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POVZETEK 


V ospredju diplomske naloge se pojavlja pojem inovativnosti, poleg tega pa so 

predstavljeni nacini nagrajevanja inovativnih zaposlenih. V teoreticnem delu diplomske 

naloge je predstavljeno, kaksen naj bo uCinkovit sistem nagrajevanja in kako naj ta 

koristi podjetju, kajti poleg stevilnih drugih oblik nagrajevanja ostaja med zaposlenimi 

financna nagrada se vedno najbolj zaZelena. Opredeljene so tehnike ustvarjalnega 

razmisljanja, ki pripomorejo k inovativnem razmisljanju. V empiricnem delu diplomske 

naloge sem sestavila anketo na temo nagrajevanja inovativnosti, na katero so 

odgovarjali zaposleni podjetja Duropack - Tespack. S pomocjo odgovorov na vprasalnik 

sem ugotovila, da se zaposleni zavedajo velikega pomena inovativnosti, da med njimi 

prevladuje zelja po izobraZevanju na temo inovativnosti, poleg tega ima denarna 

nagrada velik pomen pri opravljanju njihovega dela. 

Kljucne besede: zaposleni, motiviranje, nagraJevanJe, inovativnost, cloveski VIr, 

financne nagrade, pohvala, podjetje. 

SUMMARY 

Thesis is focused on rewarding the innovativeness, i.e. how is the employees' innovative 

thinking rewarded. The theoretical part presents efficient rewarding system and how it 

can be of benefit to the company. There are different ways of rewarding, but the 

financial reward is still the most desired one. Advantages and disadvantages of 

rewarding are defined as well as the techniques of creative thinking which can 

contribute to innovative thinking. The empirical part thesis includes a questionnaire on 

rewarding the innovativeness in the Duropack Tespack Company and the analysis of 

the results. The most interesting findings are presented in graphs. 

Key words: employees, motivation, rewarding, innovativeness, financial rewards, 

praIse, company 
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1 UVOD 

S pricujoco diplomsko nalogo sem zelela raziskati, kako podjetja, ki se nenehno 

borijo za prezivetje, istocasno pa iScejo tudi inovativne ideje, s katerimi si prizadevajo 

izboljsati svoj polozaj na trgu, dejansko nagrajujejo, stimulirajo svoje zaposlene pri 

njihovih koristnih predlogih za izboljsavo konkurencnosti podjetja, vecje 

prepoznavnosti podjetja na trgu ali izboljsave proizvodnih zmogljivosti. 

Zavedati bi se morali, da je Ie motiviran zaposleni, ki ve in cuti, da so njegovi 

predlogi dobrodosli v podjetju in da pripomorejo k izboljsanju polozaja podjetja, tudi 

izredno kakovosten elen podjetja, ter da bo Ie tak zaposleni pozitivno doprinesel 

podjetju pri njegovem razvoju. Zdajsnji krizni easi na to se toliko bolj kazejo, saj vsi 

iseejo inovacije, ki doprinesejo konkurenene prednosti, izboljsan polozaj na trgu ali pa 

veejo prepoznavnost. 

V zaeetku diplomske naloge so predstavljeni namen, cilji in trditve, ki so razdeljeni 

v teoreticni in empirieni del naloge. 

V teoretienem delu sem opredelila pomen ueinkovitega nagrajevanja, oblike 

nagrajevanja, prednosti in slabosti nagrad ter kaksni so interesi pri nagrajevanju. 

Skusala sem opredeliti pojem inovacije in inovativnosti, ki ju avtorji razlicno pojmujejo, 

vire in dejavnike inovativnosti ter kako sploh motivirati zaposlene. Opredeljene so tudi 

tehnike ustvarjalnega razmisljanja, ki privedejo do novih idej, resitev, koristnih 

predlogov, kako prepoznati inovativna podjetja in kako je v Sloveniji pravno urejena 

zadeva v primeru inovativnosti. 

V empirienem delu sem prikazala raziskavo 0 uvajanju in nagrajevanju koristnih 

predlogov v izbranem podjetju, ki je v mojem primeru Duropack Tespack, d. o. o. 

1.1 Opredelitev problema in teoreticnih izhodisc 

Podjetja se iz dneva v dan borijo za obstoj na trgu, iseejo nove sodelavce, poslovne 

partnerje, ljudi, ki bi jim pomagali obdrzati polozaj na trziscu. Vsako podjetje si zeli, da 

si kljub gospodarski krizi in odpuseanju zaposlenih, izborijo in obdrzijo poloZaj ter 

svoje ime. IScejo prednosti, ki jih imajo pred tekmeci. Vodstva podjetij se iz dneva v 

dan bolj zavedajo, da vsak zaposleni predstavlja pomembno vlogo za celotno 

organizacijo. Zavedati se je potrebno, da brez inovativnosti, koristnih predlogov, 

motiviranosti in na splosno celotne delovne vneme vsakega zaposlenega posebej, 

podjetja ne bi vee obstajala. Pray tako je pomembno zavedanje 0 vlogi vsakega 

zaposlenega, ki jo ta ima v podjetju, saj predstavljajo pomembno vlogo in jih poleg tega 

obravnavamo kot intelektualni kapital vsake organizacije. 

Ljudje se med seboj razlikujemo, vendar je vsak izmed nas rad pohvaljen in si zeli 

nagrade, pa naj bo to Ie beseda, ki nas motivira ali kaj vee. Za dosego nasih ciljev 

potrebujemo torej motiv, kar pomeni notranji zagon, ki nas pripravi do tega, da 
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delujemo na dolocen nacin. Motivacija je v managementu dejansko skriti spodbujevalec 

zaposlenih za delo. Najbolj pogosto jo opredeljujemo kot silo, s katero je mogoce 

pojasniti nivo, smer in trajnost naporov pri delu. Kljucni elementi motivacije so napor, 

volja in trud za delo, pray tako pa sposobnost, znanje, vescine in izkusnje z delom, ki ga 

opravljarno (Hari 2007). 

Da je motivacija del celotne osebnosti in daje posebne kvalitete celotnemu 

clovekovemu obnaSanju in ustvarjanju, meni Kranjceva (1982). Motivacija je vpletena v 

clovekovo komuniciranje, socialne odnose, v katere clovek vstopa injih razvija. Ob teh 

procesih se motivacija siri in izraia. Sestavljajo jo custveni in razumski procesi in 

pojavi, zd.ruZuje custvovanja in hotenja. Custva so pri tern aktivirajoci elementi 

motivacije, razumski procesi pa usmerjujoCi elementi (asociacija navade). Zato 

spreminjanje motivacije pri posarnezniku hkrati pomeni tudi vplivanje na njegove 

osebnostne znaeilnosti ter psihicne lastnosti. Motivacija je za socialno vedenje eden 

najpomembnejsih psihicnih procesov, ki mocno vpliva na posarneznikovo storiinost. 

Motivacija se pojavlja v obliki potreb, nagibov, nagnjenj, zelja, te.zenj in interesov. 

Podjetja si danes prizadevajo k zaposlovanju ne Ie delovnih ljudi, temvec k 

pridobivanju inovativnega kadra. Inovacije na razlicnih podrocjih so izrednega pomena 

za vsako organizacijo, saj zanjo predstavljajo nekaj novega, izzivalnega. Inovativnost 

zahteva veliko znanja, sodelovanja in timskega dela Ijudi, po leg vseh teh sposobnosti pa 

le- to zahteva velika financna sredstva. 

Kot navaja Likar (2002), gre tako pri inovativnosti kot tudi pri ustvarjalnosti za 

lastnosti ljudi, pri inoviranju pa govorimo 0 dejavnosti, ki je z inovativnostjo povezana. 

Inovacija je nov ali bistveno izboljsan izdelek, postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu, 

ali pa gre za inovacijo postopka oziroma procesa (Likar 2002, 40). 

o inovaciji govorimo tudi takrat, ko ne prinaSa neposrednih ekonomskih ucinkov, a 

se vseeno izkaie za koristno. Inovacija predstavlja bistveno izboljsavo za uporabnika, ni 

pa nujno, da gre za novost na trgu oziroma v svetovnem merilu, kar je pogoj za patent. 

Inovacije se pojavljajo na vseh podrocjih poslovnega, dru.zbenega, kultumega, 

socialnega in zasebnega zivljenja (Likar 2006, 54). Inovativnost lahko s sopomenko 

oznacimo kot koristno idejo v podjetju, tehnicno ali drugo izboljsavo, izum in se mnogo 

drugih. 

Rezultati inovativnosti v delovnem razmerju se lahko glede na stopnjo inventivnosti 

zelo razlikujejo, skladno stem jih lahko tudi razlicno poimenujemo (izumi, tehnicne 

izboljsave, inovacijski predlogi, koristni predlogi, manjse inovacije in podobno). Pri 

tern pa je bolj kot sarna oznaka v praksi bistvenega pomena predvsem to, da je ta 

definicija v podjetju poenotena, oziroma, da vsi zapos1eni, od direktorja, skladiscnika, 

zaposlenega v proizvodnji do poslovne sekretarke ta pojem enako razumejo. Kljuenega 

pomena sevedaje, da so stem pojmovanjem ter usmetjenostjo v inovativnost seznanjeni 

vsi v podjetju, v svojem clanku navajata avtorici Franca in Zimstein (2008). 

2 

-- ...... __._-



Uvod 

Zavedati se je potrebno, da je inovativnost za vsako podjetje velika konkurencna 

prednost, s katero si lahko podjetje izboljsa polozaj na trgu ali pa stem podjetje naredi 

prepoznavno na trziscu. Torej lahko trdim, da je inovativnost kljucni dejavnik uspeha za 

vsako podjetje. V podjetjih se kot oblika inovativnosti lahko pojavlja izum, koristni 

predlog, patent, model oziroma vzorec, zamisel ter predlagana koristna novost. 

V diplomski nalogi se born osredotocila na nagrajevanje inovativnosti v delovnem 

razmetju oziroma natancneje na nagrajevanje koristnih predlogov zaposlenih. Koristni 

predlog je vsaka resitev, ki pomeni racionalizacijo izvajanja katerekoli funkcije v 

podjetju, a je v skladu z zakonom ne moremo steti za izum, znak razlikovanja ali 

tehnicno izboljsavo (SKVNS 2009). 

Koristni predlogi v podjetju so dobrodosli od vsakega zaposlenega posebej, saj 

lahko pripeljejo do pozitivnih sprememb in tako koristijo celotnemu podjetju. V 

diplomskem delu born predstavila, kako v podjetjih spodbujajo zaposlene k inovativnem 

razmisljanju in ustvatjanju koristnih predlogov ter kako so ti koristni predlogi v 

podjetjih nagrajeni. Na primeru izbranega podjetja born ugotavljala dejansko stanje 

koristnih predlogov, motiviranosti zaposlenih ter nagrajevanja kreativnih predlogov. 

1.2 Namen, cilji in trditve diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je preuciti pojem in vlogo koristnih predlogov v okviru 

nagrajevanja inovativnosti v delovnem razmerju. To born preucevala z vidika 

zaposlenih v izbranem podjetju na podlagi njihovih stalisc 0 nagradah 

pridobljenih za njihove koristne predloge. 

Cilji teoreticnega dela diplomske naloge: 

analizirati pojem ter pomen koristnih predlogov v okviru nagrajevanja 


inovativnosti, 


ugotoviti pomen, ki jih koristni predlogi prinasajo podjetjem in 


ugotoviti, kako nagrajevanje koristnih idej vpliva na motivacijo zaposlenih. 


Cilji empiricnega dela diplomske naloge: 

- analizirati, kako koristni predlogi delavcev vplivajo na delo v proizvodnji 

izbranega podjetja, 

- analizirati, sli se delavci zavedajo, da njihovi koristni predlogi sluzijo 

celotnemu podjetju, 

analizirati ali so delavci zadovoljni z nagradami, ki jih prejmejo za uspesne, 

kreativne ideje in 

- ugotoviti in oblikovati smemice za ucinkovito nagrajevanje koristnih predlogov 

zaposlenih. 
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1.3 Metode raziskovanja 

Diplomska naloga temelji na ugotavljanju in analiziranju dejanskega stanja 

koristnih predlogov in analiziranju koristi le-teh za celotno organizacijo. V teoreticnem 

delu diplomskega dela born uporabila metodo deskripcije, s katero born opisala dejstva, 

procese in pojave, ki so povezani s koristnimi predlogi, nagrajevanjem teh ter 

motivacijo zaposlenih za inovativno, kreativno razmisljanje. Z metodo kompilacije born 

povezala stalisca, rezultate, spoznanja in sklepe razlicnih avtorjev ter jih z metodo 

sinteze stmila ter na koncu napisala sklep in skupne ugotovitve. 

V empiricnem de1u diplomskega de1a sem za pridobitev potrebnih podatkov, ki mi 

bodo v pomoc za koncne ugotovitve, uporabila metodo anketiranja. Anketo sem izvedla 

v proizvodnji izbranega podjetja, kjer sem anketirala 60 proizvodnih delavcev. Z 

rezultati ankete sem ugotovila, ali so zaposleni nagnjeni k ustvarjanju inovativnih, 

kreativnih predlogov ter kako so za to motivirani in nagrajeni. Podatke sem analizirala 

z metodami opisne statistike. Poleg vseh omenjenih metod dela sem si pri pisanju 

diplomske naloge pomagala z znanjem pridobljenim na Fakulteti za management, 

nekaterimi lastnimi izkusnjami ter s kaksnim koristnim predlogom Ijudi z izkusnjami na 

tern podrocju. 
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2 POMEN UCINKOVITEGA NAGRAJEV ANJA 

V danasnjih sodobnih, moderniziranih in uspesnih podjetjih je tezko najti podjetje, 

ki se nima vzpostavljenega sistema nagrajevanja. Torej nacrta, kako bodo njihovi 

zaposleni nagrajeni za delavnost, uspesnost, predanost delu in kako bodo le-ti nagrajeni 

za inovativnost, koristni predlog, zanimivo idejo, ki bi pripomogla v dobro celotnega 

podjetja. Vse nasteto sodobna podjetja ze upostevajo v svojem delovanju. Kako 

ucinkovito nagrajevati, ali naj zaposlene spodbujajo k uCinkovitem opravljanju dela z 

materialnimi ali nematerialnim nagrajevanjem, naj bo to Ie pohvala pred kolektivom v 

organizaciji ali nagrajevati z udelezbo pri dobicku? Vse to je odvisno od ljudi na visjih 

polozajih, vodij, ki se morajo prav tako pred zacetkom vzpostavljanja sistema 

nagrajevanja usposabljati, da bodo stvari potekale tako kot morajo. Kot nova metoda 

motiviranja in nagrajevanja zaposlenih se pojavlja paradigma ne nagrajevati. V mnogih 

clankih lahko preberemo 0 ljudeh, ki za svoje delo pricakujejo nagrado, vendar so le-ti 

manj uspesni, kot tisti ljudje, ki za opravljanje svojega dela ne pricakujejo nagrad 

(Gruban 2008). 

Zato je potrebno vzpostaviti ucinkovit sistem nagrajevanja, ki bo za delo navdusil 

tako tiste, ki radi opravljajo svoje delo vedoc, ce bodo inovativni bodo za to primerno 

nagrajeni. Poleg tega pa mora ta isti sistem nagrajevanja za delo navdusiti tudi tiste, ki 

na delo prihajajo Ie zaradi mesecne place ter jih motivirati, da placa ne bo njihova edina 

misel ter jih spodbuditi da zacnejo razmisljati inovativno. Dodatno pa naj tiste 

zaposlene, ki so na delovnem mestu ze vestni pri opravljanju dela, spodbudi na naCin, 

da bodo se bolj inovativni in sposobni ustvarjati koristne predloge za podjetje. 

Obstaja se mnogo razlicnih avtorjev, ki pisejo na temo uCinkovitega nagrajevanja, 

njihove opredelitve tega pojma pa so si med seboj podobne. 

Lipicnik (1998) meni, da sistem nagrajevanja najpogosteje pomeni medsebojno 

usklajenost politike, procesov ter prakse organizacij, da bi svoje zaposlene nagradile 

glede na njihov prispevek, zmoznosti in pristojnosti in pa trzno ceno, ki jo zaposleni 

imajo. Sistem nagrajevanja naj bi se v organizaciji oblikoval v okviru filozofije nagrad, 

strategije in politike, ki naj vsebuje odgovore 0 procesih, praksi, postopkih in strukturi, 

ki dolocajo tipe in ravni plac, ugodnosti pri delu in druge oblike nagrad (Lipicnik 1998, 

191). 

Avtorica clanka na temo nagrajevanja inovativnosti, Brezovnikova (2008), 

inovativnost opredeljuje kot del organizacijske kulture podjetja. Torej lahko sklepam, 

da se v dobrem delovnem okolju naredi veliko vec in da se podjetja, ki so dobro 

organizirana veliko laZje soocajo s tezavami, s katerimi se srecujejo na poti do uspeha. 

Skoraj vsaka organizacija ima vzpostavIjen sistem nagrajevanja, vendar se ti 

sistemi med seboj razlikujejo. Nekateri so bolj, drugi spet manj, ucinkoviti in s tern v 

praksi bolj ali manj uspesni, ko gre za motiviranje in nagrajevanje zaposlenih. Menim, 
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da se vsak trudi na svoj natin in da je vsaka organizacija uspesna na svoj nacin. 

Definieije na temo nagrajevanja so si preeej podobne in po tern lahko sklepam, da se je 

danes pomen nagrajevanja priblizal nam vsem in je razumljiv vsakemu izmed nas. S 

pojmom ucinkovitega nagrajevanja se porodi misel na dobro organizirano podjetje, ki 

svoje zaposlene spostuje in jim to dokazuje tudi z nagradami, kajti ce se zaposleni v 

organizaeiji dobro pocutijo je njihova motivaeija za delo posledicno vecja, moznost za 

ustvarjanje inovaeij se pray tako poveca, na koneu pa so za svoje delo se primemo 

nagraJem. 

2.1 Ravnanje z nagradami 

Od vsakega posameznika je odvisno, kako bo ravnal z nagrado, ki jo je prejel za 

dobro opravljeno delo ali koristen predlog, ki je pomemben za podjetje, v katerem je 

zaposlen. Poleg tega pa je tu spet vprasanje nadrejenih, kako nagraditi zaposlene za 

delo, ki ga opravljajo, hkrati pa jim se potrditi, da so njihova pricakovanja sestavni del 

sistema pricakovanj organizacije. Lipicnik (2002) navaja, da zelimo z nagradami 

vplivati na smer in intenziteto hotenj zaposlenih. Tudi on nagrade deli na financne in 

nefinancne, katere born predstavila v tockah, ki sledijo. Sistem nagrajevanja zajema 

filozofijo, strategijo, politiko, planiranje in proeese, ki jih uporablja organizaeija za 

razvoj in vzdrzevanje sistema nagrad (Lipicnik 2002, 487). 

Nagrajevanje zaposlenih lahko obravnavamo tako z vidika delodajalca kot tudi 

vidika zaposlenega. Z vidika delodajalea se nagrajevanje zaposlenih obravnava kot 

strosek dela in kot motivacijski dejavnik. Ta naj bi kratkorocno prispeval k vecji 

uCinkovitosti, dolgorocno pa k doseganju strategije podjetja ter zastavljenih eiljev 

podjetja. 

Z vidika zaposlenih je nagrajevanje placa, ki se smatra kot povracilo za vlozen 

napor v delo ter kot priznanje za znanje, sposobnosti in posebne dosezke zaposlenega. 

Za zaposlene je pomembna Ie neto placa, ki pomeni izplacan znesek na koneu meseea. 

Zaposleni kot plaeo ne smatrajo neposrednih ugodnosti, temvec v tern vidijo 

motivaeijski dejavnik za opravljanje dela (Stopajnik 2005, 14) 

Nagrade na nek nacin usmerjajo zaposlene, da si zastavijo notranji eilj, ki ga zelijo 

doseci in ta notranja zelja po dosegu tega eilja jih nato vodi do konea, torej nagrade. 

Organizacije oblikujejo strategijo in sistem nagrajevanja izhajajoc iz poslovne 

strategije in strategije ravnanja z ljudmi pri delu z namenom, da zavarujejo in pospesijo 

doseganje svojih eiljev. Z vidika zaposlenih pa sistem nagrad, ce je pravilno oblikovan, 

potrjuje ustreznost ali neustreznost njihovega vedenja (Lipicnik 2002, 487). 

Osnova vsake uspesnosti v podjetju je jasno zastavljena vizija, poslovni cilji in 

vrednote. Vse to pa konee koneev nic ne pomeni, ce zaposleni niso usmerjeni v isto 

smer. Zelo je pomembno, da so zaposleni seznanjeni z vizijo in cilji organizacije ter 

poznajo pot, kako vse zastavljene cilje doseci. Ko zaposleni dosezejo dolocene cilje na 
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zacrtani poti, jih je potrebno nagraditi. Tu se pojavi razlog, ki ga navaja Zupanova, 

zakaj je v organizaciji dobro imeti ze vnaprej zastavljene sisteme nagrajevanja (Zupan 

2001,62). 

Razmisljanje Zupanove je podobno razmisljanju Grubana, Lipicnika in 

Brezovnikove. Vsi soglasajo, daje nujno potrebno, da ima vsako podjetje vizijo, jasno 

zastavljene cilje, ki jih zeli doseci in s katerimi se ob dosegi le-teh zeli izboljsati in 

dokazati. Za vse omenjeno pa je potrebno imeti mocno voljo, urejeno delovno okolje in 

ljudi, ki ti pomagajo pri doseganju in izpolnjevanju zelja, poleg vsega tega pa je 

potrebna Se dobra komunikacija med zaposlenimi in vodstvom, podjetje mora biti za 

opravljanje svojih nalog zelo dobro organizirano in imeti mora zeljo po novih uspehih. 

2.2 Financne nagrade 

Nagrajevanje najpogosteje delimo na financno in nefinaneno nagraJevanJe. K 

financnim nagradam spadajo darita kot so zlate ure, prenosni telefoni, prenosni 

racunalniki, pa tudi darila za druZinske clane (razna potovanja, igrace), storitve (masaZe, 

pranje avtomobila), na koncu pa se cas, ki ga zaposleni lahko izkoristi kot predcasen 

odhod z delovnega mesta. Nekatere raziskave so pokazale, da veliko podJetij, najveckrat 

proizvodnih, zaposluje ljudi z nizjo stopnjo izobrazbe, kar posledicno pomeni, da ti 

zaposleni prejemajo ze v osnovi nizjo placo od visje izobraZenih. Zato ljudem z nizjo 

stopnjo izobrazbe veliko vee pomeni denarna nagrada, saj ti v dolocenem trenutku 

vrednotijo vse preko denruja (Zimstein in Franca 2009). 

Kot navaja Zupanova (2001), je dol go ve1jalo prepricanje, da naj bi denar motiviral 

Ie tiste zaposlene, ki im~o v zivljenju nizji prihodek. Vendar se stvari spreminjajo, saj 

lahko danes z denarjem zadovoljimo ljudi, katerih prihodki so visoki. Z denarno 

nagrado lahko zadovoljimo nizje kot viSje kvalificirane zaposlene. Financna nagrada pa 

je prav tako izraz priznanja za dobro opravljeno delo (Vujinovic 2009). 

Raziskave na temo nagrajevanja, ki so bile opravljene v Sloveniji, se vedno kaZejo 

na to, da denarna nagrada ostaja velik dejavnik pri opravljanju dela. Podjetja se med 

seboj razIikujejo ne Ie po dejavnosti, ki jo opravljajo, temvec tudi po tern, kaksno obliko 

nagrajevanja izberejo. Vodstvo posameznega podjetja se Iahko odloci ali bodo posegli 

po materialnem ali nematerialnem nagrajevanju ali pa bodo izbrali kombinacijo prej 

omenjenih oblik nagrajevanja (Vujinovic 2009). 

Nagrajevanje, ki ga podjetje izbere pa mora biti cimbolj vzpodbudno, da zaposlene 

motivira k se boljsemu in ucinkovitejsemu opravljanju dela. Stem mislim tudi na 

inovativnost zaposlenih. Dobro je, da se vsak zaposleni zaveda in da svoje delo 

opravlja, ker ga veseli, poleg tega pa se zaveda, da tahko njegov koristni predlog 

pomeni korenito spremembo za podjetje, sam pa si bo zasluz.il dodatno pohvalo, 

nagrado, s katero se bo njegov zagon za de10 se povecal. Tako kot vsaka stvar imajo 

tudi dename nagrade svoje prednosti in slabosti, ki pa se jih obcasno niti ne zavedamo. 
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Kljub prednostim in pomanjkljivostim ostaja denarno nagrajevanje med zaposlenimi 

najbolj priljubljeno, saj je za zaposlene najlaZje razumljivo in sodi med preprostej~e 

oblike nagrajevanja. Se hitreje kot denar zapravimo, pa pozabimo, da smo denarno 

nagrado sploh dobili. Najvecja tezava denarnih nagrad je predvsem v tern, da zaposleni 

ob vsakem nadaljnjem nagrajevanju pricakujejo vi~ji denarni znesek od prejsnjega. 

Poleg tega pa se denarnega nagrajevanja zaposleni hitro navadijo in kmalu jim ta oblika 

nagrade postane samoumevna. Torej, ni jim v~ec, ce nagrade ne dobijo, ce pa jo dobijo, 

se jim ta zdi nekaj povsem obieajnega (Zupan 2009,560). 

Lahko pa se zgodi, da se financne nagrade izkaZejo kot neucinkovite. Takrat je 

potrebno vzroke poiskati v procesu, ki vodi do nagrade, in ne v nagradi sami. Za 

uspesnost sistema nagrajevanja morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji. Ti pa so 

(Vujinovic 2009): 

nagrada mora biti dovolj visoka, da si jo bo posameznik relel, saj mora ta 

vidite povezavo med svojim vedenjem in nagrado kot vzrocno posledicno; 

posameznik se mora cutiti sposobnega nalogo opraviti in dobiti obljubljeno 

nagrado; 

potrebno je postaviti jasna pravila, kdaj pride do izplaeila za uspe~nost in 

kdaj ne; 

zagotoviti pravicnost, tako v vi~ini nagrade kot pri ocenjevanju in merjenju 

uspesnosti; 

uvajanje programa nagrajevanja ne sme povzrocati prevec dodatnega dela pri 

zbiranju in urejanju podatkov 0 uspesnosti. 


V nagradah za uspesnost pa se pojavi tudi kritika Kohna (1993). Placilu po 

uspe~nosti oziroma nagradam je oCital sest slabosti, ki po njegovem unicujejo notranjo 

motivacijo zaposlenih. Te slabosti so (Zupan 2009,533): 

nagrade ne delujejo spodbujevalno. Spodbuja delo, ki predstavlja izziv; 

nagrade v resnici kaznujejo tiste, ki jih ne dobijo; 

nagrade silijo k tekmovalnosti in unicujejo odnose med zaposlenimi; 

nagrade zanemarjajo upravicene razloge; 

nagrade zavirajo tveganje; 

nagrade podcenjujejo notranjo motivacijo. 


Tabela 2.1, ki prikazuje prednosti in slabosti denarnih nagrad kaZe na to, da so med 

zaposlenimi denarne nagrade zaZelene, kar za njih prinasa prednost. Poleg tega so 

denarne nagrade enostavne, saj jih vsakdo razume in so za zaposlene dodatna spodbuda 

pri opravljanju dela, ki ga imajo v podjetju. Poleg na~tetih prednosti pa denarno 

nagrajevanje prina~a tudi svoje slabosti, saj nagrada prejeta v denatju ni obstojna, torej 

lahko ta denar hitro zapravimo in kmalu pozabimo na nagrado, ki smo jo prejeli za 

uspesno opravljanje dela. Slabost taksnega naCina nagrajevanja pa je tudi ta, da prvotni 

znesek nagrade tezko izboljsamo, ceprav pri naslednji nalogi vlozimo se vee truda kot 
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pri vseh predhodnih. Da denama nagrada postane samoumevna pa se lahko zgodi pri 

zaposlenih, ki jim je veliko do denarja. Taksni zaposleni so ze kdaj bili nagrajeni, in 

imajo vedno obeutek, da si oni zasluZijo nagrado, pa eeprav svojega dela niso opravili 

tako, kot je bilo zahtevano. 

Tabela 2.1 Prednosti in slabosti denamih nagrad 

Vir: Zupan 2009, 560. 

2.3 Nefinancne nagrade 

Poleg financnih pa poznamo tudi nefinanene nagrade. Nefinancne nagrade postajajo 

vse bolj pomembne in vse vee podjetij se odloca za omenjeni naCin nagrajevanja. S 

pojmom nefinancnih nagrad moramo razumeti, da sem spadajo vse druge oblike 

nagrajevanja, kamor pa ne sodijo neposredna denama izplaCila. Nefinanene nagrade 

delimo na materialne in nematerialne nagrade. Pri materialnih nagradah je smiselno, da 

se te nanasajo na inovativnost zaposlenega. Stem mislim na udelezbo na sejmu 0 

inovativnosti ali dodatno izobraZevanje na temo inovativnosti ter razna usposabljanja. 

To je koristno tako za zaposlenega kot za podjetje, saj prvi pridobi nova znanja in 

motivacijo za nadaljnje delo, podjetje pa se lahko se naprej zaupa zaposlenemu, da se 

poskusa se bolj dokazati. Kot verno, podjetja vse bolj cenijo cloveski kapital, zato je 

pametno vlagati v vsakega, ki pokaZe, da si zeU dodatna znanja in uspeha (Franca in 

Zimstein 2008). 

Nematerialno nagrajevanje po navajanju avtoric clanka France in Zimsteinove 

(2008) najlaZje razlozimo tako, da povemo, da so to vse tiste nagrade, ki se jih 

neposredno ne da izraziti v denarju. Najpogosteje se te pojavijo v obliki pohvale in 

priznanja. Za podelitev taksnih nagrad se podjetja najveckrat odlocijo za organiziranje 

slovesnosti, prireditve, na kateri se pred sodelavci nagrajencem izreee zasluzeno 

pohvalo. Ta lahko koristi pri predlaganju za visjo plaeo ali napredovanje v podjetju 

(Franca in Zimstein 2008). 

Dobro zastavljen sistem nagrajevanja omogoea podjetjem, da svoje zaposlene 

uspesno nagradijo. Tako se izognejo neprijetnostim, ki se pojavijo ob neuspesno 

zastavljenem sistemu nagrajevanja. V se bolj pa se v poslovnem svetu pojavlja oblika 

timskega oziroma skupinskega dela. Ta nacin dela je zelo cenjen in se je mnogokrat ze 

izkazal kot dober naein motiviranja zaposlenih, saj se le-ti med seboj spodbujajo pri 
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opravljanju dela, drug drugemu pomagajo in so pogostokrat kot skupina zaposlenih 

uspesnejsi od posameznika. Seveda je teZko vzpostaviti ucinkovit in hkrati dober sistem 

nagrajevanja, zato je pred seboj vedno potrebno imeti cilje, ki jih zelimo doseci in vizijo 

prihodnosti. Po leg tega pa je potrebno znati prisluhniti zaposlenim, ki zelijo dosegati 

cilje podjetja ter njihove pritozbe in pohvale tudi upostevati pri poslovanju. 

Sistem nagrajevanja vsekakor ne bi smel biti Ie izpolnjevanje pravilnika podjetja, 

temvec orodje, mehanizem, instrument v rokah managementa podjetja (Franca in 

Zimstein 2008). 

Pomembno pri vsem tern pa je, da zaposleni razumejo, kaj so v podjetju prioritete, 

vrednote in koncen cilj podjetja. 

2.4 Sistemi nagrajevanja, ki spodbujajo inovativnost pri zaposlenih 

Tradicionalne organizacije v danasnjem okolju ne morejo delovati uspesno, navaja 

Zupanova (2001). Vzrok za taksno delovanje organizacij je v tern, ker niso dovolj 

prozne, saj globalizacija poslovanja in vedno mocnejsa konkurenca zahtevata nenehno 

prilagajanje zahtevam poslovnega okolja in pa izboljsevanje na vseh podrocjih. V 

prihodnosti bodo obstala Ie podjetja, ki se ne bodo zgolj odzivala na spremembe v 

okolici, temvec bodo razumela delo konkurence ter se spopadala z njo in iskala nove 

poslovne priloznosti (Zupan 2001, 257). 

V sako podjetje si zeli usposobIjene zaposlene, vendar tega zgolj s sistemom 

nagrajevanja ne bodo dosegla. Tu gre v neki meri za podrocje nefinancnih nagrad 

izobraievanj, usposabljanj, seminarjev in poslovnih sestankov, kjer se lahko zaposleni 

predstavi kot dober poznavalec stroke v kateri dela. 

Kateri je tisti pravi sistem nagrajevanja, ki bo zaposlene spodbudil k inovativnemu 

razmisljanju, se pogosto sprasujejo vodje podjetij. Financno in nefinancno nagrajevanje 

nista neuporabna, vendar sta mogoce v nekaterih primerih vseeno premalo za 

zaposlenega, ki ieli biti inovativen, ki ieli doseci nekaj vec. Idealnega sistema 

nagrajevanja ni. Brezigarjeva (2005) dodaja, da kljub temu da idealni sistem 

nagrajevanja ne obstaja, so pa uCinki sistema nagrajevanja na zaposlene zelo mocni. 

Zato je tezko dolociti tisti pravi in ustrezen nacin nagrajevanja, ki bi spodbudil 

inovativnost pri zaposlenemu, saj smo si ljudje med seboj razlicni, ne Ie karaktemo, 

temvec tudi po tern katere so naSe prioritete, torej, kaj zelimo doseci na delovnem 

mestu. Ali opravljamo del0 Ie zato, da dobimo placito, in ce se se malo potrudimo, je 

nas trud poplacan z nagrado? Ali je naS cilj visji, torej, da se zavedamo, da smo 

pomembni clen v podjetju in da Iahko izboljsamo njegovo delovanje, prepoznavnost in 

konec koncev tudi povecamo dobicek? V se te lastnosti so odvisne od vsakega 

posameznika, torej lahko tu govorimo 0 samodisciplini oziroma notranji motivaciji, 

energiji, ki nas zene, da se dokaiemo in da smo za koristni predlog nagrajeni. Ne gre Ie 

za izum, lahko je to koristni predlog in primer, ki je znan ze vsem, in sicer, zlaganje 

10 

.. ~ .. -.~--~ 



Pomen uCinkovitega nagrajevanja 

skate! v skladiscu in prihranitev ali pridobitev prostora. Tudi to je ideja, katere bo vesel 

vsak, ce je le-ta na kakrsen koli naCin koristna. 

2.5 Usklajevanje interesov pri nagrajevanju 

Pri usklajevanju interesov glede nagrajevanja Zupanova (2009) pise 0 pojavu 

interesni nasprotji. Na eni strani imamo delodajalca, ki zastopa svoje interese, na drugi 

strani pa je del avec s svojimi zeljami in interesi. Ti interesi se med seboj pogosto 

razlikujejo. 

Vidik delodajalca glede nagrajevanja je predvsem stroskovni in motivacijski 

nadzor. Ti naj bi kratkorocno prispevali k vecji ucinkovitosti, dolgorocno pa k 

doseganju ciljev in strategije podjetja (Zupan 2009,525). 

Najvecja posebnost na podrocju nagrajevanja, posebno pri Slovencih, je hitro 

spreminjanje oblik nagrajevanja. Dober sistem nagrajevanja ne pomeni Ie tehnicne 

kvalitete, temvec mora biti narejen tako, da ustreza tako zaposlenim kot tudi lastnikom 

podjetja. Vedno je potrebno dobro razmisliti 0 vsakem posameznem koraku in ga kar se 

da natancno predvideti (Kostrevc in Bajuk 2008). 

Na drugi strani pa imamo zaposlene in njihov pogled glede nagrajevanja. Ti 

nagrajevanje vidijo kot placito za vlozen trud, hkrati pa tudi kot priznanje za njihove 

doseZke, znanje in sposobnosti. Ti dve skupini ljudi, katerih predstavniki se dogovarjajo 

in pogajajo, skusata uskladiti interese in zelje ter se dogovoriti 0 osnovnih pravilih glede 

nagrajevanja in plac. 

2.6 Sestavine sistema plac in nagrajevanja 

Slika 2.1, prikazuje sestavine sistema plac in nagrajevanja zaposlenih, ki pa se 

delita na statni in gibljivi del omenjenega sistema. Stalni del je odvisen od razlicnih 

dejavnikov, in sicer od tega, kaksno delo zaposleni opravlja znotraj podjetja, gibljivi del 

pa od tega, kako dobro zaposleni opravlja delo znotraj podjetja. Ali povedano z drugimi 

besedami, stalni del je nadomestilo za delovno silo oziroma delodajalcu ponujene 

cloveske vire, gibljivi del pa lahko predstavimo kot nadomestilo za nadpovprecno 

uporabo cloveskih virov oziroma za nadpovprecne dosezke (Zupan 2009,526). 
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Slika 2.1 Sestavine sistema plac in nagrajevanja 

Vir: Zupan 2009, 526. 

Omenila sem ze, da se ljudje med seboj razlikujemo. Ena izmed mnogih razlik paje 

tudi v tern, kako posameznik pojmuje pomembnost denarja zanj. Za mnoge je splosno v 

zivljenju zelo pomemben, drugi ga smatrajo Ie kot motivacijski dejavnik. Lahko trdimo, 

da so sistemi plac in nagrajevanja procesi, ki prevajajo strateske poslovne cilje in 

podjetniske vrednote v cilje ter delo posameznika in skupin. Tako delujejo kot vezno 

tkivo med strategijo in dejavnostmi za njeno uresniCitev. Z dobro vzpostavljenim 

sistemom nagrajevanja podjetje zaposlene spodbuja k zelenemu naCinu vedenja in del a 

(Zupan 2009, 533). 

Slika 2.2 Kaj je za zaposlene pomembno pri njihovem delu 

dQbrisodelavci 
zanimivo dele 
samostojnost 
osebni razvoj 

Zaposleni po kolektivni pogodbi 

Vir: Zupan 2009, 533. 

Zaposleni po individualni pogodbi 
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Slika 2.2 prikazuje, kaj je za zaposlene pomembno pri njihovem delu, in sicer se 

njihove zahteve razlikujejo tudi glede na to ali so zaposleni po kolektivni ali 

individualni pogodbi. 

V praksi se velikokrat zgodi, da prihaja do nasprotnih mnenj med delavci in 

delodajalci, vendar je potrebno najti skupno tocko, torej se uskladiti, da lahko obe strani 

normal no delujeta naprej ter opravljata svoje delo. 

Sistemi nagrajevanja se med seboj razlikujejo, vendar morajo podjetja poskrbeti, da 

pri nagrajevanju zaposlenih ne prihaja do velikih razlik. Vsak zaposleni, ki svoje delo 

opravlja z veseljem in je poleg tega se odprt za novosti, in se zeli dokazati kot 

inovativen clovek, si vsekakor zasluzi nagrado. Naj bodo uspesni in zavzeti zaposleni za 

svoje delo primemo nagrajeni, spet tisti malo manj delavni, pa naj bodo spodbujeni na 

pravi naCin, kijih bo motiviral, da bo delo tudi za njih postalo zanimivo. 

13 






3 POSEBNOSTI NAGRAJEVANJA INOV ATIVNOSTI ZAPOSLENIH 

V toeki, ki sledi born predstavila razliene definicije inovacij. Ie pa so si med seboj 

na nek naein podobne, se pa med seboj tudi razlikujejo. Inovacijo pa si vsak 

posameznik in tudi spodaj omenjeni avtorji predstavljajo in 0 njej razmisljajo ter piSejo 

na svojevrsten naein. Na podlagi tega born Iahko mnenja razlienih avtorjev sooeila, jih 

primerjala in na koncu napisala svoje mnenje. 

3.1 0 inovacijab 

Inovacije Drucker (2004) opisuje kot posebno funkcijo podjetnistva, pa naj gre za 

obstojeee podjetje, javno ustanovo ali nov posel, ki se ga osamljeni posameznik loti v 

domaei kuhinji. Pray tako pa so inovacije tudi sredstvo, s katerim podjetnik bodisi 

ustvari nove vire, s katerimi bo obogatel, bodisi obstojeee vire nadgradi z neeim, kar 

izboljsa moznost za bogatenje (Drucker 2004, 70). Inovacijaje vsaka dokazano koristna 

novost. Inovacije niso Ie tehnieno-tehnoloske novosti, temvee so lahko tudi drufbene, 

netehnoloske narave, ni pa inovacija katerakoli novost v svojem pisanju navaja Likar 

(2002, 18). Po definiciji Watermana (1987, 40) je inovacija posiedica razmisljanja 0 

ustvarjanju konkurenenih prednosti skupine zaposlenih ali posameznika, s katerimi 

svoje razmisljanje tudi realizira. Inovirati pa lahko pomeni tudi ustvariti oziroma 

spremeniti proizvod in ga predstaviti na trgu (Porter 2007). 

Eden vodilnih ekonomistov prejsnjega stoletja Schumpeter (1976) pa inovativnost 

znova opisuje na svoj naein. Zanj so inovacije ekonomske spremembe, ki so rezultat 

podjetniskega delovanja. Njegova teorija inovacij je na nek naCin podrejena teoriji 

podjetnistva. Sprememba proizvodne funkcije je misIjena kot inovacija, poleg tega pa je 

inovacijska dejavnost kot podjetniska dejavnost gibalo ekonomskega razvoja, saj porusi 

splosno ekonomsko ravnotezje krofuega toka. Podjetniki aplicirajo inovacijo, ki so jo 

pripravili inovatotji. Njihova funkcija je reformirati vzorce proizvodnje z izkoriseanjem 

inovacije ali se nepreizkusene tehnoloske moznosti za proizvodnjo novega blaga z 

odpiranjem novih virov ponudbe surovin ali novih izdelkov oziroma reorganizacijo 

industrije. Pray tako Schumpeter navaja, da do inovacij prihaja v sunkih, eetudi se lahko 

invencije pojavljajo tekoee, saj Ie-te postanejo dobiekonosne kasneje, kot so nastale 

(Freeman 1992, povzeto po Hie 2001, 33). 

Drucker, guru managementa, kot ga stevilni poimenujejo, postavija v ospredje 

organizacijske spremembe. Zanje pravi, da jih ni moe obvladati, temvee jih je mozno Ie 

predvideti. Dejstvo je, da so spremembe neizbezne, in so v obdobju, v katerem zivimo, 

postale pravilo. Izvedba sprememb je boleca in tvegana naloga, toda ce hoce 

organizacija preziveti mora spremembe spodbujati. V obdobju hitrih struktumih 

sprememb bodo usmerjevalci sprememb edini, ki bodo preziveli. Velik izziv 
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managementa v 21. stoletju je preobrazba organizacij v usmerjevalce sprememb 

(Drucker 2001, 76). 

Poleg tega pa ugotavlja, da je podrocje, kateremu danes podjetja narnenjajo najvec 

pozomosti, usmeritev v nacrtno podporo inovativnosti ali vzdrzevanje usmerjenosti v 

ustvarjanje sprememb. Brez organiziranega odpuscanja, nenehnega izboljsevanja in 

izkoriscanja uspehov, nobeno podjetje ne more biti uspesen inovator. Ce pa zeli biti se 

uspesen usmerjevalec sprememb, mora to podjetje razviti se politiko nacrtne 

inovativnosti. Nacftna inovativnost spodbuja celotno podjetje, da v spremembah isce 

priloznosti (Drucker 2001, 76). 

Za vsako podjetje je koristno, da je njihov sistem nagrajevanja dobro zastavljen, da 

slun tako zaposlenim kot njihovim nadrejenim. Pomembno pa je tudi to, da zastavljen 

sistem nagrajevanja spodbujanja inovativnost zaposlenih. Tako se vsak zaposleni 

zaveda, da bodo njegovi koristni predlogi, njegovo ustvarjalno razmisljanje primemo 

nagrajeni. V se to in se vee je lahko motivacija za opravljanje deia in hkrati motivacija 

za vse vee koristnih predlogov. 

Vsak avtor ima svojo teorijo, zato se pojavijo nekatere razlike pri interpretaciji, tudi 

ko gre za inovativnost. Z Druckerjem se lahko strinjarn, saj je njegovo mnenje, da se z 

inovacijo Iahko pojavimo na katerem koli podrocju in tako ustvarimo popolno 

spremembo, saj je inovacija lahko res Ie majhna sprememba, kot naprimer drugace 

zlozena posoda na polici. Z njo lahko uspemo, vedno pa jo je mogoee izpopolnjevati ter 

z njo vedno znova bogateti. Vse to je mogoce, saj smo Ijudje ob pojavu novitete povsem 

navduseni, eez cas pa nas nekaj na izdelku zacne motiti. Zato je dobro, da je vedno 

mozno stvar izpopolniti oziroma jo nadgraditi. 

Tudi Likar se je priblizal Druckerju, saj se strinja, da mora biti novost zares 

koristna na trgu in zanimiva za odjemalce, tudi ee je neka novost malce spremenjena po 

videzu ali ji je dodana se kaksna funkcija. Torej pomembno je, da se inovacije 

pojavljajo, se prodajajo, preizkusajo in na koncu dobijo kritiko. Kot menim sarna je 

kritika velikokrat dobrodosIa, saj se iz nje lahko nauCimo nekaj novega in koristnega za 

vnapreJ. 

Pisanje Schumpetra pa je razlieno od razmisljanja Druckerja, Likarja in Porterja. 

Schumpeter meni, da se inovacije pojavIjajo zgolj kot ekonomska sprememba in to Ie v 

podjetjih na razlicnih podrocjih. 

o inovativnosti obstaja mnogo definicij, vsak izmed nas pa si lahko ta pojem 

predstavlja cisto po svoje. Stevilni avtorji pisejo na temo inovativnosti, vendar se ne 

morejo poenotiti. Najpreprostejsa je po mojem mnenju definicija, ki pravi, da je 

inovativnost vsaka novost, ki na cilju prinese korist in je zanimiva za trg odjemalcev. 

Zato je pomembno, da zaposleni gledajo na vsak koristni predlog kot dolgorocno pot do 

uspeha celotnega podjetja. Potrebno pa je vedeti, da pre den se razvije oziroma preden 

nastane inovacija, se pred njo odvijejo stevilni drugi koraki. Invencija nastane najprej, 
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naslednji korak je potencialna inovacija, ki pomeni uporaben, a ne nujno donosen nov 

koristni predlog. Zadnji korak pri invencijsko-inovacijskem procesu paje inovacija. 

3.2 Pospe§evanje in spodbujenje inovativnega delovanja 

Inovativna klima, torej klima, v kateri zaposleni delajo, je poleg podjetniske kulture 

zelo pomemben in morda celo odlocilen dejavnik pri ustvrujanju koristnih predlogov. 

V sako podjetje ima lastno kulturo, ta pa je odvisna od znacilnosti zaposlenih, stila 

vodenja, tehnologije, ki se v podjelju uporablja in seveda od okolja v katerem se 

podjetje nahaja navaja Tschirky (2008). Pri kulturi je potrebno znati predvidevati, kako 

in na kaksen naCin se bomo stvari lotili, da bomo z nasim delovanjem dosegli zaielene 

cilje. Vsi zaposleni v podjetju imajo lastne vrednote in osebno obnasanje, ki je sarno 

njihovo, vendar je potrebno, da se vkljucijo in sodelujejo primemo delovnemu okolju 

(Tschirky 2008). 

Vsako podjetje povezuje skupek vrednot, pricakovanj, norm ter ciljev, ki jih zeli 

osvojiti. Vse to se znotraj podjetja naredi z leti sodelovanja v istem okolju ter s 

skupnimi mocmi ter enakimi interesi. Inovacijska klima podjetju daje moc in voljo k 

novim dosezkom, poleg tega pa se notranjost podjetja kaie pri obnasanju zaposlenih in 

vodstva (Kocjancic 2003). 

Zato je potrebno razvijati podjetnisko-inovacijsko kulturo, ki bo inovativnost in 

podjetnost opredelila kot pomembni in zaieleni podjetniski vrednoti. Spodbujati je 

potrebno vse aktivnosti, ki bodo med mlajsimi kot tudi med starejsimi zaposlenimi 

omogocale sproscanje in krepitev ustvarjalnega potencial a ter njegovo pretvarjanje v 

manjse ali vecje podjetniske prijeme. Posebno pomemben pa je pristop k razvoju 

podjetnosti in ustvarjalnosti mlajsih zaposlenih ter spodbujanju inovacijske dejavnosti v 

vseh segmentih podjetja. To pa lahko poimenujemo kot potrebo po iskanju in uporabi 

koristnih predlogov (Tschirky 2008). 

Zaradi vse vecje konkurence v posarneznih panogah morajo biti podjetja inovativna 

in se s konkurenco spopasti z odkrivanjem novih trgov in odjemalcev, poleg tega pa 

ohranjati kvaliteto proizvodov. Velik pomen, da podjetje doseze uCinkovitejsi razvojni 

proces kot ostala podjelja v njihovi panogi, ima inovacijska kultura. Potrebno je odkriti, 

spodbuditi in izkoristiti potencialne inovat01:je podjetja, da dokaiejo svoje zmoznosti in 

podjetje obarvajo z novo lucjo (Kocjancic 2003). 

Kako pomembna je kultura v podjetju in kako zaieleno je razvijanje inovativnosti 

tako zaradi vse vecje konkurence kot zaradi podjetja sarnega? Potrebno se je truditi in iz 

dneva v dan odkrivati zaposlene, ki jim inovativnost ni tuja, z njo pa podjetje pognati 
naprej novim izzivom naproti. 
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3.2.1 Vlri inovativnosti 

Vir inovativnosti je zelo obsezen pojem. Vir je lahko znanje nekega zaposlenega, ki 

je nagnjen k ustvarjalnem razmisljanju, h kreiranju novih koristnih predlogov, torej 

splosno inovativen. Bratozeva (2006) poleg tega navaja, da je lahko vir inovativnosti 

povsem nov kader v podjetju, ki je po koneanem studiju prisel na delo in je pripravljen 

na nove izzive ter si zeli uspeti, ali pa izkusen elovek, ki je pripravljen svoje znanje 

deliti z ostalimi zaposlenimi. K snovanju in kreiranju idej lahko povabimo zunanje 

sodelavce, strokovnjake, kot na primer drugo, sorodno podjetje ali tehnoloski center. 

Pomemben in v velikih primerih najpomembnejsi vir inovativnosti pa so kupci, 

odjemalci podjetja in pa njihovi dobavitelji. Velikokrat se kot pomemben vir izkaiejo 

tudi sejmi na katerih se predstavljajo podjetja iz razlienih strok. Tudi podatkovne zbirke 

ter znanstvena in tehniena literatura nudita velik vir inovativnosti. Potem so tu se 

internet, razna strokovna sreeanja. Ce pa vse to ne zadostuje, pa pravijo, da je vsaka 

konkurenca zdrava. Stem mislim predvsem na spremljanje delovanja in napredka 

konkurenenih podjetij. Potrebno se je namree zavedati vedno krajsega zivljenjskega 

cikla posameznega izdelka in tega, da so kupci iz dneva v dan bolj zahtevni, vendar 

hitro prilagodljivi, prav tako pa dovzetni in odprti za sprejem novih izdelkov na trgu, 

kar je Iahko Ie nov ali dodelan dizajn posameznega produkta, veeji obseg ponudbe ali pa 

poveeanem obsegu funkcij katerim sluzijo (Bratoz 2006). 

V 21. stoletju se pojavlja vse vee sprememb v poslovanju, globalizacija postaja vse 

bolj razsiljena, zivljenjski cikel proizvoda pa je vedno krajsi. Vse veeji napredek je 

zaznati v informacijski tehnologiji, ki nam omogoea vse veeje stevilo podatkov in 

informacij, ki jih na delovnem mestu potrebujemo (Merkae Skok 2005, 14-15). 

Zavedanje 0 tem, da je potrebno ceniti delovno mesto, se izobraievati, razmisljati 

inovativno ter si zastavljati jasne cilje, ki jih zelimo doseei je vee kot oeitno. Ljudje se 

vedno ostajamo tisti vir inovativnosti, ki ga je potrebno razvijati, se dokazovati, saj je 

eloveski kapital vse bolj cenjen in zazelen. 

Pojavlja se tako imenovano funkcionalno usposabljanje, kar pomeni krajso obliko 

usposabljanja zaposlenih. Podjetja Zelijo odkriti in posledieno razvijati kompetence, ki 

jih posameznik ima. Nekdo je boljsi na tehnienem, spet drugi na znanstvenem podroeju, 

razmisljanje nekoga je na poti, da odkrije koristni predlog. Zato podjetja posveeajo 

eedalje vee pozornosti zaposlenim, pri katerih zaznajo voljo za uspeh. Poleg tega vodje 

zaposlenim svetujejo glede izboljsav na razlienih podroejih, se z njimi pogovarjajo 0 

problemih, ki nastajajo, posameznik pa tako pridobi informacijo 0 napredovanju, na 

drugi strani pa organizacija dobi podatek 0 rasti intelektualnega potenciala zaposlenih 

(Svetlik 2009). 

Vire inovativnosti vse pogosteje povezujemo prav s eloveskimi viri. Vlaganje v 

izobrazevanje postaja vsakodnevna misel, saj v danasnjem svetu, ki se razvija, 

18 




Posebnosti nagrajevanja inovativnosti zaposlenih 

potrebujemo Ijudi, ki bodo taksnemu tempu lahko sledili. Zato je potrebno, da podjetje 

zaupa in verjame v zaposlene, jih spodbuja pri delovanju, saj lahko Ie s pravim 

pristopom dosezemo in uspemo uresniCiti cilje, katere smo si v preteklosti zastavili.. 

Na to temo je pisal Drucker (1999), ki opozarja na nujnost usposabljanja in 

izobraZevanja eloveskih virov v podjetju. Njegovo pisanje pa je podobno Bratozevi 

(2006) in Svetliku, saj tudi omenjena avtorja najvecji pomen vira inovativnosti dajeta 

pray na zaposlene. Poleg tega pa so mnenja, da so pomemben vir inovativnosti tudi 

dobavitelji, odjemalci, ki podjetju lahko svetujejo in jih usmerjajo na poti do cilja. 

3.2.2 Dejavniki, ki vplivajo na inovativnost zapos/enih 

Pogostokrat se dogaja, da zaposleni ne razmisljajo inovativno. Zato se zaposleni, 

manageIji na visjih ravneh sprasujejo, zakaj zaposleni ne vlozijo dovolj v svoje delo. 

Ali ga ne cenijo, hodijo na delo Ie zaradi denarja? V privatnem zivljenju ti zaposleni 

kaZejo da so sposobni narediti kaj povsem novega, zato nadrejeni vedo, da je narobe 

nekaj drugega. Torej, kako te zaposlene vzpodbuditi, da se sooCijo z izzivom tudi na 

delovnem mestu. 

Ko so zaposleni ze navajeni dolocenega naCina deIa, je ta naCin zelo teZko 

spremeniti, saj je treba narediti premik v glavah. Podjetja, ki se z inovativnostjo se ne 

ukvaIjajo tako sistematicno, pravijo, da imajo to v nacrtu, pri tern pa se ne zavedajo, da 

se ravno v tern skriva past: predolgo odlasanje lahko pomeni velike probleme, ki jih ne 

bi bilo, ee bi gradili inovativnost ze vse od zaeetka. Zato z vpeljavo sistema 

nagrajevanja inovativnosti ni smiselno predolgo odlaSati (Franca in Zirnstein 2008). 

Vendar pa je nagrajevanje Ie en vidik spodbujanja inovativnosti. Raziskave kaZejo, 

da je financna nagrada pomemben motivacijski dejavnik, vendar Ie do neke meje. 

Inovativnost zaposlenih pa ni odvisna Ie od nagrajevanja, pa naj bodo to finanene ali 

nefinanene nagrade. Po raziskavah sodec so stevilna podjetja enotna, in se strinjajo, da 

je inovativnost del njihove organizacijske kulture in del klime v kateri delajo. 

Zaposleni za predlaganje koristnih predlogov prejmejo pohvalo od nadrejenih, in 

nekaterim ze pohvala pomeni vee kot denar. Res pa je, da je vse to odvisno od 

posameznika, njegove stopnje izobrazbe, socialnega stanja, lastnih prizadevanj, zeIja in 

podobno. Zelo pomemben dejavnik pa je tudi osebna zrelost zaposlenega, saj taksna 

oseba zna razmisljati neodvisno in daje vrednost podjetju. 

Z inovativnim kadrom v podjetju Ie-to postaja bolj privlaeno za odjemalce in 

zanimivejse za konkurenco. ZaZeIeno je, da se podjetja znajo spopasti s konkurenco in 

naj jim ta da ponovni zagon za delo in odpira pot do vedno boljsih koristnih predlogov. 

Podjetja morajo znati izkoristiti ustvarjalne potenciale, poleg tega pa tudi izkoristiti 

znanje in izkusnje vseh zaposlenih v podjetju in ne Ie tistih, katerih inoviranje je 

poklicna odgovornost (Fatur in Likar 2009). 
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Naertovanje, organiziranje, vodenje in pa nadzor v procesu porajanja invencij in 

njihove preobrazbe v zapisane invencije, potencialne inovacije in inovacije v najsirsem 

krogu zaposlenih, praviloma med neprofesionainimi izumiteIji imenujemo management 

idej, ki krepi poslovno uspesnost in konkurenenost podjetja, ee je podjetje dobro 

organizirano (Fatur in Likar 2009). 

Kot kljuene dejavnike inovativnosti pri zaposlenih, Sifrar (2009), kot vodja 

uspesnega podjetja, navaja znanje zaposlenih, kateremu sledi zelja zaposlenih, da z 

boljsim, novim ter nevsakdanjim naCinom dosezejo zelene cilja. Poudarja tako 

inovativnost vsakega posameznika kot tudi timsko delo, ki ga ne definira Ie kot dele 

med zaposlenimi, temvee se v tim podjetja vkljueuje tudi sam. To tvori ekipo v 

podjetju, ki isce resitve in niza uspehe, ki so zastavijeni. 

Vsi ti dejavniki danes pomenijo vse vee in imajo z vsakim dnem veeji pomen, saj 

so ti dejavniki tudi razlogi za dobro poeutje v podjetju in dobra pot do izpolnitve 

zastavljenih ciljev in napredka. 

3.3 Vzroki za inoviranje 

Osvojiti dober trfui polozaj in postati prepoznaven, se boriti s konkurenco nikoli ni 

in nikoli ne bo preprosto. Vedno se bode dogajale stvari, ki nam bode se nepoznane, 

koristni predlogi bode vedno dobrodosIi, kjerkoli in kadarkoli se bode pojavili. Tudi 

tezave bode vedno nastajale in znova se bomo trudili, dajih resimo v Cim krajsem roku. 

V naslednjih letih se bode managerji podjetij in njihovi zaposleni zaeeli sooeati s 

stevilnimi strateskimi izzivi, ki se doslej se niso pojavili. 

Osnovni izzivi, ki nas silijo k nenehnemu celovitemu inoviranju, se kaiejo v 

naslednjih najpomembnejsih znacilnostih gospodarskih trendov (Mulej 2000), kot je 

konkurenca saj postaja vedno mocnejsa, posel je vse bolj globalen. Postopki in 

mehanizmi, s katerimi se je pred leti delo opravljajo, danes postaja zastarelo, saj so se 

stvari modemizirale. Poleg tega so razmere na svetovnih trgih nestabilne in 

zaskrbljujoCe, poslovno okolje se spreminja z neizmemo hitrostjo, postaja vse bolj 

kompleksno, slediti spremembam pa ni lahko (Mulej 2000,33). 

V se to pa z osnovnim ciljem zadovoljevati zahteve trziSca v vseh njegovih 

sestavinah, kot so kakovost, cas in cena ter stem zagotoviti uspesnost podjetja. 

Posledica, ki se pojavi zaradi teh izzivov je vsaka plat posla, od celovite strategije 

do operativnih zadev, polna novih tezav in priloZnosti. Ob tern pa naloga »delati posel« 

ostaja. Ze to je dovolj teiko, brez dodatnih bremen. Posel ali katerikoli del podjetja 

lahko prezivi in uspeva glede na take izzive z inovativnostjo (Berginc 2001, 164-166). 

Vzrokov zakaj inovirati je veliko. Vzrok je lahko odjemalec ali dobavitelj, ki nam 

predlaga neko izboljsavo, ki bo koristna tako zanj kot za podjetje, vzrok inoviranja pa je 

lahko interna potreba znotraj podjetja ali pa zunanja potreba, katero narekuje triisce. 
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Vzrok za inoviranje podjetje pogosto prepozna sarno, saj spremlja dogajanje v 

svetu, se primeIja s konkurenco ter ji poskusa slediti oziroma postati boljsi. Torej 

potrebno je slediti svetovnim trendom, ki na nek naCin narekujejo smemice dela. 

Velikokrat zasledimo tudi zaposlovanje in sodelovanje z zunanjimi viri, tu govorimo 0 

outsourcingu, ki pomeni, da najarnemo kader Ie zacasno, ko gre v podjetju za zacasno 

povecan obseg dela in tudi kot nekaksna sprememba, ki podjetju koristi s predlagano 

novostjo. Vedno pa je potrebno zaposlenim, ki imajo potencialne ideje, dati moznost, da 

svojo idejo razkrijejo, kriticno preverijo in ob ustrezni podpori realizirajo 

(Spirix.freeweb 2009). 

Inovativnost se danes omenja in je zafelena na vseh podrocjih. Nastela sem ze 

nekaj vzrokov za inoviranje, za katere menim, da so pomembni za obstanek na trziscu. 

Najpomembnejsi so zaposleni podjetja, od katerih se pricakuje, da bo njihov odziv na 

spremembo hiter, da se bodo znali soociti z zahtevarni trfisca, ki diktira tempo dela. 

Poleg tega pa je potrebno, da prisIuhnemo svojim odjemalcem in dobaviteljem, ki 

uporabljajo izdelke podjetja, zato jih morarno vedno znova znati zadovoljiti. Smiselno 

je, da se tehnologija, ki jo podjetje ima dodobra izkoristi, kar pa je uresnicljivo s 

pomocjo zaposlenih, ki tehnologijo uporabljajo in ob njej razmisljajo 0 vse vecji 

produktivnosti ter seveda novih izdelkih. 

3.3.1 Kako inovirati 

Kako inovirati, da bo to najbolj ucinkovito in uspesno? Vsaka stvar, ki se je lotimo 

je najbolj zanesljiva in lahko predvidimo nek uspeh, ce je ta sistematicno urejena. Brez 

vsakega dvoma je v tej sistematiki se vedno dovolj prostora za spontanost. A sarno 

spontana inovativnost nima velike prihodnosti. S stiko 3.1 bo v nadaljevanju 

predstavljena "hiSa inovacij" v podjetju 

Hisa inovacij se imenuje model inovacijskega managementa, ki ga je razvil AT 

Kearney. Asociacija na hi so je na mestu. Vsaka stvar v hiSi mora biti na svojem mestu 

in sluziti svojemu narnenu in uspeh je ze skoraj zagotovljen. 
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Stika 3.1 Hisa inovacij 

InovaclJska organlzaelja 
in kultura 

Management 1.ivlj. elkla inovacij 

/ L.....--__ 

, ~.. ' oj produktov I . La..nSi.r.~L:procesov LiSevanj \ 
. . ~ \ 

Omogoeevalcl: delo z IJudml. upravljanje znanJa. vodenje projektov 
in programov. kontoria in IT 

Vir: Inovativnost 2009. 

Model inovacijskega managementa, katerega je ustvaril AT Kearney, je hisa, ki je 

urejena, pospravljena, vsaka stvar v hisi mora zavzemati svoje mesto, saj Ie na ta naCin 

stvari lahko sluzijo svojemu namenu obstoja. 

Inovacijska strategija prepozna najbolj obetavna podrocja, kjer lahko malo ali 

srednje podjetje doseze izjemno stopnjo rasti dobicka z novimi produkti ali storitvami 

ali z ze obstojecimi izdelki in storitvami na novih trgih ali z novimi oziroma 

izboljsanimi procesi ali poslovnimi modeli. 

Organizacija in kultura malega ali srednjega podjetja mora podpirati inovacijsko 

strategijo, tako da lahko doseze ciljno stopnjo rasti dobicka. Podjetje potrebuje 

strukturo, kamor lahko vkljuCi zunanje partnerje v svoje razvojne procese. In kultura 

mora biti odprta za nove ideje ne glede na to od kod prihajajo. 

V upravljanju zivljenjskega cikla inovacij je veliko stopenj, kjer se lahko vodilni 

inovatorji izognejo neuCinkovitosti in zagotovijo hitro pot do dobicka. Povprecna 

podjetja se lahko osredotocijo Ie na hiter cas dostopa na trg, pozabijo pa na upravijanje 

zivljenjskega cikia inovacije po tern. 

Omogocevalci so sposobnosti, posebne tehnoIogije in ekspertize, ki ImaJO 

pomemben vpliv na rast preko inovacijskega mangementa. Usklajeni morajo biti z 

inovacijsko strategijo podjetja. 

Kot prvo mora podjetje ugotoviti, kako uspesno je pri teh posameznih elementih 

hise inovacij in ko to ugotovi, Iahko napravi potrebne korake za izboljsanje posameznih 

podroCij. Dragocenaje primerjava z uspesnimi podjetji v Evropi. 
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Predvsem se mora malo in srednje podjetje zavedati, da inoviranje ni nekaj, kar je 

sarno sebi narnen. Glavni narnen inoviranja je rast dobicka in tudi drugih dodanih 

vrednosti. To je seveda dovolj dober razlog, da je uvajanje inovativnosti smiselno tudi 

v kriznih casih (Inovativnost 2009). 

3.3.2 Kako do I'azvoja inovativnosti v podjetju? 

Inovativnost se v podjetju razvije s trudom vodstva ter zaposlenih. Pomembno je, 

da obstaja obojestranski interes, ki tezi k uresnicevanju zastavljenih ciljev. 

DanaSnje inovacije se razvijajo s pomocjo sodelovanja med zaposlenimi ter 

njihovega sodelovanja z vodstvom. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti za dobro 

komunikacijo in pretok informacij, da te dosezejo zaposlene v cim krajsem casu 

(Inovativnost 2009). 

Zaieleno je, da so si zaposleni pripravljeni pomagati, se medsebojno spodbujati in 

skupaj ustvrujati koristne predloge, ki prinasajo uspehe za posarneznike in celotno 

podjetje. Na poti do uspeha je potrebno biti pogumen in si upati povedati svoje mnenje 

ter sprejemati napake kot korist iz katere se vedno nekaj nauCis. 

Res gre za preproste stvari. Ker pa uvajanje teh elementov pomeni tudi 

spreminjanje kulture, je to pocasen in postopen proces. Najbolje se ga je lotiti preko 

odprte komunikacije z vsemi zaposlenimi in preko sodelovanja ter vkljucevanja vseh 

zaposlenih (Inovativnost 2009). 

Eden izmed pomembnejsih dejavnikov, za spodbujanje inovacij, ki ga omenja Likar 

(2009), je povezava med raziskovalci in inventotji na eni strani ter gospodarstvom na 

drugi. Vcasih se zdi, da je med njimi nepremostljiva ovira, saj raziskovalci menijo, da 

podjetja ne znajo uporabiti znanja, ki jim ga nudijo, gospodarska stran pa meni, da 

raziskovalci delajo stvari, katere za njih niso zanimive. Zaieleno je, da se omenjena dva 

nasprotnika zbliiata, saj bi tako s sodelovanjem dosegi in ustvarili dobro, uporabno 

stvar (Likar 2009). 

Obstaja kar nekaj poti, katere kaiejo smer do razvoja inovativnosti. Zelo je 

pomembno, da podjetja kmalu zacnejo vlagati sredstva v raziskave in razvoj, in da se 

poleg tega zacno zavedati, kako pomembno je spodbujanje inovacijske dejavnosti, ki 

lahko z dobrim delom na koncu prinese veliko korist. Sredstva, ki jih podjetje pridobi za 

kritje inovacijske dejavnosti so lahko subvencije ali sredstva pridobljena z opravljanjem 

lastne dejavnosti. Znati je treba ovrednotiti resnicen rezultat inovativnosti, cilje je 

potrebno postavljati korak za korakom, ti pa naj bodo premisljeni. V podjetjih, v katerih 

so inovativne ideje ze stalnica je dobro, da se se naprej uporabljajo uspesne tehnike 

ustvarjalnega razmisljanja. Zaposlene pa moramo znati motivirati na nacin, da je 

njihovo razmisljanje usmerjeno na nacin, kaj se se da spremeniti. In naj se zavedajo, da 

bo njihova ideja vedno dobrodosla in nagrajena (Likar 2009), 
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Da v organizaciji, kjer delamo, obstaja zavedanje 0 pomembnosti novih, koristnih 

predlogov je ze veliko. Kar potrebujemo SO Ie se zaposieni, ki hrepenijo po ustvarjanju 

in hkrati izpopolnjevanju. Klima, ki se nahaja v podjetju zelo vpIiva na vse zaposiene in 

jih motivira, da delo poteka gIadko, da je sodelovanje zaZeleno in da vsi sledijo istim 

ciljem. Velik pomen pri razvoju inovativnosti imajo nadrejeni, ki vodijo podjetje, 

zaposleni, ki so pripravljeni sodelovati in zunanji sodelavci, s katerimi je podjetje v 

dobrem odnosu. 

3.4 Pomen ustvarjalnosti zaposlenih 

Ustvarjalen je vsak posameznik. Med seboj se razlikujemo Ie po tern, da je nekdo 

bolj ustvatjalen na druzboslovnem podrocju, spet nekdo na naravoslovnem. Vse pa je 

seveda odvisno tudi od zelje po ustvarjanju koristnih predlogov v vsakem posamezniku 

posebej. Tu gre na nek naein za notranjo motivacijo in zeljo po necem novem, se 

neodkritem. 

Ustvarjalnost je lahko za tako malostevilni narod, kot smo mi, Slovenci, odlocilna, 

saj moramo svojo majhnost znati nadomestiti s stopnjevalno ustvarjalno silo, ce hocemo 

na tako velikem triiscu preziveti in se boriti s konkurenco (Sek 2008). 

Na trgu se vsakodnevno dogajajo spremembe, od organiziranosti podjetja pa je 

odvisno ali jim zmorejo slediti. Nekatera podjetja spremembe pravocasno zaznajo, in po 

navadi so ta podjetja uspesna in laZje sledijo in se soocajo s konkurenco. Velikokrat pa 

se zgodi, da podjetja na spremembe niso pripravljena in porabijo preveliko casa, da se 

odzovejo (Karan 2007). 

Hiter odziv podjetij na spremembe v okolici in iznajdljivost zaposlenih igra v 

danasnjem casu veliko vlogo. Pray zato stevilna podjetja posvecajo precej casa iskanju 

inovativnih zaposlenih ter se trudijo ubrati primemi nacin spodbujanja zaposlenih pri 

njihovem delu, saj postaja zavedanje 0 pomembnosti zaposlenih v podjetju vse vecje. 

Kjer se inovativnost spodbuja na vseh podrocjih podjetja, se poleg tega ustvarja 

tudi dodana vrednost, tako pri zaposienih kot tudi pri izdelkih podjetja. Zato je potrebno 

posIovne procese razumeti in jih znati prilagoditi, poleg tega pa se zavedati koliksno 

vednost ima inovativnost pri zaposienih. Za vse nasteto pa obstajajo nekateri pogoji, 

katerim, pioo Karanova (2007) je pametno slediti. Niso Ie zaposieni tisti, kateri nosijo 

najvecje breme, saj ti brez dobre organizacije mogoce ne bi bili tako ustvarjalni. V 

inovativnih podjetjih optimizirajo in izboljsujejo poslovne procese s hitrim uvajanjem 

izboljsav in so vedno pripravljeni na spremembe, torej se trudijo, da je njihov odzivni 

cas cim krajsi (Karan 2007). 

V podzavesti vsakega zaposlenega na delovnem mestu, pa naj bo to v podjetju ali 

drugje, bi morala biti misel in zavedanje 0 tern, da je vsako podjetje, malo ali veliko, Ziv 

organizem. Ta pa za zivljenje potrebuje, da dihamo z njim. Pomembno je, da se 
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zaposleni, nacelu z vodstvom trudijo biti ustvarjalni, s svojo ustvatjalnostjo pa zelijo 

dokazati, da sledijo spremembam, ki jimje kdaj tezko slediti. 

3.5 Vloga in vpliv zaposlenih pri inoviranju 

V se pogosteje lahko slisimo, kako pomembni so zaposleni v vsakem podjetju. So 

bogastvo vsakega podjetja. Njihov trud in njihovo delo je cenjeno, se vecje bogastvo pa 

v podjetju predstavljaj0, kadar razmisljajo inovativno in stem ustvarjajo koristne 

predloge za celotno podjetje. Da pa je inovativno razmisljanje se uCinkovitejse, pa je 

potrebno, da si zaposleni med seboj zaupajo, torej da je delovna klima pozitivna. 

Zaposleni bodo bolj delovni in inovativni takrat, ko bodo zacutili, da je njihovo delo 

cenjeno in da imajo vodilni dober odnos in spostovanje do vsakega zaposlenega. Danes 

zaposleni vse vee dela opravijo po skupinah, timih, kar pomeni, da sodeluje pri 

opravljanju naloge vee zaposlenih, ki si med seboj razdelijo delo. Pri tern pa so 

velikokrat uspesnejsi kot takrat, ko dele opravljajo samostojno. 

Zahteve in pogoji gospodarstva tako v zasebnem kot tudi javnem sektorju si zelijo 

novih potez in prijemov, ki bi prispevale k vedno boljsim rezultatom. V vsakem 

zaposlenem lahko najdemo nekaj v eemer se razlikuje od drugega. V sak ima neko 

specifienost, katera ga naredi posebnega, boljsega od drugega. Po taksnih zaposlenih 

danaSnja podjetja hrepenijo in iseejo neizkoriseene potenciale. Ti pa jim lahko 

pomagajo preskoeiti marsikatero oviro in kot podjetje postanejo uspesnejSi (lvanusa -

Bezjak 1998, 30). 

Zahteve gospodarstva, katere se pojavljajo tako v javnem kot zasebnem sekt01ju 

hrepenijo po novostih, ki bi prispevale k Cim veejemu dobieku. Spremeniti si zeUjo tudi 

pristope pri ravnanju z Ijudmi, kot najvecjega bogastva vsakega podjetja (Ivanusa -

Bezjak 1998, 30). 

Ustrezno ravnanje z zaposlenimi je naloga vsakega manageIja, saj je vsak izmed 

nas unikaten in potrebuje individualen pristop. Tisti manager, ki bo dobro obvladal 

skrivnosti in veseine upravljanja Cloveskih virov je na poti, ki vodi do uspeha. Konec 

koncev so pray zaposleni tisti, ki ustvarjajo dobieek, so vir koristnih predlogov in 

raznoraznih idej. 

A vtorica Ivanusa - Bezjak (1998) je v svoji raziskavi potrdila tezo, da so zaposleni 

poleg materialnih in finanenih virov ter casa, najpomembnejsa konkurencna prednost v 

neusmiljeni trzni bitki danaSnjega poslovnega easa. Najveeja moma strateska prednost 

pred konkurenco je v eloveskih potencialih ter v uspesnem vodenju kadrovske politike 

organizacije. Tega se zaveda vedno vee lastnikov in managerjev v slovenskih podjetjih. 

To dejstvo dokazuje vedno vecje zanimanje managerjev za izobraZevanja s podroeja 

kadrovskega managementa. 

Za ustvatjanje spodbudnega delavnega okolja je potrebno vkljueiti veliko 

dejavnikov in sestavin, ki ga oblikujejo. Naeela, ki so pomembna za ustvarjanje 
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spodbudnega okolja, govonJo najprej 0 spostovanju dostojanstva ter celovitosti 

posameznikov in 0 zavedanju, da smo si Ijudje med seboj razlieni ter da se razmisljanje 

vsakega posameznika razlikuje, kar pa menim, da je zelo dobro. Zaposlenim je potrebno 

vlivati moei, da se dokaiejo in jim dovoliti izraiati njihove obCutke. Vedno si je 

potrebno vzeti cas in se znati pogovoriti 0 tezavah, ki nastajajo ter jih pomagati resevati. 

Pri vsem tern pa je potrebno, da ostanemo to kar smo in imeti zaupanje sam vase, saj 

bomo Ie na ta nacin lahko pomagali sodelavcem, ee se znajdejo v teZavah. Ne smemo si 

dovoliti, da bi drugi mislili, da bi morali vi nekaj narediti names to njih. Besede kot 

moral bi, ali potrebno bi bilo, doloeeno stvar opraviti, slabijo voljo do opravljanja dela 

(Evans and Russel 2008). 

.....--------------------- 
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4 PRA VNI VIDIKI NAGRAJEV ANJA INOV ATIVNOSTI V DELOVNEM 

RAZMERJU 

Biti inovativen, pomeni, da so naSe zamisli novosti, ki jih trzisce se ne pozna ali pa 

so Ie manjsa sprememba, na nekem izdelku ali podrocju. Zavedati se je potrebno, da z 

inovativnostjo lafje sledimo konkurenci in postajamo bolj prepoznavni za odjemalce in 

dobavitelje. Ob vsem tem pa je potrebno poznati nekaj pravnih vidikov inovativnosti in 

jih pri ustvarjanju upostevatL 

Clanek na to temo sta napisali Franca in Zimsteinova (2007) ter opisujeta pojem 

inovativnosti, ki ga najveckrat povezujemo z ustvarjalnostjo in kreativnostjo 

posameznika ali skupine zaposlenih, pa ima ta pojem povezavo tudi s pravnim redom. 

Ker je inovacija na nek nacin neurejen proces, ga je potrebno izpeljati na urejen naCin. 

Tu lahko govorimo 0 dveh vrstah urejenosti, in sicer je ena urejenost na drfavni ravni in 

druga na ravni podjetij. Drzavna raven urejenosti zajema zakonodajo, urejenost na ravni 

podjetij pa se nanaSa na notranja (ne)napisana pravila podjetij, katera pripomorejo, da se 

inovacije identificirajo, spodbujajo, vrednotijo, zavarujejo, upravljajo in na koncu se 

nagrajujejo njene ustvarjalce (Franca in Zimstein 2007). 

Inovativnosti ne vzpodbujajo samo podjetja, pac pa tudi drzava preko sistema 

pravic intelektualne lastnine, kot so avtorska pravica, patent in model. Pravno varstvo 

rezultatov inovativnosti je s tega vidika pravzaprav instrument vzpodbujanja inovativnih 

naporov in nagrajevanja inovativnih dosezkov. Drzava namrec ustvarjalce (inovatorje) 

nagradi tako, da jim ob izpolnjevanju zakonskih pogojev podeli ustrezno pravico 

intelektualne lastnine. Bistvo te pravice je predvsem v tem, da ima njen imetnik 

izkljucujoco pravico izdelave, uporabe in razpolaganja s tako zavarovano stvaritvijo 

(Franca in Zirnstein 2008). 

4.1 Intelektualna lastnina in kaj se z njo varuje 

A vtorska in sorodne pravice ter industrijska lastnina tvorijo pojem intelektualne 

lastnine. Zakon 0 avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Uradni list St. 94/2004) in pa 

Zakon 0 industrijski lastnini (ZIL) urejata te lastnine. Vendar se Zakon 0 industrijski 

lastnini (ZIL, Uradni list s1. 5112006) uporablja najbolj izcrpno. 

Med pravice intelektualne lastnine, ki jih opredeljuje ZIL, sodijo stvaritve, kot so, 

patent, modeli, znamke, geografske oznacbe, dodatni varstveni certifikat, firma in 

varstvo konkurence (Tehnocenter 2009). 

Slika 4.1 prikazuje pravice industrijske lastnine in avtorske pravice, katere se med 

seboj vecinoma razlikujejo v postopku pridobitve. 
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Slika 4.1 Intelektualna lastnina 

Vir: Tehnocenter 2009. 

Varstvo nad pravico industrijske lastnine pridobimo na podlagi vlozene prijave, ta 

pa mora izpolnjevati stevilne zahteve. Medtem ko avtorska pravica nastane s sarno 

stvaritvijo dela, za njeno pridobitev pa ni potrebna nikakrsna formalnost, zanjo pa pray 

tako ni potrebno plaeevati pristojbin vzdrzevanja. Pravice industrijske lastnine zahtevajo 

placevanje pristojbin. Druga razlika med avtorsko in industrijsko lastnino pa je v tern, 

da avtorska pravica varuje avtorja pred posnemanjem, medtem, ko pravice industrijske 

lastnine imetniku dajejo izkljucno pravico uporabe in pravico do vkljucevanja tretjih 

oseb od njihove komercialne uporabe. Ti dye pravici imata tudi skupno znacilnost, 

imenovano izkljucnost, katera pomeni, da je nihce ne sme izkoriScati, brez soglasja 

imetnika pravice (Tehnocenter 2009). 

4.2 Pravno varstvo rezultatov inovativnosti v delovnem razmerju 

Pravo intelektualne lastnine za dolocene stvaritve clovekovega intelekta predvideva 

pravno varstvo v obliki pravice, ki je zasnovana podobno kot lastninska pravica. Tako 

kot lastninska pravica na nekem zemljiscu doloca teritorij, ki je naceloma v izkljucni 

oblasti lastnika, tako tudi pravica intelektualne lastnine doloca teritorij, mejo, do katere 

segajo pravice njenega imetnika, oziroma preko katere oblast imetnika pravice 

intelektualne lastnine ne sega. To velja tako za patent in model, ki sta pravici 
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industrijske lastnine, urejeni v ZIL, kot tudi za avtorsko pravico, ki je urejena V ZASP 

(avtorska in sorodne pravice + pravice industrijske lastnine = pravice intelektualne 

lastnine) (Franca in Zimstein 2007). 

Zakon 0 industrijski lastnini (ZIL, Uradni list st. 5112006) doloca vrste pravic 

industrijske lastnine in postopke za podelitev in registracijo teh pravic, sodno varstvo 

pravic in zastopanje strank v postopkih tega zakona. Pravice industrijske lastnine so po 

omenjenem zakonu definirane kot patent, model, znamka ter geografska oznacba. 

Zakon 0 avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) pa ureja pravice avtorjev na njihovih 

delih s podrocja knjizevnosti, znanosti in umetnosti ter spadajo k avtorskim pravicam. 

Poleg tega pa ZASP ureja tudi pravice filmskih, radijskih in televizijskih organizacij ter 

zaloznikov. Poleg teh pa ZASP ureja tudi individualno in kolektivno uveljavljanje 

avtorske in sorodnih pravic (Trampuf 1997, 15). 

Trampuf (1997) navaja, da se pravo intelektualne lastnine deli na dye veliki 

podrocji, in sicer avtorsko pravo in pravo intelektualne lastnine. Avtorsko pravo ureja 

avtorske in sorodne pravice ter pravo industrijske lastnine, ki ureja patente, vzorce, 

modele in znamke (Trampuz 1997, 16). 

Patent je od vlade podeljena izkljucna pravica do izdelovanja, uporabe ali prodaje 

izuma, obicajno za neko doloceno (omejeno) obdobje. Patent je obenem pravica, katere 

narava je izrazito negativna: imetnik patenta lahko ostalim osebam prepreci uporabo, 

izdelovanje ali prodajo izuma, varovanega s patentom, in sicer za dolocen cas 

(praviloma 20 let). V zameno za to »ekskluzivno zaScito« pa mora izurnitelj svoj izum 

razkriti, kar naj javnosti omogoci, da se seznani z dosezenim stanjem tehnike ter se na 

podlagi ze dosezenega nadalje tehnicno/tehnolosko razvija. 

Za pridobitev patenta morajo biti izpolnjeni stiri osnovni pogoji, ki jih opredeljuje 

Zakon 0 industrijski lastnini (ZIL): 

dolocena stvaritev mora biti izum (= tehnicna resitev nekega tehnicnega 

problema); 

izum mora biti industrijsko uporaben, 
izum mora biti nov in 
izum mora biti inventiven. 

Poleg tega bi kot peto merilo (pogoj) patentibilnosti lahko uvrstili tehnicno naravo 

izuma, kar pomeni, da se mora izum nanasati na podrocje tehnike ter predstavljati 

tehnicno resitev problema. 

Odkritja, znanstvene teorije, matematicne metode in druga pravila, nacrti in 

postopki za duhovno aktivnost se neposredno ne stejejo za izume, saj jim manjka zlasti 

tehnicna narava. Pray tako se patent ne more podeliti za izume, uporaba katerih je v 

nasprotju z javnim redom ali moralo (na primer pisemske bombe), in za izume 

kirurskega ali diagnosticnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporabljajo 

neposredno na cloveskem ali zivalskem telesu (razen izumov, ki se nanaSajo na izdelke, 
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ki se uporabljajo pri takem postopku). Katere inovacije so na tem podroeju lahko 

predmet patenta in katere ne, predpisuje Uredba 0 pravnem varstvu biotehnoloskih 

izumov (Franca in Zimstein 2007). 

Poleg patenta, katerega veljavnost je 20 let od datuma prijave, obstaja se patent s 

skrajsanim trajanjem, s katerim se varujejo izumi, ki so novi in industrijsko uporabljivi, 

vendar je pri njih stopnja inventivnosti nizja (niso rezultat inventivnosti, pac pa so 

dosezeni z ustvrujalnim delom). Ta patent velja deset let od datuma prijave, vendar ga ni 

mogoee pridobiti za izume postopkov (na primer majhna skatlica za sminko, ki ima na 

notranji strani prilepljeno ogledalce) (Franca in Zimstein 2007). 

Model je pray tako kot patent kot pravica industrijske lastnine urejen v Zakonu 0 

industrijski lastnini, lahko pa se varuje tudi kot avtorska stvaritev. Po ZIL je model 

pravno zavarovan zunanji videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. Imetnik 

modela ima izkljucno pravico do njegove uporabe, pray tako pa lahko prepreei uporabo 

vsem tretjim osebarn, ki za to nimajo njegovega soglasja. Uporaba videza izdelka, 

zavarovanega z modelom, obsega zlasti izdelovanje, ponujanje, dajanje na trg, uVaZanje, 

izvafanje ali uporabljanje izdelka, na katerega se ta videz nanaSa, pa tudi na 

skladiseenje tega izdelka za navedene namene. 

Z modelom se med drugim ne more zavarovati videz izdelka, ki ga doloca zgolj 

njegova tehnicna funkcija, na primer videz konice izvijaca, kot tudi ne videz, ki vsebuje 

ali posnema znarnenja, embleme, grbe, zastave, ime in kratico kaksne drzave ali 

mednarodne organizacije ali njen znak brez dovoljenja pristojnih organov, ali videz, ki 

nasprotuje javnemu redu in morali. Model traja enG ali vee petletnih obdobij, v veCini 

evropskih drzav najvec 25 let od dneva vlozitve prijave. 

Novi videz izdelka pa je lahko varovan tudi kot avtorsko delo, skladno s pogoji, ki 

jih doloea ZASP (vee 0 tern v naslednjem odstavku). Pri varstvu novega videza 

izdelkov gre torej za dela uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, ki so lahko 

varovana bodisi v okviru avtorskega prava bodisi v okviru prava industrijske lastnine. 

Gre dejansko za sistem kumulativnega varstva: ce so izpolnjeni pogoji po ZASP in po 

ZIL, se lahko novi videz izdelka varuje po obeh, torej kumulativno (Zimstein 2007). 

Temeljna razlika med varovanjem novega videza izdelka v okviru prava 

industrijske lastnine, torej z modelom ter v okviru avtorskega prava, je v postopku 

oziroma naCinu pridobitve varstva. Varstvo pravic industrijske lastnine je lahko 

podeljeno sele po koncanem postopku registracije (model) oziroma prijave (patent) in 

sarno ob izpolnjevanju predpisanih formalnih in vsebinskih pogojev, za pridobitev 

avtorskih pravic pa taksnih postopkov ni (Zimstein 2007). 

A vtorska pravica je pravica intelektualne lastnine, ki obstaja na razlicnih delih s 

podrocja znanosti in umetnosti, pri nas je urejena v Zakonu 0 avtorski in sorodnih 

pravicah. Za razliko od pravic industrijske lastnine (ki so urejene v ZIL), pridobitev 

katerih je vezana na razlicne formalnosti, se avtorska pravica pridobi ze s sarno 
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stvaritvijo (nastankom) avtorskega dela Avtorska pravica pripada avtoIju, to je osebi, ki 

delo tudi ustvari. Kot ostale pravice intelektualne lastnine je negativne narave, saj je 

njeno bistvo v tern, da onemogoca vsem ostalim (razen avtorja) kopiranje, uporabljanje, 

objavljanje ali kakrsnokoli drugo uporabo avtorskega dela (Zimstein 2007). 

Kot predmet avtorskih pravic avtorsko pravo obravnava avtorska dela, pri katerih 

moramo prepoznati in razlikovati med izumi, ki so predmet patentov kateri spadajo med 

ustvarjalne dosezke tehnicne narave. Poleg zgomjih navedb TramptiZ navaja poglavitne 

lastnosti avtorskih del kot je novost in industrij ska uporabljivost (TramptiZ 1997, 29). 

Ostale inovacije, tehnicne in druge (netehnicne) izboljsave z vidika prava 

industrijske lastnine zaradi pomanjkanja inventivne ravni pri resevanju tehnicnega 

problema ne uzivajo posebne obravnave in niso predmet varstva kaksne pravice 

industrijske lastnine. Vzpodbude glede teh drugih inovacij se urejajo drugace: ne na 

naCin izkljucne pravice, ki jo podeljuje drZava, paC pa pogodbeno, na ravni kolektivnih 

pogodb, pogodb 0 zaposlitvi, drugih pogodb ali intemih aktov delodajalca, predvsem pa 

z ustreznim sistemom nagrajevanja. Vec bomo 0 tern govorili v nadaljevanju (Zimstein 

2007). 

Inovacije pa so lahko varovane tudi drugace, ne Ie kot pravice industrijske lastnine, 

pac pa kot poslovna skrivnost. Ta nacin varovanja pride v postev predvsem za »ostale 

inovacije«, tehnicne in druge izboljsave, ki zaradi neizpolnjevanja pogojev niso 

»sposobne« pridobiti varstva v obliki katere od zgoraj opisanih pravic industrijske 

lastnine. Denimo, bistvena znacilnost posIovne skrivnosti je namrec ta, da gre za 

podatek, znan Ie dolocenemu in omejenemu krogu ljudi. Kadar gre za inovacijo v obliki 

boIjse kakovosti proizvoda, ki je na zunaj vidna, oziroma ki se jo lahko odkrije brez 

vecjih tezav, le-ta ne bo mogla biti varovana v obliki poslovne skrivnosti. Kadar pa gre 

recimo za inovativen, izboljsan delovni postopek, ki ga izvaja Ie omejen krog Ijudi 

znotraj podjetja in ki ni znan sam po sebi, ima to doloceno vednost, znanje (podatek), ki 

za podjetje pomeni konkurencno prednost in katerega odkritje bi podjetju povzrocilo 

obcutno skodo. Taksno vednost, znanje (podatek) je treba varovati v obliki poslovne 

skrivnosti, kar se obicajno do loci v splosnem aktu delodajalca, lahko pa to vsebuje tudi 

posamicni akt (na primer izjava 0 varovanju dolocene poslovne skrivnosti, pogodba 0 

delu in podobno). Poleg podatka, ki je kot poslovna skrivnost oznacen v aktih druzbe, se 

kot poslovna skrivnost steje tudi podatek, za katerega je ocitno, da bi nastala obcutna 

skoda, ce bi zanj izvedela nepooblascena oseba. Varovanje poslovne skrivnosti po nasi 

zakonodaji sodi ze med temeljne obveznosti delavca. 

Vcasih je varstvo inovacij v obliki poslovne skrivnosti celo bolj primemo kot 

varstvo v okviru prava industrijske lastnine (Zimstein 2007). 
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Pravni vidiki nagrajevmya inovativnosti v delovnem razmerju 

Lahko gre na primer za vzorec modne tkanine ali za drugaeno modno stvaritev, ki 

bo pomembna Ie enD sezono. Ta vzorec (nov videz) bo podjetje varovalo kot poslovno 

skrivnost, dokler ne bo tkanina prisla v promet ali na ogled. Ce gre na primer za izum, 

ki izpolnjuje vse pogoje za patentno varstvo, pa ga podjetje ne zeli razkriti, se lahko tak 

izum varuje v obliki poslovne skrivnosti. Tu bo s10 predvsem za tiste izume, ki se jih ne 

da kar tako posnemati. Poleg tega so s pridobitvijo patenta povezani precejsnji stroski, 

sploh ee se zeli pridobiti patent v vee drzavah; v takih primerih se podjetja mnogokrat 

raje odloeijo za varstvo v obliki poslovne skrivnosti. Nenazadnje je lahko varstvo v 

obliki poslovne skrivnosti dopolnilo varstvu s pravicami industrijske lastnine, na primer 

za varstvo izuma do njegove prijave za pridobitev patenta (Zimstein 2007). 
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5 	 RAZISKA V A 0 UV AJANJU IN NAGRAJEV ANJU KORISTNIH 


PREDLOGOV 


Podjetje, v katerem sem zelela pridobiti odgovore na vprasanja na anketo, ki sem jo 

sestavila, je podjetje Duropack - Tespack, d. o. o. To podjetje se ukvarja s proizvodnjo 

kartonske embalaie, v proizvodnji ima zaposlenih 73 Ijudi, komerciala podjetja pa 

zaposluje nekaj deset Ijudi. Ker se moja diplomska naloga nanaSa bolj na zaposlene kot 

na vodilne podjetja, sem anketirala samo proizvodne delavce. Vprasalnik sem lastno 

oblikovala, v pisni obliki pa ga je izpolnjevalo 60 sodelujocih, zaposlenih v proizvodnji 

podjetja. Tu je delo razporejeno med operateIje, delovodje in pa strojnike. Namen 

raziskave, je od zaposlenih v proizvodnji izvedeti in pridobiti njihova splosna mnenja 0 

nagrajevanju in pa kako je z nagrajevanjem v njihovem podjetju. Vprasalnik je v 

priponki 1 diplomske naloge. 

5.1 Metodologija 

Raziskava temelji na anketi, ki je bila izpeljana v podjetju, kjer se zaposleni 

ukvarjajo s proizvodnjo kartonske embalaie. Vprasalnik je bil sestavljen na podlagi 

nekaterih do sedaj dosezenih znanj na temo nagrajevanja in inovativnosti zaposlenih v 

podjetjih. VpraSalnik sem razdelila na dva sklopa in sicer, prvi sklop, ki zajema splosno 

mnenje 0 nagrajevanju. Drugi sklop pa se dotika nagrajevanja inovativnosti v samem 

izbranem podjetju. Zelela sem anketirati 60 zaposlenih, kar pa mi je tudi uspelo. 

5.2 Rezultati ankete 

Na naslednjih slikah so prikazani rezultati anketnega vprasalnika, pri katerem so 

sodelovali zaposleni podjetja Duropack - Tespack. Graficno so prikazana Ie vprasanja in 

odgovori, ki so v anketnem vpraSalniku po pridobljenih odstotkih najbolj izstopali. 

Ostale trditve, katerih rezultati so bolj sorazmerni od prikazanih, pa sem pokomentirala. 

33 




Raziskava 0 uvajanju in nagrajevanju koristnih predlogov 

Graf 5.1 Starost sodelujocih 

Na anketni vpraSalnik je odgovaJjalo 60 sodelujoCih, od tega je bilo 37 moskih in 

23 zensk. Starosti sodelujoCih so prikazane na sliki 5.1 in se med seboj zelo razlikujejo, 

saj je kar 29 sodelujoCih starih od 31-40 let, 14 sodelujoCih dosega starost med 41-50 

let, 13 od 60 anketiranih steje med 20-30 leti, 2 sodelujoea dosegata starost pod 20 let in 

pray tako 2 dosegata starost nad 50 let. Podjetje ima tako zaposleno razlieno delovno 

silo, ki svoje delo opravljajo po svojih najboljsih moeeh. 

Graf 5.2 Delovna doba sodelujocih 

Na sliki 5.2 je prikazana delovna doba sodelujoCih pri anketnem vpraSalniku. Tako 

kot se razlikujejo starosti sodelujoeih, se med anketiranimi razlikuje delovna doba 

sodelujoeih. Od 60 sodelujoCih pri vprasalniku so trije zaposleni manj kot 1 leto, 22 

med 1 in 5 leti, 15 jih je zaposlenih med 6 in 10 leti, 8 zaposlenih jih to delo opravlja 

med 16 in 20 leti, 6 sodelujoeih pa je v podjeuu zaposlenih 20 let in vee. 
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Graf 5.3 Delovna mesta sodelujocih 

Zaposleni podjetja se med sehoj razlikujejo tudi po funkciji, ki jo imajo za 

opravljanje svojega dela, kar prikazuje slika 5.3. Vecina zaposlenih opravlja delo 

strojnika V proizvodnji podjetja, in sicer je to kar 27 od 60 sodelujoCih. Sledijo 

delovodje, katerihje 22 od 60 sodelujoCih, in pa 11 operaterjev. 

Slika 5.4 prikazuje nagrajevanje inovativnosti zaposlenih in predstavlja vprasanja, 

ki so se na splosno nanaSala na nagrajevanje inovativnosti 

Graf 5.4 Nagrajevanje inovativnosti (v odstotkih) 

V prvem delu anketnega vprasalnika je hilo zastavljenih devet vpraSanj. lzstopala 

pa so stiri vpraSanja, katera sem predstavila tudi graficno. Dve tretjini sodelujoci se 

strinja, da ima denarna nagrada velik pomen pri opravljanju dela, slaha tretjina 

sodelujoCih se s to trditvijo zelo strinja. Majhen odstotek pa jih meni, da denama 

nagrada ne predstavlja velikega pomena pri opravljanju dela. Na podlagi zgoraj 

navedene trditve, lahko povzamem, da je za sodelujoce velik motivacijski dejavnik pri 

delu denama nagrada. 
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Naslednja trditev, katere rezultati so izstopali pa je bila, da irnajo zaposleni pri 

nastajanju inovativnih idej najveeji pornen. Stem se je strinjalo vee kot tri eetrtine 

sodelujoeih, dobra desetina pa se je stem zelo strinjala. Torej lahko vidirno, da se 

sodelujoCi zavedajo, kako so pornernbni za podjetje, irnajo sami 0 sebi pozitivno rnnenje 

in se poeutijo, da res pripadajo podjetju. Posledica tega zavedanja pa je dobro 

opravljanje vsakdanjih nalog, ki jih irnajo. 

S trditvijo, da je poleg prirneme nagrade pornernbno tudi raznoliko delo, se stem 

sploh ni strinjala slaba sedrnina sodelujoCih, dye petini sodelujoCih je odgovorilo, da se 

s to trditvijo ne strinjajo, petina se je s trditvijo strinjala, kar tri desetine sodelujoCih pa 

se je s trditvijo zelo strinjalo. Na posamezne trditve so sodelujoei odgovarjali zelo 

raznoliko. Iz grafa je razvidno, da jim opravljanje raznolikega dela veliko porneni, torej 

pri delu ne razrnisljajo Ie 0 denami nagradi. 

Da so inovativne ideje rezultat zavestnega razrnisljanja zaposlenih, se slaba tretjina 

sodelujoCih sploh ni strinjalo, dobra polovica se s ponujenirn odgovororn ni strinjala, 

dobra desetina pa je bila enotna pri odgovoru, da se s trditvijo niti ne strinjajo. Iz tega 

odgovora lahko sklepam, da se sodelujoei zavedajo spontanega nastajanja inovativnih 

idej. 

Drugi sklop anketnega vprasalnika, ki ga predstavlja graf 5.5, z naslovorn 

Nagrajevanje inovativnosti v podjetju Duropack - Tespack, je sestavljalo 19 trditev. 

Izrned teh sern izbrala sedern trditev, ki so se rni zdele najbolj zanirnive in so se rned 

seboj najbolj razlikovale glede na odstotek posameznih trditev. Te sern predstavila na 

grafu, za preostale trditve se nisern odloCila, da jih grafieno predstavirn, saj so si bili 

odgovori sodelujoeih precej podobni, poleg tega tudi vprasanja niso atraktivna v 

prirnerjavi z izbranirni ter grafieno predstavljenirni trditvami .. 
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Graf 5.5 Nagrajevanje inovativnosti podjetju Duropack - Tespack 

Prva trditev, katere odgovori so bili zelo zanimivi, raznoliki in primemi za graficno 

predstavitev je bila trditev, daje moje razmisljanje inovativno. Da se s to trditvijo sploh 

ne strinjajo, ni odgovoril nihce izmed anketiranih. Slabih 25% anketiranih je 

odgovorilo, da se s trditvijo ne strinjajo. To je kar velik odstotek in tu sem se sprasevala 

ali sodelujoci niso dovolj samozavestni, da bi na vpraSanje odgovorili drugaee, ali pa se 

zavedajo da v svoji delovni dobi niso predlagali nic nov ega ali vsaj drugacnega. Slaba 

tretjina sodelujocih se s trditvijo, da razmisljajo inovativno niti ne strinja. Vendar pa je 

nato dobra polovica sodelujocih odgovorila, da se z omenjeno trditvijo strinjajo. 

Majhen odstotek sodelujocih pa se je zelo strinjal s trditvijo, da je njihovo razmisljanje 

inovativno. 

Da zaposleni z dobrimi idejami v podjetju napredujejo, se je zelo strinjala dobra 

polovica sodelujoCih, petina se jih strinja s trditvijo, slaba petina sodelujocih se niti ne 

strinja, majhen odstotek pa se s trditvijo ne strinja. V se to bi lahko bil tudi rezu]tat zelje 

posameznika kako do napredka in pozrtvovalnosti ter zelje po samodokazovanju. 

Menim, da ce vodstvo napredovanja ne bi omogocalo, bi bili odgovori, ki so dosegli 

najvecje odstotke drugacni. 
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Dobri dye petini sodelujoeih pri anketnem vprasalniku se je s trditvijo, da se s 

sodelavci pogostokrat dopolnjujejo pri ustvarjanju koristnih predlogov zelo strinjala .. 

Slabi dye petini anketiranih se z odgovorom strinjata, dobra petina se strditvijo niti ne 

strinja, petina sodelujoCih pa se s to trditvijo ni strinjala. Kot vemo, se v vsakem 

podjetju najdejo osebe, ki so pripravljene sodelovati in si pomagati in pa taksni 

zaposleni, ki se ddijo sami zase, ne zelijo sodelovati in po navadi so to ljudje, ki sami 

sebi ne zaupajo dovolj. 

Skoraj polovica sodelujoeih pa si zeli vee izobraz.evanja na temo inovativnosti. 

Slaba tretjina sodelujoeih je odgovorila, da se s trditvijo 0 veeji meri izobraz.evanja 

strinjajo. Petina sodelujoeih se niti ne strinja s to trditvijo, dobra desetina se s trditvijo 

ne strinja, kar pomeni, da si izobraz.evanja na temo inovativnosti ne zelijo, majhen 

odstotek sodelujoeih pa se s trditvijo sploh ne strinja. Iz tega pa lahko sklepam, da 

majhen odstotek pri nekaterih trditvah kaz.e na nezainteresiranost sodelujoCih za vee 

znanja ali pa je ta rezultat posledica visoke delovne dobe in zelje po izobraz.evanju 

preprosto nimajo. 

Da imajo mlajsi kadri vee inovativnih idej, se je zelo strirtiala slaba desetina 

sodelujoeih, sledila je dobra petina sodelujoeih, ki so se s trditvijo strinjai, slaba petina 

sodelujoeih pa se niti ni strinjala, da imajo mlajsi kadri podjetja vee inovativnih idej. 

Majhen odstotek se ni strinjal z veejo inovativnostjo mlajsih kadrov podjetja, slaba 

polovica pa se s trditvijo sploh ni strinjala. 

Dobre tri petine sodelujoeih se je zelo strinjalo s trditvijo, da podjetje z 

inovativnimi idejami postaja vsak dan moenejse, slaba petina sodelujoCih se je s 

trditvijo strinjala, slaba desetina sodelujoeih se s trditvijo niti ni strinjala. Slaba desetina 

anketiranih je z enakim delezem odgovorila na odgovora, da se s trditvijo ne strinjajo in 

pa da se s trditvijo sploh ne strinjajo. 

V podjetju Duropack - Tespack med vee kot 50% zaposlenih prevladuje zavedanje, 

da podjetje z inovativnimi idejami vsakodnevno postaja moenejse na trgu. Z omenjeno 

trditvijo se strinja tudi petnajstina ostalih sodelujoCih pri anketnem vprasalniku, osmina 

se s trditvijo niti ne strinja, kar lahko kaz.e na krajso delovno dobo sodelujoeega in 

nepoznavanje delovnega okolja ter vrednot podjetja. 0 pomembnosti inovativnih 

predlogov v podjetju s trditvijo ne strinja in pa sploh ne strinja sedmina sodelujoCih. 

Da z nastajanjem inovativnih idej v podjetju, posledieno pridobi nove odjemalce, se 

desetina sodelujocih sploh ni strinjala. Slaba desetina se s trditvijo 0 novih odjemalcih 
ni strinjala, slaba cetrtina sodelujocih pa se z dano trditvijo niti ni strinjala. Dobra 

polovica se je strinjala, da se z inovativnimi idejami lahko pridobijo novi odjemalci 

podjetja, majhen odstotek sodelujoeih pa je se je s trditvijo zelo strinjal. 

Odgovori sodelujocih se glede na opravljanje dela in dosezene delovne dobe v 

podjetju razlikujejo pri nekaterih odgovorih na posamezna vprasanja. Ta razlika se med 
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njihovimi odgovori pojavi zaradi razlicnih funkcij, ki jih opravljajo v podjetju in pa 

dosezene delovne dobe. 

Delo operaterja je, da nadzira kvaliteto vhodnih materialov v skladu s predpisi 

podjetja, njegova naloga je tudi vodenje evidence 0 proizvodnji ter zastojih na strojih. 

Dolmost, ki povezuje operaterja in strojnika je ta, da aktivno sodelujeta z vodjami pri 

definiranju in doseganju zastavljenih ciljev ter zagotovitvijo urejenega, varnega, Cistega, 

zdravega ter cloveku prijaznega delovnega okolja. 

Razlika med del om operateIja in strojnika je, da strojnik zagotovi pripravo stroja za 

obratovanje, poleg tega pa mora zagotoviti ustrezno in pravilno ravnanje s stroji ter 

obvescati nadrejenega 0 morebitnih nepravilnostih na stroju. 

Delovodja mora biti tako kot strojnik in operater urejen, posten ter mora imeti 

spostljiv ter dober odnos do sodelavk in sodelavcev. Pri svojem delu mora biti natancen 

in pozoren na vsakem koraku, saj kontrolira tako operaterje kot strojnike v proizvodnji. 

Ko pride do zastoja stroja, strojnik obvesti delovodja 0 napaki, ta pa mora poskrbeti, da 

se strojnik zaposli z drugimi deli in nalogami. Naloga operaterja in strojnika je, da 

aktivno sodelujeta z delovodjo, poskrbita za tekoco komunikacijo in medsebojno pomoc 

ter posvetovanje glede izdelave koncnega izdelka. Pomembna stvar pri vseh treh je, da 

natancno, vestno, zanesljivo in iznajdljivo opravljajo svoje delo. 

Med funkcijami operaterja, delovodje in strojnika se pojavljajo majhne razlike pri 

njihovih nalogah, vendar so te razlike velikokrat opazne. Da je delo v podjetju dobro 

organizirano, pricajo uspehi podjetja, katerih ne bi bilo brez zanesljivih in delovnih 

zaposlenih (Duropack - Tespack 2010). 

5.3 Priporocila podjetju 

V druzbi Duropack - Tespack pojmujejo kakovost kot kljucno sestavino podjetniske 

kulture in poslovne filozofije. Kakovost izdelkov je eden od temeljnih ciljev podjetja in 

zanj si prizadevajo vsi zaposleni. 

Po rezultatih prvega dela ankete, ki se na splosno nanaSa na nagrajevanje 

inovativnosti, so rezultati pokazali, da zaposlenim podjetja Duropack - Tespack denarna 

nagrada pomeni zelo veliko pri opravljanju dela. Ker je glavni motivacijski dejavnik 

pray denama nagrada, bi podjetju predlagala, da zaposlene poskusa motivirati na kaksen 

drug naCin. To pa je lahko, na primer, nefinancno nagrajevanje ali dodatno 

usposabljanje za inovativnega zaposlenega, izobrafevanje na temo inovativnosti, in pa 

da podjetje zaposlenemu omogoci predstavitev novega izdelka na sejmu. 

Podjetju bi predlagala, da zaposlenim predstavi pomembnost in vrednost 

raznolikega dela, ter da denama nagrada ni vse, kar v podjetju lahko osvojijo. S 

predstavitvijo 0 pomembnosti raznolikega dela naj jih osvestijo, kako zanimiva je lahko 

njihova dejavnost. Poleg tega pa se pray s taksnim, raznolikim delom, da doseci dobre 

rezultate in v sebi prebuditi inovativnost. 
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Da se zaposleni podjeua zavedajo, kako pomemben vir inovativnosti so, je prav 
tako razvidno iz ankete. Za nastanek taksnih rezultatov je zasluZeno tudi vodstvo 

podjetja, ki sodeluje s proizvodnjo ter jim svetuje pri nastajanju novih predlogov. 

Anketa je pokazala, da gre za dober odnos med zaposlenimi in vodstvom, zato naj 

podjetje se naprej ohranja taksen odnos in delavcem omogoea dobro inovacijsko klimo. 

Uvesti je potrebno predstavitve njihovih poklicev, torej posameznih funkcij zaposlenih 

podjetja, da se le-ti sami spomnijo svojih nalog. Poleg tega pa bi morali uvesti 

predstavitve poklicev podjetja Duropack - Tespack na informativnih dnevih in drugih 

dogodkih, da tudi zaposleni zopet dobijo obeutek, kako cenjeno je rijihovo delo. 

Potrebno je organizirati serninarje na temo inovativnosti, stern pa zaposlenim 

predstaviti vez med njimi in podjetjem ter podjetjem in njegovimi odjernalci. Predlagala 

bi, da vodstveni kader ozavesti zaposlene, kako pomembno je njihovo sodelovanje injih 

spodbudi k inovativnem razmisljanju, saj je to pornembno tako za prepoznavnost 

podjetja na trgu kot za bodoee odjemalce izdelkov podjetja. 

Kot dobra pot do uspeha se je izkazalo timsko delo, saj ima vsak zaposleni moznost 

pokazati svoje znanje, predstaviti svoje zamisli ter izkusnje deliti z ostalimi 

zaposlenimi. Omenjeni nacin sodelovanja zaposlenih privede do novih, zanimivih 

izdelkov, ki jih triisce vedno znova potrebuje. Zato podjetju predlagam vee dela v 

skupini, saj se je v drugem delu anketnega vpraSalnika izkazalo, da se zaposleni 

premalo zavedajo pomembnosti medsebojnega sodelovanja. Podjetje bi moralo na 

sestankih zaposlene veekrat opomniti in jih seznaniti, da je lahko vsak zaposleni 

inovativen, ce je za delo dobro motiviran in ima tudi sam zeljo po ustvarjanju. Naloga 

podjetja je, da vse zaposlene motivira in seznani s pomembnostjo koristnih predlogov in 

da ti kaj kmalu postanejo del inovativnih zaposlenih podjetja. 
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6 SKLEP 

Nagrajevanje zaposienih za njihov doprinos k izboljsanju poIozaja podjetja na trgu, 

veeji konkurenenosti ali kakrsnekoli druge inovativnosti, je v sodobnih, modemiziranih, 

uspesnih podjetjih postalo ze skoraj stainica, saj skoraj ze ni vee podjetja, ki ne bi imelo 

vzpostavljenega sistema nagrajevanja bodisi finanenega oziroma materialnega bodisi 

nematerialnega. V Sloveniji se vedno ostaja, glede na opravljene raziskave, denama 

nagrada velik in pomemben stimulans pri opravljanju dela. Podjetja se razlikujejo tako 

po dejavnostih, ki jih opravljajo kot tudi po oblikah nagrajevanja. Vsekakor pa se lahko 

strinjamo, da je in mora biti vsaka nagrada eimbolj vzpodbudna za zaposlenega. V 

sodobnem casu so spremembe neizbefue, so nujne, zato je potrebno zaposlene znati 

ustrezno stimulirati pri razvoju in zasnovi sprememb, saj Ie stem podjetje dobiva nove 

priloznosti za siritev, boljso prepoznavnost ali veejo konkurenenost na trgu. Priznanja in 

nagrade morajo vzpodbuditi kulturo med zaposlenimi, ki jo podjetje zeli doseCi. 

V sako podjetje je ziv organizem, zaposleni so tako njegovo najvecje bogastvo, vsaj 

takrat, ko je razmisljanje teh zaposlenih produktivno in polno koristnih predlogov. 

Vodje podjetji morajo zagotoviti taksno delovno okolje, da v njem zaposleni radi delajo, 

imajo pozitiven pristop do dela in imajo obcutek, da je njihovo delo cenjeno. Vlaganje v 

zaposlene pomeni nalozbo v dolgorocno poslovno uspesnost podjetja in ne kratkoroeni 

strosek. Ce se vodstvo podjetja zaveda tega dejstva, si bode zagotovili inovativne kadre, 

drugaee jim bodo le-ti pobegnili h konkurenci in izguba bo ogromna. S pomocjo ankete, 

ki sem jo izvedla v podjetju Duropack - Tespack,sem ugotovila, kako lahko podjetje 

motivira svoje zaposlene, kaj je za zaposlene pomembno pri ustvarjanju inovativnih, 

kreativnih predlogov in kako je s tern v praksi. Skusala sem podati usmeritve podjetju 

za vecjo in ueinkovitejso stimulacijo zaposlenih, kako jih vzpodbuditi, da bo njihovo 

delo eimbolj produktivno, njihovo razmisljanje inovativno in da bode z novimi predlogi 

doprinesli k veeji konkurencnosti pred ostalimi podjetji. 

Anketirani so izkazali zelo velik pomen denami nagradi, saj se je veCina strinjala, 

da ima denama nagrada velik pomen pri opravljanju dela. Iz ankete je tudi razvidno, da 

se sodelujoci zavedajo, kako pomembni so za podjetje in zato se tudi cutijo moeno 

pripadnost podjetju, v katerem so zaposleni. SodelujoCi si tudi zelijo opravljati 

raznoliko delo, ki ne bi bilo enolieno, dolgoeasno in ubijajoee, verjetno pa bi skladno s 

tern tudi doprinesli nove ideje, saj vee ina menijo, da inovativne ideje nastajajo spontano 

in ne z zavestnim razmisljanjem. 

Sodelujoei so podali tudi zanimiva razmisljanja 0 inovativnosti znotraj njihovega 

podjetja, saj je opaziti, da zlasti mlajsi zaposleni, stari med 20 in 30 let, se nimajo 

dovolj pozitivnega miSljenja 0 lastni inovativnosti, kar je verjetno moe pripisati njihovi 

delovni dobi ter zagnanosti, slaba polovica sodelujoeih se ne strinja, da bi imeli mlajsi 

kadri vee inovativnih idej, vseeno pa je videti, da se sodelujoCi zavedajo pomena in 
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povezave inovativnih idej z rastjo m06 podjetja ter vecje konkurencnosti, pa tudi tega, 

da tisti z dobrimi idejarni v podjetju hitreje napredujejo. 

Z anketo sem ugotovila, da bi bila denarna nagrada za sodelujoce v konkretnem 

podjetju velika stimulacija, vendar pa nisem dobila konkretnih odgovorov, kako je z 

nagrajevanjem v tern podjeiju, razen v obliki hitrej~ega napredovanja. 

V sekakor pa morajo biti podjetja pri tern previdna, saj morajo izredno natancno 

izdelati navodila oziroma kriterije za napredovanje, da niso le-ta preohlapna niti 

previsoka, da v zaposlenem dejansko vzpodbudijo zeljo po dosegu te nagrade. 

V svoji diplomski nalogi sem se odlocila prispevati nekaj novih informacij, zato 

sem obdelala ravno to temo, ker zelim tudi sarna pri svojem delu v bodoce iskati tiste 

poti do ciljev inovativnih idej pri delavcih, ki zagotavljajo kakovostno delo, pri tern pa 

born spodbujala njihovo zaupanje v lastne sposobnosti in zeIjo po nadaljnjem 

odkrivanju ter osvajanju novih znanj. 

Izsledki diplomskega dela so doprinos in osnova za kakovostno delo v 

organizacijah na podrocju inovativnosti, s pridom pajih bodo lahko uporabili vsi tisti, ki 

tezijo k inovativnosti, motiviranosti in ugodni delavni klimi v podjetjih. 
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Priloga 1 V prasalnik 
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Priloga 1 

Spostovani zaposleni podjetja Duropack-Tespack! 

Kot absolventka Fakultete za management Koper pripravljarn diplomsko nalogo 0 

nagrajevanju inovativnosti, katere glavni del predstavlja anketa, ki je pred varni. Vase 
sodelovanje in iskreni odgovori bodo znatno pripomogli k uspesnemu zakljucku mojega 
studija, za kar se vam ze vnaprej zahvaljujem. 

Tjasa RadiSek 

Na vprasanja odgovarjate tako da z X oznaCite stopnjo strinjanja z doloceno 
trditvijo. Na lestvici od 1-5 pomeni st. 1- se sploh ne strinjarn, 2- se ne strinjarn, 3- se 
niti ne strinjarn, 4- se strinjam in 5- zelo se strinjarn. 

I. NAGRAJEV ANJE 

21 3 4 5i 
IDenarna nagrada ima velik pomen pri 

opravljanju dela. I 
Pohvala ima vecji ucinek na motivacijo 

i

zaposlenih kot financna nagrada. i 

i Cloveski viri imajo pri nastajanju 
inovativnih idej najvecji pomen. 

Financne nagrade unicujejo dobre odnose 
med zaposlenimi. 

II Poleg primeme nagrade je pomembno tudi 
Iraznoliko delo. I 

Dobro vzpostavljen sistem nagrajevanja 

spodbuja k ustvarjanju inovativnih idej. 
 I 

Inovativne ideje pripomorejo k vecji 

uspesnosti podjetja. 
 I 

Inovativne ideje so rezultat dobre 
. podjetniske klime. 
I Inovativne ideje so rezultat zavestnega 
i razmisljanja zaposlenih. I 

I 

I 

II. NAGRAJEV ANJE INOV A TlVNOSTI V podjetju Duropack - Tespack 

1 2 3 4 5; 
Moje razmisljanje je inovativno. 

I 
• Ker sem za delo dobro motiviranla, so moje 

ideje inovativne. 
Z vsakim koristnim predlogom zelim 

obogatiti podjetje. 
Za inovativno idejo sem pohvaljen. I 

Z dobrimi idejarni v podjetju napredujem. 
Delovne izkusnje pridobljene v podjetju mi 

koristijo pri ustvar:janju inovativnih idej. 
S sodelavci se pogostokrat dopolnjujemo -'pri 



Priloga] 

ustvru:ianiu koristni~ predlogov za poqjetje. 
Finanena nagrada za koristni predlog mi da 

ponovni zagon za nadaljnje delo. 
Zelim si vee izobraievanja na temo 

· inovativnosti. 
I ~a vee inovativnih idej bi potrebovali vee 
· znanJa. 

V podjetju imajo mlajsi kadri vee 
inovativnih idej. 

Izkusnje, kijih imam, z veseljem delim s 
• sodelavci. 

V podjetju sem za svoje inovativne ideje 
vednoprimerno nagrajen/a. 

Predlagan koristni predlog se v podjetju 
vedno skusa realizirati. 

I Na svoje delo, ki ga v podjetju opravljam, 
sem J2onosenla. 

Brez koristnih predlogov za podjetje nisem 
zanimiv/a. 

Mladi kadri v podjetju bi morali znati 
predlagati vee koristnih idej. 

Zavedam se, da podjetje z inovativnimi 
idejami postaja vsak dan mocnejse. 

i Zaradi inovativnih idej, ki nastajajo v 
~jetju, smo J2ridobili nove odjemalce .... 

I 

I 

I 
i 

I 

I i 

I 
I 

I 

III. DEMOGRAFUA 

SPOL zenski moski 

STAROST let 

DELO, KI GA OPRA VLJATE operater 
delovodja 
strojnik 

STEVILO LET DELOVNE DOBE let 

._--_.._----------------


