 ugotoviti, kako uĉinkovito je nefinanĉno nagrajevanje v primerjavi s finanĉnim pri 

motiviranju zaposlenih za delo izven rednega delovnega ĉasa ter za delo, ki zaposlenega 

ne zanima. 

Raziskava o uĉinkovitosti nefinanĉnega nagrajevanja pri motiviranju zaposlenih je pokazala, 

da za anketirane prej velja, da jih za delo motivirajo nematerialni (zadovoljne stranke, dobri 

odnosi s sodelavci ter dobri odnosi in komunikacija z vodstvom, raznolikost dela) kot pa 

materialni dejavniki motivacije. Anketirani se tudi strinjajo, da jih motivira pohvala za dobro 

opravljeno delo. Zanimivo je, da se anketirani v povpreĉju ne strinjajo, da je v njihovi 

organizaciji sistem nagrajevanja dober. 

Rezultati raziskave so tudi pokazali, da je finanĉno nagrajevanje za anketirane precejšnja 

spodbuda, predvsem ĉe je v obliki veĉje nagrade, ki se zgodi redkeje. Nobena nefinanĉna 

nagrada anketiranim ne pomeni toliko kot omenjena finanĉna nagrada, vendar pa raziskava 

kaţe, da so med nefinanĉnimi nagradami anketiranim najpomembnejše tiste v obliki 

osebnostne rasti, ki jo ponuja organizacija, odloĉanja o doloĉeni temi in sodelovanja pri 

vodenju in dodatnih izobraţevanj, najmanj pa jih motivirajo drobna darila. Ugotovitve 

sovpadajo z mnenjem razliĉnih avtorjev (glej npr. Uhan 2000), da morajo biti finanĉne 

nagrade visoke in redke, da imajo dejansko motivacijsko moĉ. Drugaĉne finanĉne nagrade 

zaposlenih ne motivirajo v taki meri. 

Glede motivacije za dodatno delo izven rednih delovnih obveznosti je raziskava pokazala, da 

zaposlene najbolj motivira delo samo. Temu sledi zunanja motivacija s finanĉnimi sredstvi. 

Rezultat je priĉakovan, saj gre v tej situaciji za dodaten trud, ki ga mora vloţiti zaposleni in za 

katerega priĉakuje praviĉen vloţek s strani delodajalca, praviĉno plaĉilo. Ne bi pa jih k temu 

spodbudili nefinanĉni motivacijski dejavniki. Podobna je ugotovitev v zvezi z motiviranjem 

za delo, ki zaposlenega ne zanima preveĉ in ga ne mara. Rezultati kaţejo, da je delo samo 

tisto, ki zaposlene najbolj spodbuja. Ĉe dela samega po sebi ne marajo in jim ne ustreza, 

nobeno nagrajevanje ni posebej uspešno, niti finanĉno niti nefinanĉno, ĉeprav finanĉno 

nagrajevanje izkazuje boljše rezultate. 

Zakljuĉim lahko, da je tudi empiriĉna raziskava pokazala, da ni enega univerzalnega naĉina 

nagrajevanja zaposlenih. V nekaterih situacijah in pri nekaterih zaposlenih bo bolj uĉinkovita 

finanĉna nagrada, pri drugih zaposlenih ter ob drugi priloţnosti pa bo bolj zalegla nefinanĉna 

nagrada. Napaĉno je mišljenje, da so finanĉni dejavniki najpomembnejši pri spodbujanju 

zaposlenih – pomembnejši so dejavniki, ki izvirajo iz dela samega in dajejo zaposlenemu 

zadovoljstvo ter vodijo v njegovo osebnostno rast. Pomembno je, da ima organizacija 

vzpostavljen celovit sistem nagrajevanja (finanĉnega in nefinanĉnega) ter da pri nagrajevanju 

upošteva individualne razlike med zaposlenimi, saj bo le tako, ĉe bo vedela, kaj zaposlenemu 

veliko pomeni in ga motivira, z nagrajevanjem dosegla cilj veĉje uĉinkovitosti zaposlenih. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 



 

   

 



Priloga 1 

   

 

Lepo pozdravljeni! 

Sem študentka Fakultete za management Koper in za diplomsko nalogo izvajam raziskavo o vplivu 
nefinančnega nagrajevanja na motivacijo zaposlenih. Prosim vas za sodelovanje v raziskavi. Anketa je 
anonimna, podatke pa bom uporabila izključno za namene študija. Za sodelovanje se vam iskreno 
zahvaljujem.  
 
Spodaj je nekaj trditev, za katere me zanima, ali za vas osebno veljajo ali ne (1-v celoti ne velja; 2-v glavnem 
ne velja; 3-deloma ne velja, deloma velja; 4-v glavnem velja; 5-v celoti velja). 
 
 

Spodaj je nekaj trditev glede vaše trenutne zaposlitve, za katere me zanima, ali se z njimi strinjate ali ne  
strinjate. Zanima me, ali se z navedenimi trditvami 1-popolnoma ne strinjate; 2-v glavnem ne strinjate; 3-
deloma ne strinjate, deloma strinjate; 4-v glavnem strinjate; 5-popolnoma strinjate; 9-ne vem.

V kolikšni meri za vas osebno velja… (prosim, obkrožite) V CELOTI 
NE VELJA 

V GLAVNEM 
NE  

VELJA 

DELOMA NE 
VELJA, 

DELOMA  

VELJA 

V 
GLAVNEM 

VELJA 

V CELOTI 
VELJA 

1 Raje opravljam tiste delovne naloge, pri katerih lahko uporabim svoje znanje 
in sposobnosti ter svoje razmišljanje.  

 
1 

2 3 4 5 

2 Pri delu me predvsem motivira misel na napredovanje. 1 2 3 4 5 

3 Motivira me občutek, da sodelujem pri vodenju in upravljanju organizacije. 1 2 3 4 5 

4 Iskren odnos in dobra komunikacija z vodstvom me spodbuja pri delu. 1 2 3 4 5 

5 Če sem za dobro opravljeno delo pohvaljen/-a javno, se naslednjič še bolj 
potrudim. 

1 2 3 4 5 

6 Najbolj me motivirajo lastni dosežki pri delu.  1 2 3 4 5 

7 Če s sodelavci sodelujemo in je v ekipi dobra klima, bolje opravljam svoje 
delo. 

1 2 3 4 5 

8 Moti me, če nisem seznanjen/-a z dogajanjem v organizaciji s strani vodje. 1 2 3 4 5 

9 Nezadovoljen/-a sem, če opravim isto delo slabše od sodelavcev. 1 2 3 4 5 

10 Če je delo raznoliko in ne rutinsko, ga raje opravljam. 1 2 3 4 5 

11 Zadovoljne stranke so mi v zadovoljstvo in me spodbujajo pri nadaljnjem 
delu. 

1 2 3 4 5 

12 Motivira me, če se lahko pri delu samostojno odločam. 1 2 3 4 5 

13 Če vem, da sem sem odgovoren/-a za rezultat dela, ga opravljam bolj 
zagnano. 

1 2 3 4 5 

14 Pri delu so mi najbolj pomembni dobri delovni pogoji (primerno okolje, 
odsotnost možnosti poškodb, telesnega napora). 

1 2 3 4 5 

15 Najbolj mi je pomembna varnost zaposlitve.  1 2 3 4 5 

16 Pomembno mi je, da vsak mesec prejmem manjšo finančno nagrado za 
uspešno delo. 

1 2 3 4 5 

17 Za delo me motivirajo dodatna izobraževanja. 1 2 3 4 5 

18 Veliko mi pomenijo manjše ugodnosti, ki so mi omogočene (službeni 
telefon, kosilo na stroške organizacije, manjša simbolična darilca ob dobro 
opravljenem delu).  

1 2 3 4 5 

19 Nagradni dodatni dan dopusta bi me spodbudil pri opravljanju dela. 1 2 3 4 5 

20 Za delo bi me spodbudile ugodnosti v obliki vstopnic za športne aktivnosti, 
tečaje sproščanja ali podobno. 

1 2 3 4 5 

21 Veliko mi pomeni in me pri delu spodbuja to, da mi organizacija omogoča 
osebnostno rast. 

1 2 3 4 5 

22 Motivira me, da me po dobro opravljenem delu vodja povabi k sodelovanju 
pri odločanju o določeni temi. 

1 2 3 4 5 

23 Če sem za dobro opravljeno delo nagrajen/-a z bolj odgovornim delom in 
večjo avtonomijo, me to spodbudi za delo v prihodnosti. 

1 2 3 4 5 

24 Veliko mi pomenijo drobna osebna darilca (knjige ipd.) vodstva ob dobro 
opravljenem delu. 

1 2 3 4 5 

25 Če bi mi povišali plačo, bi se pri svojem delu bolj potrudil/-a. 1 2 3 4 5 

26 Če bi za dobro opravljeno delo ob koncu leta prejel/-a bonus v višini še ene 
plače, bi bil/-a bolj motiviran/-a za svoje delo. 

1 2 3 4 5 



Priloga1 

   

 

 
V kolikšni meri se strinjate oziroma ne strinjate… (obkrožite) POPOLNOM

A SE NE 

STRINJAM 

V GLAVNEM 

SE NE 

STRINJAM 

DELOMA SE NE 

STRINJAM, 

DELOMA SE 

STRINJAM 

V GLAVNEM 

SE 

STRINJAM 

POPOLNOMA 

SE STRINJAM 

 

 

NE 

VEM 

27 Zadovoljen/-a sem z osebnim dohodkom. 1 2 3 4 5 9 
28 Sistem finančnih nagrad v naši organizaciji je dober. 1 2 3 4 5 9 
29 Za dobro opravljeno delo sem običajno nagrajen/-a z nematerialnimi 
nagradami (dodatno izobraževanje, dodatni dan dopusta ipd.).  

1 2 3 4 5 9 

30 Za dobro opravljeno delo sem s strani vodje vedno pohvaljen/-a.  1 2 3 4 5 9 

31 Imam možnosti za napredovanje. 1 2 3 4 5 9 

32 Vodja me zna za moje delo dodatno motivirati. 1 2 3 4 5 9 

33 Moje delo je dovolj raznoliko, imam možnost uporabe svojih znanj in 
sposobnosti. 

1 2 3 4 5 9 

34 Organizacija mi omogoča osebnostno rast. 1 2 3 4 5 9 

35 Imam možnosti sodelovanja pri upravljanju organizacije. 1 2 3 4 5 9 

36 Imam možnosti za dodatno izobraževanje. 1 2 3 4 5 9 

 
Spodaj je nekaj trditev, za katere me zanima, ali za vas veljajo ali ne (1-v celoti ne velja; 2-v glavnem ne velja; 
3-deloma ne velja, deloma velja; 4-v glavnem velja; 5-v celoti velja). 
 

 
Spol:                             1.   m                              2.    ž 
 
Leto rojstva: ________________________ 
 
Dokončana izobrazba:           1. srednja šola         2. višja šola       3. univerza        4. magisterij  ali doktorat 
 
Vaš okvirni mesečni dohodek:      
  
1. do 600 evrov      
2. 600 do 800 evrov    
3. 800 do 1000 evrov      
4. 1000 do 1200 evrov          
5. 1200 do 1500 evrov       
6. 1500 do2000 evrov        
7. nad 2000 evrov 
 

V kolikšni meri za vas velja… (obkrožite) V CELOTI 
NE VELJA 

V GLAVNEM 
NE  

VELJA 

DELOMA NE 
VELJA, 

DELOMA  

VELJA 

V GLAVNEM 
VELJA 

V CELOTI 
VELJA 

37 Za dodatno delo izven delovnega časa me najbolj motivira višje 
dodatno plačilo. 

1 
 

2 3 4 5 

38 Dodatno delo izven delovnega časa bi bil/-a pripravljen/-a sprejeti, če 
bi mi bila ponujena nagrada v obliki službenega potovanja ali udeležbe 
izobraževanja. 

1 2 3 4 5 

39 Dodatno delo izven delovnega časa bi bil/-a pripravljena sprejeti, če 
bi me zanimalo samo po sebi. 

1 2 3 4 5 

40 Dodatno delo izven delovnega časa bi sprejel/-a, če bi pričakoval/-a 
za to javno pohvalo. 

1 2 3 4 5 

41 Dodatno delo izven delovnega časa bi sprejel/-a, če bi mi to 
pomagalo pri napredovanju. 

1 2 3 4 5 

42 Za delo, ki me ne zanima in ga nimam preveč rad/-a, me motivira 
dodaten zaslužek. 

1 2 3 4 5 

43 Delo, ki mi ne ustreza, opravljam zaradi tega, ker pomaga mojemu 
napredovanju. 

1 2 3 4 5 

44 Čeprav me delo, ki ga moram opraviti, ne zanima preveč in ga ne 
maram, me motivirajo ugodnosti, ki jih za to dobim (službeni telefon, 
službena kosila …). 

1 2 3 4 5 

45 Čeprav me delo, ki ga moram opraviti, ne veseli, me spodbuja 
obljuba službenega potovanja in izobraževanja. 

1 2 3 4 5 


