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POVZETEK 

Podjetja, ki so prepoznala človeške vire kot enega najpomembnejših dejavnikov na poti 

uspeha, so v svojih branžah uspešnejša. K pisanju magistrske naloge nas je pritegnilo vedno 

aktualno vprašanje kako voditi, motivirati in nagrajevati zaposlene, v našem primeru 

zavarovalne zastopnike, da bodo ti še uspešnejši. Zavarovalnice se zavedajo, da so 

zavarovalni zastopniki zelo pomemben stik s stranko, zato morajo biti dobro motivirani, 

nagrajeni in vodeni. Je temu res tako? Temeljni raziskovalni problem magistrske naloge se 

nanaša na posplošen način motiviranja zavarovalnih zastopnikov na slovenskem 

zavarovalnem trgu. Raziskava pokaže, da se načini vodenja, motiviranja in nagrajevanja 

razlikujejo v odvisnosti od tržne poti. Ključni prispevek naloge k znanosti in stroki je 

ugotovitev motivacijskih dejavnikov zavarovalnih zastopnikov, ki najbolj sledijo 

posameznemu profilu oz. vodji z določenimi osebnostnimi lastnostmi. 

Ključne besede: zavarovalnice, zavarovalni zastopniki, vodenje, motivacijski dejavniki, 

nagrade, osebni razvoj. 

SUMMARY 

Companies that have recognized human resources as a vital factor on the way to success are 

able to accomplish more in their line of business. The incentive for this master’s thesis was 

the ever-current question of how to lead, motivate and reward employees (in our case 

insurance agents) to make them even more productive. Insurance companies are well aware of 

the fact that insurance agents are their first and most important contact with a potential client, 

and they must accordingly be highly motivated, efficiently managed and appropriately 

rewarded for doing a good job. But is that always so? The fundamental research problem of 

my master’s thesis explores the general ways of motivating insurance agents on the Slovenian 

insurance market. Research has shown that ways of leading, motivating and rewarding differ 

in relation to the marketing channel. The key contribution of this thesis to the profession shall 

thus be the definition of motivational factors that are most relevant for a certain profile of 

employee or leader with specific personal characteristics. 

Keywords: insurance companies, insurance agents, management, motivational factors, 

rewards, personal development. 
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1 UVOD 

Poslovno okolje postaja vse bolj kompleksno, nepredvidljivo, dnevno spreminjajoče, kjer 

beseda kriza postaja del življenja in njegovega izziva. Globalizacija, novi igralci na trgu, nove 

potrebe potrošnikov, spreminjajoče se okolje in nova pravila igre silijo podjetja k inovativnim 

načinom poslovanja, nenehnemu razvoju produktov in izgradnji dolgoročnega odnosa s 

kupcem – stranko. Življenje postaja vse bolj od danes do jutri, danes si zmagovalec jutri 

poraženec. 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Zavarovalniški trg je v nenehnem gibanju in iskanju novih poslovnih priložnosti. S hitrim 

razvojem družbe, nenehnim spreminjanjem poslovnega okolja, vse pogostejšimi naravnimi 

katastrofami in nesrečami se pojavljajo za vse prisotne subjekte (tako fizične kot pravne 

osebe) novi riziki oz. tveganja, katere zavarovalnice izkoriščajo kot poslovne priložnosti v 

obliki novih produktov – zavarovanj. Hitrejše kot so pri zaznavanju sprememb okolja, 

uspešnejše so v svojem poslovanju. 

Ključnega pomena pri zaznavanju potreb trga, razvoju produktov in podjetja ter ne nazadnje 

plasiranju le teh potrošnikom so zaposleni, ki jih mora podjetje nenehno in učinkovito 

razvijati in upravljati. Uspešna podjetja so prepoznala zaposlene kot izrazito konkurenčno 

prednost in se načrtno ukvarjajo z vodenjem, komuniciranjem, motiviranjem in 

nagrajevanjem le teh. 

V zavarovalništvu je vodenje in motiviranje še zlasti pomembno pri zavarovalnih zastopnikih, 

ki imajo nenehen stik s kupcem in ustvarjajo vez kupec–zavarovalnica. Odnos med 

zavarovalnim zastopnikom in kupcem je ključnega pomena za uspeh, saj je zavarovalni 

produkt neotipljiv in neviden, ker govorimo o storitvi. Kupec zaupa besedam zavarovalnega 

zastopnika, od katerega je zelo pomembno hitro prepoznavanje potreb kupca in 

zadovoljevanje teh z obstoječimi produkti ali kreiranjem novih. Dobro motiviran zavarovalni 

zastopnik lahko premika meje nemogočega. Kdo je dobro motiviran zastopnik, kaj je dobra 

motivacija in ali zavarovalnice in zavarovalno zastopniške družbe pravilno motivirajo 

zastopnike bomo skušali ugotoviti z empiričnim delom magistrske naloge. 

Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja ljudi z namenom doseganja 

želenih ciljev (Možina 1994b, 525). Vodja s svojim vplivom, načinom komuniciranja in 

motiviranja usmerja delovanje posameznika ali skupine ljudi v podjetju ali širši družbi, da 

dosežejo cilj. Ob tem se poraja vrsto vprašanj o vodenju, zlasti kakšen način vodenja je 

najbolj učinkovit, od česa je odvisen, kakšen naj bo v določeni strukturi podjetja ali družbi. 

Ravno način vodenja in ravnanje z zaposlenimi postaja ena od ključnih konkurenčnih 

prednosti, zato uspešna podjetja veliko časa posvetijo izbiri pravega vodje ali vzgoji lastnih 
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kadrov. Vodje lahko z vplivom, osebnostnimi lastnostmi, vedenjem, načinom komunikacije in 

še čim vplivajo na ljudi in njihovo razpoloženje, da ti dosežejo svoje cilje. Dober vodja zna 

ustvariti v svojem okolju takšno vzdušje, ki spodbuja medsebojno sodelovanje, timsko 

sodelovanje, ustvarjalno oz. kreativno vedenje in sledenje drug drugemu. 

S spreminjanjem poslovnega okolja se je začel spreminjati tudi način vodenja in upravljanja 

podjetij. Način vodenja je postal celo eden od ključnih dejavnikov uspeha podjetij. Vodje so 

vnesli v podjetja vizionarstvo, mentorstva, spodbujanje ljudi k doseganju lastnih ciljev, 

odlične medsebojne odnose, svetovanje in delo v timih. 

Vodja se ne rodiš, vodja postaneš z usmerjenim in nenehnim izobraževanjem, razvito 

osebnostjo in pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi. Razviti moraš sposobnost vodenja, 

samokontrole in kontrole, samomotivacije in motivacije, upravljanja, nadziranja in 

samodiscipline. »Učinkoviti vodje« vodijo sebe in svoje podrejene tako, da z njihovo 

prisotnostjo pridobivajo tako ljudje, s katerimi sodelujejo, kot organizacije, v katerih so 

zaposleni (Blanchard in Spencer 1994, 15). 

Doseganje ciljev je močno povezano z dobro motivacijo zaposlenih, česar se močno zavedajo 

prav dobri vodje. 

Ko proučujemo motivacijo v povezavi s podjetjem, sta značilna najmanj dva pomena. Lahko 

jo opredelimo kot aktivnost vodij, da prepričajo zaposlene, da s svojim delom in vlaganjem 

energije dosežejo rezultate pomembne za podjetje. Zato je naloga vsakega nadrejenega, da 

motivira zaposlene, da opravijo delo boljše ter z večjo prizadevnostjo. Motivacija je tisto, 

zaradi česar ljudje delajo ob upoštevanju določenih pred-dispozicij in znanj. Drugi pomen 

izhaja iz psihološkega koncepta in se nanaša na notranje, mentalno stanje posameznika. 

Lahko rečemo, da je motivacija pripravljenost za akcijo, da bi zadovoljili svoje potrebe. Gre 

za proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe in se nadaljuje z namenom dosege želenega cilja 

in zadovoljitve potrebe (povzeto po Treven 1998). 

Ljudje v življenju stremimo doseči stanje, ko lahko v vsakem trenutku izberemo vse, kar si 

najbolj želimo. Posledice so mir in osredotočenost, uživanje v sedanjem trenutku in 

opravljanje del, hobijev, ki si jih želimo in jih prostovoljno izberemo. 

Temeljni raziskovalni problem se nanaša na posplošen način motiviranja zavarovalnih 

zastopnikov na Slovenskem zavarovalnem trgu. Delodajalci večinoma skušajo motivirati 

zavarovalne zastopnike za boljše delo z denarnimi nagradami, kar pa ni vedno najboljši in 

najučinkovitejši način. 
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1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskovalne naloge 

Osnovni namen raziskave je ugotoviti, kaj dejansko motivira zavarovalne zastopnike na 

slovenskem zavarovalnem trgu pri njihovem delu ter ugotoviti morebitne razlike v motivih 

med različnimi tržnimi potmi. Pojavlja se vprašanje, koliko vpliva način vodenja in 

komuniciranja na motiviranost zavarovalnih zastopnikov. 

Rezultati raziskave izluščijo dejavnike, ki motivirajo zavarovalne zastopnike in potrdijo 

oziroma zavrnejo osnovne hipoteze. 

Za namen raziskave smo oblikovali naslednje raziskovalne cilje: 

- proučitev domače in tuje literature s področja motivacije, nagrajevanja in vodenja,  

- proučiti slovenski zavarovalniški trg in pojme povezane z njim, 

- izvesti anketno raziskavo med zavarovalnimi zastopniki različnih tržnih poti in ugotoviti, 

kateri so dejavniki motivacije in kakšne lastnosti vodje so pomembne za zavarovalne 

zastopnike, 

- pridobiti in analizirati anketne podatke o motivatorjih in primernosti vodenja zavarovalnih 

zastopnikov, 

- priprava napotkov in predlogov, kako zavarovalne zastopnike motivirati, da bodo še bolj 

uspešni pri svojem delu. 

Glede na proučeno literaturo postavljamo naslednje hipoteze, ki jih preverjamo v raziskavi: 

- H1: obstajajo pomembne razlike med motivacijskimi dejavniki v odvisnosti od tržne poti, 

- H2: med spoloma ne obstaja razlika v motivatorjih, 

- H3: osebni razvoj je eden ključnih motivacijskih dejavnikov zastopnikov zaposlenih na 

zavarovalnicah. 

1.3 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

V teoretičnem delu naloge smo pregledali relevantno strokovno ter znanstveno literaturo in 

izsledke posameznih avtorjev s področja zavarovalništva, vodenja, komuniciranja, motiviranja 

in nagrajevanja.  

V empiričnem delu naloge smo analizirali primarne podatke, ki smo jih zbrali z metodo 

anketiranja. Potrebne podatke smo zbrali z anketnim vprašalnikom, ki je sestavljen iz desetih 

vprašanj (priloga 1), razdeljenih v pet tematskih sklopov, in pet demografskih vprašanj. Vsa 

vprašanja, z izjemo dveh so zaprtega tipa, pri čemer smo uporabili Likertovo petstopenjsko 

lestvico. Za zaprta vprašanja smo se odločili zaradi poenostavitve pri odgovarjanju. Anketo 

smo testirali na 20 anketirancih, s čimer smo preverili njeno ustreznost. Anketo smo izvedli 

med zavarovalnimi zastopniki različnih tržnih poti (zavarovalnice, zavarovalno-zastopniške 

agencije) na področju celotne Slovenije. Fizično smo razdelili 500 anket. Ker smo želeli 
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večinoma zajeti zavarovalne zastopnike z licenco Agencije za zavarovalni nadzor, smo 300 

anket razdelili med zavarovalnice, 200 pa med zavarovalno zastopniške agencije. Za takšno 

razdelitev smo se odločili, ker predvidevamo, da imajo zavarovalnice bolje urejeno področje 

licenc kot agencije in s tem je verjetnost zajetja zastopnikov z licenco večja. Po izločitvi 

nepravilno izpolnjenih in nepopolnih anketnih vprašalnikov nam je za obdelavo ostalo 296 

vprašalnikov. 

V prvem delu analize smo prikazali demografske značilnosti anketirancev in povprečne 

vrednosti odgovorov petih tematskih sklopov. Izvedli smo test konsistentnosti in zanesljivosti 

vprašalnika (Crobach test).  

V drugem delu smo z metodo redukcije (PCA oz. metoda glavnih komponent) zmanjšali 

razsežnost in prostorsko zahtevnost podatkov. Dobili smo nekaj novih spremenljivk, glavnih 

komponent, ki odražajo večino informacij in so postale izhodišče za nadaljnje teste. 

V tretjem, glavnem delu, smo izvedli teste, s katerimi smo dokazovali zastavljene hipoteze. 

Uporabili smo: 

- pri H1 test ANOVA (test razlike več aritmetičnih sredin), 

- pri H2 t-test dveh neodvisnih skupin, 

- pri H3 metodo multivariantne regresije. 

V zadnjem delu, smo izpolnili še zastavljene cilje naloge o primernosti vodenja oz. tipu vodij, 

ki ustrezajo posameznemu motivacijskemu profilu zavarovalnih zastopnikov z metodo 

kanonične korelacijske analize. 

Na osnovi kanonične korelacijske analize, v kateri smo ugotovili povezanost med osebnimi 

lastnostmi vodji in zavarovalnih zastopnikov, lahko nadalje raziskujemo odvisnost 

povezanosti od tržne poti, izobrazbe, spola ipd.. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Motivacija zavarovalnih zastopnikov je eden od ključnih dejavnikov za dosego zastavljenih 

ciljev, zato je na tem področju že veliko analiziranega. Predpostavljali smo, da zavarovalnice 

in zavarovalno zastopniške družbe večinoma zastopnike motivirajo finančno in ne izkoriščajo 

dovolj ostalih motivacijskih faktorjev. Prav tako smo predpostavljali, da bomo več odgovorov 

prejeli od zastopnikov zaposlenih na zavarovalnicah kot pri zavarovalno zastopniških 

družbah. 

Omejitve, ki smo jih upoštevali v raziskavi: 

- ker proučujemo motivatorje zavarovalnih zastopnikov, smo se omejili le na področje 

zavarovalnih zastopnikov in nismo zajeli tudi ostalih delavcev v zavarovalništvu, 
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- nemogoče je zajeti celotno populacijo zavarovalnih zastopnikov v Sloveniji, ker ne 

obstaja enoten register in je nepoznano celotno število zavarovalnih zastopnikov, 

- težka dostopnost do zavarovalnih zastopnikov zavarovalno-zastopniških agencij in 

zavarovalnic, 

- neenakomerno zajetje zavarovalnih zastopnikov med zavarovalnicami in zavarovalno-

zastopniškimi družbami, ker je težko prepričati vodstva podjetji, da dovolijo anketiranje, 

- vprašanje odkritosti in poštenosti anketiranih zavarovalnih zastopnikov in njihovih 

odgovorov, 

- vprašanje reprezentativnosti, ker ne vemo natančnega števila populacije, 

- želeli smo zajeti zavarovalne zastopnike z licenco Agencije za zavarovalni nadzor, vendar 

tega ne more zagotoviti niti preveriti, 

- vprašanje neodvisnosti opazovalca pri raziskavi. 
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2 ZAVAROVALNIŠTVO 

Človek je od vedno ogrožen, na eni strani ga ogroža narava s svojimi pojavi, na drugi strani 

pa soprebivalci. Ko omenjamo ogroženost, ne mislimo samo lastne, fizične ogroženosti 

temveč tudi ogroženost bližnjih in premoženja prebivalstva. 

2.1 Začetki zavarovalništva v svetu 

Začetki zavarovanja segajo v čas, ko so ljudje spoznali, da škodnih dogodkov ne morejo 

preprečiti, lahko pa skupaj odpravijo posledice njihovega delovanja. Pomembno je bilo tudi 

spoznanje, da so škodni dogodki pri posamezniku nepredvidljivi, pri dovolj veliki skupini pa 

so zakonitost (Škufca 2003, 17). 

Tako zametke zavarovalništva zasledimo v starem Babilonu – 2000 let p. n. š., ko so se 

karavane na svojih potovanjih združevale z namenom zaščite pred roparskimi napadi. Prisotni 

v karavanah so se združevali z namenom razdelitve nevarnosti. Prav tako zasledimo podobne 

primere v Sredozemlju (močno razvita trgovina), ko so si udeleženci skupnih plovb razdelili 

tveganje. Če je bil ladjar prisiljen odvreči tovor, so si udeleženci sorazmerno razdelili nastalo 

škodo. Vrsto avtorjev vidi zametke zavarovanja prav v trgovski dejavnosti Sredozemlja. 

Alfred Manes (1918, po Škufca 2003, 24) deli zavarovalniško zgodovino na dva dela, na 

predzgodovino zavarovanja in pravo zgodovino. Zavarovalna predzgodovina naj bi obsegala 

stari in srednji vek do 14. stoletja. Pravo zgodovino zavarovanja označujejo tri bistvene 

sestavine sodobnega zavarovanja: 

- prvo je značilno po nastanku zavarovalne pogodbe in je trajalo do konca 17. stoletja, 

- drugo je prineslo ustanavljanje zavarovalnic in zajema 18. in prvo polovico 19. stoletja, 

- tretje od leta 1840 dalje, ki je značilno po delitvi zasebnega in socialnega zavarovanja. 

Pestra trgovinska dejavnost, odkrivanje novih celin in razvoj pomorstva so prinašali nova 

tveganja in nevarnosti, kar posledično pomeni prve zavarovalne pogodbe – police. Prvo 

ohranjeno pogodbo iz leta 1347 najdemo v Genovi. 

Vedno večje škode so botrovale nastanku zavarovalnic, najprej zavarovalnic za pomorsko 

zavarovanje. Leta 1666 London opustoši velik požar, ki je botroval ustanavljanju prvih 

zavarovalnic za pomoč pri odpravljanju škode. Nastanek prvih življenjskih zavarovalnic 

zasledimo nekoliko kasneje, z prvimi tablicami smrtnosti in razvojem matematičnih in 

statističnih metod. Nadaljnji razvoj zavarovalništva pa omogočajo tudi prvi trgovinski zakoni. 

Za nastanek zavarovanja, kot ga poznamo in razumemo danes, so morali biti izpolnjeni 

nekateri temeljni pogoji, in sicer (Flis 1999, 5): 

- zadostna presežna vrednost, 

- blagovno-denarno gospodarstvo, 
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- zadostna inteligenčna raven prebivalstva, 

- razvoj za zavarovanje posebej pomembnih znanosti, kot so pravna, matematična in 

statistična znanost, 

- zadostna množičnost istovrstnih ali vsaj podobnih nevarnostnih objektov ter 

- splošna družbena, pravna in gospodarska urejenost družbe. 

2.2 Zavarovalništvo na slovenskem 

Prve omembe zavarovalništva na Slovenskem opazimo tako kot v ostalem svetu na področju 

pomorskega zavarovanja (notarska knjiga iz 12. stoletja v Piranu). Zavarovalništvo se je bolj 

razmahnilo za časa razvoja mest in obrti ter z nastankom cehov. Iz tega časa tako poznamo 

bratovščino sv. Nikolaja v Trstu in slovensko bratovščino sv. Hieronima v Vidmu. 

1776 pride prva pobuda za ustanovitev zavarovalnice v Ljubljani, ki bi zavarovala požarna 

zavarovanja. Leta 1812 je ustanovljena zavarovalna družba za plovbo po Savi. V obdobju 19. 

stoletja tako na slovenskem deluje 25 zavarovalnic, ki se ukvarjajo predvsem z požarnim 

zavarovanjem.  

V času Jugoslavije je delovanje zavarovalnic na slovenskem ozemlju zelo pestro, večinoma so 

delovale tuje zavarovalnice oz. zavarovalnice s tujim kapitalom, katerih velik interes je bil 

dobičkonosno nalaganje sredstev. S propadom avstrijske zavarovalnice Phonix leta 1936, 

takratna Jugoslavija uvede nadzor nad zavarovalnicami. Do začetka druge svetovne vojne se 

število zavarovalnic zmanjša.  

Konec druge svetovne vojne prinese korenite spremembe v gospodarstvu in s tem tudi v 

zavarovalništvu, kar pomeni podržavljanje vseh zavarovalnic. 

Leto 1977 pomeni prelomnico, saj se začne liberalizacija zavarovalništva in uvajanje tržnih 

načel. Do leta 1990 začneta veljati Zakon o temeljih sistema zavarovanja premoženja in oseb 

ter Zakon o gospodarskih družbah. 

Prava oživitev zavarovalništva se prične z osamosvojitvijo Slovenije. Velik napredek je 

dosežen s sprejetjem Zakona o zavarovalnicah (ZZav, Ur. l. RS, št. 64/94) leta 1994.  

Slovenska zavarovalna dejavnost se hitro približuje sodobnim evropskim smernicam, število 

zavarovalnic se povečuje, prav tako se širi paleta produktov. V letu 2014 v Sloveniji posluje 

24 zavarovalnih družb in dve pozavarovalni družbi, ki so pod nadzorom Agencije za 

zavarovalni nadzor (Slovensko zavarovalno združenje 2014, 14). 

Pomembno vlogo pri razvoju slovenskega zavarovalništva imata tudi Agencija za zavarovalni 

nadzor in Slovensko zavarovalno združenje.  
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2.3 Opredelitev zavarovalnih pojmov 

Za lažje in pravilno razumevanje nadaljnje vsebine naloge je na tem mestu razlaga najbolj 

ključnih besed oz. pojmov v zavarovalništvu. 

2.3.1 Zavarovanje  

Kohler
1
 (po Flis 1999, 44) v zanesenjaškem tonu pravi: »Zavarovanje je zmaga človeške 

miselnosti nad grobim nasiljem življenja, zmaga miselne logike nad nelogičnimi pojavi, s 

katerimi se moramo bojevati.« 

Zavarovanje je ustvarjanje gospodarske varnosti z izravnavanjem gospodarskih nevarnosti. 

Glede na to, koga zavarovanje neposredno varuje in mu neposredno zagotavlja gospodarsko 

varnost, ločimo individualno zavarovanje in socialno zavarovanje. Pri tem je individualno 

zavarovanje tisto, ki neposredno varuje posameznika in skuša zadovoljiti njegovo konkretno 

potrebo po gospodarski varnosti. Socialno zavarovanje pa je tisto, ki skuša neposredno 

varovati neko družbeno skupino in zadovoljiti njeno potrebo po gospodarski (socialni) 

varnosti z zagotavljanjem zanjo veljavnega vsaj minimuma življenjske ravni (Boncelj 1983, 

13). 

Po Bijeliću (1998, 3) je zavarovanje dejavnost zaščite gospodarstva pred določenimi 

nevarnostmi, ki ogrožajo premoženje in osebe. Pravo znanstveno razlago zavarovanja kot 

gospodarske kategorije je dal Karl Marx, ki je v svojih delih poudarjal tudi nujnost obstoja 

rezervnega sklada (iz katerega se oblikuje tudi zavarovalni sklad). Ta sklad je gospodarska 

nujnost; iz njega financiramo odpravljanje škod. 

Lahko povzamemo, da zavarovanec s sklenitvijo zavarovanja prenese finančne posledice 

nastale škode na zavarovalnico, sam pa prevzame obveznost plačevanja premije.  

2.3.2 Zavarovalnica 

Zavarovalnica je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje 

Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov. V sodni register se ne 

sme vpisati ime zavarovalnica ter izpeljanka iz te besede, če pravna oseba ne izpolnjuje 

pogojev za opravljanje zavarovalnih poslov (1. člen Zakona o zavarovalništvu – ZZavar, Ur. l. 

RS, 99/2010). 

                                                 
1
 Primarni vir ni naveden. 
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Zavarovalnica je samostojna organizacija, ki kot svojo temeljno gospodarsko dejavnost 

opravlja zavarovanje. Ta vsebinska opredelitev vključuje tri prvine: organizacijo, njeno 

samostojnost in njeno temeljno dejavnost (Boncelj 1983, 14). 

2.3.3 Zavarovalno zastopniška družba  

Po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/2006) je gospodarska družba 

pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno 

dejavnost (ZGD-1, 3. člen). 

Storitve zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja lahko opravlja samo zavarovalno-

zastopniška oziroma posredniška družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti 

zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (ZZavar, 227. člen). 

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja izda Agencija za zavarovalni 

nadzor in je obvezno pred pričetkom opravljanja dejavnosti. Agencija tudi vrši nadzor nad 

delovanjem zavarovalno zastopniških družb.  

Na slovenskem trgu zasledimo velike in majhne zavarovalno-zastopniške družbe, takšne, ki 

ekskluzivno opravljajo posle samo za eno zavarovalnico, in takšne, ki posle opravljajo za več 

zavarovalnic. Vsem je enotno, da delujejo v imenu in za račun zavarovalnice, v njenem 

interesu in po njenih navodilih.  

2.3.4  Agencija za zavarovalni nadzor 

Pravna oseba, ki je po Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar 2010) zadolžena za izvajanje 

nadzora nad delovanjem zavarovalnic, zavarovalno zastopniških družb, zavarovalno 

posredniških družb, zavarovalnimi zastopniki in zavarovalnimi posredniki. Agencija podeljuje 

in odvzema vsem naštetim dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov. Prav tako vodi 

register vseh družb z dovoljenjem za opravljanje zavarovalniških poslov in zastopnikov z 

licenco za opravljanje zavarovalnih poslov. 

2.3.5 Zavarovalni zastopnik 

Zavarovalni zastopnik je oseba, ki v imenu in za račun zavarovalnice sklene zavarovalno 

pogodbo. Za samostojno opravljanje zavarovalnih poslov mora fizična oseba pridobiti 

dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor. Za izdajo dovoljenja mora oseba izpolnjevati 

(ZZavar, 230. člen): 

- znanje slovenskega jezika, 

- imeti najmanj leto dni delovnih izkušenj s področja zavarovalnih poslov, pridobljenih s 

prodajo zavarovanj, 
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- ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kazniva dejanja, 

- uspešno opravljen preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov 

zavarovalnega zastopanja. 

Za lažje razumevanje dela zavarovalnega zastopnika podajamo razlago osebne prodaje. 

Osebna prodaja je najbolj direktni in najbolj osebni pristop h kupcu. Je torej neposredna 

osebna komunikacija plačanega prodajnega predstavnika z enim ali več potencialnimi kupci s 

ciljem doseči prodajo. Prodajalec ima priložnost s pomočjo razgovora razložiti prodajno 

sporočilo, nuditi popolno informacijo in se takoj prilagoditi informaciji (Frančiškovič 1989, 

35). 

Dibb idr. (1997, 523) pravi, da je osebna prodaja proces informiranja in prepričevanja kupca, 

da kupi izdelek, pri čemer gre za izmenjavo informacij med kupcem in prodajalcem. Osebna 

prodaja dovoljuje prodajalcu veliko svobode pri prilagajanju in izbiranju podanih informacij z 

namenom zadovoljiti kupčeve potrebe po informacijah. 

Ker je zavarovalni zastopnik glavni stik med zavarovancem (stranko) in zavarovalnico, 

predstavlja eno ključnih vlog pri sklenitvi zavarovanja. Težko bi si predstavljali prodajo brez 

izkušenih in strokovno usposobljenih zavarovalnih zastopnikov, še zlasti, če se zavedamo 

pomena osebne prodaje. Prednosti osebne prodaje so zlasti, neposreden stik s stranko, 

izmenjava mnenj, prilagajanje vsebine stranki glede na njene odzive, neverbalno spremljanje 

stranke, stranka je direktno vpletena v odločanje in izbiro, sprotno reševanje ugovorov, 

neposredno merjenje zadovoljstva stranke. So pa tudi slabosti, zlasti nestandardizirana 

podajanja vsebin, veliko je prepuščeno zastopniku, težji nadzor podjetja nad kakovostjo 

izvedbe, visoki stroški prodaje, manjši doseg kot z drugimi oblikami prodaje, vpliv čustev. 

Zavarovalne zastopnike bi lahko razdelili v dve skupini, in sicer v univerzalne zastopnike, ki 

tržijo vse vrste zavarovanj, in specializirane zastopnike, ki tržijo samo določene skupine 

zavarovanj, praksa kaže življenjska zavarovanja. Razdelitev je podobna tako pri zastopnikih 

zaposlenih v zavarovalni družbi kot zavarovalno-zastopniški družbi. 

Naloge zavarovalnega zastopnika 

Poglavitna naloga zavarovalnega zastopnika je iskanje novih potencialnih zavarovancev in 

sklepanje zavarovanj, tako pri obstoječih zavarovancih kot pri novih. Delo zastopnika poteka 

večinoma na terenu, nekaj pa tudi v pisarni. V pisarni kliče stranke in se dogovarja za 

srečanja, se dodatno izobražuje, sledi novostim, pomaga mlajšim še neizkušenim 

zastopnikom, se udeležuje sestankov s svojim vodjo, ureja poročila in ostalo potrebno 

administracijo. 
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Na terenu zastopnik obiskuje stranke, predstavlja nova zavarovanja, sklepa zavarovanja, 

ogleduje objekte, ki so predmet zavarovanj, pomaga pri izpolnitvi obrazcev ob nastali škodi, 

nudi strankam dodatne informacije ipd. 

Uspeh zavarovalnega zastopnika je odvisen od spleta dejavnikov, vsekakor pa mora za uspeh 

upoštevati (povzeto po Jobber 2010, 513):  

- postavljati vprašanja tako, da izve, če stranka razume vsebino, 

- predstaviti informacije o storitvi, ki jo prodaja, narediti primerjave s konkurenčnimi 

storitvami in tudi podpreti svoje trditve z dokazi,  

- upoštevati stališča stranke,  

- strinjati se s strankino zaznavo storitve,  

- podpirati stranko pri njenih odločitvah,  

- sproščati napetost. 

Velik del uspeha zavarovalnega zastopnika pa se skriva v njegovih osebnostnih lastnostih in 

zmožnostih biti prodajalec. Pri tem mislimo zlasti vživljanje v situacije, visoka proaktivnost, 

ciljna usmerjenost, sledenje cilju, vztrajnost, ustvarjalnost in energičnost. 

Proces prodaje zavarovalnega zastopnika 

V predhodnem podpoglavju smo navedli naloge zavarovalnega zastopnika, ki niso samo 

sklepanje zavarovanj. Sedaj pa bi se dotaknili samega dela, ki ga mora zavarovalni zastopnik 

opraviti, če želi skleniti zavarovanje. Proces najbolj nazorno ponazori Kotlerjevih (1998, 704) 

sedem korakov, kot prikazuje slika 1. 

 

Slika 1: Glavni koraki osebne prodaje 

Vir: Kotler 1998, 704. 

Iskanje in opredeljevanje možnih kupcev. Osnovna naloga zavarovalnega zastopnika je 

iskanje potencialnih kupcev. Podjetje mu pri tem pomaga, ga usmerja, podpira, mu nudi 

infrastrukturo in informacijsko tehnologijo. Uspeh zastopnika je zelo odvisen od iznajdljivosti 

in vztrajnosti, ki jo vlaga v svoje delo. Pri iskanju potencialnih strank se zastopnik poslužuje 

zlasti:  

- telefonskih klicev, 
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- telefonskih klicev klicnega centra, 

- pošiljanja prodajnih pisem, 

- pobiranja priporočil pri obstoječih strankah, 

- izvajanja promocij, 

- vključevanja v navzkrižne (cross seling) prodajne aktivnosti podjetja,  

- včlanjevanja v združenja. 

Priprava na obisk. Brez dobre predpriprave je možnost za prodajo manjša, zato si mora 

zastopnik predhodno pridobiti čim več informacij o potencialnem zavarovancu (finančno 

stanje, stan, potrebe, želje, obstoječa zavarovanja, zdravstveno stanje, izplačane škode ipd.). 

Na podlagi zbranih informacij si postavi cilj obiska (sklenitev zavarovanja, zbiranje 

informacij), naredi osnutek predstavitve in poteka prodajnega razgovora. Pomemben del 

uspeha, je tudi pravilna izbira časa obiska in lokacije.  

Začetek razgovora. Star pregovor pravi: »Obleka naredi človeka«. Prvi vtis, ki ga zastopnik 

naredi pri stranki je zelo pomemben in velikokrat odločilnega pomena, saj stranka presoja, ali 

ga bo sprejela ali ne v svoje okolje. Zastopnik mora biti urejen, prijazen, dobre volje, 

nevsiljiv, pozoren, točen, saj s tem pokaže spoštovanje do stranke in njenega časa. Sam 

začetek vključuje tudi predstavitev zastopnika in podjetja za katerega dela. Med začetnim 

razgovorom mora zastopnik pridobiti čim več informacij, ki mu pomagajo pri naslednjem 

koraku in uspešni prodaji. 

Predstavitev in prikaz. Pomembnost začetnega razgovora se pokaže v zaznavanju koristi, 

potreb in želja stranke, saj na podlagi tega lažje predstavi zavarovanja, ki jih stranka 

potrebuje. Stranko zanimajo koristi, ki jih prinaša zavarovanje, precej manj pa same tehnične 

lastnosti zavarovanja. Način podajanja informacij je ključnega pomena, saj mora stranka jasno 

razumeti podano vsebino. Stranka mora začutiti, da je zastopniku mar za njo, da ji želi dobro. 

Zastopnik se ne sme izgubljati v predstavitvi, predstavitev mora teči kot zgodba, zato je 

pomembno, da jo trenira s svojim vodjo in sodelavci. Predstavitev mora biti izdelana do 

potankosti, kajti le tako je zastopnik lahko uspešen. 

Premagovanje zadržkov in ugovorov. Vsakomur se porajajo zadržki, pomisleki, dvomi, 

podvprašanja in ti so sestavni del prodajnega procesa. Zastopnik mora znati razrešiti in 

odgovoriti na vse dvome in pomisleke, pri tem pa ne sme jemati nič osebno, še zlasti 

nestrinjanje stranke. Zadržke in ugovore zastopnik izkorišča za podajanje dodatnih informacij, 

najboljši to počnejo s postavljanjem dodatnih vprašanj in tako pripeljejo stranko do lastnih 

odgovorov. Ker je to običajen korak v zavarovalništvu, zavarovalnice nenehno izobražujejo in 

trenirajo zastopnike za njihovo učinkovitost. 

Sklenitev posla. Pri sklepanju posla je ključen občutek (psihološki) zastopnika, kdaj je stranka 

dovolj informirana in pripravljena za sklenitev zavarovanja. Vse to razbere iz namigov, 

dejanj, vprašanj, komentarjev, neverbalnih namigov. Včasih ponudi za takojšnjo sklenitev 
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dodatno ugodnost v obliki popusta. Če uvidi, da mu prodaja ne bo uspela na prvem obisku, se 

odmakne in dogovori za ponovno srečanje. Ob uspešni prodaji ne sme pozabiti vprašati za 

priporočilo. 

Ponakupno spremljanje in vzdrževanje stikov. Velikokrat preveč zanemarjen korak, saj bi 

morali imeti stalen stik s stranko, jo redno informirati o novostih, poteku zavarovanj, ji 

pomagati pri razreševanju problemov, nesoglasij. Po sklenitvi zavarovanj je priporočljiv 

ponoven obisk stranke, s tem ji pokažemo, da nam je mar za njo, istočasno pa razrešimo 

morebitne dileme o pravilnosti odločitve. Ta korak bi moralo podjetje načrtovati. 

Dobri, povprečni in slabi zastopniki se med seboj ločijo tudi po tem, kako dobro so se 

izobrazili in pripravili na vsakega od sedmih korakov. Dober zastopnik je podučen in 

pripravljen na vsak posamezen korak, ga zna pri vsaki stranki uporabiti na njej razumljiv 

način in povezati v celoto. 

2.4 Zavarovalniške storitve 

Storitev je zelo razširjena beseda in je težko najti enotno definicijo. Veliko avtorjev našteva 

konkretne lastnosti storitev in tako poizkuša podati definicijo. 

Storitve so aktivnosti oz. niz aktivnosti, bolj ali manj nematerialne narave, ki v praksi 

potekajo v interakciji med ponudnikom storitev in stranko v želji po rešitvi težave za kupca 

(Kasper, van Helsdingen in de Vries 1999, 8). 

Lahko bi povzeli, da je storitev nematerialni izdelek, pri čemer je človeški faktor ključnega 

pomena. Je obljuba za nekaj, kar se bo zgodilo, obljuba za nekaj nevidnega, neotipljivega, pri 

čemer je osnova zaupanje. 

Pri nakupu izdelka le tega vidimo, vonjamo, otipamo, preizkusimo, pri nakupu storitve pa 

tega ne moremo, saj kupujemo koristi, ki jo ta prinaša. 

Z nakupom zavarovalne police, kupimo storitev varstva pred škodnim dogodkom in 

njegovimi posledicami, ki se bodo morebiti zgodile nekje v prihodnosti. Storitve stranka ne 

more zaznati dokler se dejansko ne zgodi dogodek (smrt, nezgoda, razbitje avta, vlom ipd), ki 

smo ga zavarovali. 

Zaznave lahko zgradimo na osnovi preteklih izkušenj, predstave o tem, kako naj bi bilo, na 

podlagi priporočil prijateljev, znancev. Včasih povzroči neotipljivost storitve težavo 

ovrednotenja vrednosti v primerjavi s konkurenco. Takrat pridejo do izraza marketinške 

dejavnosti, dobro ime zavarovalnice in zavarovalnega zastopnika, imidž izvajalca, poprodajne 

aktivnosti. V zavarovalništvu stranka velikokrat povezuje storitev z zastopnikom in jo celo 
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poenoti oziroma enači z njim. Pomemben je zastopnik in ne toliko zavarovalnica, stranka 

sledi zastopniku, ker mu popolnoma zaupa. 

Storitve je zelo težko zaščititi pred imitiranjem oz. kopiranjem, zato je stik stranka – 

zastopnik še toliko pomembnejši. 

Po Kotlerju (1998, 465) so značilnosti storitev: 

- neopredmetenost: storitve so neotipljive, ne moremo jih videti, okusiti, občutiti, slišati ali 

vonjati preden jih kupimo; 

- neločljivost: praviloma se naredijo in porabijo istočasno. Oseba, ki storitev posreduje, je 

del storitve. Posebnost trženja storitev je interakcija med osebo, ki posreduje storitev, in 

stranko, ki je prisotna. Oba vplivata na izid; 

- spremenljivost: storitve se hitro spreminjajo, ker so odvisne od tega, kdo jih izvaja, kje in 

kdaj. Kupci storitev se posvetujejo z drugimi, preden se odločijo za ponudnika; 

- minljivost: storitev ne morem shraniti-skladiščiti. 

Snoj (1998, 36) lepo prikaže lastnosti storitev v sliki 2. 

 

Slika 2: Značilnosti storitev 

Vir: Snoj 1998, 36. 

Storitve je zelo težko standardizirati, še zlasti tisto, v katero je stranka direktno vpletena in jo 

sooblikuje. Dober primer je frizer, ki sproti, na željo stranke oblikuje storitev – frizuro. Enako 

velja za izpolnitev zavarovalne police, ki je ni mogoče izpolniti brez navzočnosti stranke. 

PROCESNOST
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Pri storitvah se pojavi tudi vprašanje nadzora kakovosti same storitve in njene izvedbe, saj to 

lahko izvedemo šele z njeno uporabo, doživetjem ali užitjem. Pri izdelkih lahko to storimo že 

v času proizvodnega procesa, preden le ta pride do stranke. 

Crosby (1999, po Končina 1994, 19) prikaže razliko med proizvodnjo hladilnika, kjer lahko 

skozi ves postopek proizvodnje merimo skladnost z zahtevami (normativi) in se tako lahko 

približamo stopnji »nič napake«, in zavarovalno polico. V primerjavi s hladilnikom je 

zavarovalna polica v pogledu kakovosti mnogo bolj zapletena in kompleksna. Zavarovalna 

polica je soglasje med pogodbenima strankama o nečem, kar se bo zgodilo v prihodnosti, če 

bi prišlo do katere koli od opisanih okoliščin v polici. Šele takrat se bo pravzaprav sprožil 

mehanizem za ugotavljanje kakovosti zavarovalne storitve. 

Značilnosti zavarovalne storitve bi lahko povzeli v nekaj osnovnih značilnosti. 

- Neotipljivost: zavarovalne storitve ni mogoče fizično otipati, veliko strank jih tudi 

razumsko ne more otipati. Za lažje razumevanje skušajo zastopniki dodati fizične dokaze 

(zavarovalna polica, opravijo sklepanje police v pisarni, predstavitvene brošure, 

fotografije dogodkov ipd.). Prav tako je neotipljiv tudi osebni stik zastopnika, vzdušje, 

počutje, občutek stranke ob sklepanju. Prav vzdušje in počutje stranke je velikokrat 

odločilni faktor pri nakupu. Stranke s samim nakupom police ne postanejo lastniki 

storitve, dobijo pa pravico do storitve (izplačilo oz. kritje škode) ob nastanku dogodka 

določenega v zavarovalni polici. 

- Ni možno transportirati: večinoma storitev ne moremo transportirati. Pri zavarovalnih 

storitvah lahko s sodobnimi tehnologijami prenesemo kraj izvajanja v kraj uporabe. 

- Nezmožnost skladiščenja oz. minljivost: storitev moramo ponuditi natančno takrat, ko 

stranka potrebuje zavarovanje oz. povprašuje po njem. Če momenta ne izkoristimo, smo 

izgubili prodajo. Storitve v nasprotju z izdelkom ne moremo skladiščiti, proizvedemo jo 

istočasno s porabo (prosti sedeži na letu so za letalsko družbo izgubljeni, saj jih ne more 

uskladiščiti za drugi let). Same storitve so neobstojne, čeprav so njihovi učinki 

dolgotrajni. Nezmožnost skladiščenja se izkaže takrat, ko povpraševanje preseže ponudbo, 

saj storitev preprosto ne moremo vzeti iz zaloge in jo ponuditi trgu (Potočnik 2004, 32). 

- Sodelovanje stranke pri izvedbi: težko si je predstavljati sklepanje zavarovalne police brez 

prisotnosti stranke, saj tako ne bi pravilno ovrednotili potrebe, definirali koristi, zaznali 

zadovoljstva ali nezadovoljstva. Zlasti pri sklepanju življenjskih polic je stik zastopnik 

stranka neizbežen, saj le tako zastopnik identificira stranko. 

- Neločljivost od izvajalca: storitev zavarovalnega zastopnika – svetovanje o zavarovanju 

stranke uporabijo le v času njihovega izvajanja. Z razvojem naprednih tehnologij (Skype, 

Chat, elektronska pošta) ni nujno potrebna prisotnost zastopnika in stranke na istem kraju, 

se pa ta možnost redkeje uporablja, saj je slovenski kupec še vedno tradicionalen in 

prisega na osebni stik. 

- Odnos med izvajalcem in stranko: soočamo se s problemi, ki nastajajo zaradi 

kompleksnosti odnosov zavarovalnica, zastopnik, stranka, saj stranka velikokrat težko 
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loči, kdo je v kakšni vlogi. Pomembno je skrbno načrtovanje izvajanja procesa in izbire 

okolja, v katerem se proces izvaja. Zanimiva razlika nastaja v odvisnosti od zavarovalne 

vrste; stranke so manj občutljive pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj (pomembna 

cena) kot pri sklepanju življenjskih zavarovanj, kjer sta okolje in odnos zastopnik–stranka 

zelo pomembna. 

Značilnosti se med seboj prepletajo in jih ni smiselno ločevati na posamezne, bolj kot jih 

znajo zastopniki smiselno povezati in medsebojno uporabiti, bolj so uspešni. 

2.5 Trženjski splet zavarovalniških storitev 

Preden se podamo v definicijo trženjskega spleta v teoriji in praksi slovenskega 

zavarovalniškega trga, bi radi definirali, kaj je trženje, čemu je namenjeno in kdo ga izvaja. 

Trženje postavlja v ospredje potrošnika, kupca, ki ga v prvi fazi proučuje z vidika njegovih 

potreb in razmišljanjem, kako te potrebe zadovoljiti. Ponudnik izdelka ali storitve na podlagi 

povpraševanja in zaznav trga izdela izdelek ali storitev, ki ga distribuira potrošniku. 

Na Wikipediji (b. l.a) zasledimo definicijo: »Trženje (tudi marketing) je veda, ki definira ter 

raziskuje ciljne trge in uporabnike ter skuša z njimi vzpostavljati dobičkonosne odnose.« 

Kotler in Armstrong (2004, 5) pravita, da se trženje v primerjavi z ostalimi funkcijami v 

podjetju največ ukvarja s stranko. V središče postavlja grajenje dolgoročnega odnosa s 

stranko, ki temelji na vrednosti za stranko in njenem zadovoljstvu. Pravi, da je trženje 

upravljanje dobičkonosnega odnosa s stranko. 

Trženje je proces načrtovanja in snovanja izdelkov, storitev in idej, določanja cene in 

odločanja v zvezi s komuniciranjem in distribucijo z namenom, da se ustvari takšna 

izmenjava, ki zadovoljuje pričakovanja posameznikov in podjetja (Potočnik 2002, 9). Ko 

govorimo o trženju zavarovalnih storitev govorimo o vključevanju različnih področij 

poslovnih aktivnosti zavarovalnic, katera morajo biti učinkovita in dobro nadzirana. Pri 

trženju zavarovalnih storitev gre zlasti za raziskovanje trga, načrtovanje, pripravo, izvedbo in 

spremljanje uspešnosti vseh prodajnih aktivnosti. 

Pri tem igra pomembno vlogo človeški faktor, saj je od njega odvisno pridobivanje novih in 

ohranjanje obstoječih odjemalcev. Kakovost zavarovalne storitve je odvisna od lastnosti, 

načina ponudbe in trženja ponudnika storitev (Normann 1991, 44). 

Trženjski splet, 4 P ali 7 P, je v teoriji vsem znan koncept, ki ga najdemo skoraj v vsaki 

literaturi na temo trženja, in opredeljuje vrednost izdelka ali storitve za stranko. Je 

kombinacija spremenljivk, ki jih mora podjetje tako razviti, da aktivno vplivajo na 

povpraševanje po svojih izdelkih ali storitvah. Gre za kombinacijo trženjskih spremenljivk, ki 

jih podjetje mora kontrolirati za dosego ustrezne prodaje na ciljnem tržišču (Devetak 2000, 4). 
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Trženjski splet 7 P se uporablja, ko govorimo o storitvah, 4 P, ko gre za fizične izdelke. 7 P 

določajo začetnice sedmih angleških besed, in sicer: product (izdelek), price (cena), place 

(distribucija, tržna pot), promotion (promocija ali tržno komuniciranje), people (ljudje), 

processing (izvajanje, procesiranje) in physical evidence (fizični dokaz). 

Potočnik (2004, 223) omenja tudi osmi instrument, to je produktivnost in z njo povezana 

kakovost storitve. Podjetje lahko vpliva na porabnike s posameznim trženjskim instrumentom, 

še učinkoviteje pa z njihovo najboljšo (optimalno) kombinacijo. Podjetje mora instrumente 

izbrati in povezovati tako, da se medsebojno podpirajo in vplivajo na doseganje sinergije, to 

je večjega skupnega učinka, kot je vsota posameznih učinkov. 

Kakovost in produktivnost kot osmi instrument omenjata tudi Lovelock in Wright (1999, 18). 

V zavarovalništvu je splet nekoliko prilagojen specifičnosti storitve, kar najbolj nazorno 

prikazuje Končina (1994, 200) na sliki 3. 

 

Slika 3: Trženjski splet za zavarovalne storitve 

Vir: Končina 1994, 200. 

Zavarovalnice morajo pri oblikovanju trženjskega spleta postaviti odjemalca in ciljni trg v 

središče pozornosti. Zavarovalnice morajo slediti sodobnim tržnim prijemom, ki temeljijo na 

naslednjih prvinah (Lovelock, Vandermerwe in Lewis 1996, 23): 

- osredotočanju na ohranjanju odjemalcev in ne na posamični menjalni odnos, 

- poudarku na vrednosti za odjemalca in ne na značilnostih zavarovalne storitve, 

- dolgoročnem odnosu, ki prevladuje nad kratkoročno perspektivo, 

- visoki ravni ponudbe storitev odjemalcu, 
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- visoki stopnji izvedbe v korist odjemalca,  

- visoki stopnji komuniciranja z odjemalcem, 

- kakovosti, ki se prenaša na celovito obvladovanje sestavnih delov izvedbe in ne zgolj na 

končni rezultat. 

2.5.1 Izdelek 

Izdelek je vsaka stvar, ki jo je možno ponuditi na trgu za vzbuditev pozornosti, za nakup, 

uporabo ali porabo, in ki lahko zadovolji željo ali potrebo. Med izdelke, ki se tržijo, spadajo 

fizični izdelki, storitve, osebe, kraji, organizacije in ideje (Kotler 1998, 432). 

Večino izdelkov se najprej proizvede in potem proda, skoraj vse storitve pa se najprej proda, 

proizvedene in porabljene pa so nato sočasno (Langford in Consenza 1998, 16). 

Izdelek v zavarovalništvu je zavarovalna storitev, ki je zelo kompleksna. Upoštevati je 

potrebno kakovost, uporabnost, ime, blagovno znamko, garancijo, izgled (imidž), zavarovalne 

pogoje, ocenitev nevarnosti, ocenitev škod, svetovanje, in še bi lahko naštevali, vse z 

namenom zadovoljiti potrebe zavarovanca po varnosti. Pri tem je treba poudariti, da prodaja 

pomeni šele začetek trajanja storitve, saj zavarovanec pričakuje kritje njegove varnosti celoten 

čas trajanja zavarovalne pogodbe. Navedene značilnosti uporabniki ocenjujejo, zato se morajo 

ponudniki osredotočati na njihove želje in potrebe ter razmisliti, zakaj bi porabniki kupili 

določene zavarovalne storitve. Težava zavarovalnih storitev kot izdelka je v neotipljivosti oz. 

postanejo otipljive šele, ko/če pride do škodnega dogodka opredeljenega v zavarovalni 

pogodbi. Ponudniki morajo biti pozorni tudi na življenjski cikel storitev in jih prilagoditi ali 

morebiti pravočasno izločiti iz ponudbe. 

Podrobneje o zavarovalni storitvi smo pisali že v točki 2.4. 

2.5.2 Cena  

Cena, v zavarovalništvu jo imenujemo zavarovalna premija, določa vrednost storitve in je 

edina prvina spleta, ki prinaša prihodek in ne povzroča stroška kot ostale prvine spleta. 

Cena zavarovalne storitve je sestavljena iz: 

- dela premije za pokrivanje škod (tehnična premija), 

- dela premije za pokrivanje stroškov zavarovalnice (stroški sklepanja, stroški vodenja ipd.), 

pri čemer sta oba dela premije odvisna od: 

- statističnih podatkov trga (npr. pri življenjskih zavarovanjih tablice umrljivosti), 

- lastnih preteklih podatkov zavarovalnice oz. napovedi vrednosti podatkov za lasten 

portfelj zavarovalnice (npr. stopnje prekinitve zavarovanj, stroški zavarovalnice ipd.). 
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Dodatno je treba upoštevati tudi del za pokrivanje škod, ki je odvisen predvsem od kritja 

zavarovalne storitve. Vse je podrobno določeno v zavarovalnih pogojih. 

Vsak od delov premije se določi tako, da bi zavarovalnica z njim dosegala vsaj pozitivno 

ničlo oz. želeni dobiček. Cena zavarovanja se torej spreminja oz. prilagaja hkrati s 

spreminjanjem kritja, ki ga zavarovanje nudi. 

Za zavarovalnice je pomembna tudi diferenciacija cen, kar v praksi pomeni različne cene istih 

zavarovanj za različne segmente porabnikov ali nekoliko diferencirane zavarovalne storitve 

istemu segmentu porabnikov. Z diferenciacijo skušajo zavarovalnice zagotoviti večji obseg 

prodaje, kot če bi bila cena enotna za vse. 

Primerjava cen v zavarovalništvu je velikokrat otežena ravno zaradi diferenciacije storitev in 

nezmožnosti ocene višine izplačila škode, če se zgodi zavarovalni primer definiran z 

zavarovalno pogodbo. 

2.5.3 Distribucija ali tržne poti 

Tržne poti so podrobneje predstavljene v točki 2.6. 

2.5.4 Promocija – tržno komuniciranje 

Tržno komuniciranje je zapleten proces, ki obsega organizacijo, sredstva, metode in sporočila, 

s katerimi storitveno podjetje prenaša informacije o temeljnih značilnostih storitev, da bi se 

porabniki lažje in hitreje odločili za nakup. Za storitveno podjetje sploh ni vprašljivo, ali naj 

komunicira, ampak komu, kaj in kako pogosto naj sporoča o sebi in svojih storitvah (Potočnik 

2004, 245). 

Menimo, da je ta prvina trženjskega spleta ena pomembnejših, če ne celo najpomembnejša za 

zavarovalniške storitve, saj se potencialni kupci velikokrat zavedo potrebe po zavarovanju 

ravno zaradi slišanega ali videnega. Zavarovalnice morajo v komunikaciji z javnostjo 

spodbujati zavedanje o rizikih, katerim je nagovorjena javnost izpostavljena in jih lahko 

pokrije z zavarovanji. 

Zavarovalnice v Sloveniji uporabljajo zelo različna orodja za komunikacijo s svojimi 

obstoječimi ali potencialnimi strankami, kar lahko zelo lepo in strnjeno prikažemo s 

Kotlerjevo (1998, 597) preglednico najpogostejših orodij za trženjsko komuniciranje. 
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Preglednica 1: Najpogostejša orodja za trženjsko komuniciranje 

Vrsta Načini 

Oglaševanje tiskani in RTV oglasi, zunanja stran embalaže, priloge v embalaži, filmi, 
brošure in knjižnice, letaki in zgibanke, imeniki, ponatis oglasov, oglasne 
deske, znaki na prikazovalnikih, prikazovalniki na prodajnih mestih, 

avdiovizualni materiali, simboli in logotipi 

Pospeševanje prodaje nagradna tekmovanja, igre, žrebanja, darila, vzorci, sejmi in prodajne 

razstave, predstavitve, kupni, znižanja, zabave, nizko obrestni krediti, 

prodaja »staro za novo«, prodajne znamke, vezana prodaja 

Odnosi z javnostmi odnosi s krajevnim okoljem, govori, seminarji, tiskovna poročila, 
sponzorstvo, objave, lobiranje, letna poročila, revije podjetij, dobrodelna 
darila, predstavitvena občila, dogodki 

Osebna prodaja prodajne predstavitve, prodajna srečanja, vzorci, spodbujevalni programi, 
sejmi in prodajne razstave 

Neposredno trženje neposredna pošta, trženje po telefonu, katalogi, elektronska prodaja, TV 
prodaja 

Vir: povzeto po Kotler 1998, 597. 

2.5.5 Ljudje 

V konkurenčnem okolju so lahko ravno ljudje tisti, ki predstavljajo pomembno konkurenčno 

prednost, zlasti v trženju zavarovalnih storitev, kjer je vključitev zavarovanca v proces 

izvajanja storitve neizbežna. Zaposleni lahko s svojim znanjem, spretnostmi, sposobnostmi, 

motiviranostjo in usposobljenostjo podjetju prinesejo pomembno konkurenčno prednost, ki jo 

konkurenca ne more hitro posnemati. Za zavarovalnice je značilno, da veliko sredstev 

namenjajo izobraževanju kadra, še zlasti zavarovalnih zastopnikov, ki so ključni pri prodaji 

zavarovanj in ohranjanju stika s strankami. 

Pomembno je, da zavarovalnice izdelajo model poslovanja, ki vključuje vse zaposlene pri 

podpori prodajnemu osebju in komunikaciji s stranko. Poudariti je treba, da velikokrat 

govorimo le o zavarovalnih zastopnikih in pozabljamo ostale zaposlene v zavarovalnicah, ki 

ravno tako prispevajo svoj del k uspešnosti podjetja. Zaposleni so lahko pomemben dejavnik 

diferenciacije zavarovalnih storitev v primerjavi s konkurenco (povzeto po Slovensko 

zavarovalno združenje 2003, 1–2). 

2.5.6 Izvajanje – procesiranje zavarovalne storitve 

Proces, v katerem zavarovalniška storitev nastaja in je izvedena – prodana, še ne pomeni 

njenega zaključka. Zavarovalniška storitev se zaključi z iztekom zavarovalne pogodbe ali z 

nastankom škodnega dogodka in posledično likvidacijo in izplačilom nadomestila za škodo. 
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V samem trajanju zavarovalne pogodbe zavarovalnice vršijo vrsto poprodajnih aktivnosti, kot 

so: dodatno informiranje stranke, navzkrižna prodaja dodatnih storitev, obdaritev strank, 

obiski zavarovalnih zastopnikov ipd.. Prav tako si zavarovanci v času trajanja, zlasti 

življenjskih in zdravstvenih zavarovanj želijo dobiti dodatne informacije, spreminjati, 

nadgrajevati zavarovalne pogodbe na eni strani, na drugi pa želijo korektno izplačilo škodnih 

zahtevkov oz. iztekov življenjskih polic. Lahko bi dejali, da so prav izplačevanje škod, hitrost 

ter način odzivnosti zavarovalnice ob vložitvi škodnega zahtevka ključni za ohranitev 

zavarovanja oz. zadržanje stranke pri zavarovalnici. 

Pri tem igra veliko vlogo dobro izdelan sistem izvajanja zavarovalniške storitve na vseh 

nivojih, tako v vidnem polju stranke kot nevidnem polju (zaledne pisarne in uslužbenci). 

Zavarovalnice imajo zato podrobno določene procese in sisteme delovanja, definirane 

postopke nalog v posameznih korakih, izdelano informacijsko podporo strankam in 

zaposlenim, vse z namenom nemotenega poteka izvajanja zavarovalne storitve. 

2.5.7 Fizični dokazi  

Ker je zavarovalniška storitev neopredmetena in neotipljiva, so fizični dokazi zelo pomembni 

in pripomorejo k lažjemu razumevanju in dojemanju zavarovalniške storitve. 

Kot fizične dokaze zavarovalnice uporabljajo zlasti: zavarovalne police, splošne pogoje, 

letake in predstavitvene brošure produktov, zapisnike o škodah, urejene prostore za stranke in 

zaposlene, sodobno tehnološko opremo. 

Fizično okolje je pomembno za ustvarjanje vzdušja, vtisa, povečanja lojalnosti, konkurenčne 

prednosti in prepričevanja stranke o kakovosti storitve. 

2.6 Tržne poti zavarovalniških storitev na slovenskem zavarovalniškem trgu 

V prejšnjem poglavju smo za lažje razumevanje na kratko orisali trženjski splet, zaradi same 

nadaljnje vsebine naloge pa se bomo bolj detajlno posvetili distribucijskim kanalom oz. 

tržnim potem, ki so tudi predmet raziskave. 

Tržne poti ali distribucija zavarovalnih storitev je ena od pomembnih prvin trženjskega spleta, 

zato se najprej vprašajmo, kaj sploh je distribucija? 

Jobber (2010, 625) pravi, da mora distribucija poskrbeti, da je izdelek na voljo v zadostnih 

količinah, na primernih lokacijah in v času, ko ga stranka želi kupiti. 
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Tudi Dibb idr. (1997, 341) pravijo, da distribucija vključuje takšne aktivnosti, ki naredijo 

produkt dosegljiv kupcu, ko ga ta potrebuje in želi kupiti na določenem mestu. Izbira 

distribucijskega kanala je velika in pomembna odločitev pri razvoju trženjskih strategij. 

Lahko bi dejali, da je tržna pot gibanje, ki zagotavlja prenos storitve od proizvajalca do 

potrošnika. Tržne poti predstavljajo velik izziv za podjetja, če želijo biti uspešna, zato jih 

morajo dobro proučiti in definirati, saj se jih ne da spreminjati od danes na jutri. 

Ker je dolžina tržne poti odvisna od števila ravni (števila posrednikov) na poti, se mora vsako 

podjetje odločiti, na kakšen način bo poslovalo. Lahko izbere: 

- ničelno raven tržne poti (imenovano tudi neposredna tržna pot). Ta predstavlja 

proizvajalca, ki prodaja neposredno končnemu odjemalcu. To je lahko prodaja od vrat do 

vrat, družbi znancev na domu, naročila po pošti, trženje po telefonu, prodaja preko 

televizije in tovarniške prodajalne. 

- Tržna pot ene ravni vključuje eno vrsto prodajnega posrednika. Npr. trgovec na drobno. 

- Tržna pot dveh ravni ima dve vrsti posrednikov. 

- Tržna pot treh ravni ima tri vrste posrednikov (Kotler 1998, 529), kar lepo prikazuje slika 

4. 

 

Slika 4: Tipične tržne poti za potrošniške izdelke 

Vir: Dibb idr. 1997, 347. 

Lovelock in Wright (1999, 198) dajeta na izbiro dve možnosti poti, in sicer: 

- neposredne tržne poti, ki jih predstavlja lastno prodajno osebje: 

- stranka se oglasi v prostorih podjetja (zavarovanec pride v poslovalnico 

zavarovalnice), 

- prodajno osebje obišče stranko na domu (klasičen obisk zavarovalnega zastopnika), 

- neosebna prodaja (mailing liste, prodajna pisma, bančna okenca, telefonska prodaja, 

internetna prodaja), 
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- posredne tržne poti, ki jih predstavlja osebje zaposleno pri drugem podjetju (zavarovalna 

agencija). 

Prav tako kot na področju distribucije fizičnih izdelkov se različne tržne poti pojavljajo tudi 

pri distribuciji zavarovalnih storitev na slovenskem trgu. Zavarovalnice morajo neprestano 

iskati nove načine distribucije in prilagajati obstoječe, če želijo biti konkurenčne in 

gospodarsko učinkovite. Tržne poti imajo tako zgrajene, da so storitve lahko dostopne 

obstoječim in potencialnim zavarovancem pri sklepanju novih zavarovanj, pri nastanku 

zavarovalnih – škodnih primerov pa ima zavarovanec možnost hitre in kakovostne prijave ter 

cenitve nastale škode. Posledično stranke pričakuje hitro obravnavo in izplačilo nastale škode. 

Velikokrat je prav izbira tržne poti odločilna pri uspehu zavarovalnice. Sama izbira tržne poti 

je odvisna od stroškov, ki jih povzroča, zadovoljstva stranke, vrste zavarovanja, strukture 

zavarovalne ponudbe, zmogljivosti zavarovalnice in ciljne populacije ali trga, ki ga 

zavarovalnica želi doseči. 

Danes imajo zavarovalnice veliko več možnosti izbire tržne poti, kot so jih imele še pred 

nedavnim. V preteklosti so imele možnost klasične izbire med neposredno in posredno, z 

razvojem sodobnih tehnologij pa se izbor širi. Prav tako se širijo možnosti znotraj neposredne 

in posredne poti. 

Iz lastne prakse ugotavljamo, da so na slovenskem zavarovalniškem trgu najpogosteje 

uporabljene naslednje tržne poti: 

- lastna prodajna mreža zastopnikov in komercialistov, 

- zavarovalno zastopniške družbe (agencije), 

- zavarovalni posredniki (brokerji ali maklerji), 

- neposredno trženje. 

Grafično jih lahko prikažemo v obliki, kot jih prikazuje slika 5. 

V nadaljevanju podrobneje razčlenjujemo vsako od posameznih poti, saj je razumevanje 

prodajnih poti pomembno za nadaljnje razumevanje naloge, zlasti tržne raziskave. 

Lastna prodajna mreža 

Lastno prodajno mrežo predstavljajo zaposleni pri zavarovalnici za določen ali nedoločen čas. 

V večini se delijo na: 

- univerzalne zastopnike: to so zastopniki, ki sklepajo vse vrste premoženjskih, življenjskih 

in zdravstvenih zavarovanj, zlasti fizičnim osebam in manjšim pravnim osebam; 

- specialne zastopnike: že ime pove, da so specializirani in sklepajo vse vrste življenjskih 

zavarovanj, vse bolj pa tudi dopolnilna in dodatna zdravstvena zavarovanja ter nezgodna 

zavarovanja; 
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- komercialiste: so uslužbenci zavarovalnice, ki so strokovno podkovani za sklepanje vseh 

vrst premoženjskih zavarovanj malim in velikim pravnim osebam; 

- prodajne referente v poslovalnicah zavarovalnice. 

Ne glede na to, kje so zaposleni, morajo svoje delo opravljati vestno, marljivo, varovati 

poslovne skrivnosti zavarovalnice, upoštevati navodila vodstva predvsem pa negovati in 

skrbeti za dober odnos s stranko. 

 

Slika 5: Najpogostejša organiziranost tržnih poti zavarovalnic na slovenskem trgu 

Prav skupina zavarovalnih zastopnikov (tudi tisti, ki so zaposleni pri agencijah) je tista, ki 

največ izgublja z razvojem in napredkom tržnih poti zaradi razvoja sodobnih tehnologij na eni 

strani, medtem ko na drugi strani delež večajo banke in posredniki. Zlasti za slednje je opaziti, 

da v zaostrovanju konkurenčnih razmer izkoriščajo svojo neodvisnost svetovanja znotraj 

ponudbe zavarovalnic. 

Zavarovalno-zastopniške družbe 

Samo dikcijo, kaj je zavarovalno-zastopniška družba, smo podali že v poglavju 2.3.3. 

V zavarovalniškem žargonu te družbe imenujemo kar agencije in se delijo na ekskluzivne in 

neekskluzivne agencije. 

Ekskluzivne agencije so družbe, ki posle opravljajo izključno za eno zavarovalnico. Agencije 

so s podpisom ekskluzivne pogodbe navadno nagrajene z nekoliko višjo provizijo za 

opravljeno delo. Prav tako je opaziti boljšo povezanost med zavarovalnico in agencijo, lahko 

bi dejali, da delujejo bolj strateško, celo partnersko z zavarovalnico, s katero imajo pogodbo. 
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Neekskluzivne agencije so družbe, ki posle opravljajo za več zavarovalnic in so v svojem 

delovanju lahko bolj neodvisne kot ekskluzivne agencije. 

Zavarovalnice nudijo popolno podporo, tako tehnološko kot informacijsko obema tipoma 

agencij. Prav razvoj tehnologij, zlasti internet in razna IT orodja so doprinesla, da na trgu 

zasledimo agencije, ki poslujejo izključno elektronsko in brez zastopnikov. 

Po njihovi notranji organiziranosti in načinu delovanja delimo tako ekskluzivne kot 

neekskluzivne agencije na (Lisac 1995, 28): 

- klasične agencije: te zaposlujejo zastopnike in delujejo podobno kot zastopniki, zaposleni 

pri zavarovalnicah. Zastopnik za svoje opravljeno delo prejme plačo ali provizijo, odvisno 

od poslovne politike agencije; 

- mrežno trženje: nekateri ga imenujejo tudi strukturna prodaja ali po angleško multilevel 

sistem. Mrežno trženje je oblika neposrednega trženja izdelkov in storitev. Medtem ko 

neposredna prodaja predstavlja obliko prodajne poti, pomeni mrežno trženje način 

organizacije podjetja in nagrajevanje prodajnih zastopnikov. Zastopniki niso plačani le od 

svoje prodaje, temveč so posebej nagrajeni tudi za pridobivanje novih predstavnikov. 

Zastopniki dobijo določen delež od prodaje ljudi, ki so jih sami posredno ali neposredno 

pripeljali v organizacijo. 

Uspeh mrežnega trženja se opira na sistem prodaje s priporočili in žene ga skoraj samo 

navdušenje njegovih članov. Je ena izmed najbolj dinamičnih priložnosti, kar jih je kdaj 

ustvaril človeški um (Pease 2002, 103). 

V zadnjih letih pa se vse več prodaje zavarovanj vrši prek tehničnih pregledov (podjetja, 

katerih osnovna dejavnost je opravljanje tehničnih pregledov vseh motornih vozil) in bank. 

Oboji delujejo kot agencija v odnosu do zavarovalnic, torej opravljajo zavarovalno zastopanje 

za eno ali več zavarovalnic. Tehnični pregledi delujejo kot neekskluzivne agencije in ponujajo 

na svojih prodajnih mestih (šalterjih) večinoma zavarovanja avtomobilov vseh večjih 

zavarovalnic. 

Banke predstavljajo vse pomembnejši prodajni kanal, za katerega se pričakuje, da bo tudi v 

bodoče nadpovprečno rastel in širil paleto ponudbe, saj sta dejavnosti močno prepleteni in 

sinergijsko povezani. Pri bančni prodaji zavarovanj je opaziti lastniške povezave zavarovalnic 

in bank, ki se kažejo v ponudbi in privilegiranju prodaje zavarovanj določene zavarovalnice. 

Zavarovalni posrednik 

Delo zavarovalnega posrednika je dejavnost oziroma storitev, katere predmet je prizadevanje 

spraviti zavarovalca v stik z zavarovalnico, da bi se z njo pogajal za sklenitev zavarovalne 

pogodbe. Poleg navedenega se pod zavarovalno posredništvo štejejo tudi aktivnosti, ki so 

povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe in pomoč pri izvrševanju pravic iz 
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pogodbe, še posebno pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico 

(Slovensko zavarovalno združenje 2014). 

Neposredno trženje 

Neposredno trženje je interaktivni sistem trženja, ki uporablja enega ali več oglaševalskih 

medijev, da na kateri koli lokaciji pripelje do merljivega odziva in/ali transakcije. Ti 

neposredni tržniki uporabljajo oglaševalske medije, ki omogočajo neposredni odziv, da 

izpeljejo prodajo in dobijo podatke o odjemalcu, čigar ime in značilnosti vnesejo v banko 

podatkov o odjemalcu, kar nato uporabijo za izgradnjo trajnega in oplemenitenega odnosa z 

njim (Kotler 1998, 655). 

K trendu razvoja neposrednih tržnih poti pri nas so doprinesli zlasti razvoj informacijskih 

tehnologij, ki je postal vsem dostopen, in spremenjen življenjski slog prebivalstva (zlasti 

pomanjkanje časa). 

Na slovenskem zavarovalniškem trgu je zaslediti zlasti telefonsko prodajo, prodajna pisma, 

kataloško prodajo, internetno prodajo, poizkuse TV prodaje in prodaje prek družabnih 

omrežij. 

Pri vsem naštetem močno prednjači prodaja prek telefonskih studiev in prodajnih pisem, vse 

ostale so zgolj manj ali bolj uspešni poizkusi iskanja novih prodajnih poti in stika s strankami. 

Telefonska in pisemska prodaja vse bolj postajata prvi korak prodaje, če ta ne uspe, se skuša 

zaključiti z zavarovalnim zastopnikom na domu. Da bi bila direktna prodaja kar se da 

uspešna, zavarovalnice prilagajajo in razvijajo temu primerne, enostavne produkte. Velikokrat 

se takšen način prodaje uporablja zgolj za zbiranje baze podatkov o strankah, katerim se 

kasneje ponuja ostala kompleksnejša zavarovanja. 

Direktna prodaja v zavarovalništvu je zelo primerna za prodajo raznih dodatnih kritij (cena le 

teh je nekaj EUR) na obstoječe police, zlasti življenjske in zdravstvene. 
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3 VODENJE 

Poraja se vprašanje, zakaj ljudje sploh delamo. Verjetno bi našli toliko odgovorov, kolikor 

ljudi bi vprašali. Pa vseeno večina dela zato, da zasluži sredstva, ki so potrebna za preživetje 

in življenje. So pa tudi ljudje, ki delajo za to, da ustvarjajo, se uveljavijo, se dokažejo, 

postavljajo in dosežejo zastavljene cilje in postavijo nove mejnike. Med slednje spadajo tudi 

uspešni vodje in voditelji. V čem je razlika med voditeljstvom in vodenjem oz. med 

voditeljem in vodjo. 

Voditelji izhajajo iz časov, ko so to bili vrhovni vojaški poveljniki, politiki in cerkveni 

dostojanstveniki. Voditeljstvo je bolj v smislu vizionarstva, karizme, ki jo ima voditelj in z 

njo vpliva na množice oz. ljudi okrog njega. 

Vodenje je izraz, ki se uporablja v poslovnem svetu in ga bomo podrobneje predstavili v 

nadaljevanju. 

Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003, 130) pravijo, da je vodenje umetnost doseči nenavadne 

stvari z navadnimi ljudmi. 

Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja ljudi z namenom doseganja 

zastavljenih ciljev. Vodja s svojim vplivom, načinom komuniciranja in motiviranja usmerja 

delovanje posameznika ali skupine ljudi v podjetju ali širši družbi, da dosežejo cilj (povzeto 

po Wikipedija b. l.b). Ob tem se poraja vrsta vprašanj o vodenju, zlasti kakšen način vodenja 

je najbolj učinkovit, od česa je odvisen, kakšen naj bo v določeni strukturi podjetja ali družbi. 

Ravno način vodenja in ravnanje z zaposlenimi postaja ena od ključnih konkurenčnih 

prednosti, zato uspešna podjetja veliko časa posvetijo izbiri pravega vodje. Lahko bi dejali, da 

enako velja za državo in lokalno skupnost. Za uspešnost podjetij niso odgovorni le njihovi 

vodje oz. managerji, pač pa tudi voditelji držav in lokalnih skupnosti, ki soustvarjajo in 

vplivajo na gospodarsko in družbeno okolje. O razliki med vodjo in managerjem več v 

podpoglavju 3.5. 

Vodje lahko z vplivom, osebnostnimi lastnostmi, vedenjem, načinom komunikacije in še čim 

vplivajo na ljudi in njihova čustva, da ti dosežejo svoje cilje ali pa ne. 

Žunec (2003, 10) pravi, da je največji čar vodenja pripeljati ljudi do ciljev, za katere bodo 

trdili, da so jih uspešno dosegli sami. 

S spreminjanjem poslovnega okolja se je začel spreminjati tudi način vodenja in upravljanja 

podjetij. Način vodenja je postal celo eden od ključnih dejavnikov uspeha podjetij. Vodje so 

vnesli v podjetja vizionarstvo, mentorstva, spodbujanje ljudi k doseganju lastnih ciljev, 

odlične medsebojne odnose, svetovanje in delo v timih. 
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Vodja se ne rodiš, vodja postaneš z usmerjenim in nenehnim izobraževanjem, razvito 

osebnostjo in pozitivnimi osebnostnimi lastnostmi. Razviti moraš sposobnost vodenja, 

samokontrole in kontrole, samomotivacije in motivacije, upravljanja, nadziranja in 

samodiscipline. »Učinkoviti vodje« vodijo sebe in svoje podrejene tako, da z njihovo 

prisotnostjo pridobivajo tako ljudje, s katerimi sodelujejo, kot organizacije v katerih so 

zaposleni (Blanchard in Spencer 1994, 15). 

V nadaljevanju podajamo nekaj pogledov različnih avtorjev na vodenje. 

Vodenje lahko definiramo kot voljo po nadzoru dogodkov, kot sposobnost določanja smeri in 

moč, da se z uporabo znanja in spretnosti drugih ljudi opravi neko delo. Sposobnost vodenja 

ni prirojena ali privilegij družbenega položaja, ampak se razvije s pazljivo in usmerjeno 

vadbo. Da se ga človek nauči, ga mora uživati in preizkušati dolgo časa. Bistvo vodenja 

predstavlja sedem dejavnikov, ki jih že celo človeško zgodovino uporabljajo za usmerjanje 

življenj in sprejemanje odločitev razni uspešni voditelji: samodisciplina, namen, dosežek, 

odgovornost, znanje, hierarhičnost in zgled (Krause 1999, 7). 

Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja drugih za dosego želenih ciljev 

(Možina 1994b, 525). 

Miller (2003, 92) meni, da je vodenje bolj kot kaj drugega način mišljenja oz., da gre za 

discipliniranje svojih misli glede na trenutek. Gre za urejanje osebne odgovornosti in 

odločitev, da bomo vsak dan prispevali nekaj dobrega, ne glede na našo vlogo ali stopnjo na 

hierarhični lestvici. 

Vodenje je ustvarjanje takih delovnih pogojev, medsebojnih odnosov, medosebne 

komunikacije, motivacije in uporabe takih vedenjskih vzorcev vodenja, ki spodbujajo in 

navdušujejo rojevanje izvirnih zamisli v sebi in pri sodelavcih ter sprožajo proces 

spreminjanja idej v novo kakovost in vrednost. Vodenje je doseganje izvirnih poslovnih ciljev 

z relativno trajno skupino ljudi, ki učinkujejo nadseštevno in kreativno (Mayer 1994, 137). 

Dobri in uspešni vodje se prilagajajo sposobnostim zaposlenih, lastnim sposobnostim, ciljem 

podjetja in njegovim okoliščinam. Vodja mora imeti sposobnost vplivati na ljudi, tako, da ti 

pri svojem delu uporabljajo vsa svoja znanja in zmožnosti. Nadalje mora vodja dobro poznati 

motivacijske teorije, dejavnike, ki motivirajo in naravo ljudi v podjetju. Mora imeti vizijo in 

cilj, ki ju mora posredovati drugim, tako da jih pritegne in prepriča, da se mu pridružijo. 

Vodenje je sposobnost spodbujati druge, da mu sledijo in dosežejo zastavljeni cilj. »Najboljša 

minuta, ki sem jo porabil, je tista, ki sem jo investiral v ljudi.« (Blanchard in Spencer 1994, 

63). 

Tracy (2002, 131) opredeljuje vodstvo kot sposobnost pridobiti si privržence. Da ljudje 

sledijo svojemu vodji in mu podredijo svoje interese, morajo verjeti v predpostavljenega in 
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mu biti pripravljeni posvetiti svoj čas, denar in napor. Tak vodja uživa pri ljudeh spoštovanje, 

ugled in podporo. 

Vodenje se ne more začeti oz. početi z ukazovanjem, temveč z vplivom, zato je treba poznati 

človeške spretnosti in sposobnosti. Lahko bi dejali, da je vodenje pozitivno vplivanje na 

zaposlene, da dosežejo želeno (Carnegie 1995, 17–25). 

Menimo, da je vodenje precej povezano z besedo »navduševanje« in motiviranje, sledi pa 

jima zgled oz. biti vzor. Podjetja se velikokrat ne zavedajo, koliko so vredni ljudje, ki jih 

imajo. 

»Učinkoviti vodje« vodijo sebe in svoje podrejene tako, da z njihovo prisotnostjo pridobivajo 

tako ljudje, s katerimi sodelujejo, kot organizacije, v katerih so zaposleni (Blanchard in 

Spencer 1994, 15). 

Vsak vodja ima svoj način in stil vodenja ter neprestano išče nove načine, kako bolje izrabiti 

sposobnosti ljudi, ki jih vodi. Lipičnik (1998a, 313) navaja naslednje načine: 

- Vodenje z izjemami temelji na ideji, da naj bi se vodje ne ukvarjali s podrobnostmi, 

ampak samo z izjemami, odkloni. Sami naj bi se ukvarjali z dejavnostjo samo, če bi se 

zgodilo kaj posebnega, vse druge naloge pa morajo prenesti na podrejene. Pri tem jim 

morajo določiti, kaj od njih pričakujejo in oblikovati komunikacijska pravila. 

- Vodenje s pravili odločanja predpostavlja, da se delavec na vsaki ravni samo odloča, kaj 

bo storil. Vodja pa mu mora določiti pravila, ki jih potrebuje pri odločanju. Na podlagi 

opaženih dogodkov in pravil se mora delavec odločiti, kaj bo storil. 

- Vodenje z motiviranjem je koncept vodenja, ki za vpliv na človekovo vedenje izrablja 

človekovo željo po samouresničevanju. Pričakovati je, da bodo delavci aktivnejši, če se 

pri delu lahko izobražujejo in razvijajo, če imajo privlačno delo in veliko samostojnosti ter 

lahko sami preverjajo svoje rezultate. Pri tem načinu vodenja med vodji in delavci nastane 

poseben odnos, ki ga imenujemo partnerstvo. 

- Vodenje s soudeležbo je način vodenja, ki je odvisen od nujnega sodelovanja sodelavcev 

pri vseh odločitvah, ki jih prizadevajo, še posebno pri ciljih, ki naj bi jih uresničevali. 

Ljudje, ki so pri nastajanju ciljev sodelovali, se bodo z njimi zlahka sprijaznili in zavzeto 

opravljali naloge, ki jih do njih vodijo. 

- Vodenje z delegiranjem – bistvo je v delegiranju odgovornosti. Sodelavci naj bi postali 

odgovorni za zaokrožena in samostojna delovna področja. 

- Vodenje s cilji – gre za vodenje kot aktivnost, s pomočjo katere določimo cilje v 

organizaciji in nato usmerjamo člane organizacije k uspešnemu doseganju teh ciljev. 

Uspešnost vodenja se v tem primeru meri po doseženih ciljih. 

Naj zaključimo s povzetkom pogledov Blancharda, Zigarmija in Zigarmija (1995, 23–52) na 

vodenje, ki pravijo: »Če je bil vodja nekdaj po večini tisti v skupini z najobsežnejšim znanjem 

in je vedel odgovore na večino vprašanj, bo jutrišnji vodja predvsem znal postaviti prava 
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vprašanja in spodbuditi člane ekipe k iskanju odgovorov. Če je včasih veljalo, da vodja 

uporablja demokratičen ali avtokratičen način vodenja, je danes za dobrega vodjo značilno, da 

v različnih situacijah uporablja različne stile vodenja.« 

3.1 Lastnosti in značilnosti vodij 

Nihče se ne rodi vodja, v vodjo se razviješ, čeprav je marsikdo prepričan, da imajo vodje neke 

splošne, univerzalne lastnosti že ob rojstvu. Za uspešno vodenje so pomembne osebne, 

socialne, delovne in telesno-fizične lastnosti vodje. 

Razvoj vodje se začne z zavedanjem, jasnim spoznanjem lastnih prednosti in omejitev ter 

razkoraka med samopodobo in tem, kako nas dojemajo drugi. Sledi iskanje in preizkušanje 

določenih vodstvenih tehnik in obnašanj (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 190). 

Razvoj dobrega vodje temelji tako na prepoznavi notranje moči kot moči, ki jo nudi sam 

položaj. 

Uspešni vodje preudarno usmerjajo lastne moči in moči drugih ter izkoriščajo lastne 

sposobnosti glede na okoliščine, v katerih delujejo. To so pokazale tudi številne študije, ki 

pravijo, da je vodenje zelo kompleksen proces, v katerem se stalno spreminjajo uporabne 

lastnosti vodje glede na okoliščine, v katerih deluje.  

Lahko povzamemo, da so lastnosti uspešnih vodij zlasti: 

- Vizija: številne študije so pokazale, da imajo vsi uspešni vodje vizijo, torej si lahko 

predstavljajo in vidijo prihodnost. Prav predstava o prihodnosti je navdih za sedanje delo 

in pot do cilja, vodje z vizijo dajo srce za njeno uresničitev. Lastno podobo vizije so 

sposobni prenesti na druge in jih navdušiti za uresničitev. Pri tem je pomembno, da je to 

zelo jasno (v kaj verjameš, kaj je poslanstvo, smoter, cilji in kako jih meriti). Vodje 

razmišljajo dolgoročno in ne žrtvujejo lastnega poštenja zaradi kratkoročnih koristi. 

- Inteligentnost: imajo razvit logični um, lahko mislijo zelo hitro in mislijo na več stvari 

hkrati. So konstruktivni, mislijo koncentrirano in kritično razmišljajo. Tako lahko hitreje 

analizirajo probleme in situacije, v katerih so, ter poiščejo primerne rešitve. 

- Poštenost in zanesljivost: s tem vzbuja zaupanje med sodelavci. Pošten mora biti tako do 

sebe kot do drugih. Poštenost se kaže kot notranja in zunanja stanovitnost, uspešni vodje 

se ne spreminjajo od danes na jutri. Ljudje vedo, kaj od njih lahko pričakujejo, ne delujejo 

pristransko. Zanesljivost se kaže tudi v doslednem izpolnjevanju obljub in dogovorov. 

- Odgovornost: zelo močno je prepletena s poštenostjo. Odgovorni vodje priznavajo svojo 

odgovornost in le to spoštujejo. Za storjene napake ne iščejo opravičil ali jih skušajo 

prevaliti na druge, pač pa jih enostavno priznajo. Razmišljajo o tem, kaj storiti in ne, kaj 

se je zgodilo, ukvarjajo se s prihodnostjo in ne s preteklostjo. 
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- Ustvarjalnost: vodja je lahko sam ustvarjalen, še pomembneje je, da zna spodbujati 

ustvarjalnost pri sodelavcih. Imajo sposobnost vživljanja v druge. 

Ustvarjalni vodje so nekonformni, nimajo dlake na jeziku, stvari se lotevajo temeljito in 

so trmasto vztrajni. Vemo, da tudi razmišljajo na svojstven način, da imajo zelo bogato 

domišljijo in da so v svojem ravnanju izvirni in duhoviti. Ustvarjalnost je 

najpomembnejša komponenta karizmatične osebnosti (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 

55). 

- Pogum in drznost: Winston Churchill je dejal, da je pogum najodličnejša vrlina, od katere 

so odvisne vse ostale. Vodja mora imeti pogum, da uresniči vizijo, da stoji za vrednotami 

in sprejme težke odločitve ter se loti aktivnosti, čeprav je veliko dvomov, nejasnosti, 

negotovosti in uspeh ni zajamčen. So tisti, ki vztrajajo tudi takrat, ko ni vidnih rezultatov, 

ko je še vse v oblakih in je cilj še daleč. Vodje se ne zanašajo na upanje ali srečno upanje, 

da se bo zgodilo nekaj nepričakovanega in rešilo težave. 

- Etičnost: vodja mora imeti trden značaj, poštenost in zvestost samemu sebi. Vodje 

pomembno vplivajo na osebno rast ljudi v podjetju, zato mora njihovo delovanje 

prispevati k osebni in strokovni rasti ter razvoju ljudi. 

- Občutek za čas: vodja mora imeti občutek za realnost. Videti mora stvari in svet takšne 

kot so, ne pa kot bi si jih želel. Dejstva ne lažejo, zato je edino smiselno osredotočanje na 

tukaj in sedaj. Delujejo danes, so pa sposobni spustiti misli v sanje o prihodnosti. Treba je 

analizirati položaj, kaj so prednosti in kaj slabosti. Vsak vodja ima prednosti in slabosti, 

dobri se ukvarjajo s prednostmi in jih izkoriščajo, učinke slabosti pa skušajo odpraviti. 

Izberejo si sodelavce, ki kompenzirajo njihove slabosti. 

- Stremljenje k odličnosti: vodje so predani zmagovanju, svoje moči usmerjajo v to, da 

postanejo najboljši. Pri tem postavljajo merila odličnosti za vse, kar počnejo, in za okolje, 

v katerem delujejo. Z mišljenjem presegajo okvire trenutne situacije ali okolja, v katerem 

delujejo (podjetje), in se osredotočajo na bistvo. Pri tem motivirajo tudi ostale, da delujejo 

enako. 

- Sposobnost prepoznavanja izjemnih vrlin pri drugih ljudeh, katerih sam nima.  

- Narediti korak več kot ostali: od drugih lahko zahteva le to, kar je pripravljen narediti tudi 

sam. Ne samo, da je to pripravljen narediti, to mora tudi prvi naredi. Vzor je najboljša 

motivacija. 

Slika 6 prikazuje, kako vodjo določajo njegove lastnosti (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003). 

Poleg naštetega je dober vodja tudi dober motivator, je ekstrovertiran, miren, hladnokrven in 

ni vzkipljiv. Izven tima ni preveč odprt in zna obdržati primerno distanco v odnosih. Podoben 

je dobremu managerju, ki optimalno izkorišča razpoložljive človeške, materialne in finančne 

vire. 

Našteli smo lastnosti in značilnosti dobrega oz. uspešnega vodje, kar pa ne velja za 

neuspešnega vodjo. Za neuspešne vodje zlasti velja, da ne poslušajo, so neresni, se hitro in 
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pogosto razburjajo, ne prenašajo znanja, se imajo za nedotakljive, navodila podajajo nejasno, 

so prepirljivi in vzdražljivi, so brez koncepta in delujejo 'ad hok', spoštujejo le status in primat 

v družbi, se izogibajo odgovornosti. 

 

Slika 6: Lastnosti vodje 

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 133. 

Učinkovitost vodje se presoja na eni strani po rezultatih, ki jih doseže, na drugi strani pa po 

obnašanju njegovih podrejenih. Če želi biti podjetje na dolgi rok uspešno in preživeti, mora 

imeti uspešne vodje, ki znajo popeljati ljudi do cilja. 

Močni in uspešni voditelji, ki svoj položaj dolgo obdržijo, uspešno prestanejo proces razvoja, 

učenja in dozorevanja. Začnejo z izvirno vrlino privlačnosti ali s posebno strokovnostjo ter jo 

razvijejo. Naučijo se razmišljati o sebi. V svojem okolju se naučijo videti prek tistega, kar 

vidijo drugi. Naučijo se manj osredotočati nase in bolj na tiste, ki so jih pritegnili, da zanje 

delajo. Ustvarijo pričakovanja, globino svojih prirojenih zmožnosti pa skromno ocenjujejo. 

Ker venomer skušajo doseči tudi druge dele svoje notranjosti, krepijo svojo voditeljsko 

sposobnost. Ti voditelji spoznajo, da je vodenje praksa, ki jo izvajamo vsak dan (Kyle 2000, 

ix). 

Če želijo vodje položaj obdržati ali ga nadgraditi morajo biti tudi radovedni, nekoliko 

avanturistični za nova dojemanja in izvedbe. 

3.2 Stili vodenja 

Kot smo že dejali, se nihče ne rodi kot vodja. Vodja mora v različnih situacijah z različnimi 

ljudmi ravnati na način, da bo dosegel želene rezultate. Temu vedenju, ki ga izvaja vodja, 

pravimo stil vodenja. Kakšen stil vodenja izbere vodja, je predvsem odvisno od situacije, s 

katero se sooča (različno ravnajo reševalci na kraju nesreče, kot vodja zavarovalnih 

zastopnikov), in težavnosti odločitve. Upoštevati mora tudi s kom ima opravka oz. koliko 

znanja, sposobnosti, izkušenj, pripravljenosti za sodelovanje ima sodelavec oz. podrejeni. 
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Na splošno lahko stil vodenja opredelimo kot relativno trajen (dalj časa) vzorec vplivanja na 

ljudi z namenom vzajemnega doseganja postavljenih ciljev. To značilno ravnanje predstavlja 

zbir za posameznega vodjo specifičnih ravnanj in vodstvenega obnašanja. Pri tem vodja 

uporablja različne vzvode in inštrumente ter s tem oblikuje celovito in zanj značilno obliko 

stila vodenja. Stil vodenja sodelavci doživljajo oz. zaznavajo celostno in subjektivno ter s tem 

oblikujejo o njem svojo osebno vrednostno sodbo (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 22). 

Sociolog, filozof in politik Max Weber (1920, po Staehle 1999, 335) navaja štiri idealne stile 

vodenja: 

- patriarhalni: avtoriteta patriarha je brezpogojno sprejeta v družini. Primeren je za manjša 

družinska podjetja. Patriarh skrbi za podrejene, od katerih pričakuje lojalnost, zahvalo, 

poslušnost in zvestobo. Njegova moč izhaja iz položaja, ki ga ima. 

- Karizmatični: voditelj ne pozna namestnika, saj njegova moč izhaja iz posebnih osebnih 

lastnosti. Ne pozna namestnika, niti predhodnika in naslednika. Ker se opira na vero in 

upanje je primeren za krizne situacije. V pomoč mu je tudi opora na svoje osebne 

lastnosti. 

- Avtokratski: povezan je z velikimi organizacijami, kjer vodenje poteka po hierarhični 

strukturi in linijsko. Ne obstaja neposredni osebni stik med vodjo in zaposlenimi. 

- Birokratski: velik pomen imajo formalizacijski elementi organizacije in birokratske 

procedure, ki poglabljajo neosebno povezavo med vodjo in zaposlenimi. 

Novejšo tipologija je oblikoval Lattmannu (1975, po Staehle 1999, 336), ki je razvrstil stile 

vodenja v šest temeljnih skupin: 

- despotski stil vodenja (gospodar v svoji hiši); 

- paternalistični stil vodenja (despot s socialističnim čutom za svoje podrejene, katerih 

potrebe pozna); 

- pedagoški stil vodenja (patriarh, ki želi s ciljno usmerjenim razvojem prispevati k večji 

samostojnosti podrejenih); 

- participativni stil vodenja (sprejemanje sodelavcev kot samostojnih osebnosti s 

sposobnostmi, znanjem in interesi, ki se vključuje v procese sprejemanja odločitev); 

- partnerski stil vodenja (partnerska povezava pri določanju ciljev podjetja, samostojno 

določanje ciljev pri izvajanju nalog); 

- samoupravljanje (kolektivni interes opredeljuje vodstvene usmeritve). 

Lipičnik (1998a, 314) navaja najpogostejše stile vodenja: 

- birokratski stil vodenja je zvrst zadržanega sloga vodenja; vodja zahteva od zaposlenih 

strogo spoštovanje vseh predpisanih pravil in postopkov dela, sam pa je trden, natančen, 

se obvlada in je vljuden, biti hoče vzor vsem zaposlenim; 

- razvijalski stil vodenja skuša pri sodelavcih zbuditi samostojnost pri delu. Vodja 

sodelavce spodbuja, posluša, vzdržuje tesno komunikacijo, razume druge in jih podpira. 

Svojim sodelavcem zaupa in oni njemu; 
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- dobrohotni avtokratski stil vodenja je k nalogam usmerjen slog. Vodja ni pretirano strog, 

je odločen, delaven in usmerjen k doseganju rezultatov, kar zahteva tudi od sodelavcev; 

- izvrševalski stil vodenja skuša izvabiti vse človeške zmogljivosti. Vodja pri odločanju 

uporablja skupinsko delo ter tako prepriča ljudi, da se zavežejo za doseganje določenih 

ciljev; 

- dezerterski stil vodenja je manj uspešna zvrst vodenja; vodja ni ustvarjalen, je ozkosrčen, 

ni komunikativen, ovira druge v ustvarjalnosti; 

- misionarski stil vodenja je socialno usmerjen slog vodenja. Vodja je ljubezniv, izogiba se 

konfliktom, je pasiven, ne daje navodil za delo, je prisrčen in prijazen; 

- avtokratski stil vodenja je tisti, pri katerem avtokrat o vsem odloča sam in od drugih 

zahteva pokorščino. Komunicira le navzdol s svojimi podrejenimi in od vsake akcije 

pričakuje rezultat. Z ljudmi se ne posvetuje in ti se ga po navadi bojijo; 

- kompromisarski stil vodenja ni najbolj uspešen. Vodja je omahljiv, dvoličen, s tem pa pri 

ljudeh vzbuja dvome in nezaupljivost. 

Stil vodenja lahko opredelimo tudi kot hierarhični odnos vodje in njegovih podrejenih, ki se 

vzpostavi zato, da bi vodja lahko opravljal dve med seboj prepleteni funkciji: 

- upravljanje procesa – odločanje, načrtovanje, organiziranje, nadzor, spremljanje izvajanja, 

vrednotenje uspešnosti, usmerjanje, reševanje problemov. Vodja opravlja to funkcijo z 

namenom čim uspešnejšega uresničevanja ciljev; 

- upravljanje ljudi – motiviranje, sodelovanje, komunikacija, spoštovanje, razumevanje, 

podpora, svetovanje. Ta funkcija je pomembna zaradi čim večje motivacije in 

zadovoljstva zaposlenih. 

Prvo funkcijo opravlja vodja z namenom čim uspešnejšega uresničevanja ciljev, drugo pa 

zaradi čim večje motivacije in zadovoljstva zaposlenih. Vodja se sam odloči, ali bo 

upravljanje procesa potekalo centralizirano ali decentralizirano in ali bo zaposlene pridobil in 

jim vzbudil interes za njegove faze. Pri drugi funkciji se vodja odloči, ali bo zaposlenim 

namenjal vso možno pozornost ali pa jih bo zamenjal (Treven in Srića 2001, 159). 

Dobri in uspešni vodje zmorejo prilagajati stil vodenja zaposlenim tako, da jim dajo tisto, kar 

najbolj potrebujejo in sami ne zmorejo. Vodja mora vedno opazovati situacijo in se ji 

prilagajati z načinom vodenja. Temu pravimo situacijsko vodenje. 

Pri situacijskem vodenju se vodja ne opredeli za en stil vodenja, zato mora poznati prednosti 

in slabosti vseh stilov, da v določeni situaciji izbere tistega, ki je najprimernejši. Pri tem mora 

upoštevati naslednje dejavnike (Treven in Srića 2001, 161): 

- posamezna strokovna znanja članov tima in skupno znanje celotnega tima; 

- usklajenost in zanesljivost članov tima; če so sodelavci negotovi glede svojih odločitev in 

dela, mora vodja prevzeti iniciativo v odločanju, sodelavce podpirati in jim pomagati; 

- motiviranost članov tima; če so sodelavci zadovoljni, jim vodja pusti samostojnost; 
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- naravo dela, ki ga opravljajo. Pri enoličnem delu vodja uporabi sistemski nadzor nad 

zaposlenimi, v proces se vključi le, če se pojavijo odstopanja; 

- psihosocialne lastnosti članov tima (ambicioznost); če sodelavci pokažejo iniciativo, vodja 

ne sme uporabljati enosmerne direktive; 

- poreklo članov tima; če se sodelavci poznajo dalj časa in skupaj opravljajo posamezne 

naloge, bi vodja ravnal nepravilno, če bi v njihove odnose uvedel formalno komunikacijo 

in direktivno vodenje; 

- zaupanje v sposobnosti vodje; 

- pomembnost zaupane naloge; če je naloga kompleksna, mora vodja spodbujati 

komunikacijo in se vključiti v delo. Če je situacija kritična, tvegana in primanjkuje časa, 

vodja prevzame odločanje. 

Možina (1994b, 535) lepo prikaže situacijske dejavnike, ki vplivajo na uspešnost vodenja 

(slika 7). 

 

Slika 7: Situacijski dejavniki, ki vplivajo na uspešnost vodenja 

Vir: Možina 1994b, 535. 

Samo od sebe se ponuja vprašanje, ali obstaja idealen način vodenja. Odgovor je vsekakor 

negativen, saj je način vodenja vedno odvisen od okoliščin, v katerih vodenje poteka. Pri 

vsem skupaj pa je pomembno tudi to, da se okoliščine nenehno spreminjajo. Dejavnike, ki 

vplivajo na izbiro načina vodenja lepo prikazuje spodnja slika 8. 
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Slika 8: Dejavniki, ki vplivajo na izbiro načina vodenja 

Vir: Kaše idr. 2007, 102. 

Sledilci 

Govoriti o vodenju, ne da bi upoštevali lastnosti sledilcev, je enako kot govoriti o dirkaču, ne 

da bi poznali njegov avtomobil. Uspešnost vodje je v veliki meri odvisna tudi od kakovosti in 

zmožnosti njegovih sledilcev. Sledilci se med seboj razlikujejo po sposobnostih, odnosu do 

dela, motivaciji, odnosu do voditelja, znanju in zrelosti. Aktivni sledilci so samoiniciativni, 

povedo svoje mnenje in so pripravljeni storiti tudi več, kot se od njih zahteva. Po drugi strani 

so pasivni sledilci nepodjetni, lenobni, se izogibajo odgovornosti ter potrebujejo nenehen 

nadzor. Samostojni sledilci razmišljajo s svojo glavo, so inovativni in kreativni ter so 

pripravljeni podati konstruktivno kritiko. Odvisnim sledilcem pa je treba nenehno razlagati, 

kaj naj počnejo, ne razmišljajo s svojo glavo. Slika 9 prikazuje vrste sledilcev. 

Odtujeni sledilci opozarjajo na vse negativne dejavnike pri organizacijskih ciljih, politiki, 

ukrepih in spregledajo vse pozitivne dejavnike. So sposobni, toda cinični in se ne trudijo, le 

občasno privolijo na kakšno opravilo. Sami sebe vidijo v pozitivni luči, nasprotno jih vidijo 

vodje in sodelavci. Pogosto se dogaja, da s prihodom novega, karizmatičnega vodje oz. 

spremembo okoliščin znebijo svoje negativnosti in začnejo spet konstruktivno sodelovati. 

Ustrežljivi sledilci voljno opravljajo naloge, brez nepotrebnega razmišljanja. Čeprav dobro in 

marljivo opravljajo svoje delo, lahko postanejo nevarni, če njihovi ukazi nasprotujejo 

družbenim ali organizacijskim normam. Ne premišljujejo o upravičenosti ali etičnosti ukazov 

svojih vodij, kar predstavlja težavo. So kot vojaki, ki napadajo nedolžne tarče in se ne 

sprašujejo zakaj. Imajo dobro lastnost, da so aktivni, pripravljeni prijeti za delo in pogosto 

tudi predani organizaciji. Vodja jih mora spodbuditi, da začnejo kritično premišljevati o 

idejah drugih ter da pridobijo samozavest in zaupanje v svoja stališča. 
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Pragmatični sledilci so redko popolnoma predani ciljem skupine ali oddelka, toda naučili so 

se ne izstopati. So povprečni delavci, ki se držijo sredine in se ne opredeljujejo jasno o svojih 

stališčih. Nenaklonjeni so tveganju in spremembam, nekateri jih imajo za birokrate. Sposobni 

so veliko več, kot trenutno počnejo. Dober vodja jih z različnimi tehnikami in veščinami 

lahko prebudi in motivira za uspešno delo, celo storijo nenavadne reči. 

Pasivni sledilci so nasprotje vzornega sledilca. Povsem so odvisni od vodje, napotke izvajajo 

brez navdušenja in elana. Primanjkuje jim samoiniciativnosti in občutka za odgovornosti, zato 

potrebujejo konstantno usmerjanje in nadzor nad delom. Najtežje jih je spremeniti iz pasivnih 

v vzorne. 

 

Slika 9: Vrste sledilcev 

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 139. 

Vzorni sledilci so neodvisni, inovativni, kreativni in pripravljeni nasprotovati nadrejenim, če 

menijo, da ti nimajo prav. Čutijo visoko pripadnost skupini, poklicu ali podjetju, vendar ne 

nujno tudi nadrejenemu. Svoj talent uporabljajo v dobro organizacije in so pripravljeni 

vztrajati kljub pragmatizmu, birokraciji ali pasivnosti svojih sodelavcev. So ključna povezava 

med vodjo in ostalimi zaposlenimi, saj dobro razumejo obe strani. So izjemnega pomena za 

uspeh organizacije. Velikokrat se ne ceni njihovega prispevka in izkoristi njihovega 

potenciala, ker se jih vodje bojijo,saj so prodorni, neodvisni in ambiciozni in jih lahko izrinejo 

s položaja (povzeto po Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 137–141). 
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Odtujeni sledilci 

Pasivni sledilci 

Zgledni sledilci 

Ustrežljivi sledilci 

Aktivni Pasivni Pragmatični 
sledilci 



38 

3.3 Stopnje v razvoju vodje 

Razvoj vodje je v večini odvisen od njega samega. Sam si mora prizadevati za svoj razvoj in 

nenehno učenje ter usposabljanje. Podjetje ali organizacija v kateri deluje ga lahko le podpira 

in usmerja. Ločiti je treba razvoj vodje od kariernega napredovanja, nekdo lahko pride po 

karieri na visok položaj, a žal s tem še ni vodja. 

Vodja se lahko strokovno izobražuje, bere knjige, se druži z uspešnimi, vendar če ne dela z 

ljudmi in jih skuša voditi, ne more napredovati v svojem vedenju in znanju. Dober vodja se ne 

ustvari čez noč, to je veščina, ki se jo pridobi s časom. 

Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003, 189) naštevajo pet dejavnikov, ki so pomembni za razvoj 

vodje: možnost za manevriranje, priložnost spremeniti zadeve, biti mora samoiniciativen in 

pripravljen na eksperimentiranje. Predvsem pa mora verjeti vase. 

Račnik (2010, 43) loči štiri stopnje razvoja, ki jih zelo nazorno prikazuje slika 10. 

 

Slika 10: Stopnje razvoja vodje 

Vir: Račnik 2010, 44. 

- Formalni vodja – raven pravil. Je prva stopnja v razvoju in je spoštovan zaradi položaja, 

to je tudi razlog, da mu zaposleni sledijo. Na tej stopnji so odnosi in procedure jasno 

določeni, od vodje je odvisno, koliko časa bo na tej stopnji ostal. Naloga vodje je le 

nadziranje in preverjanje opravljanja dela in nalog svojih zaposlenih, ki so večinoma 

zapisane v pravilnikih. Če vodja ne raste v svojem razvoju, se mu lahko začnejo zaposleni 

upirati, začne tudi izgubljati spoštovanje. Za kvalitetno vodenje potrebuje vsak vodja od 

sledilcev oz. podrejenih še nekaj več. To so pristanek, potrditev in strinjanje. 

- Sprejeti vodja – raven odnosov. Vodja ima spoštovanje, ki ni več posledica položaja, 

naslova ali spola. Zna spoštovati samega sebe, zato zna spoštovati tudi druge. Odnosi 

temeljijo na zaupanju, sodelovanju in obojestranskem komuniciranju, kar je razlog, da mu 

ljudje sledijo tudi zunaj formalno določenih okvirjev. Na tej stopnji ne gre več le za 
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strokovno znanje vodje, temveč za oblikovanje odnosov s sodelavci in za sledenje skupni 

viziji. Vodenje postane prijetnejše. 

- Učinkoviti vodja – raven rezultatov. Za to stopnjo je potrebno najmanjše prizadevanje. To 

je stopnja skupinske učinkovitosti in rezultatov. Vodja je spoštovan zaradi tega, kar je za 

organizacijo naredil. Ljudje so mu pripravljeni slediti in skupaj okušati uspeh. Sodelovati 

v nečem, kar je večje od sposobnosti ter zmožnosti posameznika, je izjemno izkustvo, ki 

spreminja vrednote, prepričanja in vedenje ljudi v timu. Vodja doseže to stopnjo zaradi 

nenehnega izboljševanja samega sebe in dajanja zgleda ostalim. Izkustvo uspeha lahko 

ljudem ponudi le vodja, ki je tudi sam uspešen. S tem, ko drugim omogoča doživljanje 

uspeha, postane vodenje lažje in preprostejše. 

- Vodja kot učitelj, mentor in coach – raven razvoja ljudi. To je najvišja stopnja, v kateri se 

ukvarjajo z usposabljanjem in prenašanjem svojega znanja na ljudi, ki imajo vodstveni 

potencial. Omogoča in ustvarja jim možnosti za njihovo rast. Pomembna lastnost na tej 

ravni je komunikacija in sposobnost prenašanja znanja ter zamisli na druge. Vodja z 

mišljenji, ki so ciljno naravnana vprašanja, odkriva rešitve. Tak pristop uporablja, ker se 

zaveda, da ljudje najhitreje napredujejo, če sami najdejo rešitve. 

Razvoj vodij je tako eden najpomembnejših procesov v organizaciji, ki ne pomeni le rasti 

posameznika, pač pa tudi rast zaposlenih in s tem rast organizacije. Z razvojem tako 

posameznik kot tudi organizacija izrabljata več svojih potencialov, s tem pa ključno 

prispevata k uspehu podjetja. Razvoj zaposlenih se začne pri samorazvoju vodje, ki s tem 

pridobi dobro izhodišče za usmerjeni razvoj svojih sodelavcev. 

3.4 Odgovornost in moč vodje 

Kot vedno in povsod, se tudi vodenje začne z namenom. Vodja težko oz. manj uspešno vodi 

ljudi, na način, da jim samo pove, kam naj gredo. Dober vodja vodi tako, da gre sam in sam 

pokaže, kako. Zaposleni namreč odražajo naravnanost svojih vodij. 

Namen se izraža oz. odraža s samodisciplino, zanesljivostjo, znanjem, predvsem pa dobrim 

zgledom. Če je namen šibek ali ga ni, se kaže kot malomarnost, površnost, nezainteresiranost, 

sebičnost, ki vodijo v neuspeh in nezadovoljstvo zaposlenih, saj ni stika in zaupanja z vodjo. 

Dober in odkrit namen je eden glavnih motivatorjev za dober dosežek. Če želi dober vodja 

pokazati resničen namen, pokaže to s svojo srčnostjo in vero. Srčnost je tudi ena glavnih 

gonilnih sil za dosego vrhunskega rezultata. Nemalokrat se izkaže, da za doseganje vrhunskih 

rezultatov in dosežkov pomenijo veliko več jasen namen, srčnost, veliko pozitivne energije in 

odločnosti kot izobrazba, naziv in položaj. 

Če podjetje nima jasnega namena, potem ne more doseči cilja. Z jasnim namenom postanejo 

tudi nemogoče stvari mogoče, saj ljudje pristopijo z vnemo, vložkom maksimalne energije in 
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časa, da uresničijo zastavljen cilj. Pristop je tisti, ki loči povprečne od odličnih. Ljudje se s 

tem poistovetijo in čutijo zmago kot lastno zmago, saj so del soustvarjanja in pomembnega 

rezultata. 

Vodenje, še zlasti poslovno, zahteva poleg strokovnega znanja in intelektualnih sposobnosti 

tudi jasen namen, kar je nujno za motiviranje ljudi, da dosegajo vrhunske rezultate. 

Vodja sprejema dolžnosti, obveznosti in odgovornosti, on je tisti, od katerega se pričakuje 

sprejemanje težkih odločitev. Včasih mora tudi sam izvršiti najtežje odločitve. On je tisti, ki 

stoji za posledicami odločitev in dejanj. Odgovornost si prisluži s tolerantnostjo, 

preudarnostjo in zaupanjem. Odgovornost nemalokrat pomaga ljudem pri njihovem razvoju, 

doseganju osebnega zadovoljstva in boljših delovnih rezultatih. 

Položaj in moč, ki ju ima vodja, ne služita izživljanju in izkoriščanju položaja za dosego 

lastnih namenov, marveč k boljšemu odnosu z zaposlenimi. Moč položaja jim omogoča 

kaznovanje in nagrajevanje svojih podrejenih, medtem ko osebnostna moč omogoča, da se 

podrejeni z njim poistovetijo in identificirajo ter mu sledijo. 

Vodje morajo poleg želje po dosežkih imeti tudi visoko željo po moči, tj. željo po vplivanju 

na ljudi. Velika napaka dobrih strokovnjakov je, da potem ko postanejo vodje, še vedno želijo 

opraviti večino stvari sami. S tem stvari zaradi pomanjkanja časa opravljajo slabše, poleg tega 

pa s tem slabo vplivajo na podrejene, ki se počutijo odveč (Vroom in Deci 1992, 231). 

Daft in Noe (2001, 418) pravita, da se moč nanaša na »zmožnost« in potencial, ki ga ima 

vodja, da vpliva na vedenje podrejenih oz. sodelavcev. 

Weihrich in Koontz (1994, po Stare in Seljak 2006, 109) menita, da je pojem moči širši od 

pojma oblasti. Medtem ko je oblast opredeljena kot pravica, ki nekomu pripada zaradi 

položaja, ki ga zaseda, je moč sposobnost posameznika ali skupine, da spodbudi verovanje in 

delovanje drugih posameznikov in skupin ali vpliva nanje. 

Možina (1994b, 528) pojasnjuje, da je moč zmožnost vplivati in usmerjati posameznika, 

skupino, organizacijo proti želenim rezultatom. V procesu vodenja je koncept moči zelo 

pomemben, saj ima predvsem vodja konkretno moč »vpliva«, da uveljavi svojo voljo. Viri, iz 

kateri vodja črpa svojo moč, veliko povedo o tem, zakaj podrejeni sprejemajo navodila 

nadrejenega ali zakaj jih ne sprejemajo in zakaj ne sodelujejo. Vrste moči prikazuje tudi 

spodnja slika 11. 

- Legitimna moč: moč izhaja iz uradnega položaja, ki ga ima vodja v podjetju in je 

posledica hierarhije v organizacijski strukturi. Če obstaja samo ta oblika moči, bo vodja 

dolgoročno težko vodil podrejene, saj ga bodo ti sprejemali le toliko časa, dokler bodo 

lahko zadovoljevali tudi svoje potrebe. Raven (2008, 4) opredeljuje štiri značilnosti 

oziroma pravila »legitimne moči«, in sicer: vzajemnost (npr. nekdo mi je pomagal, ko sem 
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pomoč potreboval, sedaj čutim odgovornost, da mu pomoč vračam), pravičnost, 

odgovornost (pomeni obveznost pomagati tistim, ki si sami ne morejo pomagati) in 

položaj. 

- Moč prisile: izvira iz strahu podrejenih, ki je lahko fizični ali psihološki. Vodja uporablja 

različne pritiske in sankcije, s katerimi želi doseči, da mu ljudje sledijo. Moč prisile se 

lahko uporablja le kot sredstvo v sili. 

Možina (1994b, 529) meni, da so lahko kazni, ki jih vodja uporablja, zelo različne, in 

sicer: odtegljaji pri prejemkih, manj želeno delo, očitki itd. Ta oblika je tudi manj 

učinkovita v primerjavi z močjo pri nagrajevanju in celo pripelje do negativnih oblik 

vedenja in sprenevedanja. 

 

Slika 11: Moč vodij 

Vir: Možina 1994b, 528. 

- Moč nagrade: je nasprotna prisili. Njena moč je v tem, da podrejeni sprejemajo napotke 

vodje, ker v zameno pričakujejo dolgoročno nagrado, ki je lahko denarna ali psihološka. 

- Moč strokovnosti: moč izvira iz posebnih znanj ali strokovnosti, ki jih ima vodja. To mu 

omogoča, da pri podrejenih doseže spoštovanje in zaupanje v njegove sposobnosti, zato 

mu sledijo pri izvajanju določenih nalog. 

- Moč osebnosti: moč temelji na podlagi identifikacije podrejenega z vodjo. Ta bi hotel biti 

podoben vodji, zato mu sledi in ga obenem posnema. 

Scobie (2009, 146) pravi, da ljudje lahko uporabijo moč na dva načina, in sicer, da okrepijo 

druge, ustvarijo izbore in priložnosti za svoje podrejene ali da kontrolirajo druge in jih silijo 

na vnaprej določeno pot. Lord Acton (prav tam)
2
 je dejal: »Moč poslabša človeka in absolutna 

moč ga popolnoma pokvari.« 

Poznamo še referenčno moč, ki izvira iz identifikacije sodelavcev z vodjo. Uporaba 

referenčne moči predstavlja znak kakovosti in odličnosti v vseh odnosih organizacije. Temelji 

na obojestranskem spoštovanju, tako vodje kot podrejenega v obeh smereh. Znak kakovosti 

moči, osredotočene na vodenje, je vztrajen, dejaven vpliv, saj ni odvisna od tega, ali se 

                                                 
2
 Primarni vir ni naveden. 

Moč nagrajevanja 
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podrejenemu zgodi kaj prijetnega ali neprijetnega. Za takšno vodenje je značilno stalno 

odločanje na podlagi globoko spoštovanih vrednot, kjer se vrednote podrejenih in vodij 

prekrivajo. 

Tavčar (2002, 216) meni, da je vplivanje uporaba moči za doseganje zastavljenih ciljev. Pri 

tem je zanimivo, da je odziv posameznika ali skupine merilo za uspešnost vplivanja; zato kaže 

pri izbiranju vrste moči, metod vplivanja in socializacije vselej predvideti odziv, ki bo sledil 

vplivanju. Značilne odzive prikazuje preglednica 2. 

Preglednica 2: Pregled značilnosti odzivov  

Odziv Značilnosti Če je izid ugoden Če izid ni ugoden 

Ukinitev 

Prisila 

- Odziv na fizično moč ali 
preobilico druge moči. 

- Prejemnik se ukloni, ker se 

mora – ker mu tako kaže. 
- Najenostavnejše in 

najhitrejše za nosilca 
vplivanja. 

- Kratkoročna odločitev, ji 
ne kaže zaupati. 

- Za organizacijo 

dolgoročno slab odziv. 

- Nejevolja. 

- Nekoliko trajnejši odziv. 

- Maščevalnost, sovražnost. 
- Opustitev odločitve, 

vedenje ob prvi priložnosti. 

Istovetenje 

Identificiranje 

- Odziv na moč osebnosti, 
zgleda – delno tudi moč 
položaja. 

- Prejemnik se ukloni zaradi 

nosilca vpliva osebno. 

- Odziv je kasnejši, odvisen 
od trenutne naravnanosti 

prejemnika do nosilca 

vpliva. 

- Vpliv drži tako dolgo kot 
osebna moč. 

- Za nosilca vpliva 

kakovosten, za 

organizacijo nekakovosten 

odziv (nosilec prej ali slej 

terja privilegije). 

- Utrditev moči osebnosti 
nosilca vpliva. 

- Spoštovanje priljubljenosti 
nosilca vpliva. 

- Nosilec verjetno uveljavlja 

svojo zmožnost za 
vplivanje kot zaslugo za 

organizacijo. 

- Rušenje krhke moči 
osebnosti nosilca vpliva. 

- Razočaranje prejemnika 
vpliva nad nosilcem, celo 

sum o namernem 

zavajanju. 

- Organizacija mora svoj 

vpliv graditi znova, saj je 

prejšnji temeljil na nosilcu. 

Privzetje 

Internaliziranje 

- Prejemnik privzame 

vsebino vpliva kot lastno 

stališče, pogosto pozabi ali 
zanika vir moči in vpliva. 

- Za nosilca vpliva manj 

prijetja oblika (»pozabljene 
zasluge«). 

- Za organizacijo je privzetje 

najugodnejše. 
- Prejemnik se lahko upre 

zaradi suma manipuliranja. 

- Prejemnik je prepričan o 
pravilnosti »lastnega« 
stališča, zato ga zavzeto 
izvaja in uveljavlja. 

- Nosilec vpliva naj ostaja v 

ozadju – lahko razvrednoti 

odziv, če razglaša, daje 
stališče zasnoval on. 

- Prejemnik brani »last no« 
stališča in pomaga 
odpravljati neugodne izide 

(čeprav  je bila smer vpliva 
zgrešena!). 

- Nosilec je realno varen, če 
se ne prebudi sum na 

manipuliranje. 

Vir: Tavčar 2002, 217. 
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Izbiranje oblike moči, načina vplivanja ter odzivov je veščina, ki jo mora vodja obvladati, 

sicer ni uspešen. Iz tega sledi, da bo uspešen vodja pri svojem vodenju uporabljal vse oblike 

moči najprej pa osebno moč, nato ekspertno, referenčno in moč nagrajevanja. Legitimno in 

moč prisile pa le v izjemnih in nujno potrebnih primerih. Kakšen bo odziv sodelavcev glede 

na uporabljeno moč, lepo prikazuje preglednica 3. 

Preglednica 3: Vrste moči in vedenje sodelavcev 

 Vedenje 

Moč Uresničevanje Pristajanje Upiranje 

legitimna možno zelo verjetno možno 

moč nagrajevanja možno zelo verjetno možno 

moč pritiska malo verjetno možno zelo verjetno 

referenčna moč zelo verjetno možno možno 

ekspertna moč zelo verjetno možno možno 

Vir: Možina 1994b, 530. 

3.5 Vodenje vs. management 

Večina avtorjev meni, da je vodenje sestavni del managementa. Management in vodenje nista 

sinonima. Zato bomo v nadaljevanju bolj podrobno prikazali različne poskuse razmejitve 

managementa, saj smo vodenje že spoznali v predhodnih poglavjih. 

Raziskovanje in opredeljevanje managementa in vodenja ima dolgo zgodovino in avtorji ju 

vidijo zelo različno, s tem da eni upoštevajo delitev, drugi pa ne. 

Kovač, Mayer in Jesenko (2004, 13) pravijo, da ima vsaka organizacija namen obstoja in tudi 

način za dosego ciljev. Vendar brez uporabe »tehnologije« managementa, ki med seboj 

povezuje posamezne elemente organizacije, doseganje ciljev ni mogoče. Danes nihče ne 

dvomi, da je management eden od najpomembnejših dejavnikov učinkovitosti in uspešnosti 

podjetja in drugih organizacij. 

Beseda management izhaja iz italijanske besede »manegio« oziroma »mannegiare« in 

francoske besede »manege«, ki pomeni jahalnica, se pravi prostor, kjer konji tečejo v krogu in 

jih dreser spodbuja z dolgim bičem (Nordström in Ridderståle 2001, 186). 

Največkrat pa pojem management povezujemo z angleškim glagolom »to manage« 

(upravljati, voditi). 

Pregled sodobnih definicij managementa lahko zasledimo v knjigi »Modern Management« 

avtorja Samuela Certa (2003, povzeto po Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 14), ki navaja, da je 

management: 
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- proces, v katerem ena skupina usmerja delovanje drugih v smeri doseganja skupnih ciljev 

(Massie in Douglas
3
); 

- koordinacija vseh razpoložljivih virov preko procesa planiranja, organiziranja, vodenja in 

kontrole za dosego postavljenih ciljev (Sisk
4
); 

- oblikovanje učinkovitega okolja za delo ljudi v formalnih organizacijskih skupinah 

(Koontz in O'Donnell 1986); 

- neposredna aktivnost posameznika ali skupine z namenom koordinacije aktivnosti drugih, 

ki jih ne more opraviti ena sama oseba (Donnelly, Gibson in Ivancevich 1987). 

Drucker (2001, 10–14) pravi, da je management posebno orodje, tista posebna funkcija oz. 

tisti posebni instrument, ki organizaciji omogoča razvijati sposobnosti doseganja načrtovanih 

rezultatov. Je natančno opredeljen organ, specifičen za vsako organizacijo in hkrati skupen 

vsem organizacijam.  

Za Možino (1994a, 16) je management mentalna (miselna, intuitivna, občutna) dejavnost ljudi 

v organizacijskem sistemu. Je ključni podsistem v organizaciji, ker povezuje in usmerja vse 

druge podsisteme. V tem smislu management vsebuje: 

- koordinacijo človeških, materialnih in finančnih virov s cilji organizacije, 

- povezovanje organizacije z zunanjim okoljem in odzivanje na potrebe družbe, 

- razvijanje organizacijskega vzdušja, kar pomaga doseči individualne in skupne cilje, 

- učinkovito opravljanje nalog, kot so: opredeljevanje ciljev, načrtovanje, pridobivanje 

virov, organiziranje, izvajanje, spremljanje, kontroliranje, 

- izpeljava različnih poslovnih dejavnosti razvojne, informacijske in odločitvene narave. 

Da ne bomo razlagali samo pojma management, poglejmo, po katerih merilih v literaturi 

najpogosteje ocenjujejo, kdo je manager oz. kdo vodja: 

- Odnos do ciljev. Managerji vidijo cilje kot dejavnike, ki nastanejo iz potreb organizacije. 

Vodje vidijo cilje iz bolj osebnega vidika, ker odsevajo njihovo vizijo in njihova globoka 

prepričanja. 

- Pojmovanje dela. Managerji vidijo delo kot proces, ki predstavlja splet razvijanja strategij, 

sprejemanja odločitev, načrtovanja, pogajanja, nagrajevanja in prilagajanja. Vodje 

oblikujejo nove pristope za reševanje problemov. 

- Odnos do drugih. Managerji želijo delati z ljudmi, a obenem vzdržujejo nizko stopnjo 

čustvene vpletenosti. Vodje dojemajo odnose bolj čustveno in pri sledilcih ustvarjajo zelo 

močna čustva, tako pozitivna kot negativna. 

- Odnos do sebe. Managerji se življenju enostavno prilagodijo. Razvijajo s procesom 

socializacije, ki predstavlja stabilnost in red, medtem ko so vodje samouki in v 

spremembah vidijo priložnosti. 

                                                 
3
 Primarni vir ni naveden. 

4
 Primarni vir ni naveden. 
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Managerjem lahko manjka empatije oz. intuicije za mišljenje in občutke sodelavcev. 

Managerji stopajo v odnos s sodelavci z odločitvenimi procesi, medtem ko vodje to počno 

bolj intuitivno in z več empatije, vživljanja v sodelavce (Kramar Zupan 2009, 174). 

Oba sistema se ukvarjata tudi s planiranjem, organiziranjem in kontroliranjem, toda vsak 

opravlja naloge na različen način (Kramar Zupan 2009, 175): 

- Planiranje. Managerji postavljajo plane in cilje (tipično mesečne ali letne), določajo 

korake za doseganje teh ciljev in razvrščajo sredstva za doseganje planiranih ciljev. 

Nasprotno pa vodje najprej postavijo smer – vizijo prihodnosti skupaj s strategijo 

ustvarjanja in spodbujanja sprememb, ki so potrebne za uresničitev zastavljene vizije. 

- Organiziranje in kadrovanje. Managerji ustvarjajo organizacijsko strukturo, postavijo 

delovna mesta, delegirajo odgovornosti za doseganje plana, komunicirajo plan in 

vzpostavijo sistem za spremljanje izvajanja planskih nalog. Enakovredna aktivnost vodje 

je razvrščanje zaposlenih, kar pomeni komuniciranje usmeritev in navduševanje za vizijo. 

- Kontroliranje in reševanje problemov. Managerji kontrolirajo s poročanji, s sestanki, 

ugotavljajo planska odstopanja in potem planirajo in organizirajo za reševanje problemov. 

Vodje zagotavljajo izvajanje vizije z motiviranjem in navduševanjem zaposlenih. 

Poskrbijo za gibanje zaposlenih v pravo smer, in sicer s spremembami, torej z 

upoštevanjem potreb, vrednot in čustev zaposlenih. 

Vodje razmišljajo o dolgoročni poslovni uspešnosti in jih zanima, ali opravljajo svoje naloge 

na »pravi« način. Usmerjeni so na ljudi in na delo z ljudmi. Hkrati so aktivni v smeri 

spreminjanja podjetja in pri postavljanju pravil. Managerji pa dajejo prednost upravljanju 

zlasti materialnih virov. Ukvarjajo se z dobičkonosnostjo in operativnimi zadolžitvami 

(Treven in Srića 2001, 152). 

Dimovski, Penger in Žnidaršič (2003, 218) lepo prikažejo razlike med vodjo in managerjem 

na sliki 12. 

 

Slika 12: Razlika med vodjo in managerjem 

Vir: Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 218. 
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Lahko sklepamo, da so vodje primerni za vodenje delovnih timov, kjer je pomembna 

usmerjenost na ljudi, medtem ko managerske spretnosti in znanja bolj ustrezajo upravljanju 

stvari, kot so denar, materialni viri, tehnologija. Pravi vodje so izjemno redki in še ti so preveč 

osredotočeni sami nase in na svojo karizmo, na potrebo po tem, da so vodje in se ukvarjajo z 

ustvarjalno destrukcijo vsega, kar obstaja. To pa je pomembno le na strateški ravni vodenja 

podjetja. Za time na sredini hierarhične lestvice je pogosto potreben vodja, ki je le prvi med 

enakimi (Treven in Srića 2001, 154). 

3.6 Modeli vodenja 

V zadnjem obdobju je bilo opravljenih veliko raziskav o tem, kakšno vodenje je najbolj 

uspešno oz. primerno. Avtorji si v odgovorih niso enotni. Raziskovanje vodenja je povezano z 

nastankom posameznih teorij vodenja. Vsaka posamezna teorija je pripeljala do modela 

vodenja, saj se le ta oblikuje na podlagi teoretičnih spoznanj. V teoriji je razvitih ogromno 

različnih modelov, praksa pa potrjuje, da ni optimalnega, generalnega ali univerzalnega 

modela vodenja. Vsak ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, zato je naloga vodij, da 

izberejo tistega oz. dele tistega, ki najbolj sovpadajo z njegovo osebnostjo, vero, okoljem, 

časom in prostorom. 

3.6.1 Modeli osebnih značilnosti 

Modeli osebnih značilnosti temeljijo na domnevi, da so osebnostne, socialne in fizične 

posebnosti značilne za vodje. V skladu s tem pojmovanjem je prisotnost oz. odsotnost teh 

značilnosti osnovnega pomena za razlikovanje med vodji in nevodji. Tako so ključne 

značilnosti za identifikacijo vodje (Možina 1994b, 531): 

- fizične: mlajši oz. srednje starosti, vitalen, visok, vitek in dopadljive zunanjosti, 

- osebnostne: prilagodljiv, čustveno stabilen, obvladovalen, samozavesten, prodoren, 

- socialne: prikupen, olikan, popularen, pripravljen sodelovati, izobražen na ustrezni šoli, 

naravnan k mobilnosti in napredovanju, 

- delovne: usmerjen k nadpovprečnim dosežkom, poln iniciativnosti, pripravljen sprejemati 

odgovornost. 

Cimerman idr. (2003, 30) so karakteristike razdelili v štiri skupine: 

- strateške karakteristike: vizionar, ciljno usmerjen, strateg, odločevalec; 

- organizacijske: organizator, kadrovalec, delegator;  

- operativne vodstvene: komunikator, motivator, pogajalec, timski vodja; 

- osebnostne: etičen, karizmatik, odprtih nazorov. 
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3.6.2 Modeli vedenja vodje 

Vedenjski modeli so modeli vodenja, ki poudarjajo in razlikujejo vedenjske, akcijske 

značilnosti uspešnega in neuspešnega vodje (Možina 1994b, 532). 

Pojma »vodenje usmerjeno k nalogam« in »vodenje usmerjeno k ljudem« sta nastala na 

podlagi opazovanja dejanskega vedenja vodij. Vodenje usmerjeno k nalogam povezujemo 

predvsem z delitvijo dela, nadzorom, postavljanjem standardov in ocenjevanjem uspešnosti 

dela ter določanjem rokov in postopkov dela. Vodenje usmerjeno k ljudem pa na drugi strani 

povezujemo s spoštovanjem sodelavcev, z upoštevanjem njihovih idej, pozornostjo do 

njihovih potreb in želja ter s skrbjo za njihovo dobro počutje (Kaše idr. 2007, 96). 

3.7 Kako postati in se razviti v dobrega vodjo 

Ljudje imamo vedno možnost postati še boljši in napredovati, tako osebno kot poslovno. Ena 

od lastnosti dobrih vodji je prav njihova želja po nenehnem učenju, razvoju in napredovanju 

na različnih področjih. Pri tem vodja ne sme pozabiti na razvoj svojih sodelavcev, na pomoč 

pri njihovem razvoju in napredovanju. Razvoj vodje se začne z zavedanjem, jasnim 

spoznanjem svojih prednosti in omejitev ter razkorakom med lastno samopodobo in tem, kako 

ga dojemajo drugi. 

Kako postati uspešen vodja, kakšna znanja mora imeti in kje jih pridobiti? Priložnosti za 

učenje se pojavljajo na vsakem koraku, tako neformalne kot formalne. 

Slika 13 shematsko prikazuje proces učenja vodje. Predstavlja življenje, kot številne 

priložnosti za učenje. Odsek, ki se nahaja v krogu, je obdobje stresa – čas, ko se je treba 

nehati zanašati na stare navade in se naučiti nekaj novega.  

 

Slika 13: Shematski proces učenja vodje 

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 192. 
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Leva stran krivulje predstavlja rast in razvoj posameznika, ki je posledica nekaterih prejšnjih 

učnih izkušenj. Sčasoma nove veščine postanejo rutinske navade, krivulja učinkovitosti vodje 

postane bolj položna in se izravna. Ljudje radi delujejo na tem stabilnem področju, ki mu 

pravimo področje udobja. Če želijo napredovati, se morajo izviti iz tega področja relativnega 

ugodja in samozadovoljnosti ter premagati previdnost, izhajajočo iz preteklih izkušenj. Manjši 

krog predstavlja napetost, ki jo povzroči pojav novega učnega izziva, ki pogosto izhaja iz 

spremembe v zunanjem ali notranjem okolju podjetja ali kakšne druge stresne izkušnje, ki 

zahteva svež odziv. Vodja se takrat loti učenja novih veščin, odzivov in strategij. Ker so novi 

načini pogosto v nasprotju s starimi, njegova učinkovitost močno upade. Skozi čas in vztrajno 

uporabo novih veščin postanejo te del njegovega vodstvenega repertoarja in njegova 

produktivnost strmo narašča. Ko mu vsa nova znanja preidejo v kri, se spet znajde v območju 

udobja, ko ne čuti nobene potrebe po spremembah. Velikokrat se niso pripravljeni naučiti 

novih veščin prav zaradi strahu pred začasnim upadom v njihovi učinkovitosti – toda, če 

ostanejo v svojem območju udobja, postane njihova krivulja učenja ravna – ni več napredka 

(Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 191). 

Odkrivanje bodočih vodilnih ljudi v podjetju je v prvi vrsti naloga neposrednih vodij, ki so s 

svojimi sodelavci v najtesnejših odnosih. Pri tem jim mora nuditi podporo strokovna služba za 

karierni razvoj. Njena naloga je vzpostaviti sistem za detekcijo obetavnih ljudi, izbor 

ustreznih metod, usposabljanje vodij za to posebno poslanstvo in spremljanje kariernega 

razvoja posameznikov. Ukvarjanje z obetavnimi ljudmi mora biti zapisano že v strateških 

izhodiščih podjetja. Mentorji najbolj obetavne ljudi vzgajajo v bodoče vodilne. Ključni razlog 

za oblikovanje kariernega razvoja najbolj obetavnih ljudi je boljši izkoristek njihovih 

potencialov in znanja (povzeto po Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 59). 

Ključ do uspeha dobrega vodje je v vodji samem, saj je od tega, kako dobro vodi samega 

sebe, odvisno, kako dobro bo vodil ostale. Vsak vodja ima svojo lastno osebnost in načrt 

vodenja samega sebe, najuspešnejši imajo izoblikovano tudi osebno poslanstvo, vizijo in cilje. 

Musek (1999, 17) osebnost definira kot relativno trajno in edinstveno celoto duševnih, 

vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika. Osebnost je edinstvena in neponovljiva zaradi 

lastnosti in izkušenj, ki jo sestavljajo, in le ta se razlikuje od ostalih osebnosti. 

Na samopodobo vpliva mnenje, ki ga ima človek o sebi, in izkušnje s samim seboj, mnenje 

drugih in ocena, kaj drugi mislijo o njem. Postavljanje ciljev in njihovo doseganje ima velik 

vpliv na samopodobo. S tem so povezani tudi načrtovanje, motivacija in uspešnost. Kot pogoj 

za višje stopnje vodenja, kjer razvijamo tudi samopodobe zaposlenih, je seveda pozitivna 

samopodoba vodje samega. 

Mumel (1997, 351) navaja, da je pozitivna samopodoba povezana z: 

- ustvarjalnim mišljenjem, 

- stališči, ki niso obremenjena s predsodki, 
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- psihološko prilagojenostjo in čustveno stabilnostjo, 

- pričakovanjem uspeha v novih situacijah, 

- višjo stopnjo notranje kontrole (notranja motivacija), 

- pripravljenostjo sprejemanja novih izkušenj. 

Negativna samopodoba je povezana z (ibidem): 

- negativnimi pričakovanji o lastnih zmožnostih za uspeh, 

- strahom pred neuspehom, 

- slabšo sprejetostjo v okolju, 

- višjo stopnjo zunanje kontrole (zunanja motivacija). 

Vodja je najpomembnejši v procesu vodenja in kot poudarja Clemmer (2008, 83), vodja služi 

in pomaga drugim, zato mora vedeti, kako ga vidijo. Vendar pa ne more služiti, pomagati in 

podpirati drugih, če njegova dejanja ne izvirajo iz njegove notranjosti. Le če je prepričan vase, 

lahko prepriča druge. Pristno vodenje namreč izvira iz notranjosti. Ljudje hitro vidijo razliko 

med vodjo, ki deluje naučeno, in vodjo, ki deluje in vodi s srcem. Vodje velikokrat ne 

priznajo, da pomen tega, kar so kot »osebnosti«, vpliva na vsak vidik njihove organizacije in 

ne cenijo vpliva, ki ga s svojim zgledom nudijo drugim. V kolikor želijo ustvariti učinkovito 

in visoko zmogljivo organizacijo, morajo s svojim vedenjem izražati lastnosti, ki jih 

pričakujejo od podrejenih. 

Postati boljši in uspešnejši vodja, pomeni sprejeti in se zavedati notranjih procesov, ter 

sprejemati nove načine mišljenja in opazovanja. Naučiti se je treba videti sebe in svoje težave 

na nov način. Precej tako imenovanih novodobnih gurujev managementa in osebnega razvoja 

vidi osebno rast kot osnovo dobrega vodje. 

Uspešni vodje prihodnosti se bodo spopadli z izzivi spreminjajočega sveta, kar zahteva novo 

paradigmo vodenja. Novodobni vodje spodbujajo, da se prisluhne glasovom nestrinjanja, saj 

le tako lahko pridemo do napredka in sprememb. 

3.8 Vodenje zavarovalnih zastopnikov na slovenskem zavarovalniškem trgu 

Ker je celotna naloga usmerjena v zavarovalne zastopnike, bomo tudi v tem podpoglavju 

pisali zgolj o vodenju teh in ne toliko zavarovalnic kot celote. 

Praksa je, da večina vodij prihaja iz vrst zastopnikov, ker se to dozdeva kot logična razvojna 

pot nadpovprečnih zastopnikov. Ker ta prehod ni predhodno dolgoročno načrtovan, se dogaja, 

da zastopniki stopajo na pota vodij brez predhodnih vodstvenih izkušenj. Večina njih niti v 

teoriji ne pozna vodenja, kaj šele v praksi. Ko so postavljeni pred dejstvo, vodijo po lastni 

presoji, vodstvenih sposobnostih in osebnostnih lastnostih, nemalokrat z oponašanjem 

lastnega predhodnega vodje. Ker ne poznajo stilov vodenja, vodijo po svojem, prirojenem 
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načinu, ki je lahko avtokratski, birokratski ali celo karizmatičen, če je oseba karizmatična. 

Nemalokrat se dogaja, da vodje prepuščajo skupino zastopnikov, ki jo vodijo, samostojnemu 

delu, ker menijo, da so samostojni pri svojem delu. Zastopniki potrebujejo nenehno spodbudo 

in pomoč za uspešno delo, zato mora biti vodja njihov zgled v vseh pogledih. Prevečkrat se 

vodja skupine zastopnikov zanaša na svoje osebnostne lastnosti in lasten zgled preteklosti. 

Ker je velika raznolikost dogodkov in situacij, v katerih se znajdejo zavarovalni zastopniki, bi 

njihov vodja moral poznati prednosti in slabosti stilov vodenja, da bi lahko v dani situaciji 

uporabil pravega in pomagal zastopniku z nasvetom ali dejanjem. Upoštevati je treba tudi 

sestavo ekipe, ki jo vodja vodi, saj srečamo v ekipi izkušene »stare mačke« in čiste začetnike. 

Žal, večina vodij uporablja isti stil vodenja za vse, kar dela določene zastopnike nezadovoljne. 

Zavarovalnice in zavarovalno-zastopniške družbe precej sredstev vlagajo v izobraževanje 

raznih prodajnih tehnik in motivacijo zastopnikov, vse prepogosto pa se dogaja, da ne 

namenjajo sredstev za izobraževanje vodij. 

Kljub temu da so cilji zavarovalnih zastopnikov postavljeni individualno, večina zavarovalnic 

in zavarovalno-zastopniških družb zastopnike združuje v time, katere vodi vodja, odgovoren 

vodji mreže ali direktno direktorju. S formiranjem timov postanejo zastopniki uspešnejši, če 

so timi pravilno vodeni. Pri postavljanju planov zastopniki niso vključeni, plane postavi 

vodstvo zavarovalnice ali zavarovalno-zastopniške družbe. Se pa pogosto dogaja, da si 

posamezniki skupaj z vodjo ali kot celoten tim postavijo za cilj število polic ali premijo, ki je 

v posameznem mesecu višja od tiste, ki jo je postavilo podjetje. To se dogaja v timih, kjer 

vodja dobro komunicira z zastopniki, jim dopušča izražanje mnenja, jih spodbuja k 

predlogom in sugestijam za boljše delo. Pod dobrimi vodji si zastopniki izmenjujejo izkušnje, 

dobre prakse in prodajne prijeme. Delujejo kot tim, ki si pomaga. Dobri timi se srečujejo 

enkrat tedensko na formalnih sestankih, neformalno pa večkrat tedensko, mogoče ne v celoti, 

deloma pa vsekakor. Vodja se na teh sestankih srečuje z različnimi situacijami, enkrat je 

informator, drugič spodbujevalec mnenj, tretjič motivator, lahko je razsodnik ali pogajalec in 

še bi lahko naštevali. Ključ do uspeha tima je zaupanje med vodjo in zastopniki. Dobri vodje 

se zavedajo, da sodelovanje med zastopniki prinese veliko dobrega, zlasti delitev izkušenj in 

pomoč v težkih trenutkih, tako zasebnih kot poslovnih (slabša produkcija). Vodstva družb 

premalo izkoriščajo uspešne posameznike in time, da bi prenašali dobre prakse med njimi. 

Prav tako je preveč poudarjen številčni plan, kar nemalokrat vodi v nižjo kakovost dela, saj ta 

ni določena s cilji in merili nagrajevanja. 

Dober vodja se ukvarja s timom kot celoto, ne pozablja pa na delo s posameznikom (ena na 

ena), ki sestavlja tim kot celoto. Nekateri potrebujejo in želijo več individualnega dela, 

nekateri manj. Tudi specifike dela so različne od posameznika do posameznika. V kriznih 

trenutkih, dober vodja pomaga zastopniku tudi direktno na terenu. Vodja mora nenehno 

nadzirati potek dela zastopnika, ali ga opravlja vestno in tekoče. Z zastopniki je v dnevnem 
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kontaktu, saj lahko le tako razrešujejo vso tekočo problematiko. Vodja mora biti zelo dober 

poslušalec. 

Z zaposlovanjem novih zastopnikov se vodja znajde še v eni vlogi, to je vlogi mentorja. 

Mentorstvo je na eni strani predpisano z zakonom, saj ne moremo pridobiti dovoljenja 

Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje zavarovalnih poslov zastopnika, če nimamo 

enoletnih delovnih izkušenj v zavarovalništvu. Na drugi strani pa mentorstvo pomeni prenos 

izkušenj, dobrih praks, veščin, prodajnih tehnik, samomotivacije, organizacije ipd. Zlasti pri 

novih zaposlenih brez izkušenj v zavarovalništvu se vodja vsaj prvo leto ukvarja s prenosom 

ključnih veščin in znanj, ki jih posameznik potrebuje, da bo kasneje lahko samostojno 

opravljal delo. Dober vodja v mentorstvo vključi tudi ostale zastopnike tima, saj tako novo 

zaposlen pridobiva na širini znanja, zastopnik mentor pa se počuti še bolj vključenega v tim in 

mu predstavlja neformalno potrditev uspešnosti, celo nagrado. 

Mentorji so velikokrat izbrani po funkciji in ne na podlagi strokovnih znanj in osebnostnih 

lastnosti. Pri tem vodstva podjetij sledijo stroškovni učinkovitosti, kar tudi ne pelje vedno v 

optimalno izbiro mentorjev, niti vodij. 

Zaključimo lahko, da se vse premalo načrtno vlaga v razvoj vodij in njihovih kompetenc, 

premalo je načrtovanih in namensko vodenih izobraževanj. Veliko pa je 'ad hok' izobraževanj, 

ki so nemalokrat celo sama sebi namen. 
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4 MOTIVACIJA 

Motivacija? Vsem tako poznana in samoumevna beseda, pa vendar zelo široka in širši 

javnosti strokovno nepoznana tema. Kaj dejansko je motivacija? 

Motivacija je pojav, ki nima enotne opredelitve, se pa različni avtorji strinjajo, da ima vpliv 

na obnašanje človeka in lahko z njeno pomočjo razložimo vzroke nekega vedenja. Za 

razumevanje motivacije posameznika moramo razumeti njegove cilje in dejavnosti, ki jih 

vlaga, da bi jih dosegel. 

Za lažje razumevanje motivacije navajamo v nadaljevanju nekaj definicij. 

Motivacija je psihološki element, ki spodbuja organizem, da ravna v skladu s svojimi cilji, 

željami, potrebami in notranjo kontrolo. Nanjo lahko gledamo kot na gonilno silo, ki nas 

prisili, da ravnamo v skladu z nekim ciljem, ali pa to vedenje še dodatno okrepi. Npr. lakota je 

motivacija, ki v nas vzbudi željo po tem, da bi jedli (Wikipedija b. l.c). 

Motivacija je tisto, zaradi česar ljudje ob določenih spretnostih in znanju delajo. Brez 

motivacije človek ne more storiti nobene aktivnosti, ne more zadovoljiti svojih potreb. 

Posebej pomembna je motivacija za delo, ki mu pomaga, da uresniči svoje cilje in cilje 

organizacije, v kateri je zaposlen (Lipičnik 1994, 517). Motivacija je tudi pomembna 

aktivnost, ki jo uporablja management, da spodbuja in usmerja zaposlene, da bi s svojim 

delom dosegli rezultate, pomembne za njihovo podjetje. Naloga vsakega managerja-vodje je 

motivirati zaposlene, da bodo opravljali svoje delo bolje in bolj prizadevno (Treven 1998, 

106). 

Dorsey
5
 (po Merkač Skok 2005, 195) trdi, da lahko zaposlene motiviramo z jezo, strahom, 

pohlepom ali pa s prisilnim navdušenjem in zaupanjem. Vsak od treh motivov lahko doseže 

rezultate, vendar s to razliko, da lahko nekatera čustva (strah, jeza, pohlep ipd.) počasi uničijo 

zaposlenega, medtem ko jim lahko druga (veselje, pristno navdušenje ipd.) izboljšajo 

kvaliteto življenja. 

V splošnem se motivacija nanaša na usmerjeno vedenje oziroma obnašanje (Kobal Grum in 

Musek 2009, 11). 

Definicije motivacije imajo tri skupne elemente, s katerimi lahko pojasnimo fenomen 

motivacije. Ob razlagi motivacije nas zanima, kaj stimulira človeško obnašanje, kaj vodi 

takšno obnašanje in kako se to obnašanje obdrži. Osnovni učinek motivacije za delo je 

dejstvo, da v posamezniku sproži energijo in ga spodbudi k določeni aktivnosti in načinu 

vedenja. Motivirani zaposleni imajo potrebo po določeni aktivnosti, za razliko od tistih, ki je 

nimajo. Naslednja komponenta je usmerjenost, ki pomeni, da ima motivirano vedenje nek 

                                                 
5
 Primarni vir naveden kot http://www.fastcompany.com/online/08/naylor.html. 
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namen, usmerjeno je k doseganju določenega cilja. Motivirani zaposleni vedo, kaj želijo 

doseči, in se obnašajo na način, ki jim omogoča realizacijo ciljev. Ohranjanje določenega 

vedenja je tretja komponenta in pojasnjuje, zakaj zaposleni vztrajajo v naporih za doseganje 

ciljev. Močno motivirani zaposleni bodo dalj časa vztrajali pri svojem vedenju, ki je 

usmerjeno k nekemu določenemu cilju, kot nemotivirani. Ne pomeni pa, da bo motivirana 

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

oseba je še bolj pripravljena preizkušati učinkovitost novih pristopov za rešitev problema, 

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

1–2). 

Motivacija je sila, ki ustvarja vedenje, s katerim potešimo neko potrebo. Ni vedno le pozitivna 

ali negativna, le zadovoljujoča ali jalova. Motivacija je silovita in zapletena moč, ki sproža 

naša dejanja. Motivacija sama po sebi ni zaznaven fenomen, temveč sila, skrita za 

posledičnim vedenjem. Bistvo motivacije ni zgolj v junaških, pozitivnih aktivnostih. Ljudje so 

lahko motivirani tudi za negativne aktivnosti. Nekdo je lahko motiviran za to, da zagreši 

zločin, strmoglavi oblast, sabotira tekmeca ali se želi maščevati. To je temnejša stran človeške 

motivacije, vendar prav tako motivacije (Kim 2001, 9). 

Za še lažje razumevanje motivacije si oglejmo človekove potrebe, ki jih mora človek nenehno 

zadovoljevati. Potreba je občutek pomanjkanja nečesa v organizmu, ki povzroča neprijeten 

občutek in sili osebo k zmanjšanju napetosti (Lipičnik 1998a, 415). Ko zaradi teženje po 

zadovoljitvi pomanjkanja ali zmanjšanja napetosti postanemo aktivni in začnemo iskati načine 

in sredstva za zadovoljitev potrebe, potreba prehaja v motiv. 

Po Keenan (1996, 15–17) so tri gonilne sile, ki oblikujejo lestvico potreb: 

- osnovne potrebe – po hrani, vodi in toploti. Teh potreb ne moremo prezreti ali jih 

odmisliti. Lahko jih imenujemo tudi fiziološke potrebe; 

- družbeni položaj – izkazovanje družbenega položaja postane pomembno in deluje močno 

spodbudno, takoj, ko so fiziološke potrebe zadovoljene; 

- osebne ambicije – te so najmočnejša gonilna sila. Tu gre za postavljanje posameznih 

ciljev, ki lahko pospešijo osebni razvoj. Želja po izpolnitvi osebnih želja deluje močno 

spodbujevalno in kot trajen in nepretrgan proces (ko se nam ena želja izpolni, se pojavi 

nova). 

4.1 Motivacijski dejavniki 

Denny (1997, 9) pravi: »Če veste, kaj motivira ljudi, imate na razpolago najmočnejše orodje 

za ravnanje z njimi.« 

Motivirati pomeni spodbuditi ljudi z določenimi sredstvi, motivacijskimi dejavniki, da bodo 

opravili dane naloge učinkovito in na podlagi lastne odločitve. Sredstva so lahko različne 
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nagrade, priznanja in druge oblike stimulacije, ki delujejo v smeri pozitivnega motiviranja in 

zadovoljujejo osebne potrebe. Grožnje ali kazni so oblike negativnega spodbujanja, ki osebo 

odvračajo od ciljev in akcije (Černetič 2007, 237). 

Ljudje imajo različne cilje, ki jih želijo doseči. Aktivnost, ki jo pri tem izvajajo, predstavlja 

motivacijske dejavnike in se razlikuje od človeka do človeka, od časa do časa. To, kar v 

Sloveniji motivira ljudi, da vlagajo v svoje delo veliko energije, ne pomeni, da motivira tudi 

Indijce ali Kitajce. Nagrade, ki so pomembne Mehičanu ali Indijcu, morda niso zanimive 

Slovencu ali Američanu (Treven in Srića 2001, 124). 

Motivacijski dejavniki so primarni (biološki in socialni), sekundarni (interesi, stališča, 

navade), podedovani in pridobljeni, univerzalni, regionalni in individualni. 

Motivacijski dejavniki, ki so povezani z delom in vrednotenjem dela, so (Černetič 2007, 237): 

- primerno delovno okolje, 

- možnost napredovanja, 

- razporeditev delovnega časa, 

- možnosti strokovnega usposabljanja, 

- zanimivo delo, 

- medsebojni odnosi med sodelavci, 

- možnost polnega uveljavljanja delovnih sposobnosti, 

- stalnost in zanesljivost zaposlitve, 

- osebni dohodek, 

- priznanje in uspešnost pri delu, 

- soodločanje o delu in gospodarjenju. 

V nadaljevanju opisujemo le dva motivacijska dejavnika, ker bomo tretjemu – nagrajevanju – 

posvetili svoje poglavje, ker je v zavarovalništvu zelo pomemben dejavnik. Več o 

nagrajevanju v poglavju 5. 

4.1.1 Osebni dohodek – plača 

Ljudje potrebujejo denar in si ga tudi želijo, zato je denar močan motivator, vendar pa ne 

edini. Popolnoma jasno je, da z denarjem lahko zadovoljimo mnogo osnovnih potreb in 

potreb po varnosti, če je prihodek dovolj velik. Denar igra različne vloge za različne ljudi, kot 

tudi za isto osebo v različnih časovnih obdobjih. Denar je pogosto prevladujoči dejavnik, ko 

se ljudje odločajo ostati pri istem delodajalcu ali izbrati drugega (Lipičnik 1998b, 253). 

Plača oz. plačilo za delo je eden najstarejših motivacijskih dejavnikov. Plače so za večino 

zaposlenih edini vir sredstev za preživetje in večina zaposlenih vidi plačo kot nadomestilo za 

vložen trud in kot priznanje prispevka vsakega posameznika k poslovanju podjetja. Zaposleni 
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vsako spremembo plače občutijo in temu primerno prilagodijo svoje vedenje. Iz tega razloga 

so plače pomemben motivacijski dejavnik, ki spodbuja k delu. Za podjetje je pomembno, da 

sistem plač čim bolj poveže z doseženimi rezultati in uspešnostjo podjetja. Za učinkovito 

nadziranje stroškov plač, je pomembna uskladitev poslovnih ciljev in določanje gibljivega 

dela plač. Podjetje si mora pri načrtovanju plač odgovoriti vsaj na štiri vprašanja (Lipičnik 

1994, 514): 

- Kakšno motivirano obnašanje bomo pri ljudeh spodbudili? 

- Kakšno glavno pomanjkljivost lahko pričakujemo? 

- Kakšne vrednote se bodo rodile v ljudeh? 

- Katera skupina delavcev bo pri tem uživala prednost? 

Sistem plač in nagrajevanja je vezni člen med strategijo podjetja in dejavnostmi za njeno 

uresničitev, zato mora zadostiti naslednjim zahtevam (Zupan 2009, 535): 

- prispevati mora k večji učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih, 

- biti mora pravičen, 

- stroške dela mora zadržati v načrtovanih okvirih, 

- ustrezati mora veljavnim zakonskim normam. 

 

 

Slika 14: Strateški proces oblikovanja sistema plač in nagrajevanja 

Vir: Zupan 2009, 535. 

Kakšen sistem plač bodo v podjetju uporabili, je odvisno predvsem od organizacije dela in 

poslovnih ciljev. Podjetje si na osnovi veljavnih predpisov in svojih ciljev oblikuje lastno 

strukturo plač. Vsak del plače v strukturi ima določen pomen oziroma deluje kot orodje za 

usmerjanje delavčeve aktivnosti k doseganju ciljev. Osnovna plača naj bi predstavljala le del 

delavčevega nadomestila za njegovo delo, ostali del se razdeli na dejavnike, kot prikazuje 

slika 15. 

Za celovit sistem plač in nagrajevanja je pomembno, da je nadomestilo zaposlenemu za 

njegovo delo sestavljeno iz več različnih vrst plačil, ki morajo temeljiti na uspešnosti 

posameznika. Vsaka sestavina nadomestila ima svojo vlogo pri zadovoljevanju potreb 

delavcev ali pri njihovi motivaciji, podjetju pa pomaga pri doseganju ciljev. 
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V zadnjem desetletju je prišlo v sistemu plač in nagrajevanja do precejšnjih sprememb, ki so 

bile predvsem posledica čedalje večje konkurence na trgu, globalizacije poslovanja in 

uvajanja informacijske tehnologije. Zato so podjetja morala iskati rešitve v usmerjenosti k 

strankam, nenehnem spreminjanju in prilagajanju, povečevanju znanja in inovativnosti. Vse to 

je mogoče le, če je sistem plač in nagrajevanja strateško naravnan (Zupan 2001, 129). 

 

Slika 15: Struktura plač v podjetju 

Vir: Lipičnik 1998a, 208. 

Poleg povezovanja plač s poslovno in kadrovsko strategijo lahko razberemo naslednje 

spremembe in novosti pri oblikovanju sistemov plač in nagrajevanja (Zupan 2001, 129–131): 

- povezanost plače s skupinsko uspešnostjo ali uspešnostjo podjetja, 

- povečevanje gibljivega deleža plače in porazdelitev tveganja za uspeh podjetja na vse 

zaposlene, 

- prehod od vrednotenja dela k vrednotenju zmožnosti oziroma spretnosti, 

- raznovrstnost pri oblikovanju sistema plač in nagrad za poklicne skupine, 

- prenos odgovornosti s sistema na managerje, 

- konkurenčno pozicioniranje, 

- težnja k preprostosti in preglednosti sistema nagrajevanja, 

- usmerjenost v prihodnosti in 

- partnerski odnos in vključevanje zaposlenih. 

Sodobna teorija o sestavinah celotnega sistema plač in nagrad obravnava plače in 

nagrajevanje v precej širšem smislu od običajnega, kar prikazuje slika 16. 
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Slika 16: Sestavine sistema plač in nagrajevanja v širšem smislu 

Vir: Zupan 2009, 529. 

Kakšna bo plača delavca, je odvisno od zahtevnosti dela, njegove uspešnosti, ustvarjalnosti in 

inovativnosti. Kakršna koli sprememba plač ima zelo močno sporočilno vrednost, saj usmerja 

pozornost in prizadevnost zaposlenih k posameznim merilom. Vsako merilo uspešnosti je 

treba presoditi z vidika spodbujanja želenega vedenja zaposlenih in nato ta merila povezati z 

drugimi aktivnostmi. 

Prav tako ne smemo pozabiti, da postajajo vedno pomembnejše ugodnosti pri delu kot 

dodatek k osnovnim plačam podjetja. Ugodnosti so posebni dodatki, ki jih zagotavlja 

delodajalec in s tem omogoča zaposlenim boljše življenje, kot bi ga bili deležni samo na 

podlagi osnovne plače za delo (Lipičnik 1998b, 285). O tipih ugodnosti pišemo v poglavju 

5.1.2 in tudi o nagrajevanju, kateremu je namenjeno celotno peto poglavje. 

4.1.2 Izobraževanje in strokovno usposabljanje  

Izobraževanje je dejavnost, ki poteka skozi vsa obdobja človekovega življenja. Človek se 

začne učiti v otroštvu, učenje kot temeljno dejavnost nadaljuje v obdobju mladostništva vse 

dotlej, ko izstopi iz sistema rednega izobraževanja in prevzame druge družbene vloge kot 

temeljne. Takrat se učenje ne konča, saj posameznik potrebuje novo znanje ves čas: na 

delovnem mestu, v družini, v prostem času ipd. Tako učenje in izobraževanje sta za 

posameznika pomembna vse do konca življenja ali do takrat, ko je še lahko tako ali drugače 

dejaven (Jelenc Krašovec 1996, 11). 

Vsebinsko se izobraževanja delijo na (Ivanuša Bezjak 1998): 

- nadaljnje šolanje zaposlenih: zajema prekvalifikacijo, šolanje na višji stopnji od dosežene, 
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- krajše oblike izobraževanje: seminarji, tečaji, posveti, 

- interno izobraževanje: zaključena skupina iz istega podjetja se izobražuje o določeni 

vsebini, 

- strokovna literatura: je na voljo vsem zaposlenim in omogoča, da so na tekočem z 

najnovejšimi informacijami s svojega delovnega področja, 

- obiski sejmov in razstav: so za strokovne delavce z določenega področja nujni, za druge 

pa je to zelo primerna oblika nematerialne motivacije, 

- samoizobraževanje zaposlenih: zaposleni v prostem času berejo knjige in revije s svojega 

delovnega področja, se udeležijo kakšnega tečaja na svoje stroške, gredo sami na sejme ali 

razstave. Taki ljudje se zavedajo, da je znanje njihova največja naložba in prednost na trgu 

delovne sile. 

Živimo v času, ko je neformalna izobrazba vedno pomembnejša in je odraz posameznikovega 

angažiranja za lastni razvoj in uspeh. Opazno je, da delodajalci pri iskanju novih kadrov zelo 

poudarjajo neformalno izobrazbo in izkušnje, ki jih prinašajo novi sodelavci. 

Ker cilji izobraževanja izhajajo iz družbeno ekonomskih potreb zaradi večje motivacije, je 

zelo pomembno, da podjetje ciljno usmerja izobraževanje zaposlenih. Pomembno je, da 

družba, podjetja in posamezniki skrbijo za nenehen razvoj potencialov. Samo izobraževanje 

močno vpliva tudi na posameznikov osebni razvoj in možnost napredovanja. Znano je 

dejstvo, da je možnost napredovanja močan motivacijski dejavnik in posledično vpliva na 

zadovoljstvo zaposlenih. 

Ključ uspešnega razvoja podjetja so zaposleni z novimi zamislimi, pripravljenostjo na učenje 

in razvoj, z visoko stopnjo motivacije ter ustvarjalnosti. Ni dovolj, da so zmožni in 

pripravljeni sprejemati spremembe, ampak morajo iskati nove poti in možnosti, kako ostati 

konkurenčni ter kako konkurenčnost še povečati. Podjetja, ki stremijo v prihodnost, skrbijo za 

izobraževanje, motiviranje in nagrajevanje vsakega zaposlenega ter si tako utirajo pot v 

uspešno poslovanje (povzeto po Albreht 2008). 

4.2 Demotivacijski dejavniki 

Če imajo motivacijski dejavniki pozitiven učinek na posameznika, imajo demotivacijski 

negativen. Ne glede na to, ali govorimo o posamezniku ali o podjetju, je pomembno, da 

pravočasno zaznamo znake, še pomembneje pa, da ugotovimo vzroke demotivacije in jih 

odpravimo. 

Denny (1997, 34–41) navaja najpogostejše vzroke demotivacije: 

- pomanjkanje samozavesti, 

- skrbi – zaskrbljenost, 

- negativna mnenja, 
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- občutek brezperspektivnosti, 

- občutek nepomembnosti, 

- neobveščenost o dogajanju, 

- ljudje niso nagrajeni za to, kar naredijo, temveč za to, kar so. 

Ljudje kažejo demotiviranost tudi z nezainteresiranostjo za delo, nepazljivostjo in površnostjo 

pri delu, zdolgočasenostjo in tonom glasu, gestami telesa, kot so izrazito obrambna drža ali 

napadalna, zamujanjem na delo, povečano bolniško odsotnostjo. Tudi odhajanje kadra iz 

podjetja je lahko pokazatelj demotivacije. 

Da bi se izognili pojavu demotivacije in neuspehu posameznika, Lipičnik (1998a, 179) podaja 

naslednje nasvete: 

- motivacija je nestanovitno stanje, zato ga je treba stalno vzdrževati, če se le da načrtno; 

- če delo poteka v ozračju medsebojnega zaupanja, se laže izognemo problemu motivacije, 

ki ga spremljajo neprestana nevarnost nesporazumov, konfliktov ipd.; 

- podjetje naj izbira le tista motivacijska orodja, ki spadajo v kulturo podjetja; 

- podjetje mora najprej doseči organizacijsko kulturo, da lahko pride do mehanizmov, s 

katerimi je mogoče vplivati na ravnanje ljudi. 

Demotivacija in motivacija sta odvisni od številnih dejavnikov, ki se medsebojno prepletajo 

in izmenjujejo. Odvisno od časa, je lahko isti dejavnik pri istem človeku motivator ali 

demotivator. Zato je za podjetje zelo pomembno, da sledi svojim kadrom pri razvoju in jih 

nenehno spodbuja k izobraževanju in izpopolnjevanju. Zadovoljen posameznik daje lahko 

veliko koristi podjetju in to se čuti tudi v ozračju in energiji, ki je med zaposlenimi. 

4.3 Manipulacija 

Kaj je še motivacija? Meja med motivacijo in manipulacijo je zelo tanka, včasih težko 

prepoznavna. Vsi smo že bili kdaj vpleteni v manipulacijo z ene ali druge strani. Lahko bi 

dejali, da je manipulacija odnos med ljudmi, v katerem niso upoštevane potrebe vseh 

udeležencev. Manipuliramo takrat, ko nekoga s prevaro napeljemo na dejanje, ki ga sicer ne 

bi storil, medtem ko je motivacija spodbujanje in opogumljanje za dejanja, da bo posameznik 

dosegel zastavljen cilj. Manipulacija je ustvarjanje lažnih občutkov, želja in potreb z 

namenom prepričati posameznika k nekemu dejanju. Povezana je z izkoriščanjem in 

zavajanjem, z nehumanostjo in neetičnostojo, ki jo izraža manipulator v svojih dejanjih za 

dosego cilja. Ko ljudje ugotovijo, da so bili zmanipulirani, izkoriščeni, postanejo užaljeni, 

jezni in celo maščevalni. 

Za lastno motivacijo in motivacijo drugih se je najbolje izogibati motivatorjem, kot so: denar, 

ego, izdaja, jeza, maščevanje, nadzor, napuh, obup, pohlep, politika, prevara, strah in upor, 

ker se lahko hitro izrabijo kot manipulativni in negativni motivatorji (Kim 2001, 16). 
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Boljše od manipuliranja je zdravo prepričevanje. V čem je razlika? Pri zdravem prepričevanju 

so upoštevani tudi nameni, želje in cilji sodelavcev, če govorimo o prepričevanju vodje. 

Odnos je spoštljiv, iskren, gre za pošteno pogajanje in navajanje prednosti in slabosti, 

posredovanje pravih informacij, upoštevanje vrednot vseh vpletenih. 

4.4 Tipi motivacije 

Poznamo več vrst motivacij in mnogo načinov, kako motivirati zaposlene. Na tem mestu 

bomo podrobneje opisali notranjo, zunanjo, storilnostno ter zavestno in nezavedno 

motiviranje.  

4.4.1 Notranja motivacija 

O notranji motivaciji govorimo, ko se posameznik potrudi neodvisno od zunanjih dejavnikov 

in je razlog za akcijo v človeku samem. 

Govorimo o avtonomni motivaciji, saj izvira iz človeka samega. Notranje spodbude so 

(povzeto po Trunkl 1995, 20): 

- interesi, 

- izzivi na delovnem mestu, 

- kreativnost, 

- raven pričakovanja, 

- samonagrajevanje, 

- samopotrjevanje, 

- doživljanje lastne vrednosti, 

- spoštovanje, 

- želja po doseganju cilja. 

Močan vir notranje motivacije so osebni interesi in cilji, ki so vodilo razmišljanja, 

čustvovanja in ravnanja posameznika. Razlikujemo cilje obvladovanja in cilje dosežkov. 

Rezultat prvih je večja vztrajnost kljub težavam, večji napor, pripravljenost na tveganje, 

učinkovitejša strategija, težnja po globljem razumevanju, neodvisnost pri postavljanju 

standardov uspešnosti. Pri ciljih dosežkov pa je v ospredju iskanje bližnjic do rezultata, 

površinske strategije, odvisnost od pozitivne evalvacije in strah pred porazom, želja prekositi 

druge (Marentič Požarnik 2000, 192). 

Notranje motivirane osebe se čutijo kompetentne, da zmorejo izpolniti zadane naloge in imajo 

občutek, da obvladujejo okoliščine. Ljudje, ki so notranje motivirani, počnejo tisto, kar jih 

resnično zanima, ob tem pa doživljajo zadovoljstvo in v zameno ne pričakujejo nagrade. 

Notranja motivacija je eden največjih pozitivnih potencialov človeka. 
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4.4.2 Zunanja motivacija 

V nasprotju z notranjo motivacijo govorimo o zunanji, ko na posameznika vplivajo zunanji 

dejavniki. V večini avtorji razlikujejo: 

- materialne nagrade: denarna nagrada, višja plača, bonusi …; 

- nematerialne nagrade: dobri delovni pogoji, pohvala ali graja, socialni položaj, varnost pri 

delu, napredovanje, mnenje sodelavcev. 

Zaposleni opravlja neko aktivnost oziroma storitev zaradi zunanjih posledic, ki niso nujno 

sestavni del te dejavnosti. Pri tej motivaciji je torej cilj v posledici; človekova pozornost je 

usmerjena bolj v posledico in manj v samo delo oziroma aktivnost, uspeh tako postane 

sredstvo za dosego cilja. Dejavnosti se lotimo po poti najmanjšega odpora, iščemo 

»bližnjice«. Čim zunanja pobuda oziroma kontrola preneha, se nehamo ukvarjati z 

dejavnostjo. 

Samo po sebi se postavlja vprašanje, kaj se dogaja z notranjo motivacijo, ko smo deležni 

zunanjih spodbud. Če so zunanje spodbude premišljeno uporabljene ob pravem času, so dobro 

dopolnilo notranji motivaciji. V nasprotnem primeru so lahko negativne ali brez učinka. 

Smiselno je prepletanje obojega. 

4.4.3 Storilnostna motivacija 

Storilnostna motivacija je pričakovanje, da bomo našli zadovoljstvo v obvladovanju zahtevnih 

dejavnosti, pri katerih se učinek meri in uspeh ni vnaprej zagotovljen, in ki vsebujejo tudi 

elemente tveganja (Marentič Požarnik 2000, 194). Musek in Pečjak (2001, 98) pravita, da gre 

pri storilnostni motivaciji za željo, da bi dosegli nekaj zahtevnega in težavnega, nekaj 

nadpovprečnega, po možnosti več kot drugi. Zanje je značilno, da se lotijo težavnih nalog in 

ciljev, katere želijo opraviti kar se da kakovostno. Ovire, na katere naletijo, jih spodbujajo k 

še večji dovršenosti in prizadevanju za dosego cilja, zato jim ni žal truda. Take osebe 

pričakujejo, da so dobri dosežki verjetni in da so le ti veliko vredni. 

Ljudje se med seboj razlikujemo v svojih željah in ambicijah na ravni ciljev in dosežkov, 

katere želimo doseči v prihodnosti. Pravimo, da se razlikujemo na ravni naših aspiracij, ki so 

pogosto odvisne od uspešnosti naših preteklih dosežkov. Bolj kot smo uspešni, višje so naše 

aspiracije pri delu. Višje aspiracije povečajo tudi motivacijo za delo ter vztrajnost. Nivo 

aspiracij torej predstavlja dolgoročne cilje in samopodobo zaposlenih. 

Stopnja pričakovanega oz. nivo aspiracij je dejavnik, ki v veliki meri vpliva na človekovo 

prizadevanje. Gre za zahtevnost ciljev, ki si jih zaposleni lahko postavlja sam, lahko pa mu jih 

postavi organizacija, v kateri je zaposlen. 
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4.4.4 Zavestna in nezavedna motivacija 

Že stari avtorji so radi razlikovali nagonsko delovanje, ki naj bi bilo »slepo«, nebrzdano in 

prikrito, od volje, ki je zavestna in kontrolirana. Ta podoba človekove »dvojne narave« je živa 

še danes: na eni strani nagoni in čustva, neukročena »živalska« narava posameznika, na drugi 

strani volja in razum, kultivirana in civilizirana narava (Kobal Grum in Musek 2009, 254). 

Freud (1960, po Kobal Grum in Musek 2009, 254) je poudarjal, da je smisel volje in sploh 

zavestnega delovanja v omogočanju obvladovanja in zadovoljevanja nagonov na družbeno 

sprejemljiv način. Pri zavedni motivaciji je ločil dva procesa: 

- primarni proces – proces neposrednega in neodložljivega sproščanja nagonskih impulzov 

oz. teženj, ki povzročajo napetost in nezadovoljstvo, 

- sekundarni proces – postopno oblikovanje odnosa do stvarnosti, ki postane podlaga 

zavestnemu delovanju, za katerega je značilno upoštevanje stvarnosti, logike in realnih 

odnosov. 

Nagonov ne moremo zatreti, lahko jih samo potlačimo. To pomeni, da jih odrinemo iz naše 

zavesti, vendar pa le ti kreirajo naše obnašanje tudi v prihodnje. Prav tako pa našo zavestno 

voljo podredimo privzgojenim moralnim zahtevam. Tudi zavestno in hoteno delovanje je po 

Freudovem mnenju pogosto nezavedno motivirano. Pravo gibalo našega ravnanja so torej 

nezavedni nagonski impulzi ter nezavedno delujoče družbene in moralne norme, ki smo jih 

sprejeli in ponotranjili v zgodnjem otroštvu. Tudi Jung6
 (po Musek in Pečjak 2001, 92) meni, 

da je zavestno delovanje nezavedno motivirano, medtem ko ostali avtorji menijo, da je prav 

zavestna volja tisto področje motivacije, s katerim lahko presežemo svojo nagonsko naravo in 

nam tako omogoča, da oblikujemo svoje lastne motive, cilje in namene. 

4.5 Samomotivacija 

Samomotiviran človek združuje glagole s samostalniki: določi cilje (samostalnik) in deluje, da 

bi jih dosegel (glagoli) (Shinn 1999, 15). 

Samomotivacija je posameznikova prostovoljna, notranja težnja k čim bolje opravljenemu 

delu. Je prirojeno in naravno nagnjenje k razvoju lastnih notranjih sposobnosti skozi različne 

načine učenja, za katerega nista potrebna stimulacija ali kaznovanje. Je zelo zaželena lastnost 

na delovnem mestu. Samomotiviranega delavca najlažje prikažemo kot samoiniciativnega in 

samostojnega pri delu, kar pomeni, da je sposoben prevzeti delo in pri njem vztrajati kljub 

oviram. Samomotivirani zaposleni porabi manj časa, ne potrebuje veliko nadzora, je 

produktivnejši, hitrejši, uspešnejši in ustvarjalnejši. Medtem ko so viri motivacije osebe, 

stvari ali pojmi, ki posameznika na kakršen koli način spodbudijo k zagonu notranjih 

                                                 
6
 Primarni vir ni naveden. 
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motivatorjev za začetek določene aktivnosti, lahko samomotivacijo sproži le posameznik sam, 

in sicer kot notranji impulz (povzeto po Poslovni svet b. l.). 

4.5.1 Dejavniki samomotivacije 

Viri samomotivacije so osebe, stvari ali pojmi, ki osebo na kakršen koli način spodbudijo oz. 

stimulirajo k zagonu notranjih motivatorjev za začetek določene aktivnosti. Samomotivacijo 

lahko sproži le človek sam, in sicer kot notranji impulz, kot lastne misli. Do tega impulza pa 

večinoma privedejo zunanji vplivi, stimulansi. Človek potem samodejno krene v določeno 

akcijo za zadovoljitev določene potrebe oziroma za doseganje določenega cilja. Od človeka je 

odvisno, kako močan je ta impulz in kako vneto (entuziastično) krene v akcijo. Primerjamo 

lahko človeka, ki služi denar z letenjem, in človeka, ki veliko denarja in svojega prostega časa 

vloži v letenje, ki mu je hobi. Prvemu je stimulus denar, drugi pa je samomotiviran z željo po 

letenju in denar vlaga v letalo, ne da bi pričakoval dobiček, ampak samo veselje in prijeten 

občutek ob letenju (Rotar 2007, 21). 

Weisinger (2001, 98) navaja štiri vire samomotivacije: 

- človek sam (misli, vznemirjenje, vedenje), 

- prijatelji, družina, sodelavci, 

- čustven mentor (resnična ali izmišljena oseba), 

- posameznikovo okolje (zrak, svetloba, zvoki). 
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5 NAGRAJEVANJE 

Sistem nagrajevanja najpogosteje pomeni usklajeno politiko, procese in prakso organizacije, 

da bi nagradila svoje zaposlene glede na njihov prispevek, zmožnosti in pristojnosti ter glede 

na njihovo tržno ceno (Lipičnik 1998a, 191). 

Podjetje in zaposleni so v odnosu medsebojne menjave, pri čemer zaposleni v zameno za 

prisotnost na delu, lojalnost podjetju in opravljanje svojega dela prejmejo od podjetja nagrade. 

Spekter nagrad je zelo širok, saj poleg osnovne plače, ugodnosti in napredovanja obstaja še 

vrsta nefinančnih nagrad, kot so pohvale, soodločanje, odgovornost, samostojnost pri delu, 

občutek notranjega zadovoljstva in ponosa nad dobro opravljenim delom. Skupek vseh 

nagrad, ki jih podjetje ponuja, njihov obseg in način, kako jih podeljuje, tvori celoto sistema 

nagrajevanja, ki pomembno vpliva na stopnjo motiviranosti zaposlenih v podjetju. 

Oblikovanje sistema nagrajevanja je dinamičen proces, ki ga oblikujejo različni pogledi na 

sistem in cilji, ki naj bi jih z njim dosegli. Jasno mora biti določeno, kdo, koga, zakaj in kako 

nagrajuje. Osnovni cilj sistema nagrajevanja za podjetje je podpora izvajanju poslovne 

strategije podjetja, medtem ko velja za delavca večje zadovoljstvo za opravljeno delo, večja 

produktivnost in angažiranost. Nagrajevanje zaposlenih ima pomembno vlogo pri ohranjanju 

obstoječih delavcev v podjetju, na drugi strani pa pri iskanju novih na trgu dela. Podjetja 

morajo smiselno oblikovati sistem nagrajevanja zaposlenih, saj nagrade bistveno pripomorejo 

k motivaciji, inovacijam in uspešnosti pri delu. Neustrezen odnos do nagrajevanja lahko 

privede do nezadovoljstva, upada delovne motivacije, celo do slabih odnosov med 

zaposlenimi. Nagrade morajo biti za posameznika pomembne, pravične, opažene-vidne, za 

podjetje pa ekonomsko upravičene. 

Ker smo o plači že pisali v podpoglavju 4.1.1 in ker nas nagrade zanimajo z vidika motivacije 

zaposlenih, bomo v nadaljevanju pisali zlasti o variabilnih (izvzete so osnovne plače) 

nagradah kot motivacijskem potencialu. 

Na izbiro nagrajevanja v podjetju vplivajo različni dejavniki, ki so odvisni od ureditve družbe. 

Armstrong (1996, 593) navaja štiri dejavnike, ki vplivajo na sistem nagrajevanja: 

- zunanje odvisnosti: plača je cena, ki nakazuje vrednost podjetju in delavcu. Če podjetje 

posveča premalo pozornosti tržnim razmeram, bo težko pritegnilo in obdržalo dobre 

delavce. Iskalci zaposlitve so pozorni na višino ponujene plače, medtem ko zaposleni v 

podjetju s tržno ceno primerjajo in ugotavljajo, če so pravično plačani; 

- notranje odvisnosti: nivoji plač znotraj podjetja vplivajo na razmerja pravih ali zaznanih 

razlik med vrednostjo službe in prispevkom posameznika, ki zaseda delovno mesto; 

- posameznikova vrednost in prispevek ekipe: vrednost, ki jo posameznik prispeva k cilju 

podjetja določa višino nagrade; 

- kolektivna pogajanja: sindikati za dosego svojih ciljev vršijo pritisk na nivo plač. Njihov 

uspeh je odvisen od pogajalske moči. 



65 

Uspešni sistemi nagrajevanja morajo istočasno obvladovati stroške dela na eni strani in 

maksimirati prispevek zaposlenih na drugi strani. Podjetje, ki oblikuje celovit sistem plač in 

nagrajevanja, mora upoštevati naslednje elemente (Zupan 1995, 126): 

- sistem mora povezati s strategijo in cilji podjetja, 

- katere cilje želi doseči s sistemom nagrajevanja, 

- vključiti primerne elemente in uskladiti razmerje med variabilnimi in fiksnimi elementi, 

- določiti višino osnovne plače glede na kolektivne pogodbe, konkurenco, 

- določiti strukturo plač v podjetju – določiti vsebino sistematizacije delovnih mest, 

zahtevnosti delovnih mest, količnik med najnižjo in najvišjo osnovno plačo, 

- povezati plačo in uspešnost – ugotavljanje individualne in skupinske uspešnosti ter 

posledično nagrajevanja, 

- določiti nagrade, ki zaposlenim pripadajo poleg osnovnih plač, 

- vpeljati takšen informacijski sistem in sistem komuniciranja, da lahko izvajajo določen 

sistem plač in komuniciranja, 

- določiti kriterije za presojo učinkovitosti sistema. 

Primarni cilj sistema nagrajevanja je podpreti izvajanje strategije podjetja ter tako prispevati k 

uspešnosti in konkurenčnosti. Sistem mora biti zasnovan jasno, razumljivo in transparentno. 

Če zaposleni v podjetju pravilno razume, kaj si podjetje prizadeva doseči, se je sposoben bolj 

truditi za njegove cilje in zato v skladu s svojim prispevkom začne prejemati večjo nagrado. Z 

vidika podjetja so poslovni cilji toliko bolj izpolnjeni, kolikor bolj so usklajene njegove 

zahteve in nagrade zaposlenih delavcev. S svojim programom za nagrajevanje si podjetja 

prizadevajo doseči naslednje cilje (Harris 1997, po Treven 1998, 219): 

- izpolnjevati zahteve, ki izhajajo iz zakonov in predpisov, 

- vzdrževati občutek za pravičnost in poštenost med zaposlenimi, 

- privlačiti nove, visoko usposobljene delavce, 

- motivirati zaposlene, 

- nadzorovati stroške. 

Če želimo, da bodo cilji doseženi, mora biti sistem nagrajevanja tudi pravičen. Ker je 

dojemanje pravičnosti predvsem osebno doživljanje, nanj ne moremo vplivati zgolj s 

prizadevanji za čim bolje oblikovan sistem nagrajevanja. Veliko pozornosti moramo nameniti 

tudi komuniciranju in razlagam sistema, da ga zaposleni dobro poznajo. Dobiti morajo 

povratne informacije o tem, kako dobro delajo. Tudi poznavanje poslovnih ciljev, rezultatov 

in konkurenčnega položaja podjetja lahko prispeva k temu, da bodo primerjave realnejše. Pri 

oblikovanju sistema nagrajevanja naj bi upoštevali trikotnik pravičnosti, kot prikazuje slika 

17. 
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Slika 17: Trikotnik pravičnosti 

Vir: Zupan 2001, 122. 

Podjetja oblikujejo načrte, ki urejajo nagrajevanje za bolj ali manj učinkovito izvedbo dela, ti 

pa se lahko nanašajo na uspeh zaposlenega delavca, njegove delovne skupine, oddelka ali 

podjetja. Prednosti uporabe načrtov nagrad za uspešnost so predvsem (Treven 1998, 229): 

- finančna nagrada je pomemben motivacijski dejavnik za zaposlene; 

- največ zaposlenih podpira koncept nagrade za uspešnost; 

- ti načrti privabijo in obdržijo v delovnem razmerju vrhunske strokovnjake in druge zelo 

uspešne zaposlene; 

- v teh načrtih so opredeljena pričakovanja glede izvedbe in standardi izvedbe; 

- ti načrti spodbujajo in pomagajo spreminjati kulturo podjetja ter vrednote zaposlenih z 

vidika boljše kakovosti, izvedbe in zadovoljitve potreb porabnikov; 

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

dela, temveč njihov dejanski prispevek k uresničitvi ciljev podjetja. 

Nagrajevanje za uspešno opravljeno delo lahko razvrstimo v štiri temeljne skupine (Treven 

1998, 231): 

- zasluge zaposlenega: zaposleni prejme letno povečanje plače na priporočilo nadrejenega. 

Nagrada je zasnovana na uspešni izvedbi dela, je subjektivna in dodana osnovni plači; 

- spodbude posamezniku: predvsem za zaposlene v proizvodnji in prodaji, saj so navadno 

določene objektivne norme za izvedbo. Nagrada je zato neposredno odvisna od 

izpolnjevanja ali preseganja norme; 

- spodbude timu: predvideva enako nagrado za vse člane tima. Temelji na oceni celotnega 

projekta, ki ga je tim bolj ali manj uspešno izvedel in je ocenjena na podlagi objektivnega 

standarda; 

- spodbude organizaciji: nanaša se na delovanje posamezne enote, tovarne ali podjetja. V 

podjetju lahko izbirajo med dvema različnima vrstama načrtov. Prvi predvideva delitev 

dela dobička med zaposlene. Drugi, načrt prihrankov, pa zagotavlja nagrado, ko je 

dosežena večja produktivnost. 

Notranja pravičnost 

ustrezna razmerja med plačami v 
podjetju 

Poslovna pravičnost 

povezava z doseženimi poslovnimi 
rezultati 

Zunanja pravičnost 

ustrezna višina plač in nagrad v 
primerjavi z okoljem 
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Veliko avtorjev poudarja vez med nagradami, delovno uspešnostjo in zadovoljstvom na 

delovnem mestu. Naj poudarimo, da imajo dobljene nagrade zelo pozitiven učinek na delo v 

prihodnosti.  

Da bi bila nagrada kar se da učinkovita in bi imela tudi motivacijski učinek, mora imeti 

določene lastnosti (povzeto po DeCenzo in Robbins 1988, 402–409). 

- Pomembnost nagrade za zaposlenega: nagrada mora biti takšna, da zadovolji 

posameznikove potrebe in je zanj pomembna. Pomen nagrade je zelo pomemben in je 

odvisen od starosti, zakonskega stana, življenjskih okoliščin .… Ker smo si ljudje različni, 

mora biti sistem nagrajevanja v podjetju takšen, da omogoča heterogeno nagrajevanje. 

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

glede na svoj napor vložen v delo in nagrado, ki jo prejmejo drugi. Če zaposleni ugotovi, 

da je neravnovesje med delom in nagrado med sodelavci, bo zmanjšal količino dela. 

Motivacija posameznika je tako odvisna tudi od nagrade drugih sodelavcev. 

- Vidnost nagrade: le vidna nagrada lahko zadovolji delavčeve potrebe po spoštovanju in 

priznanju med sodelavci. Pomembno je, da ostali opazijo nagrado. 

- Fleksibilnost nagrade: nagrada mora odražati spremembe v količini in kakovosti dela. 

Fleksibilnost pomeni tudi, da s kontinuiteto ne pada njena pomembnost. Pogosto 

podeljevanje nagrad je dobro za ohranjanje zunanje motivacije, nevarno pa za padec 

pomembnosti in posledično nižjo motivacijsko moč. 

- Nizki stroški nagrade: učinkovita nagrada mora izpolniti vse zgoraj naštete kriterije, 

istočasno pa mora povzročiti podjetju čim nižje stroške.  

Spoznali smo, katere lastnosti mora imeti dober sistem nagrajevanja in kakšne naj bodo 

nagrade, da jih zaposleni razumejo in sprejmejo z odobravanjem. V nadaljevanju si bomo 

pogledali vrste nagrad. 

5.1 Vrste nagrad 

Večina avtorjev razvršča nagrade na notranje in zunanje, finančne in nefinančne ter formalne 

in neformalne. Pomembno je, da se sistem finančnih in nefinančnih nagrad medsebojno 

prepleta in sledi strategiji in kulturi podjetja. Nagrade in pohvale lahko delujejo pozitivno, 

lahko pa tudi negativno, če niso pravilno komunicirane in podeljene. Katera koli oblika 

pohvale ali nagrade ima večjo moč, če je javno podeljena, medtem, ko ima graja večji učinek, 

če je izrečena na štiri oči. Vse tri zgoraj navedene sklope bomo v nadaljevanju predstavili. 

5.1.1 Notranje in zunanje nagrade 

Nagrada je spodbuda, ki v povezavi z motivi postane motivacija. Zavedati se je treba, da se 

ljudje različno odzivamo na iste spodbude. Notranje nagrade so naša neotipljiva čustva, ki nas 
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motivirajo in so najmočnejša za dolgoročno motivacijo. Spodbujanje notranjih nagrad in s 

tem motivacije lahko dosežemo z obogatitvijo dela. Tehnike za notranjo motivacijo temeljijo 

na predpostavki, da so ljudje pripravljeni vložiti več napora, če je delo zanimivo, jim 

predstavlja izziv, občutek pripadnosti in odgovornosti. Namen obogatitve dela je vključitev 

načrtovanja, odločanja, kontrole in odgovornosti v posameznikovo delo. 

Po Herzbergu (1987) obogatitev dela vsebuje naslednje lastnosti: 

- neposredna povratna informacija, 

- odnos s stranko; delo, ki vsebuje odnos s stranko, nudi večje zadovoljstvo kot delo samo 

znotraj podjetja, 

- učenje in izobraževanje, 

- načrtovanje dela in urnika, 

- posebne izkušnje, 

- nadzor nad viri, 

- neposredna komunikacija z uporabniki materialov, izdelkov ali storitev, 

- osebna odgovornost za rezultate svojega dela, 

- večja pooblastila na delovnem mestu, 

- večja samostojnost na delovnem mestu. 

Notranje nagrade je težje prepoznati, saj govorimo o posameznikovem zadovoljstvu, ki ga 

čuti pri delu. Prav tako jih je težje nadzorovati in nastopijo takoj kot posledica vloženega 

napora. Opaziti je, da so bile v preteklosti uporabljene večinoma zunanje oblike nagrad, kajti 

druge oblike, ki postajajo vedno pomembnejše, niso bile potrebne. Z razvojem dela in 

procesov so vodilni spoznali, da zunanji dejavniki nagrajevanja niso več dovolj. Za 

učinkovito nagrajevanje mora podjetje doseči prepletenost zunanjih in notranjih nagrad. 

Najpomembnejše notranje nagrade so občutek pripadnosti podjetju, odgovornost, občutek 

vpliva in soodločanja ter kompetentnost. Medtem ko so najpomembnejše zunanje plača, razni 

bonusi (službeno vozilo, razna zavarovanja, GSM ipd.), plačilo po uspešnosti, izobraževanje, 

napredovanje in priznanja. 

Zunanje nagrade so otipljivi predmeti, ki nas motivirajo. So močni kratkoročni motivatorji. 

Njihova slaba stran je, da nas zasvojijo. Če nas za neko dejanje motivira konkretna nagrada, 

jo pričakujemo tudi naslednjič, ko opravimo enako dejanje. Še slabše, ko se noviteta že 

obrabi, bomo morda začeli pričakovati več nagrad za enako količino vloženega truda (Kim 

2001, 14). 

Pri motiviranju zaposlenih so zunanje nagrade učinkovite le ob izpolnjenih naslednjih pogojih 

(povzeto po Lawler 1994, 143–188): 

- nagrade, ki jim zaposleni pripisujejo neko vrednost, so vezane na uspešnost posameznika, 

- informacije o načinu podeljevanja nagrad so javne in odkrite, 

- vodstvo je pripravljeno sistem nagrajevanja razložiti zaposlenim, 
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- sistem nagrajevanja je ustrezno fleksibilen, da se prilagodi različnim stopnjam uspešnosti 

in različnim potrebam zaposlenih, 

- uspešnost dela zaposlenih je moč meriti,  

- delo zaposlenih je ustrezno ocenjeno, 

- med zaposlenimi in vodstvom obstaja visoka stopnja zaupanja. 

DeCenzo in Robbins (1988, 398) navajata, da predstavljajo zunanje nagrade pomemben vpliv 

na motivacijo in uspešnost zaposlenih in so neodvisne od notranjih nagrad, ki so plod 

delavčevega opravljanja dela. 

5.1.2 Finančne in nefinančne nagrade  

Lahko bi dejali, da so tako finančne kot nefinančne nagrade sporočila, ki jih zaposleni 

razumejo kot del motivacije, istočasno pa so del dogovora, zapisanega v pogodbi o zaposlitvi. 

Finančne nagrade so vse oblike izplačil in ugodnosti, ki jih delodajalci dajejo svojim 

zaposlenim v zameno za njihovo prizadevanje za doseganje ciljev. Finančne nagrade so lahko 

neposredne, kot so plača, delitev dobička, božičnica, ali posredne, kot so plačan dopust, 

popusti pri nakupih, razne finančne ugodnosti in bonusi. Nadalje jih lahko delimo na to, ali so 

vezane na posameznikovo uspešnost ali mu pripadajo glede na članstvo v določeni skupini. 

DeCenzo in Robbins (1988, 399–401) delita nagrade: 

- po kriteriju članstva: zvišanje plač zaradi rasti življenjskih stroškov, plačilo, odvisno od 

stopnje izobrazbe, dodatek na delavno dobo, udeležba pri dobičku; 

- po kriteriju uspešnosti: provizija, plačilo po učinku, bonusi. 

Osnovna finančna nagrada je plača, o kateri smo pisali že v podpoglavju 4.1.1. Poleg osnovne 

plače, lahko zaposleni dobijo tudi dodatek – ugodnosti k plači. 

Ugodnosti pri delu je mogoče razvrstiti v naslednje skupine (Treven 1998, 232): 

- socialno in zdravstveno varstvo: ugodnosti zagotavljajo zaposlenim redne prejemke ob 

upokojitvi, osebno varnost in varnost družine med boleznijo ali delovno nezmožnostjo; 

- finančna pomoč: ugodnost vključuje posojila za nakup hiše ali stanovanja, pomoč pri 

selitvi, popuste za proizvode ali storitve podjetja; 

- osebne potrebe: ugodnosti se nanašajo na povezavo delovnih in osebnih potreb 

zaposlenega, kot so dopusti in druge oblike odsotnosti z dela, varstvo otroka, svetovanje v 

zvezi z upokojitvijo, ugodnosti v zvezi z rekreacijo; 

- avtomobili in bencin podjetja: ugodnost je lahko namenjena za zasebno rabo ali službene 

namene; 

- druge ugodnosti: te ugodnosti izboljšujejo življenjski standard zaposlenih, to so na primer 

subvencije prehrane, dodatek za oblačila, povračilo za stroške telefona, kreditne kartice. 
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Dodamo lahko tudi povračilo prevoza na delo, službeni računalnik, razna zavarovanja 

(nezgodno, življenjsko, pokojninsko); 

- dodatne nematerialne ugodnosti: ugodnosti, ki pripomorejo h kakovosti delovnega 

življenja in k privlačnosti dela za zaposlenega. 

Med posredne ugodnosti štejemo tudi izobraževanja, šolnine in štipendije. Izobraževanja 

imajo velik pomen, saj omogočajo zaposlenim osebni razvoj in varnejšo prihodnost, podjetje 

pa dobi bolj usposobljen kader, ki se hitreje prilagaja tržnim razmeram in dviguje kakovost 

dela. 

Kot najbolj razširjen model ugodnosti se pojavlja t. i. »cafeteria«, program ugodnosti. Model 

omogoča, da si vsak posameznik sestavi svoj paket ugodnosti, ki mu trenutno najbolj ustreza. 

Model je kar precej v nasprotju s tradicionalnimi modeli ugodnosti, kjer vsi zaposleni dobijo 

enak paket ugodnosti. Posameznik si glede na višino nagrade, določene od delodajalca sam, 

izbere tipe nagrade, ki so na razpolago. Mladi bolj posegajo po počitnicah, fleksibilnem 

delavniku, medtem ko starejše bolj zanimajo varnost, življenjska zavarovanja in pokojninska 

zavarovanja. Prednost modela je, da zaposleni prejmejo nagrade, ki si jih želijo. Zaradi 

kratkoročno zanimivih ugodnosti lahko zaposleni zanemari osnovno življenjsko varnost, kar 

predstavlja slabost modela (DeCenzo in Robbins 1988, 470). 

Denarne nagrade so preproste in zelo lahko razumljive posameznikom, poleg tega so zaželene 

in delujejo kot dodatna spodbuda. Abraham Maslow
7
 je trdil, da ima denar veliko 

motivacijsko moč, če so potrebe nižjega reda (fiziološke in potrebe po varnosti) 

nezadovoljene ali slabo zadovoljene. Friderick Herzberg
8
 pa je zagovarjal tezo, da mora biti 

osnovna plača tako visoka, da pri posamezniku ne vzbudi nezadovoljstva, šele potem lahko z 

variabilnim delom plače motiviramo posameznika (Wikipedija b. l.d). 

Nefinančne nagrade predstavljajo nagrade, ki niso del plačilnega sistema in jim zaposleni 

pripisujejo neko vrednost, podjetje pa jih je sposobno izpolniti. Že ime pove, da so 

nefinančne, torej ne izboljšujejo finančnega stanja zaposlenega, izboljšujejo pa kvaliteto dela 

in časa, ki ga zaposlen preživi na delovnem mestu. Nefinančne nagrade bomo skušali 

predstaviti skozi delo raziskovalca Hendersona (2003, 23–27), ki pravi, da imajo nefinančne 

nagrade veliko možnih oblik, vezanih na delovne situacije ter psihološko in fizično prisotnost 

na delovnem mestu. Henderson (ibidem) nefinančne nagrade razvršča na naslednje načine: 

- zagotavljanje dostojanstva in zadovoljstva za opravljeno delo. Verjetno najcenejša in 

najučinkovitejša, najmočnejša nagrada, ki jo podjetje podeli zaposlenemu, ko ga sprejme 

kot koristnega in visoko cenjenega člana podjetja. Zaposleni si želijo slišati, da si nagrado 

zaslužijo zaradi dobro opravljenega dela, kar povzroči občutek veljave in ponosa. Nagrada 

bi morala posredovati sporočilo: potrebujemo te in cenimo tvoj trud; 

                                                 
7
 Primarni vir ni naveden. 

8
 Primarni vir ni naveden. 
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- zagotavljanje fizičnega zdravja, intelektualnega razvoja in čustvene zrelosti. Glede na 

število ur, preživetih na delovnem mestu, si zaposleni zaslužijo varno, čisto in prijetno 

delovno okolje. Omogočen naj bo intelektualni razvoj brez stresa in pritiskov, da lahko 

izkoristijo vse svoje potenciale; 

- spodbujanje konstruktivnih medsebojnih odnosov s sodelavci. Sodelovanje in dober odnos 

med zaposlenimi sta ključna za uspeh podjetja. Management mora s svojim zgledom 

spodbujati takšno delovno okolje, klimo, ki jo označujejo sodelovanje, zaupanje, ljubezen 

in lojalnost. Sistem nagrajevanja mora oblikovati okolje, kjer vladata zaupanje in 

pripadnost, kar povečuje delovno učinkovitost, hkrati pa mora preprečevati nastanek 

takega okolja, ki vzbuja dvome, zavist in spletkarjenja; 

- oblikovanje zahtevnih delovnih nalog je pomembna nagrada posamezniku, ker mu 

omogoča večjo odgovornost pri delu, več svobode, samostojno organizacijo lastnega dela 

in posledično prispeva k zadovoljstvu posameznika pri delu; 

- ustrezna preskrba z viri in sredstvi za nemoten potek delovnih nalog. Zaposleni lahko 

dobro opravlja svoje naloge le, če ima na voljo ustrezne vire. Management mora 

zagotoviti ustrezen razpoložljiv čas, delovno silo, tehnologijo in znanje; 

- omogočiti zaposlenim večji nadzor nad delom, da ga lahko prilagodijo svojim potrebam. 

Zaposlene je treba vključiti v proces odločanja in načrtovanja delovnega procesa. Podjetje 

lahko zaposlenim omogoči, da sami naredijo načrt za izvedbo svojih nalog, izberejo 

lokacijo izvedbe, delajo s fleksibilnim delovnim časom; 

- podpora vodstva je eden izmed pomembnejših vidikov nefinančnih nagrad. Ljudje želijo 

imeti vzor, po katerem se zgledujejo, mu sledijo, ga spoštujejo in ki jim nudi ustrezno 

podporo ter jim pomagal doseči zastavljene cilje. Management mora imeti ustrezne 

veščine in sposobnosti učenja in svetovanja, mora znati pohvaliti dobro opravljeno delo 

ter podati konstruktivno povratno informacijo. 

Poleg naštetih nefinančnih nagrad pa poznamo še vrsto drugih, ki jih zasledimo v literaturi, 

kot na primer: 

- možnost napredovanja kot samopotrjevanje, 

- prenos odgovornosti, 

- možnost soodločanja, 

- pohvale, priznanja, graje, 

- tekmovanja s samim seboj ali med sodelavci, 

- ugledno delovno mesto ali podjetje, 

- stalnost zaposlitve – pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, 

- razvoj kariere. 
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5.1.3 Formalne in neformalne nagrade 

Formalne nagrade predstavljajo del formalnega sistema nagrajevanja, ki temelji na vnaprej 

določenih pravilih in predstavlja finančno večji zalogaj kot neformalne nagrade. Sem spadajo 

plača, možnost napredovanja, večja odgovornost ipd.. Neformalne nagrade niso tako 

eksplicitne in so odvisne od posameznih vodij in njihovega pogleda, kakšno vedenje bodo 

nagradili. So sestavni del vsakodnevnega vodenja. 

Zupanova (2001, 211) navaja štiri različne kategorije, koga formalno lahko nagradimo: 

- nagrada najuspešnejšim, za kar je merilo skupna uspešnost v nekem določenem obdobju; 

težava se pojavi, ker so pogosto nagrajeni isti delavci; 

- najboljši pri kakovosti, najbolj inovativen, najboljši vodja in podobno; 

- nagrada za posebne dosežke; 

- vsi zaposleni z doseženim določenim ciljem. 

Zlasti pri formalnih nagradah je pomembno, kako nagrado podelimo. Nagrada ima še dodatno 

motivacijsko moč, če jo podelimo na javni prireditvi ali jo podeli znana ali ugledna osebnost. 

Pri neformalnih nagradah pa je pomemben občutek vodje, kdaj jo bo podelil. Najbolje je 

takoj, ko si zaposleni nagrado zasluži. 

5.2 Motivacija in nagrajevanje zavarovalnih zastopnikov na slovenskem 

zavarovalniškem trgu 

Za nadaljnje lažje razumevanje motivacije zavarovalnega zastopnika (v nadaljevanju 

zastopnik) naj ponovimo, kaj so osnovne naloge - delo zavarovalnega zastopnika. Osnovna 

naloga zastopnika je vzpostavljanje in vzdrževanje medsebojnih stikov med zavarovalnico in 

stranko, pri čemer zastopnik stranko informira, svetuje o produktih glede na potrebo stranke, 

pomaga pri reševanju zavarovalnih primerov. Za stranko pa je najpomembnejši občutek, da se 

v vsakem trenutku lahko obrne in zaupa »svojemu« zastopniku. Pri vsem tem naj navedemo 

še nekaj predpostavk, ki imajo pomemben vpliv in jih je treba upoštevati, ko govorimo o 

motivaciji zastopnikov: 

- srečevanje zastopnikov z dnevnimi zavrnitvami potencialnih ali obstoječih strank. Dnevno 

slišijo neštetokrat besedo »NE«, ki močno vpliva na samozavest, delovno vnemo in 

motivacijo; 

- stranke niso vsak dan »dobre volje«; 

- srečevanje z problematičnimi strankami; 

- strank ni vedno na dogovorjeni lokaciji ob dogovorjenem času; 

- delavni čas zastopnika je velikokrat razpotegnjen čez cel dan, ker se prilagaja strankam. 

- delo je večinoma terensko (slabo vreme, zastoji, veliko kilometrov ipd.); 

- zaradi narave dela – terensko delo je velikokrat otežen nadzor in spremljanje zastopnika; 

- srečevanje z agresivno konkurenco, ki močno vpliva na motivacijo zastopnika. 
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Pri vsem naštetem hitro opazimo, da mora biti način motiviranja in nagrajevanja zastopnikov 

kompleksen in preudarno načrtovan, če želi biti zavarovalnica ali zavarovalno zastopniška 

družba uspešna. 

Pregled Slovenskega zavarovalnega trga hitro pokaže, da vodstva podjetij za motivacijo in 

nagrajevanje zastopnikov prepletajo vse oblike motivacijskih dejavnikov in nagrad. Obstajajo 

razlike v motivaciji in nagrajevanju v odvisnosti od tržne poti in načina zaposlitve zastopnika, 

kar smo potrdili z hipotezo 1 v empiričnem delu naloge. 

Zastopnike je treba nenehno spodbujati in opogumljati, da pri svojem delu ne popuščajo in ga 

opravljajo maksimalno zavzeto in kvalitetno. Večinoma to počnejo njihovi neposredno 

nadrejeni vodje, ki so v večini glavni motivatorji zastopnikov. Pri tem je treba poudariti, da je 

uspeh motivacije neposrednega vodje zelo odvisen od odnosa, katerega vzpostavi z 

zastopnikom. Ker vodje obravnavajo zastopnike individualno, se med njimi gradi trdna vez, 

ki dviguje posameznikovo samospoštovanje in pomaga vodji spoznavati zastopnikove potrebe 

in cilje. Ko vodja prepozna posameznikove cilje, ga spodbuja k dosegi le teh, mu pri tem 

pomaga in ga usmerja. Na poti doseganja cilja ga nemalokrat pohvali. Pomembno je, da 

zastopnik čuti in doživlja občutek, da se z njim ravna pošteno in pravično. Pravi vodje so 

zastopnikom vedno na voljo za pogovor, tako o službenih kot zasebnih zadevah. Če želi biti 

zastopnik uspešen, mora imeti »čisto glavo«, kar pa prinese le odkrit pogovor. 

Pri vsem tem se vodja zelo zaveda pomena posameznika, ve pa tudi, da zmagujejo timi in 

timski duh. Praksa kaže, da dobro motivirani zastopniki s podporo timskega duha dosegajo 

rezultate, za katere vsi ostali trdijo, da so nemogoči. 

Zastopnikom, tudi najboljšim se dogaja, da imajo slabše produkcijske mesece (ne dosegajo 

pričakovanih delovnih rezultatov), takrat potrebujejo ob sebi vodjo, da jim povrne samozavest 

in vero v uspešno delo. Vodja pomaga zastopniku analizirati težave, ki so ga pripeljala do 

obstoječe situacije, mu svetuje kaj naj spremeni, gre z njim na prodajni razgovor, dnevno ga 

spodbuja in motivira. V takšnih situacijah pride do izraza odkrit pogovor med vodjo in 

zastopnikom, saj se največkrat kaže začasni neuspeh v osebnih težavah zastopnika. Stranke 

težko prezrejo čustveno napetost, ki je zastopnik največkrat ne priznava, odraža pa se v 

slabšem rezultatu. 

Zastopnikova uspešnost in motiviranost sta odvisni tudi od okolja, v katerem deluje, zato 

mora vodja poskrbeti za zdravo tekmovalnost, primerne spodbude in paziti na vzdušje tima. 

Vodja je tisti, ki vedno pove kaj spodbudnega, preprečuje širjenje negativizma, godrnjanja, 

neupravičenega pritoževanja in kritiziranja. Zelo neprijetno in demotivacijsko bi bilo, če bi v 

timu prevladovalo nezaupanje, nezadovoljstvo in slabi medsebojni odnosi. Med zastopniki 

znotraj istega podjetja prevladuje sodelovanje in izmenjava dobrih praks in izkušenj, kar 

vodje timov zelo podpirajo. Vodje na svojih sestankih velikokrat uporabljajo motivacijske 

stavke, kot so: »Vi zmorete! Vi ste najboljši! Mi bomo zmagali!«, kar dviguje delovno vnemo 
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in samozavest zastopnikov. V delovno okolje lahko štejemo tudi opremo, ki jo zastopnik 

potrebuje za svoje delo. Pri tem izstopajo zastopniki strukturne prodaje, ki se vozijo v 

prestižnejših avtomobilih, imajo najnovejše GSM aparate, tablične računalnike, modna 

oblačila ipd.. V strukturni prodaji je »imidž« zelo pomemben in je del kulture podjetja. 

Opaziti je razlike, kako vodje v zavarovalnicah, klasičnih agencijah in agencijah s strukturno 

prodajo uporabljajo različne motivacijske dejavnike za doseganje prodajnih rezultatov. 

Skupno vsem prodajnim potem je precejšnje vlaganje sredstev v izobraževanje zastopnikov, 

pri čemer zavarovalnice vlagajo v vse oblike izobraževanja (formalno in neformalno znanje, 

seminarji, delavnice, osebnostni razvoj ipd.), agencije pa bolj v izobraževanje prodajnih 

tehnik, psihologije kupca, samomotivacije. Lahko bi dejali, da zavarovalnice bolj dolgoročno 

ciljno usmerjajo izobraževanje zastopnikov, medtem ko agencije bolj 'ad hok' izobražujejo, 

kar se ne nazadnje kaže tudi v odhajanju kadra pri slednjih. 

Pomemben dejavnik motivacije zastopnikov v zavarovalnicah je možnost napredovanja tako 

horizontalno kot vertikalno po strukturi podjetja, kar pa je zaradi lastniških interesov v 

agencijah skoraj nemogoče postati vodja skupine. Pri strukturni prodaji je sistem 

napredovanja – prehajanja v višje range jasen in glavno gonilo posameznika. 

Vse tržne poti se močno zavedajo moči pohvale, tako nadrejenega kot pohvale ali priznanja 

podjetja. Vodje velikokrat pohvalijo zastopnike znotraj skupine, ki jo vodijo, medtem ko 

podjetja izrabljajo svoja letna srečanja zaposlenih za podeljevanje pohval in priznanj. V 

strukturni prodaji se to dogaja še pogosteje, celo četrtletno, in je to organizirano kot gala 

dogodek. Vodje sprotno pohvalijo zastopnike, če ti sklenejo polico z visoko premijo, če 

presežejo mesečni plan, skratka, za vse nenavadne uspešne dogodke. Občasno za takšne 

dogodke podelijo tudi simbolične finančne nagrade (vrednostni bon, masaža, nalivnik, večerja 

ipd.). 

Tako zavarovalnice kot agencije imajo natančno izdelane sisteme nagrajevanja svojih 

zastopnikov. Zavarovalnice in klasične agencije slonijo na modelu fiksna plača plus 

stimulacija za uspešnost, medtem ko agencije s strukturno prodajo plačujejo svoje zastopnike 

zgolj provizijsko (kolikor narediš, toliko dobiš). Zavarovalnice izplačujejo tudi razne bonuse, 

kot so delitev dobička in božičnica. Že hiter pogled načina nagrajevanja pokaže, da 

zavarovalnice iščejo predvsem zastopnike, ki jim je pomembna socialna in finančna varnost, 

medtem ko agencije s strukturno prodajo iščejo zastopnike, ki jim je pomembna fleksibilnost 

in možnost hitrega zaslužka. Za strukturne vodje je značilno, da na podrejene vplivajo z 

svojim zgledom, zato tudi sami tržijo zavarovanja in so pri tem nadpovprečno uspešni.  

Agencije, še toliko bolj pa agencije s strukturno prodajo se poslužujejo materialnih nagrad za 

motiviranje zastopnikov. Večinoma prirejajo nagradne igre za zastopnike po principu, kdor 

naredi največ (pri tem postavijo minimalni prag) ali kdor naredi vsaj določeno število polic, 

prejme nagrado. S takšnim načinom motiviranja nemalokrat dosežejo, da zastavljeno število 
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polic postane glavni in tudi edini cilj zastopnikovega dela. Nagradne igre so tako organizirane 

in pogoji tako postavljeni, da dajejo vsem občutek zmožnosti doseči zmago. Nagrade so 

bleščeče, kot so potovanja v eksotične kraje, uporaba luksuznega avtomobila, najnovejše 

tehnološke naprave, vstopnice za prireditve (zlasti za prireditve, ki so težko dostopne za 

povprečneža). S takšnim načinom nagrajevanja poleg motivacije zastopnikov vplivajo tudi na 

dvig njihove samozavesti in samopodobe. Žal je opaziti, da se agencijam, ki slonijo zgolj na 

načinu motiviranja in nagrajevanja z bleščečimi nagradami, dogaja nadpovprečno število 

odhodov zastopnikov. Prav tako so deležni nagradnih iger zastopniki, zaposleni pri 

zavarovalnicah, vendar nagrade navadno niso tako bleščeče in nimajo tako visoke teže v 

celotnem sistemu nagrajevanja. Zastopniki zavarovalnic so deležni tudi delitve dobička (če ga 

zavarovalnice delijo), kar se pri agencijah ne dogaja. Zavarovalnice svojim zastopnikom kot 

finančne nagrade omogočajo razne popuste pri sklepanju zavarovanj za osebne potrebe, jim 

plačujejo razna zavarovanja (nezgodno zavarovanje, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, 

nadstandardno zdravstveno zavarovanje ipd.), nekatere zavarovalnice imajo celo lastne 

počitniške kapacitete (apartmaji, avtodomi), katere zaposleni lahko ugodno najemajo. 

Včasih je treba posamezne zastopnike naravnost izzvati, da se zgodi premik v aktivnostih in 

posledično napredek v njihovem lastnem dosežku. Vodje to poizkušajo s stavo (npr. če ta 

mesec obiščeš sto strank, dobiš plačano večerjo). Dobljena stava zastopnika napolni z 

zadovoljstvom, samomotivacijo in potrditvijo, da zmore več. 

Glede notranjih nagrad bi lahko trdili, da zavarovalnice bolje in bolj načrtno skrbijo za 

notranje nagrajevanje zastopnikov, zlasti z grajenjem občutka pripadnosti in odgovornosti, kar 

se ne nazadnje kaže tudi v manjšem številu odhodov zastopnikov iz podjetij. Ker je eno od 

splošnih načel motivacije tudi pripadnost skupini, ni nobeni od tržne poti tuje neformalno 

druženje v obliki raznih piknikov, športnih iger, organiziranih športnih prireditev za zaposlene 

ter raznih drugih oblik neformalnih srečanj. 
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6 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 

V nadaljevanju predstavljamo potek raziskave. 

Kot raziskovalni inštrument za zbiranje podatkov smo izbrali anketo. Anketa je sestavljena iz 

desetih vprašanj, razdeljenih v pet tematskih sklopov, in pet demografskih vprašanj. Vsa 

vprašanja, z izjemo dveh so zaprtega tipa, pri čemer smo uporabili Likertovo petstopenjsko 

lestvico. Anketo smo izvedli na področju celotne Slovenije med zavarovalnimi zastopniki 

različnih tržnih poti, kar v nadaljevanju tudi prikazujemo. Fizično smo razdelili 500 anket, in 

sicer 300 med zavarovalne zastopnike zaposlene na zavarovalnicah, 200 pa med zavarovalne 

zastopnike zavarovalno-zastopniških agencij. Predhodno smo vprašalnik testirali na 20 

anketirancih s čimer smo preverili njegovo ustreznost. Anketo so med zavarovalne zastopnike 

razdelili vodje zastopniških skupin oz. direktorji zavarovalno-zastopniških agencij po 

predhodnem dogovoru. Tako smo si v naprej zagotovili večji uspeh pri izpolnjevanju, kot če 

bi pošiljali po pošti ali e-pošti. Zbiranje anket je potekalo v marcu 2015. Vrnjenih smo dobili 

59,2 % pravilno izpolnjenih anket. 

6.1 Demografski podatki 

Na vsa vprašanja je pravilno in v celoti odgovorilo 296 anketirancev. Demografske podatke 

smo pridobili s petimi vprašanji, kjer prikazujemo njihov spol, način zaposlitve, regijo, starost 

ter leta delovnih izkušenj v zavarovalništvu. 

Od vseh anketiranih je bilo 55 % žensk in 45 % moških, kar prikazuje slika 18. Iz slike 19 

lahko razberemo, da smo 68 % pravilnih odgovorov prejeli od zastopnikov, zaposlenih na 

zavarovalnicah, 20 % predstavljajo zastopniki zaposleni pri agencijah in 12 % zastopniki 

zaposleni pri agencijah, ki so organizirane po modelu strukturne prodaje. Regijsko smo zajeli 

celotno Slovenijo, pri čemer nobena regija izrazito ne izstopa, kar je razvidno iz slike 20. Pri 

tem je treba upoštevati dejstvo, da so zavarovalni zastopniki mobilni in njihovo delo ni 

omejeno zgolj na eno regijo, kar še dodatno potrjuje zajetje podatkov po celotni Sloveniji. 

Povprečna starost anketiranega zavarovalnega zastopnika je 40,9 leta, pri čemer je bil 

najmlajši star 20 let in najstarejši 68 let. Povprečna doba dela, ki jo ima anketirani zavarovalni 

zastopnik v zavarovalništvu je 10,4 leta, pri čemer smo zajeli čistega začetnika z 0 let 

delovnih izkušenj, do zastopnika s 36 let delovnih izkušenj v zavarovalništvu, kar je razvidno 

iz preglednice 4. 
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Slika 18: Struktura po spolu 

 

Slika 19: Način zaposlitve 

 

Slika 20: Prevladujoča regija dela 

 

55%

45%

ženski

moški

 

68%

12%

20%

zaposlen na zavarovalnici

zaposlen pri agenciji

zaposlen pri agenciji - strukturna prodaja

 

4% 4%
5%

6%

6%

7%

8%

10%10%

10%

15%

15%

Zasavska

Koroška

Spodnjeposavska

Savinjska

Jugovzhodna Slovenija (Dolenjska)

Podravska

Goriška

Notranjsko - Kraška

Gorenjska

Pomurska

Osrednjeslovenska

Obalno - Kraška



78 

Preglednica 4: Starost in delovna doba v zavarovalništvu 

 Starost Leta delovnih izkušenj v zavarovalništvu 

Povprečje 40,90 1,040 

Standardni odklon 9,082 7,344 

Minimum 20 0 

Maksimum 68 36 

 

6.2 Raziskovalne hipoteze 

Pred začetkom raziskave smo si zastavili tri raziskovalne hipoteze, katerih opis in 

dokazovanje sledi v nadaljevanju. 

Hipoteza 1 

Obstajajo pomembne razlike med motivacijskimi dejavniki v odvisnosti od tržne poti. 

Dokazovanje hipoteze poteka v treh delih: 

- izbor spremenljivk, ki definirajo kategorije/faktorje, ki jih želimo analizirati: denarne 

nagrade, socialna varnost in pripadnost; 

- redukcija na manjše število spremenljivk z metodo PCA (Principal Component Analysis) 

ter 

- test Anova. 

V prvem delu smo (po lastni presoji) izbrali spremenljivke: 

- denarne nagrade: 

- dobro plačilo, 

- finančna nagrada, 

- nagrade pripomorejo k lažjemu doseganju zastavljenega cilja, 

- raje imam višjo osnovno plačo in omejen variabilni del plače, 

- raje imam nižjo osnovno plačo in neomejen variabilni del plače. 

- socialna varnost: 

- varnost zaposlitve, 

- dobri delovni pogoji, 

- možnost napredovanja, 

- delo za nedoločen čas, 

- varna prihodnost. 

- pripadnost: 

- dobri odnosi med sodelavci, 

- komunikativen vodja, 
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- biti cenjen in upoštevan, 

- pohvala nadrejenega, 

- priznanje podjetja, 

- biti prepoznaven, 

- biti najboljši, 

- biti spoštovan. 

V drugem delu smo izvedli analizo po metodi glavnih komponent – PCA metoda glavnih 

komponent. Zaradi velikega števila številskih spremenljivk je treba te nadomestiti z nekaj 

novimi spremenljivkami, ki jih je občutno manj. V raziskavi smo to naredili z metodo glavnih 

komponent. Metoda glavnih komponent je ena izmed najpogosteje uporabljenih 

multivariatnih metod. Cilj metode je, da z nekaj glavnih komponent povzamemo podatke s 

čim manjšo izgubo informacij, tako da se zmanjša razsežnost prostora. Prednosti metode so 

zlasti: 

- zmanjšano število testov, ker test, ki je narejen na glavni komponenti, ravno tako velja za 

spremenljivke, ki tvorijo to komponento; 

- nekoreliranost glavnih komponent (ni nikakršnega medsebojnega vpliva), kar pomeni, da 

so rezultati testov bolj jasni. 

Matematično je glavna komponenta linearna kombinacija vhodnih spremenljivk in ravno tako 

kot faktorska analiza pojasnjuje zvezo med opazovanimi spremenljivkami. Razlika je samo v 

tem, da faktorska analiza zajame samo tisti del variabilnosti, ki je skupen vsem 

spremenljivkam, metoda glavnih komponent pa poleg skupne zajame tudi specifično varianco 

oziroma to, kar je lastnost posameznih spremenljivk. 

Rezultati analize so prikazani v petih prilogah (izvlečki 2–6 v preglednici 5), iz katerih je 

razvidno dvoje: 

- ali so izpolnjeni pogoji za pravilno redukcijo: 

- primernost podatkov za redukcijo Kaiser Meyer Olkinova mera (KMO) in Bartlettov 

test (priloga 2) – najprej smo testirali, če je povezanost spremenljivk dovolj velika, 

da je smiselno nadomestiti izhodiščne spremenljivke z glavnimi komponentami. 

Ničelna domneva pravi, da je korelacijska matrika enaka enotni matriki, kar kaže 

neprimernosti podatkov za analizo. Izvedemo Bartlettov test, kjer želimo, da je 

značilnost testa pod 0,05. Takrat ničelno hipotezo o enotski matriki zavrnemo ter 

sklepamo, da obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Drug 

način za ugotavljanje smiselnosti metode glavnih komponent pa je Kaiser-Meyer-

Olkinova mera o primernosti vzorca. Možne vrednosti so med 0 in 1. Če Kaiser-

Meyer-Olkinova mera pokaže vrednost blizu 1, pomeni, da bo redukcija uspešna. V 

primeru, da je vrednost pod 0,6, pa gre za nekoreliranost spremenljivk in metoda 

glavnih komponent ni uporabna;  
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- komunalitete posameznih spremenljivk (priloga 3) – vse komunalitete oz. deleži 

pojasnjene spremenljivke morajo biti nad 50 %, če želimo vse spremenljivke 

uporabiti v metodi glavnih komponent; 

- skupna pojasnjena varianca (priloga 4) – preglednica prikazuje vse ekstrahirane 

podatke glavnih komponent. Lastne vrednosti, delež pojasnjene variance za 

posamezno komponento ter kumulativa, oz. vsota pojasnjene variance vseh glavnih 

komponent. Želimo, da je kumulativa nad 60 %; 

- struktura dobljenih komponent: 

- faktorske uteži glavnih komponent (osnovna rešitev) (priloga 5) – preglednica 

prikazuje faktorske uteži oz. korelacijske koeficiente med vhodnimi spremenljivkami 

in glavno komponento. Močne uteži (večje od 0,5) morajo imeti pravilno strukturo, 

torej: prva komponenta ne sme biti premočna, uteži morajo biti pozitivne, posamezne 

spremenljivke lahko imajo samo eno močno utež, za šibke uteži želimo, da so pod 

0,2 (lažja interpretacija dobljenih glavnih komponent); 

- zarotirane faktorske uteži glavnih komponent (priloga 6) – če dobimo več kot eno 

komponento, se v veliki večini primerov izvede rotacija (izboljšava). Osnovna 

rešitev ima nepravilno strukturo zaradi več razlogov: premočna 1 komponenta, 

bipolarnost, nejasna struktura ipd.. 

Rezultati vseh PCA redukcij so v prilogah, kot je označeno v preglednici 5, kjer prikazujemo 

samo izvlečke rezultatov. 

Preglednica 5: Izvlečki rezultatov PCA redukcije  

Denarne nagrade 

Glavne komponente shranimo pod imeni: 
- Denar. 

- Višja osnovna plača in omejen variabilni del plače. 

Priloga 2 Bartlett's Test: 0,000; KMO: 0,745 

Priloga 3 Komunalitete od 52,5 % do 84,2 % 

Priloga 4 Dve glavni komponenti s 71,334 % skupne pojasnjene variance. 

Priloga 5 Nepravilna struktura faktorskih uteži, narejena rotacija. 

Priloga 6 Pravilna struktura faktorskih uteži: od 0,665 do 0,934 

Se nadaljuje 
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Preglednica 5 – nadaljevanje 

Pripadnost 

Glavne komponente shranimo pod imeni: 
- Delo za nedoločen čas, varna prihodnost in zaposlitev. 
- Dobri delovni pogoji in napredovanje. 

Priloga 7 Bartlett's Test: 0,000; KMO: 0,778 

Priloga 8 Komunalitete: od 60,0 % do 73,7 % 

Priloga 9 Dve glavni komponenti s 69,166 % skupne pojasnjene variance. 

Priloga 10 Nepravilna struktura faktorskih uteži, narejena rotacija. 

Priloga 11 Pravilna struktura faktorskih uteži: od 0,763 do 0,857 

Socialna varnost 

Glavne komponente shranimo pod imeni: 
- Komunikativen vodja, pohvala in priznanje. 

- Biti cenjen, upoštevan, prepoznaven in najboljši. 
- Spoštovanje in dobri odnosi med sodelavci. 

Priloga 12 Bartlett's Test: 0,000; KMO: 0,758 

Priloga 13 Komunalitete: od 50,5 % do 78,4 % 

Priloga 14 Tri glavne komponente s 64,649 % skupne pojasnjene variance. 

Priloga 15 Nepravilna struktura faktorskih uteži, narejena rotacija. 

Priloga 16 Pravilna struktura faktorskih uteži: od 0,595 do 0,868 

 

V tretjem delu – test Anova – smo z analizo variance (Anova) preverili značilnost razlik med 

povprečji na populaciji v več skupinah. Spremenljivko, po kateri enote razdelimo na skupine, 

imenujemo faktor. V našem primeru so to: zaposleni na zavarovalnici, zaposleni na agenciji, 

zaposleni na agenciji – strukturna prodaja. Test izvajamo v dveh delih. Prvi del je Levenov 

test, oziroma domnevi glede varianc: 

- H0: Variance odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji enake. 

- H1: V vsaj dveh skupinah varianci odvisne spremenljivke na populaciji nista enaki: 

- če obdržimo ničelno domnevo nadaljujemo s preglednico Anova; 

- če ničelno domnevo zavrnemo ter potrdimo nasprotno, je v nadaljevanju veljaven 

Robust test. 

Preglednica 6: Rezultati »Test of Homogeity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Denar 3,536 2 293 0,030 

Višja osnovna plača in omejen variabilni del plače 0,199 2 293 0,809 

Delo za nedoločen čas, varna prihodnost in zaposlitev 13,916 2 293 0,000 

Se nadaljuje 
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Preglednica 6 – nadaljevanje 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Dobri delovni pogoji in napredovanje 0,102 2 293 0,903 

Komunikativen vodja, pohvala in priznanje 12,717 2 293 0,000 

Biti cenjen, upoštevan, prepoznaven in najboljši 3,805 2 293 0,023 

Spoštovanje in dobri odnosi med sodelavci 9,173 2 293 0,000 

 

Poudarjene (poševno) so tiste spremenljivke, pri katerih ničelno hipotezo zavrnemo in 

sprejmemo nasprotno (značilnost manjša od 0,05). 

V drugem delu testiramo razliko med povprečji. Hipotezi sta enaki za Anova in Robust test: 

- H0: Povprečja odvisne spremenljivke v skupinah so na populaciji enaka.  

- H1: V vsaj eni skupini je povprečje odvisne spremenljivke različno od ostalih. 

Preglednica 7: Rezultati »Anova« 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Višja osnovna plača 
in omejen variabilni 

del plače 

Between Groups 8,225 2 4,112 4,202 0,016 

Within Groups 286,775 293 0,979   

Total 295,000 295    

Dobri delovni pogoji 

in napredovanje 

Between Groups 35,211 2 17,606 19,856 0,000 

Within Groups 259,789 293 0,887   

Total 295,000 295    

 

Preglednica 8: Rezultati »Robust Test of Equality of Means« 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Denar Welch 14,536 2 78,749 0,000 

Brown-Forsythe 12,579 2 104,358 0,000 

Delo za nedoločen čas, varna 
prihodnost in zaposlitev 

Welch 2,834 2 71,696 0,037 

Brown-Forsythe 3,121 2 109,305 0,048 

Komunikativen vodja, pohvala 

in priznanje 

Welch 14,776 2 76,317 0,000 

Brown-Forsythe 18,234 2 70,419 0,000 

Biti cenjen, upoštevan, 
prepoznaven in najboljši 

Welch 3,207 2 79,149 0,046 

Brown-Forsythe 3,883 2 124,205 0,023 

Spoštovanje in dobri odnosi 
med sodelavci 

Welch 1,504 2 71,401 0,229 

Brown-Forsythe 1,394 2 107,758 0,253 

Op.:
 a
Asymptotically F distributed. 



83 

Vidimo, da je značilnost večja od 0,05 samo pri zadnji spremenljivki (spoštovanje in dobri 

odnosi med sodelavci). Zanjo sklepamo, da zaposleni ne glede na tržno pot, imajo enak nivo 

spoštovanja in dobrega odnosa med sodelavci. 

Za ostale spremenljivke, pri katerih je značilnost manjša od 0,05, ugotavljamo, da razlika med 

skupinama obstaja. Razlike prikazujemo na spodnjih slikah. Ker so spremenljivke nastale z 

metodo PCA, standardizirano velja: 

- negativne vrednosti so podpovprečne ocene, 

- vrednost 0 je povprečna ocena, 

- pozitivne vrednosti so nadpovprečne ocene. 

Prikazane so razlike glede na tržno pot za spremenljivke, dobljene s PCA-analizo: 

- denar (priloga 6), 

- višja osnovna plača in omejen variabilni del plače (priloga 6), 

- delo za nedoločen čas, varna prihodnost in zaposlitev (priloga 11), 

- dobri delovni pogoji in možnost napredovanja (priloga 11), 

- komunikativen vodja, pohvala in priznanje (priloga 16), 

- biti cenjen, upoštevan, prepoznaven in najboljši (priloga 16). 

Slika 21 prikazuje vpliv denarnih nagrad v odvisnosti od načina zaposlitve. Zastopniki, 

zaposleni na zavarovalnicah in zavarovalno-zastopniških agencijah imajo podoben odnos do 

denarja in so pod povprečjem branže. Denar jim ni glavni motiv za delo. Ravno nasprotno pa 

velja za zastopnike, zaposlene na agencijah, ki so organizirani strukturno. Denar jim je zelo 

pomemben in ključni motivator. 

Slika 22 je zrcalna sliki 21 in povezuje način zaposlitve s pomembnostjo višine osnovne plače 

oz. variabilne plače. Zastopnikom, zaposlenim na zavarovalnicah in zavarovalno-zastopniških 

agencijah, je pomembnejše, da imajo višjo osnovno plačo, četudi zaradi tega dobijo variabilni 

del omejen ali nižji. Zastopnike, zaposlene na agencijah, ki so organizirani strukturno, pa ne 

zanima osnovna plača, zanima jih možnost visokega variabilnega dela plače, ker jim je denar 

zelo pomemben. Raje imajo neomejen variabilni del in nižjo osnovno plačo, ali so celo brez 

osnovne plače, ker vedo, da z variabilnim delom lahko zaslužijo dovolj. 

Zastopniki, zaposleni na zavarovalnicah, so indiferentni do obeh kategorij (delo za nedoločen 

čas, varna prihodnost in zaposlitev ter do dobrih delovnih pogojev in napredovanja), kar 

prikazujeta slika 23 in slika 24. Zastopniki, zaposleni na agencijah, cenijo in visoko 

vrednotijo delo za nedoločen čas in varno zaposlitev, ker jim to prinaša občutek varne 

prihodnosti (slika 23).  
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Slika 21: Vrednosti motivacijskega faktorja denar glede na način zaposlitve 

 

Slika 22: Vrednosti motivacijskega faktorja »pomen variabilnega dela plače« glede na 
način zaposlitve 

Ker so v praksi lastniki agencij tudi direktorji in vodje agencij, nas ne presenečajo rezultati 

(razvidno na sliki 24), ki kažejo, da zastopnike zaposlene na agencijah ne motivira možnost 

napredovanja, saj dejansko nimajo kam napredovati. Nasprotno velja za strukturno prodajo, 

katerim delo za nedoločen čas in varna prihodnost nista pomembna. Zelo pomembni so jim 

delovni pogoji in možnost napredovanja, kar izhaja že iz samega načina organiziranosti 

strukturne prodaje (več razredov, med katerimi prehajaš glede na uspešnost). 
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Slika 23: Vrednosti motivacijskega faktorja delo za določen čas glede na način zaposlitve 

 

Slika 24: Vrednosti motivacijskega faktorja dobri delovni pogoji in napredovanje glede 

na način zaposlitve 

Komunikativen vodja, pohvale in priznanja največ pomenijo zastopnikom strukturne prodaje, 

kar se kaže tudi v praksi, saj se zastopniki strukturne prodaje najpogosteje srečujejo (formalno 

in neformalno), imajo nagrajevalne večere in razne delavnice. Vsi dogodki so izpeljani na 

zelo visoki ravni (prireditev vodijo znani voditelji, atraktivne lokacije dogodkov ipd.). Ravno 

nasprotno velja za zaposlene na agencijah, pri čemer sklepamo, da so načini vodenja agencij 

bolj hierarhični in iz tega izhajajo tudi rezultati ankete. 
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Slika 25: Vrednosti motivacijskega faktorja komunikativen vodja, pohvala in priznanje 

glede na način zaposlitve 

Zastopnikom strukturne prodaje je zelo pomemben imidž. Želijo biti cenjeni, upoštevani, 

prepoznavni, enostavno, želijo biti najboljši, kar predstavlja slika 26. Ravno nasprotno velja 

za zastopnike na zavarovalnicah, katerim vse naštete kategorije ne pomenijo prav veliko. 

Podobno velja za zaposlene na agencijah, saj so pod povprečjem. Vse našteto ne preseneča, 

saj izhaja iz same narave dela glede na tržno pot. O tem smo na kratko pisali že v komentarju 

k sliki 23 in sliki 24.  

 

Slika 26: Vrednosti motivacijskega faktorja biti cenjen, upoštevan, prepoznaven in 
najboljši glede na način zaposlitve 

Dokazali smo, da v vseh treh kategorijah (denarne nagrade, socialna varnost, pripadnost) 

obstajajo razlike glede na tržno pot, zato lahko hipotezo H1 potrdimo. 



87 

Hipoteza 2 

Med spoloma ne obstaja razlika v motivatorjih. 

Hipotezo bomo dokazali s T-testom za neodvisna vzorca (Independent Samples Test), kjer 

preverjamo značilnost razlik med povprečji v dveh skupinah. V našem primeru so to skupine, 

ki se ločijo po spolu. 

Rezultati testa so prikazani v dveh preglednicah. 

- Osnovne statistike po skupinah, povprečja, odkloni in standardne napake.  

- Rezultati Leven in t-testa. 

Druga preglednica (preglednica 9) prikazuje razliko med povprečnimi vrednostmi, zato je za 

sklep o izidu testa prva preglednica (priloga 17) nepotrebna. 

Test poteka v dveh delih.  

Prvi del je namenjen testiranju razlike med variancami skupin, oziroma Levenov test: 

- H0: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji enaki.  

Če H0 zavrnemo, upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Equal variances not assumed'. 

- H1: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji različni. 

Če H0 ne moremo zavrniti, upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Equal variances 

assumed'. 

Drugi del testira razliko povprečij med skupinama: 

- H0: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji enaki (spremenljivki 

nista statistično značilno povezani). 

- H1: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji različni (spremenljivki 

sta statistično značilno povezani). 

Preglednica 9: Rezultati »Independent Samples Test« 

 

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Diff. SE Diff. 

Možnost napredovanja EVA 4,520 0,034 1,481 294 0,140 0,226 0,153 

EVNA   1,464 267,3 0,144 0,226 0,154 

Pohvala nadrejenega EVA 2,450 0,118 1,457 294 0,146 0,189 0,130 

EVNA   1,450 277,2 0,148 0,189 0,131 

Finančna nagrada EVA 0,110 0,741 –0,270 294 0,788 –0,033 0,123 

EVNA   –0,270 283,4 0,787 –0,033 0,122 

Možnost izobraževanja 
in usposabljanja 

EVA 0,517 0,473 1,926 294 0,055 0,192 0,100 

EVNA   1,906 269,0 0,058 0,192 0,101 

Se nadaljuje 
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Preglednica 9 – nadaljevanje 

 

Levene's Test t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Diff. SE Diff. 

Priznanje podjetja EVA 5,250 0,023 1,519 294 0,130 0,184 0,121 

EVNA   1,496 261,7 0,136 0,184 0,123 

Dober odnos s sodelavci EVA 2,660 0,104 2,401 294 0,017 0,218 0,091 

EVNA   2,365 261,6 0,019 0,218 0,092 

Delo za nedoločen čas EVA 6,400 0,012 2,492 294 0,013 0,308 0,124 

EVNA   2,442 253,6 0,015 0,308 0,126 

Variabilen delovni čas EVA 0,033 0,856 –1,040 294 0,299 –0,119 0,114 

EVNA   –1,042 284,6 0,298 –0,119 0,114 

Delo v uspešnem 
podjetju 

EVA 0,043 0,836 0,065 294 0,948 0,006 0,095 

EVNA   0,065 282,1 0,948 0,006 0,095 

Varna prihodnost EVA 4,980 0,026 0,880 294 0,379 0,106 0,120 

EVNA   0,867 260,6 0,387 0,106 0,122 

Dostop do informacij EVA 6,830 0,009 0,668 294 0,505 0,068 0,101 

EVNA   0,656 258,5 0,512 0,068 0,103 

Biti najboljši EVA 4,980 0,026 0,583 294 0,561 0,067 0,115 

EVNA   0,573 259,5 0,567 0,067 0,117 

Fiksni delovni čas EVA 2,420 0,120 2,930 294 0,004 0,438 0,150 

EVNA   2,976 293,2 0,003 0,438 0,147 

Biti prepoznaven EVA 0,546 0,461 0,312 294 0,756 0,037 0,117 

EVNA   0,314 289,1 0,754 0,037 0,116 

Biti spoštovan EVA 1,320 0,252 0,862 294 0,389 0,091 0,105 

EVNA   0,854 270,0 0,394 0,091 0,106 

Opomba: EVA – Equal variances assumed, EVNA– Equal variances not assumed. 

V preglednici 9 so, glede na rezultate Levenovega testa, poševno napisane pravilne izbire, 

Equal variances assumed ali Equal variances not assumed. 

V stolpcu, kjer so značilnosti t-testa (poševno napisane vrednosti) manjše od 0,05, zavrnemo 

ničelno hipotezo in sprejmemo nasprotno. Pri vseh spremenljivkah pri katerih smo dokazali 

statistično značilne razlike med spoloma, je razlika povprečij (Mean Diff.) pozitivna. To 

pomeni, da tam ženske višje ocenjujejo. 

Sklepamo, da je ženskam pomembnejše in bolj cenijo kot moški: 

- dober odnos med sodelavci, 

- delo za nedoločen čas, 

- fiksen delovni čas. 

Pri ostalih kategorijah so razlike premajhne in statistično neznačilne. 

Tako je hipoteza v večjem delu dokazana. Hipotezo H2 potrdimo. 
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Hipoteza 3 

Osebni razvoj je eden ključnih motivacijskih dejavnikov zastopnikov zaposlenih na 

zavarovalnicah. 

Hipotezo bomo dokazali s prikazom povprečnih vrednosti, za vse sklope vprašanj, ki 

opisujejo motivacijo. V analizi motivacije posameznika v povezavi s podjetjem so značilni 

trije vidiki: oblika, vsebina in namen, ki so opisani v nadaljevanju. Če bodo spremenljivke, ki 

opisujejo osebni razvoj, imele povprečje 4 ali več, je hipoteza dokazana (na Likartovi lestvici 

od 1 do 5; pri čemer 1 pomeni »popolnoma ne drži« in 5 »popolnoma drži«). 

Prvi vidik (anketno vprašanje št. 6): »Kako pomembni so našteti dejavniki« opisuje delovno 

okolje, v katerem je posameznik – zavarovalni zastopnik. Torej meri v kolikšni meri je uspelo 

posamezniku ustvariti delovno okolje, v katerem bo realiziral svoje motive. 

 

Slika 27: Motivacijski dejavniki prvega vidika 

V ustvarjanju delovnega okolja je posameznik dosegel masksimum osebnega razvoja: 

- če je samostojen pri delu, 

- če ima dobre sodelavce, 

- če se razume in dobro komunicira z vodjo. 

Vse naštete spremenljivke so nad 4. Tako je v tem delu hipoteza dokazana. 

Samostojnost pri delu

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Dobri odnosi med sodelavci

Komunikativen vodja

Dobri delavni pogoji

Biti cenjen in upoštevan

Dobro plačilo

Varnost zaposlitve

Si sam postavljam cilje

Možnost napredovanja

Strog in dosleden vodja
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Drugi vidik (anketno vprašanje št. 7): »Motivatorji« se nanaša na notranje, mentalno stanje 

posameznika, proces, ki izhaja iz potrebe in se nadaljuje z namenom dosege želenega cilja in 

zadovoljitve potrebe. 

 

Slika 28: Motivacijski dejavniki drugega vidika 

Posameznik je dosegel željeni cilj s stališča osebnega razvoja: 

- če ima dobre sodelavce, 

- če je spoštovan, 

- če dela v uspešnem podjetju. 

Vse naštete spremenljivke so nad 4. Tudi v tem delu je hipoteza dokazana. 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Dobri odnosi med sodelavci

Biti spoštovam

Delo v uspešnem podjetju

Variabilen delovni čas

Dostop do informacij

Možnost izobraževanja in usposabljanja

Varna prihodnost

Delo za nedoločen dan

Finančna nagrada

Pohvala nadrejenega

Biti najboljši

Biti prepoznaven

Priznanje podjetja

Možnost napredovanja

Fiksni delovni čas
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Tretji vidik (anketno vprašanje št. 8): »Ali za vas držijo spodaj navedene trditve?« Vidik 

opisuje, v kolikšni meri je posamezniku uspelo doseči rezultate, pomembne za podjetje. 

 

Slika 29: Motivacijski dejavniki tretjega vidika 

Posameznik je razvil sebe do te mere, da maksimalno sodeluje v delovanju podjetja: 

- če zna svoje izkušnje prenesti na druge, 

- če soodloča pri postavljanju ciljev, 

- če je za svoj trud nagrajen, 

- če ga vodje spodbujajo. 

Vse naštete spremenljivke so nad 4. Tako je tudi v zadnjem delu hipoteza dokazana. 

Hipoteza H3 je v celoti dokazana in jo potrdimo. 

6.3 Model profiliranja vodji 

Doseganje ciljev je močno povezano z dobro motivacijo zaposlenih, česar se močno zavedajo 

dobri vodje.  

V nadaljevanju raziskujemo in s tem prispevamo k znanosti: 

- koliko vpliva način vodenja in komuniciranja na motiviranost zavarovalnih zastopnikov, 

- kateri so dejavniki motivacije in kakšne lastnosti vodje so pomembne za zavarovalne 

zastopnike, 

- primernosti vodenja zavarovalnih zastopnikov. 

Odgovor bomo poiskali v povezavi dveh sklopov vprašanj: 

1,00,50,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Izmenjave izkušenj med sodelavci so zelo pomembne

Soodločanje pri postavljanju ciljev me spodbuja k boljšemu delu

Nagrade pripomorejo k lažjemudoseganju zastavljenega cilja

Motivira me, če me vodja spodbuja k sodelovanju in izražanju mnenja

Raje imam višjo osnovno plačoin omejen variabilni del plače

Utečenost postopkov je zelo pomembna

podjetje je dolžno zagotoviti delo

Raje imam nižjo osnovno plačoin ne omejen variabilni del plače

Visoko postavljeni cilji me demotivirajo
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- motivatorji, 

- kakšne lastnosti mora imeti dober vodja po vaši oceni. 

Primerna metoda, s katero bomo raziskali oz. poiskali odgovore, je kanonična korelacijska 

analiza (kanonična – popolna).  

Na podlagi kanonične korelacijske analize bomo izdelali kanonične rešitve, katere bodo 

omogočale bolj učinkovito vodenje oz. sestavljanje ekipe v praksi.  

6.3.1 Kanonična korelacijska analiza  

Kanonična korelacijska analiza omogoča statistično analizo v raziskovalnih projektih, v 

katerih se neki konstrukt meri z dvema nizoma spremenljivk, raziskovalec pa želi 

izvedeti, v kakšnem odnosu sta ta dva niza.  

S kanonično korelacijsko analizo raziskujemo odnose med dvema nizoma spremenljivk: 

- en niz so lahko neodvisne ali prediktorske spremenljivke, 

- drugi niz so lahko odvisne ali kriterijske spremenljivke. 

Najlažje razumemo kanonično korelacijsko analizo, če jo primerjamo z multiplo regresijsko 

analizo. V multipli regresijski analizi imamo na eni strani enačbe niz prediktorskih 

spremenljivk, na drugi strani pa eno samo kriterijsko spremenljivko. Nekaj neodvisnih 

spremenljivk v kombinaciji povzroča spremembe na odvisni spremenljivki. Rezultat je 

največja možna korelacija med nizom prediktorskih in eno kriterijsko spremenljivko.  

V kanonično korelacijski analizi se dogaja podobno, le da imamo tu več kriterijskih 

spremenljivk, ki so s prediktorskimi spremenljivkami povezane v sistem strukturnih enačb. 

Kombinacije neodvisnih in kombinacije odvisnih spremenljivk so v največji možni korelaciji 

preko latentnih dimenzij ali kanoničnih variat. 

V sklopu kanonično korelacijske analize obstajajo spremenljivke ter pari kanoničnih variat, ki 

jim rečemo kanonične rešitve. Kanonična rešitev je sestavljena iz para variat, kjer je ena 

variata linearna kombinacija neodvisnih, druga variata pa linearna kombinacija odvisnih 

spremenljivk. Takih kanoničnih rešitev je lahko več, in sicer toliko, kolikor je spremenljivk v 

manjši skupini/nizu. Običajno je nekaj prvih kanoničnih rešitev statistično značilnih, ostale pa 

niso. 

Kanonično korelacijsko analizo smo naredili s proceduro (makro) Manova (angl. 

Multivriate Analisys of Variance). 
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Rezultati kanonične korelacijske analize 

V prvem koraku izvedemo F-teste značilnosti, s katerimi ugotavljamo, ali naj se ukvarjamo s 

kanonično korelacijsko analizo. Poznamo tri teste: Pillai, Hotellings in Wilks. Vsi trije 

različni testi testirajo statistično značilnost prve kanonične rešitve: 

- Ho: koeficient kanonične korelacije prve rešitve je enak nič oziroma ne obstaja nobena 

kanonična rešitev, ki je statistično značilna; 

- H1: Obstaja vsaj ena kanonična rešitev, ki je statistično značilna. 

Preglednica 10: Rezultati »Multivariante Tests of Sifnificance« 

Test Name Value Approx.F Hypoth.DF Error DF Sig. Of F 

Pillas 1,63414 2,28223 225,00 4200,00 0,00 

Hotellings 2,44327 2,86822 225,00 3962,00 0,00 

Wilks 0,14124 2,56895 225,00 2869,54 0,00 

 

Ker je značilnost vseh treh testov pod 0,05, Ho zavrnemo in sprejmemo H1. Kanonična korelacijska 

analiza je smiselna. 

Preglednica 11: Rezultati »Eigenvalues and Canonical Correlations« 

Root No. Eigenvalue Pct. Cum. Pct. Canon Cor. Sq. Cor 

1 1,12728 46,13823 46,13823 0,72795 0,52992 

2 0,31293 12,80788 58,94610 0,48821 0,23835 

3 0,28988 11,86455 70,81065 0,47406 0,22474 

4 0,17860 7,30986 78,12051 0,38928 0,15154 

 

V preglednici 11 imamo prikaz vseh pomembnih podatkov, vezanih na posamezne 

kanonične rešitve: zaporedna številka kanonične rešitve (Root No.), lastne vrednosti (Eigenvalue), 

odstotek celotne pojasnjene variance obeh nizov vhodnih spremenljivk (Pct), kumulativa odstotka 

celotne pojasnjene variance (Cum. Pct.), koeficienti kanonične korelacije (Canon Cor.) in 

determinacijski koeficienti (Sq. Cor). 

Relativna velikost lastnih vrednosti odraža, koliko variance v kanoničnih rešitvah 

(variatah) je možno pojasniti z ustreznim izračunom kanonične korelacije. Tako je lastna 

vrednost, ki ustreza prvi kanonični rešitvi, največja, nato pa so pri nadaljnjih kanoničnih 

rešitvah vse manjše lastne vrednosti.  

Delež celotne pojasnjene variance obeh nizov vhodnih spremenljivk (Pct) nam kaže 

pomembnost posamezne kanonične rešitve. Koeficient je najbolj interpretabilen. Za nas 

pomeni, kolikšen odstotek zaposlenih ustreza posameznemu profilu (kanonični rešitvi). 
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Koeficienti kanonične korelacije nam kažejo moč povezave med variatama (latentnima 

spremenljivkama) znotraj posamezne kanonične rešitve. 

Za našo raziskavo so pomembne štiri (od 1–4 v preglednici 12) kanonične rešitve, katerih 

statistična značilnost je prikazana v naslednji preglednici. 

Preglednica 12: Rezultati »Dimension Reduction Analysis« 

Roots Wilks L. F Hypoth.DF Error DF Sig. of F 

1 to 15 0,14124 2,56895 225,00 2869,54 0,000 

2 to 15 0,30046 1,75898 196,00 2687,58 0,000 

3 to 15 0,39448 1,56607 169,00 2504,81 0,000 

4 to 15 0,50884 1,32401 144,00 2321,26 0,007 

5 to 15 0,59972 1,18726 121,00 2137,01 0,085 

 

Testiramo vse kanonične rešitve (pare variat). V analizi uporabljamo s pomočjo Wilks' 

Lambda statistike strogi Bartlettov test, za katerega velja, da so statistično značilne tiste 

rešitve, kjer je značilnost manjša od 0,01. S preizkušanjem teh različnih sklopov 

kanoničnih rešitev dobimo informacijo, koliko dimenzij je potrebnih za opis odnosa med 

dvema nizoma spremenljivk. Najpomembnejša je prva kanonična rešitev, saj je v njej največ 

informacij o dveh nizih spremenljivk. Vsaka naslednja kanonična rešitev ima manj informacij 

kot tista pred njo. Kanonične rešitve so povezane z največjimi lastnimi vrednostmi in 

vrednostmi Wilks' Lambde, ki morajo biti čim nižje. 

Dobili smo štiri rešitve, ki imajo značilnost pod 0,01. Njihove lastnosti oz. korelacijski 

koeficienti (uteži) so prikazani v naslednjih dveh preglednicah.  

Preglednica 13 vsebuje prikaz korelacijskih koeficientov za prve štiri kanonične rešitve 

znotraj sklopa vprašanj »Motivatorji«. Pomembni so samo tisti korelacijski koeficienti, ki so 

nad 0,5 (po absolutni vrednosti). 

Preglednica 13: Rezultati »Correlations between Dependend and canonical variables 

Function No.« 

Variate 1 2 3 4 

v 7.1 –0,68572 0,22271 0,06165 –0,26743 

v 7.2 –0,21243 0,80606 0,17832 –0,10292 

v 7.3 –0,52704 0,28637 0,61904 0,02121 

v 7.4 –0,37372 0,05066 0,72638 –0,18221 

v 7.5 –0,15026 0,22070 –0,07934 0,01868 

Se nadaljuje 
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Preglednica 13 – nadaljevanje 

Variate 1 2 3 4 

v 7.6 0,29979 0,54196 0,08293 –0,60861 

v 7.7 0,80746 0,21252 0,17399 –0,24093 

v 7.8 –0,51449 0,25114 0,32420 0,10300 

v 7.9 –0,21414 0,18327 0,00062 –0,57679 

v 7.10 0,51052 0,71456 0,02250 0,21335 

v 7.11 –0,04337 0,31643 0,64036 0,09489 

v 7.12 –0,73989 0,58033 –0,02387 –0,18597 

v 7.13 0,69357 0,22665 –0,24026 –0,63955 

v 7.14 –0,50118 0,25370 0,05736 0,05715 

v 7.15 0,16557 0,59718 0,73754 –0,02665 

 

Preglednica 14 vsebuje prikaz korelacijskih koeficientov za prve štiri kanonične rešitve 
znotraj sklopa vprašanj »kakšne lastnosti mora imeti dober vodja po vaši oceni«. 

Preglednica 14: Rezultati »Correlations between Covariates and canonical variables 

Function No.« 

Covariate 1 2 3 4 

v 9.1 –0,76887 0,72055 0,20807 –0,14114 

v 9.2 0,51308 0,24770 –0,19474 –0,66444 

v 9.3 –0,59434 0,14367 0,50056 0,12703 

v 9.4 0,21057 0,10079 –0,53418 0,19975 

v 9.5 –0,29690 0,22855 0,11980 –0,06829 

v 9.6 –0,76525 0,69980 –0,02347 –0,54979 

v 9.7 0,28711 0,29442 0,77444 –0,27763 

v 9.8 0,02946 0,39869 –0,03785 –0,09718 

v 9.9 0,24548 0,75815 –0,19208 –0,03082 

v 9.10 0,12472 0,20770 –0,01924 –0,65206 

v 9.11 0,20072 0,18992 0,60883 –0,11195 

v 9.12 –0,78961 0,12019 0,11581 –0,17409 

v 9.13 0,20071 0,82668 0,57922 0,04306 

v 9.14 –0,09599 0,08493 0,14115 –0,61901 

v 9.15 –0,08308 0,18411 –0,03797 –0,10694 

 

V nadaljevanju grafično prikazujemo vse štiri kanonične rešitve. Prikazali smo (zložene po 

vrsti) samo močne korelacijske koeficiente nad 0,5. Interpretacija je olajšana, ker šibkejših 
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koeficientov (od 0,3 do 0,5) sploh ni. Manjši od 0,3 se ne interpretirajo. 

SPSS pri tem testu prikazuje samo kratko ime spremenljivke (Name). Mi bomo prikazali 

dolga imena (Label), taka kot so v vprašalniku. 

Pri interpretaciji je dovoljeno obrniti vse predznake. Zato v vsaki posamezni kanonični rešitvi 

prevladujoči predznak obravnavamo pozitivno, ostale pa negativno: 

- če je prevladujoči predznak pozitiven, pustimo tako kot je, 

- če je prevladujoči predznak negativen, vse koeficiente pomnožimo z –1. 

Prva kanonična rešitev 

Prva je najpomembnejša, saj pojasnjuje 46,14 % celotne pojasnjene variance obeh nizov vhodnih 

spremenljivk. Ker so zaposleni v zavarovalništvu zelo posebna populacija, za katere domnevamo, 

da jih združujejo zelo podobne lastnosti, značilne samo zanje, lahko rečemo, da slika 30 opisuje 

46,14 % te populacije. 

 

Slika 30: Prva kanonična rešitev 

Na levi strani vidimo strukturo njihovih motivacijskih faktorjev, na desni pa tip vodij, ki vplivajo na 

ta del zastopnikov. Vpliv vodij je močan – 0,728 (na Fieldovi lestvici vpliva od 0 do 1), kar je 

razvidno na sliki 30. Vodjem, ki so izraziti motivatorji, imajo karizmo, so energični in prilagodljivi, 
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Varna prihodnost (v7.10)
-0,511

Biti prepoznaven (v7.14)
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Vodja je motivator (v9.12)
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obenem pa ne preveč strogi, bodo sledili zastopniki, ki želijo biti najboljši, si želijo napredovanja, 

finančnih nagrad, jim je pomembno biti prepoznaven. Ti zastopniki ne cenijo dela za nedoločen 

čas, ki ima fiksen urnik. Želijo variabilen delovni čas in se hkrati zavedajo, da jim to ne bo 

prineslo varne prihodnosti. 

Druga kanonična rešitev 

Rešitev pojasnjuje 12,81 % celotne pojasnjene variance ali deleža zaposlenih obeh nizov vhodnih 

spremenljivk. Zastopniki, ki si želijo zlasti pohvale nadrejenega, varno prihodnost, biti spoštovani in 

najboljši ter jim pomenijo dobri odnosi s sodelavci veliko, bi izbrali vodjo, ki je odločen, prijazen in 

celo partnerski. Imeti mora karizmo in energijo. 

 

Slika 31: Druga kanonična rešitev 

Tretja kanonična rešitev 

S tretjo kanonično rešitvijo pojasnimo 11,86 % celotne pojasnjene variance obeh nizov vhodnih 

spremenljivk. Zastopnike, ki želijo spoštovanje, jih motivirajo finančne nagrade in jim je pomemben 

dostop do informacij, najbolje vodijo vodje, ki so pošteni, odgovorni, odločni in prilagodljivi. Vodja 

ne sme delovati ukazovalno oz. zastopniki ne želijo, da dirigira naloge. 
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Slika 32: Tretja kanonična rešitev 

Četrta kanonična rešitev 

Strogi, samokritični in razgledani vodje z veliko energije bodo najlažje motivirali zastopnike, 

ki jim je pomemben fiksen delovni čas, dobri odnosi s sodelavci in želijo delati v uspešnem 

podjetju.  

 

Slika 33: Četrta kanonična rešitev 

6.4 Prispevek k znanosti in možnosti nadaljnjega raziskovanja  

Magistrska naloga je plod znanstveno-raziskovalnega dela, ki temelji na konkretnih podatkih, 

zbranih z izvedbo ankete med zavarovalnimi zastopniki različnih tržnih poti. Uspeli smo 

dokazati, da obstajajo pomembne razlike med motivacijskimi dejavniki v odvisnosti od tržne 

poti, kar do sedaj na slovenskem zavarovalniškem trgu še ni nobenemu. Empirična analiza je 

tudi pokazala, da obstajajo tipi vodij, katerim sledijo zavarovalni zastopniki natančno 

določenih motivacijskih profilov. Prispevek magistrske naloge k znanosti je ta, da smo na 
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osnovi zbranih podatkov izdelali štiri kanonične rešitve, kjer prikažemo kateri tipi vodij lahko 

uspešno vodijo določen motivacijski profil zavarovalnih zastopnikov, kar do sedaj ni izdelal 

še nihče.  

Na osnovi izdelanih kanoničnih korelacijskih analiz, v katerih smo ugotovili povezanost med 

osebnimi lastnostmi vodij (tipi vodij) in zavarovalnih zastopnikov (motivacijski profil), lahko 

nadalje raziskujemo odvisnost povezanosti od tržne poti, izobrazbe, spola ipd.. Zanimivo bi 

bilo raziskovati motivacijske faktorje v posamezni regiji, glede na to, da obstaja različna 

kupna moč regij in njihova razvitost. Lahko predvidevamo, da obstajajo ravno tako nekoliko 

drugačni motivacijski faktorji v odvisnosti od regije. Ker vemo, da v praksi vodje vedno ne 

sestavljajo sami skupine zastopnikov oz. skupino že dobijo, morajo izkoristiti vse stile 

vodenja in vse motivacijske faktorje znotraj skupine, ki jo vodijo. 

V poglavju o vodenju smo pisali, da slovenske zavarovalnice in zavarovalno-zastopniške 

družbe nemalokrat 'ad hok' izbirajo vodje oz. jih izbirajo iz vrst uspešnih zastopnikov. Sedaj 

jim ponujamo pregled lastnosti, ki naj bi jih imel vodja, če želi uspešno voditi posamezno 

skupino zastopnikov oz. kakšen profil zastopnikov naj izbira, da jih bo uspešno vodil. 
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7 SKLEP 

Kot smo že v uvodu ugotavljali, postaja poslovno okolje vse bolj kompleksno, nepredvidljivo, 

dnevno spreminjajoče, kjer beseda kriza postaja del življenja in njegovega izziva. Življenje 

postaja vse bolj od danes do jutri, danes si zmagovalec, jutri poraženec. Zavarovalniški trg pri 

tem ni izjema, zato je v nenehnem gibanju in iskanju novih poslovnih priložnosti. Hitrejše kot 

so zavarovalnice pri zaznavanju sprememb okolja, uspešnejše so v svojem poslovanju. Enako 

velja za zavarovalno-zastopniška podjetja pri trženju zavarovalnih produktov. Oboji imajo 

skupno točko v zaposlenih, kajti le od teh je odvisno, ali se lahko hitro in učinkovito 

spopadajo z nenehnimi spremembami na trgu. Uspešno spopadanje s spremembami je zelo 

odvisno od motivacije, nagrajevanja in vodenja zaposlenih. 

Veliko je napisanega o motivaciji, vodenju, komuniciranju in nagrajevanju, nas pa je 

zanimalo, kako to počne slovenski zavarovalniški trg in ali to počne učinkovito. Zanimalo nas 

je samo za zavarovalne zastopnike. V teoretičnem delu smo opredelili pojme vodenje, 

motivacija in nagrajevanje ter celovito predstavili slovenski zavarovalniški trg in njegove 

tržne poti. 

V empiričnem delu smo teorijo preverili v praksi. Z anketo smo preverjali, kaj motivira 

zavarovalne zastopnike in kakšne vodje si želijo. Izhajali smo iz osnovne hipoteze, ki pravi, 

da obstajajo pomembne razlike med motivacijskimi dejavniki v odvisnosti od tržne poti. 

Rezultati raziskave kažejo: 

- da obstajajo razlike v motivacijskih faktorjih v odvisnosti od tržne poti. Zastopnikom, 

zaposlenim na zavarovalnicah in zavarovalno-zastopniških agencijah je pomembnejša 

višja osnovna plača, četudi zaradi tega dobijo nižji variabilni del plače. Zastopnikom 

strukturne prodaje pa je zelo pomembno, da variabilni del plače ni omejen navzgor in 

lahko zaslužijo neomejeno. Pripravljeni so se odpovedati osnovni plači. Iz tega tudi izhaja, 

da zaposlenim na zavarovalnicah in agencijah veliko pomeni zaposlitev za nedoločen čas, 

ker jim to prinaša občutek varne prihodnosti, medtem ko strukturni zastopniki to 

ocenjujejo kot nepomembno. Slednjim je zelo pomembno, da imajo možnost 

napredovanja ter dobre delovne pogoje. Želijo si pohval in priznanj, saj so le te del 

imidža, ki jim veliko pomeni. Stremijo k temu, da so prepoznavni in najboljši. Ravno 

nasprotno velja za zastopnike zavarovalnic in agencij; 

- da ne obstajajo pomembne razlike v motivacijskih faktorjih v odvisnosti od spola. 

Sklepamo le, da ženske bolj cenijo dober odnos med sodelavci, delo za nedoločen čas in 

fiksen delovni čas. Lahko predvidevamo, da to izhaja že iz same narave spolov (ženske so 

mame); 

- da je osebni razvoj eden ključnih motivacijskih dejavnikov zastopnikov zaposlenih na 

zavarovalnicah. 

Ugotovili smo, da je doseganje ciljev močno povezano z dobro motivacijo zaposlenih, česar 
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se zavedajo dobri vodje, zato smo raziskali: 

- koliko vpliva način vodenja in komuniciranja na motiviranost zavarovalnih zastopnikov; 

- kateri so dejavniki motivacije in kakšne lastnosti vodje so pomembne za zavarovalne 

zastopnike; 

- primernosti vodenja zavarovalnih zastopnikov. 

Izdelali smo štiri rešitve, ki kažejo, kakšni vodje so primerni za posamezne zavarovalne 

zastopnike v odvisnosti od njihovih ključnih motivacijskih faktorjev. Če želijo zavarovalnice 

kot zavarovalno-zastopniške družbe bolje upravljati svoje zastopnike, bodo morale začeti 

načrtno razvijati vodje, ki vodijo zastopnike. Ne le to, morale bodo še bolj načrtno izbirati 

zastopnike za posamezne vodje, kar lepo prikazujejo posamezne rešitve. 
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Priloga 1 

 

Spoštovani! 

V okviru Univerze na Primorskem pišem magistrsko nalogo, katere pomemben del 

predstavlja anketni vprašalnik, ki je pred Vami. 

Ni pravilnih in ni napačnih odgovorov, prosim Vas le, da ogovorite na vsa vprašanja. 

Vprašalnik je anonimen, izidi bodo uporabljeni izključno za namene magistrske naloge in 

bodo podani v obliki, ki onemogoča identifikacijo posameznikov. 

Za izpolnitev in sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem. 

Gregor Šušmelj 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. Spol 

¨ ženska ¨ moški 

2. Starost __________________ 

3. Način zaposlitve  

¨ zaposlen na zavarovalnici 

¨ zaposlen pri agenciji 

¨ zaposlen pri agenciji – strukturna prodaja 

4. Leta delovnih izkušenj v zavarovalništvu ________________ 

5. Regija dela 

Označite lahko samo eno regijo, tisto, v kateri prevladuje vaše področje dela! 

¨  Goriška ¨  Obalno-Kraška 

¨  Notranjsko-Kraška ¨  Osrednjeslovenska 

¨  Jugovzhodna Slovenija (Dolenjska) ¨  Spodnjeposavska 

¨  Koroška ¨  Gorenjska 

¨  Pomurska ¨  Podravska 

¨  Savinjska ¨  Zasavska 
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6. Kako pomembni so našteti dejavniki? 

Ocenite vsako trditev tako, da obkrožite eno številko od 1 do 5 glede na lestvico! 

1 – sploh ne drži, 2 – deloma drži, 3 – niti da niti ne, 4 – večinoma drži, 5 – popolnoma 

drži. 

Varnost zaposlitve 1 2 3 4 5 

Dobro plačilo 1 2 3 4 5 

Možnost napredovanja 1 2 3 4 5 

Dobri odnosi med sodelavci 1 2 3 4 5 

Samostojnost pri delu 1 2 3 4 5 

Dobri delovni pogoji 1 2 3 4 5 

Si sam postavljam cilje 1 2 3 4 5 

Komunikativen vodja 1 2 3 4 5 

Strog in dosleden vodja 1 2 3 4 5 

Biti cenjen in upoštevan 1 2 3 4 5 

7. Motivatorji 

Ocenite vsako trditev tako, da obkrožite eno številko od 1 do 5 glede na lestvico! 

1 – sploh ne drži, 2 – deloma drži, 3 – niti da niti ne, 4 – večinoma drži, 5 – popolnoma 

drži. 

Možnost napredovanja 1 2 3 4 5 

Pohvala nadrejenega 1 2 3 4 5 

Finančna nagrada 1 2 3 4 5 

Možnost izobraževanja in usposabljanja  1 2 3 4 5 

Priznanje podjetja 1 2 3 4 5 

Dober odnos s sodelavci 1 2 3 4 5 

Delo za nedoločen čas 1 2 3 4 5 

Variabilen delovni čas 1 2 3 4 5 

Delo v uspešnem podjetju 1 2 3 4 5 

Varna prihodnost 1 2 3 4 5 

Dostop do informacij 1 2 3 4 5 

Biti najboljši 1 2 3 4 5 

Fiksni delovni čas 1 2 3 4 5 

Biti prepoznaven 1 2 3 4 5 

Biti spoštovan  1 2 3 4 5 
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8. Ali za vas držijo spodaj navedene trditve?  

Ocenite vsako trditev tako, da obkrožite eno številko od 1 do 5 glede na lestvico! 

1 – sploh ne drži, 2 – deloma drži, 3 – niti da niti ne, 4 – večinoma drži, 5 – popolnoma 

drži. 

Motivira me, če me vodja spodbuja k sodelovanju in izražanju mnenja 1 2 3 4 5 

Visoko postavljeni cilji me demotivirajo 1 2 3 4 5 

Izmenjave izkušenj med sodelavci so zelo pomembne 1 2 3 4 5 

Soodločanje pri postavljanju ciljev me spodbuja k boljšemu delu 1 2 3 4 5 

Utečenost postopkov je zelo pomembna 1 2 3 4 5 

Raje imam višjo osnovno plačo in omejen variabilni del plače 1 2 3 4 5 

Raje imam nižjo osnovno plačo in neomejen variabilni del plače 1 2 3 4 5 

Podjetje je dolžno zagotoviti delo 1 2 3 4 5 

Nagrade pripomorejo k lažjemu doseganju zastavljenega cilja 1 2 3 4 5 

9. Kakšne lastnosti mora imeti dober vodja po vaši oceni? 

Ocenite vsako trditev tako, da obkrožite eno številko od 1 do 5 glede na lestvico! 

1 – sploh ne drži, 2 – deloma drži, 3 – niti da niti ne, 4 – večinoma drži, 5 – popolnoma 

drži. 

Vodja je karizmatičen 1 2 3 4 5 

Vodja je strog 1 2 3 4 5 

Vodja je prilagodljiv 1 2 3 4 5 

Vodja je ukazovalen-dirigira naloge 1 2 3 4 5 

Vodja je komunikativen 1 2 3 4 5 

Vodja je energičen 1 2 3 4 5 

Vodja mora biti pošten 1 2 3 4 5 

Vodja je poslušen 1 2 3 4 5 

Vodja je prijazen-partnerski 1 2 3 4 5 

Vodja je samokritičen 1 2 3 4 5 

Vodja je odgovoren 1 2 3 4 5 

Vodja je motivator 1 2 3 4 5 

Vodja je odločen 1 2 3 4 5 

Vodja je razgledan 1 2 3 4 5 

Vodja je dober organizator 1 2 3 4 5 
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10. Kakšen način komuniciranja vam je najbližji?  

Ocenite vsako trditev tako, da obkrožite eno številko od 1 do 5 glede na lestvico!  

1 – sploh ne drži, 2 – deloma drži, 3 – niti da niti ne, 4 – večinoma drži, 5 – popolnoma 

drži. 

Osebna komunikacija 1 2 3 4 5 

Telefonska komunikacija 1 2 3 4 5 

Po elektronski pošti 1 2 3 4 5 

Dnevno 1 2 3 4 5 

Tedensko  1 2 3 4 5 

Individualno 1 2 3 4 5 

V timu 1 2 3 4 5 
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PRIMERNOST PODATKOV ZA REDUKCIJO, KMO IN BARTLETTOV TEST 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,745 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 387,994 

df 10 

Sig. 0,000 
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KOMUNALITETE POSAMEZNIH SPREMENLJIVK 

Communalities 

 Extraction 

Dobro plačilo 0,637 

Finančna nagrada 0,726 

Nagrade pripomorejo k lažjemu doseganju zastavljenega cilja 0,525 

Raje imam višjo osnovno plačo in omejen variabilni del plače 0,842 

(R) Raje imam nižjo osnovno plačo in neomejen variabilni del plače 0,837 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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SKUPNA POJASNJENA VARIANCA 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings
a
 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative % Total 

% of 

Variance 
Cumulative % Total 

1 2,366 47,313 47,313 2,366 47,313 47,313 2,039 

2 1,201 24,021 71,334 1,201 24,021 71,334 1,884 

3 0,676 13,513 84,847     

4 0,451 9,027 93,873     

5 0,306 6,127 100,000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 

 





Priloga 5 

 

FAKTORSKE UTEŽI GLAVNIH KOMPONENT (OSNOVNA REŠITEV) 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 

Dobro plačilo 0,627 0,495 

Finančna nagrada 0,716 0,461 

Nagrade pripomorejo k lažjemu doseganju zastavljenega cilja 0,678 0,257 

Raje imam višjo osnovno plačo in omejen variabilni del plače –0,665 0,632 

(R) Raje imam nižjo osnovno plačo in neomejen variabilni del plače –0,747 0,528 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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ZAROTIRANE FAKTORSKE UTEŽI GLAVNIH KOMPONENT 

Pattern Matrix
a
 

 

Component 

1 2 

Dobro plačilo 0,822 0,092 

Finančna nagrada 0,856 0,012 

Nagrade pripomorejo k lažjemu doseganju zastavljenega cilja 0,665 –0,148 

Raje imam višjo osnovno plačo in omejen variabilni del plače 0,059 0,934 

(R) Raje imam nižjo osnovno plačo in neomejen variabilni del plače –0,080 0,887 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 4 iterations. 
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PRIMERNOST PODATKOV ZA REDUKCIJO, KMO IN BARTLETTOV TEST 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,778 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 309,335 

df 10 

Sig. 0,000 
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KOMUNALITETE POSAMEZNIH SPREMENLJIVK 

Communalities 

 Extraction 

Varnost zaposlitve 0,600 

Dobri delovni pogoji 0,660 

Možnost napredovanja 0,737 

Delo za nedoločen čas 0,735 

Varna prihodnost 0,726 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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SKUPNA POJASNJENA VARIANCA 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 
Cumulative % 

1 2,253 45,060 45,060 2,253 45,060 45,060 2,016 40,316 40,316 

2 1,205 24,106 69,166 1,205 24,106 69,166 1,443 28,851 69,166 

3 0,621 12,422 81,588       

4 0,537 10,749 92,338       

5 0,383 7,662 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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FAKTORSKE UTEŽI GLAVNIH KOMPONENT (OSNOVNA REŠITEV) 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 

Varna prihodnost 0,846 –0,102 

Varnost zaposlitve 0,735 –0,246 

Delo za nedoločen čas 0,706 –0,487 

Dobri delovni pogoji 0,607 0,540 

Možnost napredovanja 0,363 0,778 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 
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ZAROTIRANE FAKTORSKE UTEŽI GLAVNIH KOMPONENT 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 

Delo za nedoločen čas 0,852 –0,092 

Varna prihodnost 0,792 0,313 

Varnost zaposlitve 0,763 0,133 

Možnost napredovanja –0,051 0,857 

Dobri delovni pogoji 0,276 0,764 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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PRIMERNOST PODATKOV ZA REDUKCIJO, KMO IN BARTLETTOV TEST 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser–Meyer–Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,758 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi–Square 479,397 

df 28 

Sig. 0,000 
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KOMUNALITETE POSAMEZNIH SPREMENLJIVK 

Communalities 

 Extraction 

Dobri odnosi med sodelavci 0,784 

Komunikativen vodja 0,550 

Biti cenjen in upoštevan 0,505 

Pohvala nadrejenega 0,668 

Priznanje podjetja 0,541 

Biti prepoznaven 0,763 

Biti najboljši 0,651 

Biti spoštovan 0,710 
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SKUPNA POJASNJENA VARIANCA 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2,950 36,876 36,876 2,950 36,876 36,876 1,976 24,699 24,699 

2 1,164 14,550 51,426 1,164 14,550 51,426 1,822 22,770 47,469 

3 1,058 13,222 64,649 1,058 13,222 64,649 1,374 17,180 64,649 

4 0,697 8,711 73,360       

5 0,617 7,712 81,071       

6 0,601 7,514 88,585       

7 0,509 6,367 94,952       

8 0,404 5,048 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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FAKTORSKE UTEŽI GLAVNIH KOMPONENT (OSNOVNA REŠITEV) 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

Biti cenjen in upoštevan 0,697 0,008 0,140 

Biti najboljši 0,661 –0,460 0,053 

Komunikativen vodja 0,657 0,105 –0,327 

Pohvala nadrejenega 0,637 0,089 –0,505 

Priznanje podjetja 0,634 0,071 –0,367 

Biti prepoznaven 0,609 –0,474 0,409 

Dobri odnosi med sodelavci 0,334 0,793 0,209 

Biti spoštovan 0,554 0,274 0,573 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 
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ZAROTIRANE FAKTORSKE UTEŽI GLAVNIH KOMPONENT 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 

Pohvala nadrejenega 0,811 0,092 0,042 

Priznanje podjetja 0,792 0,169 0,098 

Komunikativen vodja 0,724 0,182 0,153 

Biti prepoznaven 0,069 0,868 0,066 

Biti najboljši 0,158 0,829 –0,087 

Biti cenjen in upoštevan 0,187 0,595 0,133 

Dobri odnosi med sodelavci 0,197 –0,181 0,844 

Biti spoštovan 0,020 0,153 0,710 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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OSNOVNE STATISTIKE PO SKUPINAH 

Group Statistics 

 spol N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Možnost napredovanja ženski 163 3,56 1,237 0,097 

moški 133 3,34 1,387 0,120 

Pohvala nadrejenega ženski 163 3,99 1,091 0,085 

moški 133 3,80 1,138 0,099 

Finančna nagrada ženski 163 4,08 1,054 0,083 

moški 133 4,11 1,042 0,090 

Možnost izobraževanja in 
usposabljanja 

ženski 163 4,28 0,813 0,064 

moški 133 4,09 0,900 0,078 

Priznanje podjetja ženski 163 3,88 0,965 0,076 

moški 133 3,70 1,121 0,097 

Dober odnos s sodelavci ženski 163 4,44 0,720 0,056 

moški 133 4,22 0,838 0,073 

Delo za nedoločen čas ženski 163 4,30 0,957 0,075 

moški 133 3,99 1,171 0,102 

Variabilen delovni čas ženski 163 4,16 0,987 0,077 

moški 133 4,28 0,964 0,084 

Delo v uspešnem podjetju ženski 163 4,24 0,815 0,064 

moški 133 4,23 0,815 0,071 

Varna prihodnost ženski 163 4,20 0,955 0,075 

moški 133 4,09 1,118 0,097 

Dostop do informacij ženski 163 4,23 0,798 0,062 

moški 133 4,17 0,947 0,082 

Biti najboljši ženski 163 3,90 0,911 0,071 

moški 133 3,83 1,074 0,093 

Fiksni delovni čas ženski 163 2,79 1,363 0,107 

moški 133 2,35 1,169 0,101 

Biti prepoznaven ženski 163 3,87 1,037 0,081 

moški 133 3,83 0,963 0,083 

Biti spoštovan ženski 163 4,33 0,861 0,067 

moški 133 4,24 0,947 0,082 

 


