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POVZETEK  

Zavedanje pomembnosti človeškega kapitala v podjetju pridobiva na vrednosti, kar se kaţe z 

vse večjim vlaganjem v zaposlene. Podjetja lahko z uporabo ustreznih motivacijskih sistemov 

pozitivno vplivajo na zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. Motiviranje in nagrajevanje 

imata posebej pomembno vlogo na področju trgovinske dejavnosti, saj je poslovna uspešnost 

v veliki meri odvisna od prodajnega osebja. Rezultati raziskave, opravljene v izbranem 

trgovskem centru, kaţejo, da je odstotek pri delu nemotiviranih prodajalcev še vedno 

razmeroma visok. Prodajno osebje najbolj ceni finančno obliko nagrajevanja, kar je 

najverjetneje posledica nizkega osebnega dohodka. Dobra delovna klima in dobri odnosi s 

sodelavci so dejavniki s pozitivnim vplivom na motivacijo za delo. 

Ključne besede: motivacija, motiviranje, nagrajevanje, prodajno osebje, poslovna uspešnost, 

delovna klima. 

SUMMARY  

The awareness of the importance of human capital in a company is nowadays gaining in value 

as evidenced by the growing investment in employees. By using appropriate motivating 

systems, companies can positively influence the satisfaction and the affiliation of their 

employees. Not only motivating but also rewarding plays a particularly important role in the 

field of commercial activity since business performance depends on sales personnel mainly. 

The results of the survey conducted at the selected shopping centre show that the percentage 

of non-motivated sales personnel is still relatively high. They appreciate the financial form of 

rewarding most. This is probably due to their low personal income. A good working climate 

and good relationship with colleagues are two factors which also have a positive impact on 

the motivation for work. 

Keywords: motivation, motivating, rewards, sales personnel, business performance, working 

climate. 
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1 UVOD  

V tem poglavju bomo predstavili namen in cilj diplomske naloge. Opredelili bomo problem in 

predstavili metode za doseganje ciljev. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Motivacija zaposlenih ima v današnjem času vse večji pomen in lahko vpliva na poslovno 

uspešnost. Pomembna je tako za proizvodne kot storitvene dejavnosti. Podjetja imajo na voljo 

različne sisteme in oblike motivacije. Izbira je v veliki meri odvisna od kulture podjetja, ki je 

vezana na okolje, iz katerega podjetje izhaja. Mihalič (2008, 26) navaja, da ima dolgoročno in 

predvsem pravilno motiviranje in stimuliranje zaposlenih pozitivne učinke na njihovo 

uspešnost in zadovoljstvo pri delu. 

Uspešnost trgovskih podjetij je poleg lokacije, konkurence in ponudbe, ki jo ponujajo, 

odvisna tudi od učinkovitosti prodajnega osebja. Z naraščanjem števila nakupovalnih središč, 

domačih in tujih prodajnih enot, narašča tudi potreba po kakovostnem prodajnem osebju. 

Lastniki trgovin se vse pogosteje srečujejo s pomanjkanjem kadra, tako kakovostnega kot 

nekakovostnega, saj zaradi delovnih pogojev ter po večini slabega osebnega dohodka pri 

delovni sili ni zanimanja za tovrstna delovna mesta. K temu je v veliki meri pripomogel tudi 

odnos lastnikov trgovin do zaposlenih. Đukić (2014) meni, da direktorji pogosto za 

poslovodjo določijo najboljšega prodajalca. Pri tem opozarja, da ima velikokrat dober 

poslovodja drugačne kompetence kot odličen prodajalec, zato se lahko odločitev izkaţe kot 

manj uspešna. Navaja, da ne glede na to, kakšen je poslovodja v podjetju, ga lahko podjetje  

spodbudi in usmeri s pravilno oblikovanim sistemom nagrajevanja. 

Weis (2010) navaja, da so sistemi nagrajevanja in motiviranja strateško pomembna tema v 

vsakem podjetju ter da ustrezen sistem nagrajevanja vodi k dobrim poslovnim rezultatom, 

višji produktivnosti, zadovoljstvu in prizadevnosti zaposlenih. Opozarja, da slabo ravnanje na 

tem področju lahko povzroča demotiviranost, slabe medsebojne odnose, poglablja nezaupanje 

in utegne celo pomeniti odhod tistih kadrov, ki k organizacijskemu razvoju in uspešnosti 

prispevajo največ. 

V diplomskem delu smo se osredotočili na motiviranje in nagrajevanje prodajnega osebja v 

večjem slovenskem trgovskem centru. Predstavili smo motivacijo na splošno, pomen 

motiviranja in nagrajevanja za prodajno osebje ter pomen motiviranja prodajnega osebja za 

poslovno uspešnost. Na osnovi anketnega vprašalnika smo s pomočjo anketirancev predstavili 

in ocenili analizo pristopov, ki jih trgovci uporabljajo pri motiviranju zaposlenih. Problem, ki 

smo ga ţeleli v diplomskem delu predstaviti, se nanaša na nezadovoljstvo prodajnega osebja 

zaradi uporabe neustreznih motivacijskih sistemov poslovodij, direktorjev in lastnikov 

trgovin. 
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela  

Namen diplomskega dela je raziskati, predstaviti in opredeliti motivacijske sisteme, ki jih 

trgovci uporabljajo za motiviranje prodajnega osebja v izbranem slovenskem trgovskem 

centru s 70 poslovalnicami, v katerih je skupno zaposlenih 600 oseb.  

Cilj diplomskega dela je ugotoviti in oceniti motivacijske pristope, ki jih trgovci, vključeni v 

raziskavo, uporabljajo za motiviranje in nagrajevanje prodajnega osebja.  

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu smo za doseganje ciljev uporabili opisno oz. deskriptivno metodo. Pri tem 

smo uporabili študije, objavljene literature domačih in tujih avtorjev. V empiričnem delu smo 

z anketnim vprašalnikom analizirali, predstavili in ocenili motiviranje in nagrajevanje 

prodajnega osebja v izbranih trgovinah izbranega trgovskega centra. Namen ankete je bil  

ugotoviti splošno zadovoljstvo zaposlenih v trgovskem centru, tj. neodvisno od prodajne 

ponudbe posamezne trgovine, ter ugotoviti uporabo motiviranja in nagrajevanja prodajnega 

osebja v praksi.  

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

V diplomskem delu smo preverjali naslednje predpostavke: 

 Ali prodajno osebje bolj ceni materialno ali nematerialno obliko nagrajevanja? 

 Ali poslovodje pogosteje uporabljajo materialno ali nematerialno obliko nagrajevanja?  

 Ali lastniki trgovin oz. direktorji pogosteje uporabljajo materialno ali nematerialno obliko 

nagrajevanja? 

 Ali dobavitelji sodelujejo pri nagrajevanju prodajnega osebja? 

 Ali nagrajevanje prodajnega osebja povečuje motivacijo za delo? 

 Ali dobra delovna klima uspešno vpliva na prodajo? 

 Ali plačilo prodajnega osebja na osnovi višine prodanega blaga posameznega prodajalca 

vpliva na odnose, vzdušje in delovno klimo v trgovini? 

 Ali obstajajo razlike v načinu motiviranja in nagrajevanja med domačimi in tujimi 

trgovskimi podjetji? 

Pri obravnavanem področju ni veliko literature, povezane z motiviranjem in nagrajevanjem 

prodajnega osebja na slovenskem trgovinskem trgu. Naleteli smo na manjše ovire pri 

pridobivanju soglasij od zaposlenih za izpolnjevanje anketnega vprašalnika. Posledično je bilo 

število anketiranih oseb in izpolnjenih anketnih vprašalnikov nekoliko manjše od 

pričakovanega. 
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2 MOTIVACIJA 

V tem poglavju bomo predstavili in opredelili pomen motivacije na splošno ter njen vpliv na  

posameznikovo vedenje. Opisali bomo vrste motivacije, vrste motivov, zakonitosti motivacije 

ter kritiko kot vrsto motivacije. 

2.1 Opredelitev motivacije 

Motivacija spada med najpomembnejše psihološke procese. Je neke vrste sila, ki nas spodbuja 

k dejanju. Vpliva na naša čustva, vedenje in samopodobo. Daje nam zagon in nas ţene k 

uspehu in doseganju ciljev (Krumpačnik 2017). 

Vse naše dejavnosti so v vsakdanjem ţivljenju z nečim motivirane, pri tem pa večinoma ne 

razmišljamo, zakaj neko stvar delamo in kaj nas pri tem motivira. Motivacija se nanaša na sile 

znotraj in zunaj nas, ki povzročijo navdušenje za neko početje in pomagajo, da pri tem 

vztrajamo. Ena od nalog vodstvene funkcije se nanaša na motivacijo zaposlenih. Motivacija 

vpliva na poslovno uspešnost, zato mora vodja cilje zaposlenih uskladiti s cilji podjetja. 

Pomembno je, da vodja pozna razloge, ki zaposlene spodbujajo k akcijam, in razloge, zaradi 

katerih pri njih vztrajajo (Dimovski in Penger 2008, 131, pov. po Dimovski idr. 2014, 98). 

Zaposlene lahko motiviramo tako s strahom, jezo, pohlepom kot tudi z navdušenjem in 

zaupanjem. Rezultat je odvisen od motiva, ki ga vodja izbere. Tako lahko negativna čustva, 

kot sta jeza in pohlep, negativno vplivajo na zaposlene, na drugi strani pa pozitivna čustva, 

kot so veselje, navdušenje, zaupanje, lahko pozitivno vplivajo na kakovost ţivljenja (Merkač 

Skok 2005, 195).  

Adair (1998, 140155) trdi, da motivacija posameznika izvira iz njegovih potreb in vrednot. 

Naloga vodje je dati občutek zaposlenemu, da s svojim delom prispeva k doseganju skupnih 

zastavljenih ciljev. Motivacija za delo je zelo pomembna, saj zaposlenim daje občutek, da jim 

je delo izziv, ki glede na njihove zmoţnosti in sposobnosti ter s prevzemanjem odgovornosti 

za doseganje tako osebnih kot ciljev podjetja, od njih zahteva najboljše in največ (pov. po 

Merkač Skok 2005, 195). 

Cooper in Sawaf (1997, 194) trdita, da vodstvo podjetja od svojih zaposlenih ne more kupiti 

navdušenja za delo, zvestobe in  lojalnosti podjetju, lahko pa kupi njihov čas, ko so ti prisotni 

na delovnem mestu (pov. po Merkač Skok 2005, 195). 

Koncept motiviranja se nanaša na zadovoljevanje posameznikovih potreb. Potrebe so tiste 

vrste dejavnik, ki vpliva na posameznikovo obnašanje. Če smo z določenim ravnanjem 

zadovoljili svoje potrebe, nas to motivira in nam daje zagon, saj za posameznika uspeh 

predstavlja neke vrsto nagrado. Nagrade delimo na notranje in zunanje. Notranje nagrade nam 

dajejo občutek zadovoljstva, zunanje nagrade pa prihajajo od drugih oseb, največkrat od 
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nadrejene osebe, in se kaţejo kot napredovanje ipd. (Daft in Marcic 2011, 305, pov. po 

Dimovski idr. 2014, 98). 

 
Oblikuje željo po 

zadovoljitvi potreb 

(hrana, 

prijateljstvo, 

priznanje, dosežki). 

Se odrazi v dejanjih, 

akcijah za 

zadovoljitev potreb. 

Zadovoljujejo 

potrebe. Notranje 

in zunanje. 

Obnašanje Nagrade Potreba 

Povratna informacija: nagrada obvesti osebo ali je bilo obnašanje 

primerno ali ne in ali ga lahko ponovi v prihodnosti 
 

Slika 1: Preprost model motivacije 

Vir: Dimovski idr. 2014, 98. 

2.2 Vrste motivacije 

Poznamo več različnih oblik motivacije. Ustreznost in posledično učinkovitost posamezne 

oblike motivacije sta odvisni od osebnosti posameznika. Idealna oblika motivacije, ki bi na 

vse imela popolnoma enak učinek, zato ne obstaja. Pomembno pri izbiri vrste motivacije je 

vedeti, katera vrsta najučinkoviteje vpliva na ljudi, ki jih ţelimo motivirati (Krumpačnik 

2017).  

Krumpačnik (2017) v nadaljevanju navaja šest različnih vrst dejavnikov, s katerimi vplivamo 

na motivacijo zaposlenih; to so: 

Spodbuda: tovrstna oblika motivacije vključuje različne oblike nagrajevanja. 

Strah: motivacija z ustrahovanjem se največkrat uporablja, ko spodbujanje nima več učinka; 

primer: kazen, ki sledi v primeru kršitve pravil ali neuspešno opravljeni nalogi. 

Dosežek: posameznika ţene ţelja po doseganju ciljev, ţeli si novih izzivov, s katerimi bo 

pridobil nove izkušnje in sposobnosti, ţelja po dokazovanju.  

Osebna rast: ţelja po znanju in iskanje priloţnosti za učenje, ţelja po spremembah, ţelja po 

osebni rasti, stagnacija v tem primeru je nezaţelena. 

Moč: ţelja po neodvisnosti in kontroli nad ţivljenjem, ţelja po moči lahko vodi v škodljivo in 

neprimerno vedenje. 
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Družba: ţelja pripadati oz. biti sprejet v neko skupino ljudi. 

2.3 Vrste motivov 

Motivi so dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo vedenje in določajo njegovo smer, obliko, 

trajanje in intenzivnost. Med temeljne motive uvrščamo delovne razmere, moţnost 

napredovanja, moţnost izobraţevanja, odnose med zaposlenimi, plačo, redno informiranje o 

stanju podjetja, sodelovanje pri odločanju, varnost, zanimivo in zahtevno delo, ugled 

(Pogačnik 2000, 107, pov. po Avbar 2016, 222224).  

Glede na vlogo ločimo primarne in sekundarne motive. Med primarne motive uvrščamo 

biološke in psihološke oz. socialne potrebe. Biološke potrebe so potrebe, ki so nujno potrebne 

za preţivetje in na katere zavestno nimamo vpliva. To so potreba po hrani, pijači, obleki, 

gibanju, počitku, spolnosti in telesni celovitosti. Te potrebe temeljijo na tako imenovanem 

samoohranitvenem nagonu, ki je največkrat odvisen od okolja, v katerem posameznik ţivi. Ob 

bioloških potrebah so prav tako primarne psihološke ali socialne potrebe, saj posameznika ne 

zadovoljujejo zgolj potrebe, ki jih potrebuje za preţivetje. Njihovo zadovoljevanje je nujno 

potrebno, saj vplivajo na posameznikovo ţivljenje v druţbi. Med psihološke ali socialne 

potrebe štejemo potrebe po varnosti, ljubezni in naklonjenosti, priznanju, ugledu, estetske 

potrebe, potrebe po osmišljanju ţivljenja, potrebe po samopotrjevanju.  

Sekundarni motivi so motivi, ki vzbujajo zadovoljstvo, v primerjavi s primarnimi motivi niso 

nujno potrebni za preţivetje. Glede na nastanek razlikujemo pridobljene in podedovane 

motive. Prve pridobimo v ţivljenju prek izkušenj, podedovane podedujemo. Glede na 

razširjenost ločimo univerzalne, regionalne in individualne motive. Za univerzalne je 

značilno, da jih lahko opazimo pri vseh ljudeh, regionalni so značilni za določeno območje oz. 

regijo, individualne pa opazimo pri posameznikih (Malovrh in Valentinčič 1996, 4345; 

Lipičnik in Meţnar 1998, 156157). 

2.4 Zakonitosti motivacije 

Denny navaja, da je za učinkovito motiviranje zaposlenih treba poznati in upoštevati devet 

zakonitosti motivacije (Denny 1997, 1729): 

»Prva zakonitost: za motiviranje moramo biti motivirani.« Vodja, ki motivira druge, mora biti 

tudi sam motiviran in imeti svoj cilj. 

»Druga zakonitost: za motiviranje je potreben cilj.« Motivacija brez natančno določenega in 

jasnega cilja ne obstaja. Upanje, ki ga z izbiro ustrezne vrste motivacije dobi posameznik ali 

tim, je ključnega pomena za doseganje ciljev. Motivacija je neke vrste prizadevanje za 

prihodnost. 
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»Tretja zakonitost: motivacija, ko jo enkrat vzbudimo, ne traja dolgo.« Pri tej zakonitosti gre 

za splošno zmotno presojo vodstva podjetja, ki vsako leto organizira sestanke, na katerih ţeli 

zbrati vse zaposlene, jih seznaniti z rezultati poslovanja, novostmi in predstaviti cilje za 

prihodnost. Temeljni namen tovrstnih sestankov je, da se zaposleni vrnejo na delo polni 

upanja, pozitivno naravnani in dobro motivirani za naprej. Ţal tak način motivacije deluje 

kratkoročno. Motiviranje pa mora biti stalen in dolgoročen proces, zato v nekaterih podjetjih 

vzdrţujejo motivacijo za delo z vsakodnevnim komuniciranjem vodij z zaposlenimi npr. na 

način, ki ga ponuja mentorstvo. 

»Četrta zakonitost: za motiviranje je potrebno priznanje.« Gre za močno zakonitost, katere 

posledice v primeru stalnih kršitev so nemotivirani ljudje. Poudarja pomembnost priznanja 

zaposlenemu v primeru dobro opravljenega dela, kot sta npr. zahvalno pismo ali le pohvala. 

Tovrstna priznanja ljudje cenijo, se za njih borijo in jim zelo veliko pomenijo. 

»Peta zakonitost: soudeleţba motivira.« Če ljudje čutijo, da so vključeni v proces, sodelujejo 

pri projektu ali uvedbi nečesa novega in da so slišani, se stopnja njihove motivacije dvigne.  

»Šesta zakonitost: če vidimo, da napredujemo, nas to motivira.« Pomen te zakonitosti je treba 

v celoti poznati in jo razumeti. Uspeh in napredek nas motivirata. Strah pred neuspehom pa 

lahko povzroči popolno izgubo motivacije.  

»Sedma zakonitost: izziv vas motivira samo, če imate moţnost za zmago.« Izziv motivira 

samo, če človek verjame, da ima moţnost za uspeh. Podjetja lahko spodbujajo zaposlene k 

večji aktivnosti z različnimi tekmovanji ali izzivi. Pomembno pri tem je, da se udeleţenci 

tekmovanj zavedajo, da moţnost za zmago obstaja.  

»Osma zakonitost: vsakdo ima motivacijsko varovalko.« Gre za spoznanje, da na določeni 

točki posameznika ni vredno več motivirati. To točko je treba ustrezno prepoznati.  

»Deveta zakonitost: pripadnost skupini motivira.« Zakonitost poudarja pomembnost občutka 

pripadnosti zaposlenega. Na pripadnost vpliva tudi velikost skupine, ki ji posameznik pripada. 

Manjša je skupina, večja je pripadnost. Pri tem imajo pomembno vlogo posebne redne 

aktivnosti, kot so piknik, redna srečanja, obisk gledališča ipd., ki ljudi motivirajo in 

zdruţujejo. 

2.5 Kritika kot motivacija 

Kritika lahko deluje tudi motivacijsko. S spodbudno kritiko vodja lahko pozitivno vpliva na 

kakovost dela zaposlenega. Namen kritike ni rušiti, temveč graditi. Dober vodja mora biti do 

podrejenih nepristranski. Občasno je potrebno zaposlenega, ki je spremenil odnos do dela, 

znova pravilno usmeriti z opozorilom ali kritiko. Pred kritiko mora vodja dobro poznati svojo 

nalogo, namen in cilj. Namen kritike ni porušiti samozavest zaposlenega, zato je pohvala na 
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koncu, ko zaposleni popravi, kar je storil narobe, zelo pomembna. Vodja naj bi poznal in 

upošteval devet stopenj uspešnega motiviranja s kritiko (Denny 1997, 153163): 

Prva stopnja: skrbna izbira časa za pogovor. 

Druga stopnja: poskrbeti za zasebnost razgovora. 

Tretja stopnja: pripraviti zaposlenega na kritiko in sprejem kritike. 

Četrta stopnja: ohranjati očesni stik med razgovorom. 

Peta stopnja: dosledno govoriti samo resnico. 

Šesta stopnja: nikoli ne kritizirati človeške osebnosti, temveč njegovo vedenje in ravnanje. 

Sedma stopnja: po kritiki dvigniti samozavest zaposlenega s potrditvijo njegovih prednosti.  

Osma stopnja: določiti datum ponovnega razgovora za pregled vprašanj, ki so bila izhodišče 

razgovoru oz. kritiki. 

Deveta stopnja: pohvaliti zaposlenega, ko ta popravi, kar je bilo narobe. 

Mihalič (2008, 26) navaja, da mora vodja svoje podrejene vedno motivirati s pozitivnimi 

ukrepi in ne s sankcijami. Slednje namreč ustrahujejo in povzročajo stres. Vendar to ne 

pomeni, da takrat, ko posameznik naredi večjo napako, kritika ni dovoljena. Ta je dobrodošla 

v primeru, da bi pozitivno vplivala na posameznika. Izvedena mora biti diskretno in z veliko 

mero spoštovanja. 

2.6 Vzroki za nemotiviranost 

Vodja mora poleg zakonitosti motivacije poznati tudi vzroke za nemotiviranost zaposlenih. 

Zelo pomembno je, da vodja pozna zunanje znake nemotiviranosti. Te lahko prepozna po 

govorici telesa, videzu in izrazu na obrazu, ki jih zaposleni kaţe. Vpliv zunanjih dejavnikov, 

kot so pritiski in naglica, velikokrat onemogočajo zavedanje čustev sočloveka. Prav zaradi 

tega je zelo pomembno za motiviranega vodjo, da je sposoben čutiti z drugimi, kar običajno 

označujemo z izrazi, kot so »postaviti se na mesto drugega človeka« ali »gledati na stvari z 

očmi drugega človeka«. Na ta način vodja laţje razume ravnanje zaposlenega v dani situaciji 

(Denny 1997, 3133). 

Zunanji znaki: prvi znak nemotiviranosti je videz zaposlene osebe. Nemotivirana oseba manj 

skrbi za svoj zunanji izgled. Ni ji mar za pričesko, oblačila, obutev ipd. Pomanjkanje 

motivacije pa med drugim lahko kaţe tudi neurejena pisarna ali pisalna miza ter način 

njihovega dela. Kotički ust so povešeni, njegova energija pa kaţe, da je morda nesrečen, brez 
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motivacije in zagrenjen. Nemotiviranost se kaţe predvsem z besedami zaposlenega. Taka 

oseba tudi pogosteje zboli (Denny 1997, 3334). 

Danny (1997, 3442) navaja sedem najbolj pogostih vzrokov, ki vplivajo na nemotiviranost 

zaposlenega: 

Pomanjkanje samozavesti: oseba se sprašuje, ali sploh zmore storiti zadano nalogo, ali dovolj 

zna, ali je dovolj vztrajna, ali je sposobna ipd. Vzrok za pomanjkanje samozavesti lahko 

izhaja npr. iz razmer v otroštvu ali negativnih izkušenj iz preteklosti. Uspešen in učinkovit 

vodja nikoli ne bo uničeval samozavesti zaposlenega, saj bi s tem deloval nemotivacijsko ter 

negativno vplival na njegovo zaupanje in zvestobo.      

Skrbi: so močan dejavnik nemotiviranosti in vzbujajo negativna čustva. Zaposleni se boji, da 

bo naredil napako in posledično izgubil sluţbo ali pa se postavil v nelagoden poloţaj pred 

sodelavci ali nadrejenimi. Uspešen in učinkovit vodja, ki ţeli motivirati svoje zaposlene, tega  

ne bo storil s kaznovanjem za storjeno napako. 

Negativna mnenja: sodijo med škodljive dejavnike za nemotiviranost, saj zaposlenega 

prizadene tisto, kar rečejo kolegi, sodelavci, nadrejeni itd. Zanimivo je dejstvo, da zelo 

uspešni ljudje le redko izrečejo negativno mnenje. 

Občutek brezperspektivnosti: povzroča ga občutek nezmoţnosti napredovanja. Oseba, ki čuti, 

da nima prihodnosti, izgubi motivacijo. Vodstvo lahko zmanjša občutek brezperspektivnosti 

zaposlenih na različne načine, npr. s pohvalo, nagrado, omogočanjem nadaljnjega 

izobraţevanja ipd. 

Občutek nepomembnosti: občutek nepomembnosti zmanjšuje motivacijo zaposlenega za delo. 

Dober vodja lahko prepreči zaposlenemu občutek nepomembnosti na različne načine, npr. s 

zahvalo, osebnim pismom vodstva ali zgolj s tem, da vodstvo svoje zaposlene poimensko 

pozna. 

Slaba komunikacija: zaposleni pogosto izgubijo motivacijo zaradi slabe komunikacije v 

podjetju. Zaposleni niso seznanjeni z dogajanjem v podjetju, nikomur ni mar, da bi jim 

povedal, s spremembami so seznanjeni pozno ali sploh ne… Informacije v takem podjetju se 

širijo s tako imenovano »tajno pošto«. Tovrstne informacije so običajno netočne in negativno 

naravnane, največkrat zgolj nepreverjene govorice. 

Ljudje niso nagrajeni za to, kar naredijo, temveč zaradi drugih dejstev: motivacijo za delo 

zaposlenih zniţujejo tudi morebitna osebne poznanstva, druţinske povezave posameznih 

zaposlenih ali osebe, ki se znajo na različne načine prikupiti vodilnim. 

Mihalič (2008, 6364) navaja delovni čas kot enega od vzrokov, ki povečujejo nemotiviranost 

za delo, saj preverjanje prisotnosti pomeni tudi omejitev in prisilo. Svetuje ukinitev merjenja 
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delovnega časa na delovnih mestih, kjer je to izvedljivo. Uspešnost posameznika naj se meri 

glede na učinek in ne glede na čas. Opozarja, da enega od vzrokov za nemotiviranost 

predstavljajo tudi slabi odnosi v podjetju, ki pogosto povzročijo odhod zaposlenih, ne glede 

na ostale pozitivne dejavnike, ki jih podjetje nudi. 

Po mnenju Lipičnika in Meţnarja (1998, 178) se lahko zgodi, da bomo z načinom motiviranja 

neuspešni. Tako se zgodi, da bodo do sedaj uspešni motivacijski pristopi z napačno potezo 

uničeni. Nemotiviranost posledično lahko vpliva tudi na sistem nagrajevanja. Povzroči ga tudi 

dejstvo, ko zaposleni ugotovijo, da plača ni odvisna od uspešnosti dela ali pa da je sistem 

nagrajevanja nepošten (ob primerjanju svoje plače s sodelavčevo).  

Keenan (1996, 812) meni, da je nemotiviranost pojav, ki posameznika izčrpava na zahrbten 

način. Če je vodja sposoben prepoznati nemotivirano osebo, ki najverjetneje s svojim delom 

ni zadovoljna, je njegova naloga, da poskuša osebo motivirati. Zato so prepoznavanje 

nemotiviranosti, odkrivanje vzrokov zanjo in razumevanje posameznika temeljne sestavine 

procesa motiviranja. Največkrat nemotivirani ljudje v delo ne vlagajo dodatnega truda, se 

pritoţujejo, niso nikoli dosegljivi, pogosto obtoţujejo druge, delo se jim zdi vse teţje ipd. 

Nemotiviranost pa se kaţe tudi v nizki storilnosti, ki je posledica različnih razlogov, kot so 

pomanjkanje usposobljenosti, nesposobnost, slaba disciplina, nespoštovanje ali pa osebne 

teţave zaposlenega. 

2.7 Vpliv motivacije na učinkovitost in uspešnost dela 

Poleg sposobnosti, znanja in izkušenj, ki jih ima zaposleni, je za njegovo delovno uspešnost 

in učinkovitost potrebna motivacija. Pri tem je pomembno, da podjetje spremlja in analizira 

prispevek vsakega zaposlenega k uspehu podjetja in k doseganju zastavljenih ciljev. Na ta 

način podjetje dobi informacijo o prispevku posameznika in ga glede na doseţene rezultate 

primerno opozori, spodbudi ali nagradi. Pomembno je, da podjetje doseţke in uspehe 

zaposlenih oz. zaposlenega izpostavi pred sodelavci, saj so ti  dober zgled kolektivu. 

Nagrajevanje mora biti javno. Z uporabo tovrstnih pristopov podjetje lahko pozitivno vpliva 

na zadovoljstvo nagrajenega posameznika kot tudi vseh zaposlenih, ki na ta način dobijo 

upanje in zagon, da bodo nekoč za uspešno delo nagrajeni tudi sami. Posledično se na ta način 

poveča tudi učinkovitost dela (Mihalič 2008, 5556).  

Ţal pa ima stalno nagrajevanje kot oblika motivacije lahko tudi negativne učinke. Problem, ki 

ga moramo izpostaviti, se nanaša na dejstvo, da se zaposleni v podjetjih, kjer je predvsem 

materialno nagrajevanje stalnica, na to privadijo in zato nanje ne deluje več motivacijsko. 

Zato se je tovrstnim zadevam potrebno izogniti z uporabo drugih ugodnosti, kot so (Mihalič 

2006, 217, pov. po Avbar 2016, 229): 

 moţnost dodatnega izobraţevanja, 

 dodatni prosti dnevi, 
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 napredovanje, 

 javna pohvala za uspešno opravljeno delo, 

 simbolične nagrade, 

 omogočanje zahtevnejših in odgovornejših del ter večjih izzivov, 

 izkazovanje zaupanja, 

 omogočanje solastništva. 

Delovna uspešnost je rezultat zmnoţka motivacije in sposobnosti. Ločimo pet dejavnikov 

motivacije, s katerimi vplivamo na delovno uspešnost (Tracy in Hudovernik 2002, 176177): 

Vodenje: ima takojšen učinek na motivacijo, zato lahko s spremembo vodje spremenimo 

učinek motivacije. 

Hierarhija potreb posameznika: se nanaša na potrebe posameznika, da bi bil ta ustrezno 

motiviran. 

Organizacijska klima: prijetno delovno okolje oz. dobri odnosi s sodelavci ugodno vplivajo 

na zadovoljstvo zaposlenih in posledično na motivacijo za delo. 

Uspešno zaključeni projekti: dvigujejo samospoštovanje posameznika, dajejo občutek uspeha 

in zagon za naprej. 

Nagrade: vsako delo je treba nagraditi. Če rezultati niso dobri, je treba spremeniti način 

nagrajevanja. 

2.8 Vpliv nagrajevanja na motivacijo 

Vpliv nagrajevanja na motivacijo za delo je lahko zelo različen. Odvisen je od sistema 

nagrajevanja, ki ga podjetje uporablja. Delovno učinkovitost lahko povečamo s sistemom 

nagrajevanja po učinku, medtem ko sistem nagrajevanja po času spodbuja prisotnost na delu 

in vpliva na delovno disciplino. S sistemom nagrajevanja glede na delovno uspešnost 

povečujemo motivacijo za delo in kakovost dela. Materialna spodbuda spada med 

najpomembnejše motivacijske dejavnike (Malovrh in Valentinčič 1997, 135136). 

Ustrezne strategije nagrajevanja povečujejo motiviranost zaposlenih za delo. Nagrajevanje se 

deli na notranje in zunanje. Notranje nagrajevanje največkrat izhaja iz dela, npr. iz 

odgovornosti, samostojnosti, izobraţevanja, raznolikosti dela itd., zunanje nagrajevanje pa 

temelji predvsem na osebnih doseţkih zaposlenega, kot so denarne nagrade, dopusti, darilni 

boni itd. Podjetja vse pogosteje uporabljajo strategije, ki temeljijo na spretnosti zaposlenih, 

kar se kaţe v razmerju med fiksnim in variabilnim delom plače, ki je lahko tudi 50:50 

odstotkov (Pavšek 2010, 55, pov. po Avbar 2016). 
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Z nagrajevanjem doseţemo najboljše rezultate takrat, ko je to dovolj pogosto, predvsem pa je 

pomembno, da se ga uporablja ob uspehih, napredkih in doseţkih zaposlenega. Prav tako je 

pomembno, da so pravila oz. pogoji za nagrajevanje jasno opredeljeni in določeni. Zaţelena je 

tudi kombinacija denarnega in nedenarnega nagrajevanja. Nagrajevanje je vedno povezano z 

ţe uspešno opravljenim delom (Mihalič 2008, 28). 
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3 MOTIVIRANJE IN NAGRAJEVANJE PRODAJNEGA OSEBJA 

V tem poglavju bomo predstavili načine motiviranja in nagrajevanja prodajnega osebja. 

Opisali bomo vrste motivacijskih dejavnikov ter pomen motiviranja in nagrajevanja za 

poslovno uspešnost. 

3.1 Načini motiviranja in nagrajevanja prodajnega osebja 

Temelj motivacije je samospoštovanje posameznika. Gre za mišljenje, ki ga ima posameznik 

o sebi. S pozitivnim vplivanjem na njegovo mišljenje lahko pozitivno vplivamo na prodajne 

rezultate. Motiviranje prodajnega osebja spada med najzahtevnejše naloge poslovodje. 

Pohvala za uspešno opravljeno delo je zelo močan motivacijski dejavnik prodajnega osebja. 

Pri tem si velja zapomniti pravilo 3:1, ki pravi, da naj bo pohval trikrat več kot kritik. 

Poslovodja lahko motivira prodajno osebje na različne načine. Temeljno pravilo motiviranja 

se nanaša na vzbujanje občutka posameznika o pomembnosti dela, ki mora biti cenjeno in 

spoštovano (Tracy in Hudovernik 2002, 167171). 

Najpomembnejši motivacijski dejavnik so: pohvala, priznanje in nagrada, učenje, rast in izzivi 

(Tracy in Hudovernik 2002, 183). 

Poslovodja lahko dobrega prodajalca motivira z uporabo različnih vrst nagrad. Nagrade sodijo 

med načrtovan način motiviranja, s katerim prodajalec dobi potrditev, da svoje delo opravlja 

dobro. Nagrajevanje mora biti povezano s prodajo in merljivo, kar pomeni, da je prodajalec v 

naprej seznanjen z vrsto nagrade, ki mu v primeru, da doseţe zadani plan, pripada. Pri 

nagrajevanju je treba upoštevati naslednja pravila (Tracy in Hudovernik 2002, 171173): 

Vpliv denarnih nagrad: denar ni vedno najpomembnejši motivator, zelo pomemben je 

poudarek, ki ga poslovodja namenja nagrajevanju. 

Časovna omejitev: nagrade morajo biti kratkotrajne, saj v nasprotnem primeru izgubijo pomen 

in učinkovitost. 

Priznanje za delo: priznanje prodajalcu mora biti pozitivno naravnano, negativno priznanje, 

kot npr. »zguba meseca«, demotivira in ni zaţeleno.  

Omejeno število nagrad: nagrado naj prejme samo najboljši prodajalec oz. tisti, ki doseţe 

najboljši rezultat za določen prodajni plan. 

Vključitev prodajnega osebja v načrtovanje nagrajevanja: prodajalci naj s svojimi predlogi in 

pripombami sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju nagrajevanja. 

Prodajno osebje lahko nagradimo z osebnim dohodkom, provizijami in bonusi. Osebni 

dohodek predstavlja osnovni mesečni dohodek in lahko tudi vključuje nagrado. Provizija je 
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del nagrade, ki jo prodajno osebje prejme glede na prodajni rezultat. Bonus je denar, ki ga 

trgovec nameni za nagrajevanje (Tracy in Hudovernik 2002, 202). 

Đukić (2017) navaja nekaj nasvetov, ki bi jih trgovci morali upoštevati pri nagrajevanju 

prodajnega osebja. Plačilni sistem mora biti sestavljen tako, da prodajalce motivira, kar 

pomeni, da mora biti izračun variabilnega dela plačila čim bolj enostaven. Ta mora biti dovolj 

visok, vsaj 20 odstotkov plače. Pri oblikovanju plačilnega modela je treba upoštevati tudi 

merila uspešnosti (primer: količina prodanih kosov je odvisna od marketinga in ne od 

prodajalca – slabo merilo za plačevanje prodajalcev). Prav tako je pomembno, da so prodajni 

cilji dosegljivi. Pri tem je treba upoštevati merilo dosegljivosti, ki pravi, da mora vsaj 70 

odstotkov prodajalcev doseči ali preseči zastavljeni cilj. V oblikovanje plačilnega sistema je 

treba vključiti prodajalce, prav tako v oblikovanje sistema nagrajevanja. Spodbujati je treba 

timsko delo. Trgovci pa si lahko pri ocenjevanju posameznih prodajalcev pomagajo tudi s 

tako imenovanimi skrivnostnimi kupci. Plačilni sistem mora biti zasnovan tako, da sezonska 

nihanja ne vplivajo na višino dohodkov. 

Preglednica 1: Koncept nagrajevanja prodajnega osebja  

 

Sestavni del 

 

Potrebe 

 
Osebni dohodek 

˗ uravnava razlike med razlikami v 
prodajnih področjih, 

˗ nagrajuje izkušnje in strokovnost. 

Provizija 
˗ motivira visoka prodajna prizadevanja, 

˗ spodbuja prodajni uspeh. 

Bonus 

˗ usmerja prodajne aktivnosti k strateškim 

ciljem, 

˗ priskrbi dodatno nagrado za dobre 

prodajalce, 
˗ spodbuja prodajni uspeh. 

 

Prodajno tekmovanje 

˗ stimulira dodatna prizadevanja pri 

določenih kratkoročnih ciljih. 

 

Osebne koristi 

˗ zadovoljujejo potrebe po varnosti, 

˗ vzdrţujejo konkurenčnost ponudbe. 

Vir: Tracy in Hudovernik 2002, 203. 

Poklic prodajalca zahteva vedno nove ideje in tehnike prodaje, s katerimi prodajalec laţje 

dosega zahtevane plane. Z vključenostjo prodajnega osebja v postopek lansiranja novega 

proizvoda v trgovinski prostor, bomo pri prodajalcu povečali občutek pomembnosti, 

pripadnosti in motivacije za delo. V današnjem času so visoko motivirani prodajalci 

konkurenčna prednost podjetja (Tracy in Hudovernik 2002, 171173).  

Izbira oblike nagrajevanja prodajnega osebja pomeni za lastnike teţjo nalogo, saj jih poleg 

dobička, ki ga ustvarijo s prodajo, zanima tudi zadovoljstvo kupcev. Velik poudarek je na 
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timskem delu, v katerega so vključeni vsi prodajalci. Sistemi nagrajevanja naj bi bili zato 

oblikovani tako, da nagrajujejo delo tako posameznega prodajalca kot tudi tima. Na izbiro 

oblike nagrajevanja vplivajo značilnosti prodajalcev, trţna strategija, plačilna politika 

konkurence in vrsta ponudbe. Ker prodajalcem denar pomeni veliko več kot ostalim 

poklicnim skupinam, je pomembno, da je sistem nagrajevanja usmerjen k denarnim 

nagradam. S trţno strategijo trgovci določajo razmerje med zadovoljstvom kupcev in 

ustvarjenim dobičkom. Pogosto prodajalci primerjajo svoje plače s plačami konkurenčnih 

trgovskih podjetij, kar v primeru večjih odstopanj lahko povzroči nezadovoljstvo. Pri izbiri 

oblike nagrajevanja je treba tudi upoštevati, koliko napora, znanja in izkušenj morajo 

prodajalci vloţiti, da določen izdelek prodajo (Zupan 2001, 257258). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Sestava plač prodajalcev glede na značilnosti prodajnega izdelka oz. storitve 

Vir: Zupan 2001, 258. 

3.1.1 Nematerialni motivacijski dejavniki 

Denar motivira zaposlene le do določene točke, imenovane točka udobja. Zaposlene, ki 

zasluţijo dovolj za lagodno ţivljenje, denar ne motivira več, zato morajo podjetja za 

spodbujanje zaposlenih uporabiti nematerialne motivacijske dejavnike. Med nematerialne 

motivacijske dejavnike uvrščamo nefinančno nagrajevanje, ki je lahko pohvala, priznanje in 

graja, tekmovanja, sodelovanje pri delu, sluţbeno vozilo, dodaten dan dopusta, moţnost 

napredovanja, odgovornost, moţnost izobraţevanja, moţnost soodločanja ipd. Pri 

nagrajevanju prodajnega osebja lahko trgovec uporablja tudi različne nagradne igre za 

zaposlene, s katerimi poveča moralo in motivacijo za delo. Uporaba nefinančnega 

Koliko 

posebnih 

znanj, ki jih 

teţko 

dobimo na 

trgu dela, je 

potrebnih za 

uspešno 

prodajo. 

 

Veliko 

 

 

Malo 

 

Visoka začetna plača, da 

privabi dobre prodajalce, in 

moţnost visokih nagrad, ki jih 

spodbujajo. 

Visoka začetna plača, da 

privabi dobre prodajalce. 

Nagrade so manj pomembne. 

Niţja začetna plača, toda 

visoke nagrade za uspešno 

delo. 

Preteţno le osnovna plača. 

Nagrade so manj pomembne. 

        Velik    Majhen 

Neposredni vpliv prodajalca na prodajo 

 



 

15 

nagrajevanja postaja pri motiviranju prodajnega osebja vse bolj zaţelena in pomembna (Đukić 

2009; Weis 2010). 

Skupina IRI Ljubljana (2017) deli nefinančne nagrade na notranje in zunanje. Med notranje 

nagrade spadajo osebna rast, zanimivo in odgovorno delo, moţnost skupnega sprejemanja 

odločitev. Med zunanje nagrade pa uvrščamo priznanja, pohvale, dobre odnose, ugodno klimo 

in fleksibilni delovni čas. Za tovrstne nagrade je značilno, da pozitivno vplivajo na kakovost 

dela in zadovoljstvo zaposlenih, nimajo pa vpliva na finančni poloţaj zaposlenega.  

3.1.2 Materialni motivacijski dejavniki 

Denar je eden izmed zelo močnih motivacijskih dejavnikov. Z njim zadovoljujemo svoje 

potrebe, ga potrebujemo in si ga ţelimo. Vendar pa denar kot motivator ne deluje na vse ljudi 

enako. Vlogo motivatorja predstavlja takrat, ko pričakujemo, da bomo za uspešno opravljeno 

delo finančno nagrajeni. Med materialne motivacijske dejavnike tako uvrščamo plačo, ki je 

lahko osnovna in variabilna, ugodnosti zaposlenih in različna nadomestila. Plača je povezana 

s poslovno uspešnostjo, znanjem in izkušnjami, lahko pa jim dodajo različne dodatke. Ti so 

lahko vključeni v osnovno plačo ali dodani v variabilni del plače. Sem sodi plačilo 

posameznikove uspešnosti, nagrade glede na učinek, bonusi, provizije, plačilo za izobrazbo, 

plačilo, povezano z odgovornostjo in zahtevnostjo dela, dodatek za nadurno delo, izmensko 

delo ipd. (Lipičnik in Meţnar 1998, 192199). 

Skupina IRI Ljubljana (2017) ob rezultatih raziskav navaja, da imajo denarne nagrade največji 

vpliv na učinkovitost in motivacijo zaposlenih. Denar lahko odločilno vpliva na 

posameznikovo odločitev pri iskanju in izbiri zaposlitve. Iz tega je razvidno, da je denar zelo 

pomemben dejavnik pri pridobivanju in ohranjanju kakovostnega kadra v organizaciji. Med 

oblike materialnih motivacijskih dejavnikov spada denarno finančno nagrajevanje, ki ga 

sestavljajo: osnovna plača, dodatek za preteklo delo, dodatek glede na pogoje dela, 

nadomestilo za bolniško odsotnost in dopust, plačilo za uspešnost posameznika in skupine. 

Materialne motivacijske dejavnike delimo na neposredne materialne prihodke in posredne 

materialne prihodke. Neposredni materialni prihodki so prihodki, ki jih zaposleni prejmejo v 

denarni obliki (osnovna plača, nagrade, bonusi, dodatki za ustvarjalnost, dodatki za osebni 

razvoj, deleţi od dobička ipd.). Posredni materialni prihodki pa so prispevki za pokojninsko in 

zdravstveno zavarovanje, šolnine, prevoz, štipendije, regres, boţičnica, sluţbeno vozilo, 

dodatno pokojninsko zavarovanje, plačana odsotnost z dela ipd. Za posredne materialne 

prihodke je značilno, da izboljšujejo materialni standard zaposlenega  (Uhan 2000, 32, pov. 

po Petković 2010, 4). 
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Fiksen osebni dohodek  

Fiksen osebni dohodek se običajno uporablja takrat, ko so prodajne aktivnosti teţko merljive 

(npr. prodaja zdravil). Je nagrada za čas, trud in napor, ki ga prodajno osebje nameni za 

prodajo (Tracy in Hudovernik 2002, 204). 

Preglednica 2: Fiksen osebni dohodek 

 

Prednosti 

 

Slabosti 

˗ laţji nadzor nad stroški, 

˗ fiksni stroški za podjetje, 

˗ maksimalni nadzor nad aktivnostmi 

prodajalcev, 

˗ večja lojalnost zaposlenih, 

˗ primeren predvsem za nove prodajalce, 

˗ enostavno vodenje in upravljanje, 

˗ ne nagrajuje dodatnega napora. 

˗ omejen učinek motivacije, če ni 

povezan z določenimi cilji, 

˗ nekateri prodajalci se ne bodo 

povsem potrudili, 

˗ ko je prodaja nizka, lahko postane 

visok strošek za podjetje, 

˗ potreben je zelo natančen nadzor, 

ker lahko preveč nagrajuje 

prodajalce. 

Vir: Tracy in Hudovernik 2002, 204. 

Čista provizija 

Prodajno osebje je plačano glede na prodajni rezultat, neodvisno od časa, truda in napora, ki 

ga zaposleni vloţijo v prodajo. Običajno je tovrstni način za prodajno osebje boljši kot fiksen 

osebni dohodek, saj omogoča višji osebni dohodek. V praksi trgovci največkrat uporabljajo 

kombinacijo osnovne plače in provizije (npr. prodaja od vrat do vrat). Višina provizije 

običajno predstavlja od 25 do 50 odstotkov prodaje, pri prodaji nepremičnin, avtomobilov 

ipd. pa od 5 do 14 odstotkov prodaje. Najpogosteje so provizije izplačane na mesečni ravni 

(Tracy in Hudovernik 2002, 204205). 
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Preglednica 3: Čista provizija 

Prednosti Slabosti 

˗ privlači bolj kvalificirane ljudi, 

˗ spodbuja večji prodajni napor, 

˗ spodbujajo samostojnost in 

samoiniciativnost, 

˗ računanje plač je preprosto,  

˗ ko je prodaja nizka, je tudi strošek 

plač nizek, 

˗ plačilo sledi potem, ko je bila prodaja 

ţe realizirana, 

˗ odstotek provizije se lahko spreminja 

od produkta do produkta. 

˗ majhen vpliv menedţerja na ne-

prodajne aktivnosti, ki jih prodajalci 

zapostavljajo, 

˗ prodajalci bolj »prodajajo« sebe kot 

podjetje, 

˗ dobro poskrbijo samo za najboljše 

stranke, 

˗ spremembe prodajnega mesta so 

nezaţelene in niso dobro sprejete, 

˗ zaradi manjše pripadnosti podjetju 

je večja fluktuacija, 

˗ med povprečnimi prodajalci in 

ostalimi zaposlenimi je šibka 

povezanost, 

˗ nadpovprečni zasluţek v časih dobre 

prodaje in majhen v času izven 

sezone. 

Vir: Tracy in Hudovernik 2002, 205. 

Kombinacija  

Govorimo o kombinaciji osnovnega osebnega dohodka in provizije. Osnovni osebni dohodek 

predstavlja varnost, provizija pa spodbuja motivacijo za doseganje zadanih ciljev. Je najbolj 

zaţelen sistem nagrajevanja. 

Preglednica 4: Kombinacija 

Prednosti Slabosti 

˗ prilagojen je ravni podjetja, 

˗ naraščanje odstotka provizije je 

progresivno, 

˗ laţje pospešujemo prodajo določenih 

izdelkov. 

˗ je bolj zahteven za vzdrţevanje, 

˗ zahteva posebna poročila in 

izračune, 

˗ oteţuje pravično nagrajevanje. 

Vir: Tracy in Hudovernik 2002, 206. 
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Bonusi  

Tracy in Hudovernik (2002, 206) navajata, da je bonus denar ali nagrada, ki ga prodajalec 

prejme za doseţene cilje. 

Denar, ki ga podjetje nameni za bonuse, naj ne bi presegal 10 odstotkov vrednosti denarja, 

namenjenega za nagrade prodajnega osebja. Običajno bonus predstavlja odstotek letnega 

dohodka. Vrednost bonusa je odvisna od rezultatov prodajnih aktivnosti. Pri tem velja 

opozoriti, da mora biti za pozitiven vpliv na motivacijo prodajno osebje seznanjeno z 

izračunavanjem bonusov. 

3.1.3 Motiviranje posameznika 

Pri motiviranju posameznega prodajalca je treba poznati njegove ţelje in potrebe, kar vodja 

doseţe z ustrezno komunikacijo in opazovanjem. Lahko se zgodi, da prodajalec zaradi 

različnih vzrokov ne ve, kaj hoče oz. kaj si ţeli. V tem primeru je naloga vodje, da mu pri tem 

pomaga s pogovori, predlogi in nasveti. Moţnost nadaljnjega izobraţevanja in usposabljanja 

je eno od pomembnejših dejavnikov, s katerim vodstvo lahko poveča motivacijo zaposlenega 

za delo (Denny 1997, 7981). 

Denny (1997, 8186) navaja nekaj zamisli, s katerimi lahko motiviramo in spodbujamo 

posameznika. Treba je: 

Biti dober poslušalec: za spodbujanje posameznika je treba biti do neke mere njegov zaupnik, 

si vzeti čas zanj, ga poslušati in spoštovati. 

Dokazati vrednost zaupanja: pomeni, da bo posameznikova skrivnost to tudi ostala. 

Znati presenetiti posameznika, ko nekaj dela dobro: opaziti, ko posameznik dobro opravi 

svoje delo in mu to tudi povedati. 

Pokazati vero v posameznika: spodbujati posameznika k doseţkom ter verjeti vanj in v njegov 

uspeh. 

Povedati pozitivno sporočilo: s sporočilom spodbujati, motivirati, navdihniti posameznika za 

delo. 

Spodbujati z izzivi: izzivi so lahko pozitivni ali negativni (primer: »Prepričan sem, da ti to ne 

bo uspelo.«) in v posamezniku zbudijo ţeljo, ki jih ţene k aktivnostim. Pri uporabi negativnih 

izzivov je treba paziti, da so izrečeno dobronamerno. 
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Biti previden z negativnimi izzivi: gre za izzive, ki so izrečeni na zajedljiv ali ţaljiv način. 

Uporabljajo se v skrajni sili in zelo redko. So zelo nevarna oblika motivacije, ki pa s pravim  

pristopom lahko da pozitiven rezultat. 

Izogibati se sarkazmu: sarkazem je teţje razumljiv in ga je mogoče pogosto napačno 

razlagati, zato na posameznika deluje nemotivacijsko. 

Veseliti se uspeha: uspešen vodja in dober motivator bo vesel uspeha svojega podrejenega. 

3.1.4 Motiviranje tima 

Pri timskem delu je treba postaviti cilje tako posameznemu prodajalcu kot celotnemu 

prodajnemu timu. Vsak prodajalec mora imeti svoj prodajni cilj, prav tako mora imeti svoj cilj 

prodajni tim. Poslovodja naj bi poskrbel za tekoče obveščanje prodajnega osebja o doseţeni 

prodaji. Za uspešno doseţen plan je treba prodajalce in prodajni tim ustrezno nagraditi, uspeh 

pa javno objaviti (Tracy in Hudovernik 2002, 218). 

Denny (1997, 8992) izpostavlja pet splošnih načel, ki jih je treba pri motiviranju tima 

upoštevati: 

Sposobnost tima: člani, ki sestavljajo tim, morajo biti sposobni za opravljanje dane naloge. 

Pripravljenost tima: člani tima morajo biti ustrezno usposobljeni, imeti ustrezno znanje in 

izkušnje za opravljanje naloge znotraj tima. 

Zagnanost tima: člani tima z delom ne smejo pretiravati, ne smejo ga imeti preveč, delo mora 

biti raznoliko. 

Vonj po uspehu: le srečni in zadovoljni posamezniki sestavljajo uspešen tim; uspeh je 

najboljši motivator. 

Odnos tima do dela: člani tima se morajo zavedati, da za delo, ki ga opravljajo, prejmejo 

plačilo.  

Tim predstavlja določeno število posameznikov oz. članov, ki so med seboj povezani in 

sodelujejo pri določeni nalogi. Cilj tima mora biti skupni, točno določen in dobro znan vsem 

članom. Ti morajo verjeti, da je ta dosegljiv ter da nagrada in priznanje za uspeh pripadata 

vsem članom tima. Okolje, v katerem tim deluje, mora biti ustrezno. Pozitivni odnosi med 

člani tima povečujejo delovno produktivnost, medtem ko negativni zmanjšujejo motivacijo, 

pripadnost ter posledično produktivnost dela. Zanimivo je dejstvo, da lahko samo ena 

negativna oseba v timu oz. član poruši pozitivno delovno klimo in zmanjša motivacijo za delo 

celotnega tima. Skupni odmori, druţenja izven dela, prijateljski odnosi ipd. ugodno vplivajo 

na produktivnost tima. Za uspešno opravljanje zadanih nalog mora imeti na voljo vso 
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potrebno opremo in pripomočke. Delovni prostori naj bodo prijetni in udobni, saj lahko 

pozitivno vplivajo na motivacijo za delo. Ustrezno motiviran tim lahko doseţe neverjetne 

rezultate. Uspešen vodja mora s člani tima deliti veselje in priznanje ob njihovem uspehu 

(Denny 1997, 8797).  

3.2 Vloga vodje pri motiviranju prodajnega osebja 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili vlogo poslovodje in direktorja oz. lastnika 

trgovine pri motiviranju prodajnega osebja.  

3.2.1 Vloga poslovodje  

Poslovodja je oseba, ki nosi veliko odgovornost, saj so od njega in njegovega načina dela 

odvisni prodajni rezultati. Odgovoren je za celotno poslovanje, kot so prodaja, zaloge, videz 

trgovine, sredstva in zaposleni. Poslovodja mora biti dober organizator dela, skrbeti mora za 

varnost in biti dober mentor in vzgled prodajnemu osebju. Zaposlene mora usmerjati, 

spodbujati in motivirati k doseganju zastavljenih ciljev. Med njegovimi temeljnimi nalogami 

so načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela. Zahtevnost nalog je odvisna od 

velikosti prodajne enote, zato dela poslovodje ne moremo posploševati, saj je to različno in 

odvisno od vrste in velikosti prodajalne. V nadaljevanju bomo opisali dva načina vodenja 

prodajnega osebja: avtokratski in demokratični način vodenja.  

Pri avtokratskem vodenju morajo prodajalci delati po navodilih poslovodje, ga ubogati in 

upoštevati njegove ukaze brez ugovorov, saj ima popolno moč in oblast. Pri vodenju in 

nadziranju ta uporablja negativno motivacijo. Nagrajuje najbolj ubogljive prodajalce in 

prodajalce, ki se mu na različne načine dobrikajo. Pri tovrstnem načinu vodenja prodajalci 

delajo le toliko, kot je potrebno. Če so pritiski  poslovodje prehudi, se prodajalci uprejo. 

Avtokratski način vodenja je značilen za poslovodje, ki si ţelijo oblasti. Njihovo obnašanje je 

vzvišeno, ne marajo sposobnih in samozavestnih prodajalcev.  

O demokratičnem načinu vodenja govorimo, kadar se poslovodja poistoveti s prodajalci. 

Podrejenim je zgled, jih ceni in spoštuje. Zaveda se pomena timskega dela in sodelovanja. 

Odločitve sprejema z njimi, spoštuje in upošteva njihova mnenja in pripombe. Tak način 

vodenja imenujemo tudi participativno vodenje. Komunikacija je dvosmerna. Prodajno osebje 

ţivi in diha s prodajalno. Motivacija je zaradi poloţaja članov prodajnega tima zelo visoka. 

Odnos med poslovodji in prodajalci temelji na sodelovanju, zaupanju in spoštovanju. Pri 

tovrstnem sistemu vodenja poslovodja uporablja pozitivne motivacijske dejavnike, kot so 

pohvala, nagrada, spodbuda ipd. Nevarnost demokratičnega načina vodenja se kaţe v dejstvu, 

da se demokracija lahko zaradi različnih vzrokov spremeni v anarhijo. Vodenje na osnovi 

polne svobode sodelujočih je model, ki se ga uporablja pri vodenju visoko motiviranih in 

sposobnih članih manjšega tima. Temelji na samostojnosti članov, vodja skrbi le za 
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povezovanje dela. Za demokratični način vodenja so značilna pravila, predpisi in dogovori, ki 

jih mora vsak prodajalec spoštovati, poslovodja pa nosi odgovornost upoštevanja teh 

(Malovrh in Valentinčič 1997, 123127). 

 

Slika 3: Avtokratski model vodenja 

Vir: Malovrh in Valentinčič 1997, 124. 

 

 

Slika 4: Demokratični način vodenja 

Vir: Malovrh in Valentinčič 1997, 126. 

Način vodenja je treba prilagajati potrebam posameznega prodajalca in prodajnega tima. Tako 

mora poslovodja prodajalca, ki ima ustrezno znanje, nima pa delovnih navad, z določeno 

mero zahtevnosti spodbujati, opozarjati in usmerjati. Na drugi strani pa mora biti poslovodja 

prodajalcu, ki ima dobre delovne navade, nima pa znanja in izkušenj, mentor. Prodajalca, ki 

ima ustrezno znanje, delovne navade in izkušnje, bo poslovodja vodil na način, da mu bo 

omogočil samostojno delo, mu zaupal in z njim redno komuniciral glede novih delovnih nalog 

(Malovrh in Valentinčič 1997, 127128). 
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3.2.2 Vloga trgovca – lastnika oz. direktorja 

Motivacija zaposlenih je področje, ki je zanimivo tudi za lastnike trgovin, saj motivacija 

zaposlenih vpliva na rezultate in uspeh podjetja. Metode za motivacijo zaposlenih so različne. 

Lahko so enkratnega ali dolgoročnega značaja. Pri motivacijskih metodah enkratnega značaja 

lastniki lahko najamejo zunanjega strokovno usposobljenega motivatorja ali pa vlogo 

motivatorja prevzamejo sami. Med motivacijske metode dolgoročnega značaja pa uvrščamo 

redne prodajne sestanke, na katerih se preverjajo prodajni rezultati zaposlenih, ter redna 

motivacijska usposabljanja, ki se običajno izvajajo nekajkrat letno (Agencija 41 2017).  

3.3 Vloga dobaviteljev pri motiviranju prodajnega osebja 

Dolgoročno sodelovanje trgovca z dobavitelji v obliki partnerstva prinese mnoge 

obojestranske koristi. Temeljiti mora na zaupanju in odprtosti ter redni komunikaciji in 

izmenjavi znanja v skupnih projektih. Tovrstno sodelovanje zmanjšuje stroške obeh strani. 

Trgovec mora dobavitelja za vstop v partnerstvo motivirati s predstavitvijo dodane vrednosti, 

ki jo ta prinaša (Kearney, Jovanovič in Bazianec 2008). 

Dobavitelji v skladu z dogovorom z lastniki trgovin ali poslovodji lahko sodelujejo pri 

motiviranju prodajnega osebja z nagrajevanjem. S tem spodbujajo prodajalce k pospeševanju 

prodaje njihovih izdelkov. Dobavitelji običajno nagrajujejo prodajno osebje z lastnimi izdelki 

in storitvami (Prodajalec.si). 

3.4 Uporaba slabih motivacijskih sistemov 

Po navedbi Đukića (2014), je kar nekaj slovenskih strokovnjakov mnenja, da slovenskih 

zaposlenih ne bi smeli nagrajevati. V večini podjetij so prodajalci nezadovoljni s plačami in 

sistemom nagrajevanja, kar pa vedno ne pomeni, da je sistem nagrajevanja v podjetju slab. Če 

prodajno osebje dosega prodajne cilje, poseganje v sistem nagrajevanja ni potrebno. 

3.4.1 Vrste slabih motivacijskih sistemov 

Đukić (2014) navaja pet oblik motivacije in nagrajevanja, ki pogosto delujejo neučinkovito in 

nemotivacijsko.  

 

»Nagrajevanje na osnovi ocene vodje.« Tak sistem nagrajevanja se pogosto izkaţe za 

neustreznega in nepoštenega, saj vodja nagradi prodajalca na osnovi subjektivnih ocen. 

Prodajno osebje pogosto ni seznanjeno z nalogami, ki jih morajo narediti, da bodo nagrajeni 

oz. ne poznajo ciljev, ki jih morajo doseči. Uporaba tovrstnih sistemov na prodajno osebje ne 

deluje motivacijsko. 
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»Prodajalci si med seboj kradejo stranke.« Govorimo o sistemu motiviranja oz. nagrajevanja 

prodajnega osebja, pri katerem je plača sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela, kjer je 

slednji odvisen od odstotka prodaje posameznega prodajalca. Nemalokrat se zgodi, da tovrstni 

sistem ne deluje motivacijsko, saj lahko povzroča rivalstvo med prodajalci in posledično 

negativno delovno klimo v poslovalnici. Tovrstni sistem krha odnose med zaposlenimi 

največkrat takrat, ko imamo v izmeni dva ali več prodajalcev. V tem primeru je smiselno 

uvesti sistem, kjer je variabilni del plače povezan z odstotkom prodaje celotnega tima. 

 

»Prodajalce plača ne motivira.« V tem primeru je treba razmisliti, ali je sistem motiviranja in 

nagrajevanja prodajnega osebja ustrezen. Na slabe prodajne rezultate lahko vplivajo različni 

dejavniki, ki niso vedno povezani z motiviranjem in nagrajevanjem zaposlenih. Pogosto je 

treba podrobno raziskati in preučiti tudi ostale dejavnike, kot so trg, konkurenca, ponudba 

blaga, poslovodja ipd. 

 

»Prodajalci dajejo preveč popustov.« Do tovrstnih situacij pride največkrat takrat, ko je plača 

prodajnega osebja odvisna od odstotka oz. količino prodanega blaga. V ţelji prodati čim več 

in posledično povečati svojo plačo, so prodajalci pripravljeni popuščati pri ceni. S tem 

povezano teţavo podjetje lahko odpravi s spremembo meril. 

 

»Vodje prodajalcev na terenu preveč prodajajo in slabo skrbijo za svojo ekipo.« Neredko se 

zgodi, da najboljši prodajalec napreduje v vodjo. Najboljši prodajalec pa nima vedno tudi 

vodstvenih sposobnosti in tovrstne geste se pogosto izkaţejo za manj uspešne oz. zgrešene. 

Pri tem velja opozoriti, da dobro vodstvo s pravilnim sistemom motiviranja in nagrajevanja 

lahko pravilno usmeri in spodbudi vodjo k doseganju odličnih skupinskih rezultatov, ki so 

zastavljeni in merjeni dolgoročno. 

3.4.2 Posledice slabih motivacijskih sistemov 

Trgovci lahko z uporabo slabih in neučinkovitih motivacijskih sistemov negativno vplivajo na 

zadovoljstvo prodajnega osebja in prodajno uspešnost. Po mnenju Đukića (2009) sta 

odsotnost nagrajevanja in subjektivno nagrajevanje dve največji napaki, ki jih trgovec lahko 

naredi pri motiviranju prodajnega osebja. Trgovec z neuporabo motivacijskih pristopov in 

sistemov nagrajevanja spodbudi in motivira najboljše prodajalce, da postanejo povprečni. 

Prav tako ne spodbudi najslabših prodajalcev k večji in boljši prodaji. S subjektivnim 

nagrajevanjem, pri katerem poslovodja nagrajuje prodajalce na osnovi osebnega mnenja, je 

lahko učinek nagrajevanja negativen in deluje na prodajno osebje nemotivacijsko. Poslovodja 

namreč pri ocenjevanju posameznega prodajalca zaradi vpliva določenih psiholoških vzvodov 

ne more podati realne in poštene ocene. 
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3.5 Vpliv motiviranja in nagrajevanja na zadovoljstvo in pripadnost prodajnega 

osebja 

Mihalič (2008, 316) navaja, da le zadovoljni zaposleni ustvarjajo uspešno in učinkovito 

podjetje. Ţelja vsakega prodajalca je, da bi bil z delom, ki ga opravlja, zadovoljen. Prav tako 

si vsak trgovec ţeli imeti zadovoljno prodajno osebje. Zadovoljstvo je neke vrste osnova za 

uspešnost, saj je podjetje uspešno le, če je večina zaposlenih v njem zadovoljnih. Posledično 

zadovoljni prodajalci ustvarjajo zadovoljne kupce. Zadovoljstvo zaposlenih lahko definiramo 

kot neke vrste pozitivno stanje, ki nastane kot posledica pozitivnega doţivljanja delovnega 

okolja. Na zadovoljstvo prodajalcev vplivajo različni motivacijski dejavniki, kot so plača, 

sodelavci, nadrejeni, delovni čas, sistem dela, nagrajevanje, moţnost usposabljanja ipd. 

Zadovoljen prodajalec pa ţal ni vedno tudi pripaden podjetju. Pripadnost lahko definiramo kot 

identifikacijo s poslanstvom podjetja in delovno etiko in se izraţa kot močan občutek 

pomagati podjetju pri doseganju ciljev tudi v kriznih časih. Pripadnost tako lahko razvijamo le 

ob zadovoljstvu zaposlenih in pomeni neke vrste nagrado poslovodji in podjetju kot potrditev 

za dobro vodenje prodajnega osebja. Velikokrat se zgodi, da nekoč zadovoljen prodajalec 

zaradi različnih razlogov postane nezadovoljen. V tovrstnih primerih je potrebno uvajanje 

ukrepov, s katerimi povečamo uspešnost prodajalca in prodajnega tima. Ukrepi morajo biti 

dobro premišljeni in skrbno načrtovani ter usmerjeni k povečanju zadovoljstva zaposlenih. 

Zaposleni morajo biti seznanjeni z načrtovanjem uvajanja ukrepov, prav tako morajo za 

uvedbo teh podati soglasje. 

Keenan (1996, 2426) navaja, da se zaposleni najbolj posvetijo svojemu delu takrat, ko so z 

njim zadovoljni. Na visoko stopnjo zadovoljstva pa vplivajo naslednji dejavniki: 

 občutek, da je delo pomembno, 

 odgovornost, povezana s kakovostjo opravljenega dela, 

 obveščenost o izvedbi. 

Vsi omenjeni dejavniki, ki povečujejo zadovoljstvo pri delu, posledično dvigajo motivacijo za 

delo. Po mnenju Keenan (1996, 6263) motiviranje zaposlenih pozitivno vpliva na kakovost 

dela, zadovoljstvo zaposlenih, ţeljo po delu, spremljanju izvedbe, dobro delovno ozračje. 

3.6 Vpliv motiviranja in nagrajevanja na poslovno uspešnost 

V nadaljevanju bomo opisali vpliv kulture in okolja, v katerem podjetje posluje na izbiro 

sistema nagrajevanj in predstavili nagrajevanje kot naloţbo v prihodnost podjetja. Predstavili 

bomo vpliv motiviranja in nagrajevanja na poslovno uspešnost. 
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3.6.1 Kultura v podjetju 

Sistem motiviranja nagrajevanja prodajnega osebja, ki ga trgovec uporablja je odvisen od 

kulture in okolja iz katerega podjetje izhaja. Po Lipičniku in Meţnarju (1998, 201) se analiza 

kulture podjetja nanaša na vrednote, ki izhajajo iz odnosa in razumevanja zaposlenih, 

organizacije, novosti, timskega dela ipd., norme oz. pravila, ki niso napisana (etika, odnosi, 

pripadnost ipd.), organizacijsko klimo, ki zadeva doţivljanje kulture v podjetju (zaupanje, 

svoboda govora, mnenja ipd.) in managersko presojo, ki se nanaša na managerjev stil vodenja 

(mehak ali trd, napreden ali nazadnjaški, razumevajoč ali nerazumevajoč ipd.). 

Lipičnik in Meţnar (1998, 201) delita podjetja v tri skupine:  

Branilci so podjetja, ki delujejo v stabilnem okolju z močno kulturo, normami in vrednotami. 

Organizacijska struktura je močna in birokratska. Uspešnost skoraj nima vpliva na plačo. 

Zlatosledci so podjetja z močnim vplivom na trgu. So inovativna, prilagodljiva in tekmovalna. 

Uspešnost močno vpliva na plačo. Managerji imajo prosto pot pri določanju plač in 

nagrajevanju zaposlenih. 

Analitiki so podjetja, ki delujejo tako na stabilnih kot nestabilnih trgih. Prilagajanje sistemov 

nagrajevanja je njihova stalnica in imajo značilnosti tako zlatosledcev in branilcev.  

3.6.2 Nagrajevanje kot naložba 

Človeški kapital za podjetje predstavlja največji in najpomembnejši kapital in je gonilo 

intelektualnega kapitala. Zavedanje pomembnosti človeškega kapitala se v podjetjih povečuje 

in se kaţe z vse večjim vlaganjem v zaposlene. Človeški kapital predstavlja posameznikove 

lastnosti, kot so izkušnje, znanje, sposobnosti, motiviranost, zanos, prilagodljivost ipd., in 

zaposlenemu dajejo zmoţnost in sposobnost kakovostno opravljati zadane naloge in voditi 

podjetje. Vse oblike nagrajevanja zaposlenih, tako nagrade, razne ugodnosti pri delu, pohvale 

in priznanja, predstavljajo naloţbo, prinašajo pozitivne rezultate in pozitivno vplivajo na 

poslovno uspešnost. Sistem nagrajevanja mora biti skrbno načrtovan in usklajen z ostalimi 

sistemi oz.  procesi v podjetju; izhajati mora iz strategije, vizije in ciljev podjetja (Mihalič 

2009, 38; Snoj 2016). 

Kadar gledamo na nagrajevanje kot naloţbo, zaposleni za podjetje niso zgolj strošek. 

Predstavljajo dodano vrednost in sodelujejo pri ustvarjanju in doseganju ţelenih ciljev 

podjetja. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da zaposleni pomenijo dodano vrednost le takrat, 

kadar je razmerje med stroškom in finančno koristjo, ki jo ta prinese podjetju, pozitivno. V 

tem primeru je vredno razmisliti o dodatnih moţnostih investiranja v zaposlenega, katerih 

posledice se nam bodo dolgoročno morda pozitivno obrestovale (Snoj 2016). 
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Moţnost dodatnega izobraţevanja in usposabljanja zaposlenih je eden od sistemov 

nagrajevanja, ki se ga podjetja vse pogosteje posluţujejo in spada med dolgoročne naloţbe 

podjetja. Za najbolj koristnega se izkaţe pogosto v kriznih situacijah, ko podjetje nujno 

potrebuje inovativen kader, s katerim lahko doseţe zadane cilje. Tovrstne naloţbe se vse 

pogosteje kaţejo kot najbolj koristne naloţbe podjetja, saj se podjetju z učinkovitimi in 

uspešnimi zaposlenimi posledično povečuje tudi ugled in priljubljenost na trgu dela (Snoj 

2016). 
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4 ANALIZA PRISTOPOV K MOTIVIRANJU PRODAJNEGA OSEBJA V 

IZBRANEM TRGOVSKEM CENTRU 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate raziskave, ki smo jih pridobili z anketnim 

vprašalnikom. Vprašanja so bila zastavljena na način, s katerim smo lahko ugotovili vrsto 

motivacijskih sistemov, ki jih uporabljajo trgovci, vključeni v raziskavo, in hkrati ugotovili 

zadovoljstvo anketiranega prodajnega osebja z obstoječim načinom motiviranja in 

nagrajevanja. 

4.1 Predstavitev raziskave 

Izbrani trgovski center sestavlja 70 poslovalnic z različno trgovsko ponudbo in skupaj  

zaposluje 600 oseb. S pomočjo anketnega vprašalnika smo raziskali področje motiviranja in 

nagrajevanja prodajnega osebja v izbranem trgovskem centru. V raziskavi je sodelovalo 54 

anketirancev iz 24 poslovalnic. Anketni vprašalniki so bili razdeljeni v tiskani obliki. 

Anketiranci so odgovarjali na 26 različnih vprašanj (glej Priloga 1  Anketni vprašalnik). V 

raziskavo so bili vključeni poslovodje, prodajalci in študenti. Zanimalo nas je predvsem, ali so 

pri delu, ki ga opravljajo motivirani in nagrajeni, ali so s sistemom motiviranja in 

nagrajevanja zadovoljni in ali zaznavajo doprinos posameznih motivacijskih dejavnikov na 

prodajno uspešnost. 

4.2 Analiza rezultatov raziskave 

 

Slika 5: Lastništvo  

Slika 5 kaţe, da je 69 % oz. 37 anketiranih oseb zaposlenih v slovenskem podjetju, 31 % oz. 

17 anketiranih oseb pa je zaposlenih v podjetju, ki je v tuji lasti. 
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Slika 6: Vrsta prodajne ponudbe 

Kot prikazuje slika 6, je med vsemi anketiranimi osebami 43 % oz. 23 oseb zaposlenih v 

trgovini z oblačili in obutvijo, 19 % oz. 10 oseb je zaposlenih v trgovini z izdelki za nego 

telesa, 15 % oz. 8 oseb prodaja prehranske izdelke, 11 % oz. 6 oseb prodaja izdelke za dom in 

gospodinjstvo, 11 % oz. 6 oseb je zaposlenih v storitveni delavnosti, 7 % oz. 4 osebe 

prodajajo modne dodatke, 6 % oz. 3 osebe prodajajo časopisje. 15 % oz. 8 oseb prodaja 

izdelke, ki niso bili navedeni med moţnimi odgovori. Pod moţen odgovor »drugo« so tako 

navedli prodajo cvetja, izdelava ključev in prodajo ovitkov za mobilne telefone. 

 

Slika 7: Funkcija v podjetju 

Slika 7 prikazuje, da je 44 % oz. 24 anketiranih oseb prodajalcev, 28 % oz. 15 anketiranih 

oseb je študentov, 20 % oz. 11 anketiranih oseb je poslovodij in 7 % oz. 4 anketirane osebe 

opravljajo delo namestnika poslovodje. 

Ob odgovorih na 4. vprašanje anketnega vprašalnika (glej Priloga 1  Anketni vprašalnik), ki 

se nanaša na vrsto zaposlitve anketirane osebe, smo ugotovili, da je 59 % oz. 32 anketiranih 

oseb v trgovskem podjetju zaposlenih, 30 % oz. 16 anketiranih oseb dela preko študentskega 

servisa in 11 % oz. 6 anketiranih oseb dela preko s. p. 
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Slika 8: Odstotek pri delu motiviranih oz. nemotiviranih oseb 

Slika 8 kaţe, da je 67 % oz. 36 anketiranih oseb pri delu motiviranih, 33 % oz. 18 anketiranih 

oseb pri delu ni motiviranih. 

 

Slika 9: Odstotek pri delu nagrajenih oseb 

Slika 9 kaţe, da 57 % oz. 31 anketiranih oseb za uspešno delo ni nagrajenih, 43 % oz. 23 

anketiranih oseb pa za uspešno opravljeno delo prejme nagrado. 

Na vprašanje, ki se nanaša na to, katero vrsto motivacije anketirana oseba osebno bolj ceni, je 

65 % oz. 35 anketiranih oseb odgovorilo, da bolj cenijo materialno vrsto motivacije, 35 % oz. 

19 anketiranih oseb pa bolj ceni nematerialno obliko motivacije. 
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Slika 10: Oblika nagrajevanja s strani poslovodje 

Slika 10 kaţe, da 83 % oz. 19 anketirani oseb od poslovodje za uspešno opravljeno delo 

prejme pohvalo, 57 % oz. 13 anketiranih oseb prejme dodatek k plači, 22 % oz. 5 oseb prejme 

izdelek iz trgovine, 13 % oz. 3 osebe prejmejo nagrado v obliki dodatnega popusta, 9 % oz. 2 

osebi sta nagrajeni s prostim dnevom, 4 % oz. 1 anketirana oseba pa prejme nagrado v obliki 

vrednostnega bona. 

 

Slika 11: Oblika nagrajevanja s strani lastnika oz. direktorja trgovine 

Kot kaţe slika 11, je 83 % oz. 19 anketiranih oseb od lastnika trgovine za uspešno opravljeno 

delo nagrajenih z dodatkom k plači, 48 % oz. 11 oseb prejme pohvalo, 17 % oz. 4 osebe 

prejmejo dodatni popust, 17 % oz. 4 osebe prejmejo vrednostni bon, 13 % oz. 3 osebe so 

nagrajene s potovanjem ali izletom, 9 % oz. 2 osebi prejmeta izdelek iz trgovine, 4 % oz. 1 

oseba je nagrajena s sprostim dnevom, 4 % oz. 1 osebi pa lastnik del zneska vplačuje v 

pokojninsko varčevanje. 
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Na vprašanje, ki se nanaša na zadovoljstvo z načinom nagrajevanja v poslovalnici, je 56 % oz. 

30 anketiranih oseb odgovorilo, da niso zadovoljni z načinom nagrajevanja, 41 % oz. 22 

anketiranih oseb pa je z načinom nagrajevanja v poslovalnici zadovoljnih. 

 

Slika 12: Vpliv nagrajevanja na motivacijo za delo 

Kot prikazuje slika 12, je 91 % oz. 49 anketiranih oseb mnenja, da nagrajevanje pozitivno 

vpliva na motivacijo za delo, 7 % oz. 4 osebe so mnenja, da nagrajevanje ne vpliva na 

motivacijo za delo. 

 

Slika 13: Vpliv denarne nagrade oz. dodatka k plači na motivacijo 

Kot je razvidno iz slike 13, je 78 % oz. 42 anketiranih oseb mnenja, da je denarna nagrada oz. 

dodatek k plači najboljša motivacija za delo, 22 % oz. 11 anketiranih oseb pa se s tem ne 

strinja. 
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Slika 14: Vpliv dejavnikov na prodajno uspešnost 

Kot prikazuje slika 14, so anketiranci ocenili, da omenjeni dejavniki vplivajo na prodajno 

uspešnost v naslednjem vrstnem redu: 

1.   plača, denarna nagrada, 

2.   dobra delovna klima, 

3.   motiviranje s strani nadrejene osebe, 

4.   dela prost dan ali vikend, 

5.   pohvala s strani nadrejene osebe, 

6.   nagrada: izdelek iz trgovine, 

7.   plačilo nadur, 

8.   s strani nadrejene osebe organizirano druţenje. 

Anketiranci so označevali vpliv dejavnikov na način, da so dejavnike razvrščali po vrstnem 

redu. Tako je najpomembnejši dejavnik dobil št. 1, naslednji št. 2, itd. Vsako številko so lahko 

uporabili samo enkrat. 

Na vprašanje, kjer so anketiranci morali navesti vrsto motivacije, ki bi bila po njihovem 

mnjenju zanje osebno najučinkovitejša, je večina anketirancev navedla, da je denarna oz. 

finančna nagrada najučinkovitejša vrsta motivacije, sledijo dobro vzdušje in delovna klima v 

trgovini ter dobri odnosi s sodelavci. Izpostavili so tudi moţnost izobraţevanja in 

napredovanja. 
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Slika 15: Odstotek zadovoljstva s prejetim mesečnim plačilom 

Slika 15 prikazuje, da 54 % oz. 29 anketiranih oseb ni zadovoljnih s prejetim mesečnim 

plačilom, 46 % oz. 25 oseb je s plačilom zadovoljnih. 

 

Slika 16: Višina mesečne neto plače 

Kot kaţe slika 16, 33 % oz. 18 anketiranih za svoje delo na mesečni ravni prejme med 638,00 

in 700,00 EUR, 31 % oz. 17 anketiranih oseb na vprašanje ni ţelelo odgovoriti, 15 % oz. 8 

oseb prejme med 701,00 in 800,00 EUR, 9 % oz. 5 oseb prejme med 801,00 in 900,00 EUR, 6 

% oz. 3 osebe prejmejo med 901,00 in 1.000,00 EUR in 6 % oz. 3 osebe prejmejo več kot 

1.001,00 EUR. 
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Slika 17: Vpliv višine mesečne plače na motivacijo za delo 

Slika 17 kaţe, da je 98 % oz. 53 anketiranih oseb mnenja, da plača vpliva na motivaciji za 

delo, 2 % oz. ena oseba se s tem ne strinja. 

Na vprašanje, povezanim s sestavo mesečne plače, je 67 % oz. 36 anketiranih oseb 

odgovorilo, da je njihova plača sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela, 33 % oz. 18 oseb 

ima fiksno plačo. 

 

Slika 18: Dejavniki vpliva na variabilni del plače 

Kot prikazuje slika 18, je 33 % oz. 18 anketiranih oseb odgovorilo, da je variabilni del plače 

odvisen od doseţenega mesečnega plana, 22 % oz. 12 oseb je odgovorilo, da je variabilni del 

vezan na odstotek celotne mesečne prodaje in je za vse zaposlene enak, 20 % oz. 11 oseb je 

odgovorilo, da je variabilni del odvisen od odstotka prodaje posameznega prodajalca,  pri 35 

% oz. 19 osebah je variabilni del plače odvisen na drugih dejavnikov (večinoma gre za delo 

preko študentskega servisa). 

Na vprašanje, ali plača, ki je povezana z vrednostjo prodanega blaga posameznega prodajalca, 

vpliva na odnose med zaposlenimi, je 43 % oz. 23 anketiranih oseb mnenja, da plača, ki je 

povezana z vrednostjo prodanega blaga posameznega prodajalca, negativno vpliva na odnose 

med zaposlenimi. 31 % oz. 17 oseb je mnenja, da omenjeni sistem pozitivno vpliva na 

odnose, 26 % oz. 14 oseb je mnenja, da tovrstni sistem nima vpliva na odnose med 

zaposlenimi. 
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Slika 19: Pogostost nagrajevanja 

Slika 19 kaţe, da 31 % oz. 17 anketiranih oseb ni nikoli nagrajenih, 28 % oz. 15 oseb prejme 

nagrado vsak mesec, 15 % oz. 8 oseb prejme nagrado 1-krat letno, 13 % oz. 7 oseb prejme 

nagrado vsak drugi mesec, 13 % oz. 7 oseb pa prejme nagrado 2-krat letno. 

Na vprašanje, ki je bilo povezano z izplačilom 13. plače oz. boţičnice, je 72 % oz. 39 

anketiranih oseb odgovorilo, da niso deleţni 13. plače oz. boţičnice, 28 % oz. 15 oseb pa je 

odgovorilo, da prejmejo 13. plačo oz. boţičnico. 

 

Slika 20: Vpliv dejavnikov na nemotiviranost za delo 

Kot prikazuje slika 20, so anketiranci ocenili, da omenjeni dejavniki vplivajo na 

nemotiviranost za delo v naslednjem vrstnem redu: 

1.   plača, 

2.   delovna klima, slabi odnosi med zaposlenimi, 

3.   nedosegljivi, previsoki prodajni plani, 

4.   delovni čas, 

5.   drugo. 

Anketiranci so označevali vpliv dejavnikov na način, da so dejavnike razvrščali po vrstnem 

redu. Tako je najpomembnejši dejavnik dobil št. 1, naslednji št. 2, itd. Vsako številko so lahko 

uporabili samo enkrat. 
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Na vprašanje, ali dobavitelji sodelujejo pri nagrajevanju, je 72 % oz. 39 anketiranih oseb 

odgovorilo, da jih dobavitelji ne nagradijo, 28 % oz. 15 oseb od dobaviteljev prejme nagrado  

za uspešno prodajo. Večina anketirancev, ki prejmejo nagrado od dobaviteljev, je navedla, da 

jih dobavitelj nagradi z materialno nagrado, največkrat z izdelkom, ki ga ta dobavlja. 

 

Slika 21: Motiviranje in nagrajevanje s strani dobaviteljev 

Kot kaţe slika 21, je 81 % oz. 44 anketiranih oseb mnenja, da so bolj motivirani in prejmejo 

več nagrad od lastnika trgovine kot od dobavitelja. 19 % oz. 10 oseb je mnenja, da so bolj 

motivirani in prejmejo več nagrad od dobaviteljev kot lastnika trgovine. 

4.3 Sklepne ugotovitve raziskave 

Na osnovi opravljene raziskave lahko potrdimo, da lastniki trgovin oz. direktorji še vedno 

namenjajo premalo pozornosti motiviranju in nagrajevanju prodajnega osebja. Prodajalci 

imajo po večini minimalne plače, prav tako so le redki deleţni 13. plače oz. boţičnice. 

Raziskava je pokazala, da je večina redno zaposlenih s svojo mesečno plačo nezadovoljnih, 

izjema so študenti, katerih plačilo je odvisno od števila opravljenih ur. Poslovodje največkrat 

motivirajo svoje podrejene s pohvalo in drugimi nematerialnimi motivacijskimi dejavniki, 

čeprav je raziskava pokazala, da je po mnenju prodajnega osebja materialna nagrada najboljši 

motivator. Ocenjujemo, da je razlog za to nizek osebni dohodek prodajalcev. Prav tako je 

zaskrbljujoč podatek, da je še vedno zelo velik odstotek prodajnih oseb, ki za uspešno prodajo 

nikoli niso nagrajeni (31 %). 

4.4 Preverjanje predpostavk  

 Ali prodajno osebje bolj ceni materialno ali nematerialno obliko nagrajevanja? 

 

Glede na rezultate raziskave lahko potrdimo, da večina anketiranih oseb (65 %) bolj ceni 

materialno obliko nagrajevanja. 

 

 Ali poslovodje pogosteje uporabljajo materialno ali nematerialno obliko nagrajevanja?  
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Večina anketiranih oseb (83 %) je navedla, da poslovodja pogosteje uporablja nematerialno 

kot materialno obliko nagrajevanja, in sicer pohvalo. 

 

 Ali lastniki trgovin oz. direktorji pogosteje uporabljajo materialno ali nematerialno 

obliko nagrajevanja? 

 

Večina anketiranih oseb (83 %) je navedla, da lastnik trgovine oz. direktor pogosteje 

uporablja materialno kot nematerialno obliko nagrajevanja, in sicer dodatek k plači. 

 

 Ali dobavitelji sodelujejo pri nagrajevanju prodajnega osebja? 

 

Z raziskavo lahko potrdimo, da dobavitelji redkeje sodelujejo pri nagrajevanju prodajnega 

osebja, saj je le 28 % anketiranih oseb potrdilo, da dobavitelji nagrajujejo zaposlene.  

 

 Ali nagrajevanje prodajnega osebja povečuje motivacijo za delo? 

 

Raziskava je pokazala, da nagrajevanje povečuje motivacijo za delo, saj je večina anketiranih 

oseb (91 %) na to vprašanje odgovorila pritrdilno. 

 

 Ali dobra delovna klima uspešno vpliva na prodajo? 

 

Z raziskavo lahko potrdimo, da dobra delovna klima uspešno vpliva na prodajo. Anketirano 

osebje je postavilo vpliv delovne klime na prodajno uspešnost na drugo najpomembnejše 

mesto, in sicer takoj za plačo ali denarno nagrado. 

 

 Ali plačilo prodajnega osebja na osnovi višine prodanega blaga posameznega prodajalca 

vpliva na odnose, vzdušje in delovno klimo v trgovini? 

 

Raziskava je pokazala, da plačilo prodajnega osebja na osnovi višine prodanega blaga 

posameznega prodajalca negativno vpliva na odnose, vzdušje in delovno klimo. 

 

 Ali obstajajo razlike v načinu motiviranja in nagrajevanja med domačimi in tujimi 

trgovskimi podjetji? 

 

Raziskava je pokazala, da slovenska podjetja pogosteje nagrajujejo prodajno osebje kot tuja 

podjetja. 53 % anketiranih oseb, zaposlenih v slovenskem podjetju, je za uspešno delo 

nagrajenih, od anketiranih oseb, ki so zaposlene v tujih podjetjih, pa le 38 %. Prav tako je 

raziskava pokazala, da je 74 % anketiranih oseb, ki so zaposlene v slovenskem podjetju, pri 

delu motiviranih in le 62 % anketiranih oseb zaposlenih v tujem podjetju. Izmed podjetij v tuji 
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lasti, so za uspešno delo nagrajeni le tisti prodajalci, ki prodajajo oblačila, obutev in izdelke 

za šport. Oblike motiviranja in nagrajevanja so večinoma enake  navajajo pohvalo, dodatek k 

plači in izdelek iz trgovine. 
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5 SKLEP 

V ţelji, da bi sledila in se prilagajala spreminjajočim trţnim razmeram, so podjetja prisiljena 

uporabljati najrazličnejše pristope, ki omogočajo dolgoročni obstoj na trgu. Lokacija in 

ponudba podjetja v času vse večje trţne konkurence nista več temeljna dejavnika za 

zagotavljanje konkurenčne prednosti, saj sodobna tehnologija omogoča posnemanje 

inovativnih idej v neverjetno hitrem času. Človeški kapital ima v podjetju vse pomembnejšo 

vlogo, kar se kaţe z vse večjim vlaganjem v zaposlene. Zadovoljstvo, pripadnost in lojalnost 

zaposlenih so posledica ustreznega vodenja podjetja. Uspešnost podjetja je tako v veliki meri 

odvisna od zaposlenih, saj predstavljajo človeški kapital in vplivajo na poloţaj podjetja na 

trgu. Stabilna podjetja z uspešnimi in zadovoljnimi zaposlenimi so na trgu delovne sile bolj 

zaţelena in priljubljena in pogosto nimajo teţav pri pridobivanju novega kadra.  

Motiviranje in nagrajevanje zaposlenih ima pri vodstvu vse pomembnejšo vlogo in 

predstavlja temelj za uspešno vodenje ljudi. Motivacija je sila, ki v posamezniku spodbudi 

pozitiven občutek, poveča voljo in da zagon za uresničitev zadanega cilja. Uporaba ustreznih 

motivacijskih sistemov v podjetju pozitivno vpliva na zaposlene in poslovno uspešnost. 

Motiviranje se lahko izvaja na različne načine, pri tem pa je pomembno, da je pristop ustrezen 

in povečuje zadovoljstvo prodajnega osebja in njihovo motivacijo za delo.  

Motivacija zaposlenih ima še posebej pomembno vlogo na področju trgovinske dejavnosti, saj 

je uspešnost prodaje v veliki meri odvisna od odnosa prodajnega osebja do strank. Prodajno 

osebje lahko motivirajo poslovodja, namestnik poslovodje, lastnik trgovine oz. direktor in ne 

nazadnje tudi dobavitelj. Za uspešne kolektive je značilno, da motivacija poteka tudi 

horizontalno, kar pomeni, da prodajalci s svojo pozitivno energijo in zagnanostjo motivirajo 

drug drugega in na ta način vzdrţujejo visoko stopnjo zadovoljstva na delovnem mestu. Pri 

tem velja opozoriti, da trgovci (lastniki trgovin) neredko razbijajo odlične kolektive s 

premestitvami posameznih prodajalcev v druge prodajne enote, z namenom, da bi oblikovali 

uspešen kolektiv tudi v ostalih poslovalnicah. Tovrstne poteze so se v preteklosti po večini 

izkazale kot nepremišljene, saj premestitve med prodajalci, ki sestavljajo uspešen kolektiv,  

niso zaţelene in so večinoma neuspešne. Takšna dejanja imajo lahko negativne posledice 

predvsem takrat, kadar govorimo o poslovalnicah, ki so na manj priljubljenih in odročnih 

lokacijah, kjer se je prodajno osebje daljše obdobje trudilo in borilo za uspeh.  

Raziskava, izvedena na osnovi anketnega vprašalnika, ki se nanaša na motivacijo prodajnega 

osebja v izbranem trgovskem centru, je pokazala, da je še vedno velik odstotek prodajalcev 

pri delu nemotiviranih, za dobro opravljeno delo pa tudi niso nagrajeni. Ugotavljamo, da 

prodajno osebje z načinom motiviranja in nagrajevanja ni zadovoljno. Poslovodje največkrat 

motivirajo prodajalce s pohvalo, čeprav imajo na voljo tudi druge, predvsem nematerialne 

oblike motiviranja, kot so prilagodljiv urnik, prosti dnevi (npr. ob rojstnem dnevu), prost 

vikend, moţnost uporabe mobilnih telefonov ob nujnih primerih ipd. Tovrstne manjše 

pozornosti pomenijo obliko motiviranja, ki za posameznika veliko pomeni. Lastniki trgovin 
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oz. direktorji največkrat motivirajo z dodatkom k plači, kar je sicer dobrodošlo in zaţeleno, 

vendar je njihova skrb za zaposlene, spoštovanje in poimensko poznavanje zaposlenih 

pogosto večji motivator kot dodatek k plači. To velja zlasti takrat, kadar prodajalci nimajo 

slabe plače. V določenih podjetjih pri motiviranju in nagrajevanju sodelujejo tudi dobavitelji. 

Ti se za sodelovanje lahko dogovorijo s poslovodjo ali lastnikom trgovine. Tovrstno 

sodelovanje je zaţeleno, saj zniţuje stroške na obeh straneh. Raziskava je pokazala, da 

prodajno osebje najbolj ceni finančno obliko nagrajevanja. Rezultati raziskave kaţejo, da 

plačilo prodajalcev povezano z višino prodanega blaga posameznega prodajalca, negativno 

vpliva na odnose med zaposlenimi. Dobra delovna klima pa sodi med dejavnike z pozitivnim 

vplivom na uspešnost prodaje.  

V današnjem času je pri vse več trgovinah vidno pomanjkanje kadra. Zaradi izredno nizkega 

osebnega dohodka na področju trgovinske dejavnosti zanimanje za tovrstna delovna mesta 

upada. V trgovinah, ki se nahajajo v trgovskih centrih, starih mestnih jedrih in turističnih 

središčih, je delovni čas prodajnega osebja dejavnik, ki trgovcem oteţuje pridobivanje  

ustreznega kadra. Omenjeni problem je rešljiv s sistematično uvedbo ukrepov, s katerimi je 

moţno omiliti ali odpraviti teţave s kadrovanjem. Spremembe na področju delovnega časa so 

rešljive z zadostnim številom zaposlenih. Predvsem ob vikendih in sezonsko povezanih 

obdobjih si trgovci lahko pomagajo tudi s študenti. Plačilo prodajnega osebja mora biti 

stimulativno, kar trgovci doseţejo z uvedbo variabilnega dela plačila, ki je povezano z  

uspešnostjo prodaje. Delovni čas in višina plače sta namreč dejavnika, ki imata pri iskalcih 

zaposlitve zelo pomembno vlogo. 

Boţičnica oz. 13 plača je ena od oblik, s katerimi trgovci lahko dodatno motivirajo svoje 

zaposlene. Ugotavljamo, da večina trgovcev ne izplačuje boţičnice oz. 13. plače. Menimo, da 

bi bilo izplačilo tega smiselno, še posebej pri trgovcih, ki med letom, kljub dobrim prodajnim 

rezultatom, ne nagrajujejo prodajnega osebja.  

Trgovci se lahko prilagajajo spremembam na trgu z rednim usposabljanjem prodajnega 

osebja. Na trgu je vse več ponudnikov najrazličnejših vrst izobraţevanj za zaposlene, ki 

udeleţence seznanjajo z novostmi in novimi tehnikami prodaje. Nemalo je trgovin, ki so svoje 

področje prodaje razširili na splet, kjer si pomagajo z uporabo druţbenih omreţij, kot sta 

Facebook in Instagram.  

Moţnost napredovanja je dejavnik, ki po mnenju prodajnega osebja povečuje motivacijo za 

delo. Trgovci, ki omogočajo napredovanje, so med iskalci zaposlitve bolj priljubljeni. Sem 

spadajo predvsem večja trgovska podjetja, ki se hitro širijo. 

Ţal še vedno veliko trgovcev zanemarja pomembnost motiviranja in nagrajevanja zaposlenih. 

Pri tem se zastavljajo najrazličnejša vprašanja o razlogih za tovrstni način vodenja. Sklepamo, 

da so temeljni razlogi trije: pohlep lastnikov, ki ţelijo večinski deleţ obdrţati zase, slabo 
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poslovanje podjetja, ki si dodatnih stroškov ne more privoščiti, ali pa lastnikom enostavno 

primanjkuje ustreznega znanja in občutka na področju vodenja trgovskega podjetja.  

Ob zaključku bi ţeleli poudariti razseţnost vpliva uporabe ustrezne oblike motiviranja v 

podjetju. Motivirani zaposleni so zadovoljni zaposleni, ki imajo svoje delo radi, ga cenijo in 

spoštujejo. Pristop zadovoljnega in dobro motiviranega prodajalca se močno razlikuje od 

pristopa nezadovoljnega prodajalca, kar lahko stranke tako opazijo kot občutijo. Samo 

zadovoljni prodajalci ustvarjajo zadovoljne kupce, ki postanejo zvesti tako prodajalcu kot 

trgovini. Govorimo o pozitivnem vplivu na lojalnost (prodajalcev in kupcev), konkurenčno 

prednost, dobro ime, naraščajočo trţno vrednost, boljšo prodajo in posledično boljše poslovne 

rezultate. Menimo, da ima uporaba motivacije res velike učinke na različna področja v 

podjetju, ki so preveč pomembna, da bi jih lahko zanemarjali, kar še posebej velja za področje 

trgovinske dejavnosti. 

 





43 

LITERATURA 

 

Adair, John. 1998. Effective leadership. London: Pan Books. 

Agencija 41. 2017. Metode za motivacijo zaposlenih. Http://www.agencija41.si/metode-za-

motivacijo-zaposlenih/ (10. 6. 2018). 

Avbar, Denis. 2016. Motivacija na delovnem mestu in vpliv le te na učinkovitost dela. 

Http://www.fos-unm.si/media/pdf/ruo/2016-5-3/ruo_040_koncni.pdf (29. 5. 2018). 

Cooper, Robert and Ayman Sawaf. 1997. Emotional intelligence in leadership and 
organizations. New York: Berkley. 

Denny, Richard. 1997. O motivaciji za uspeh. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Daft, Richard in Doroty Marcic. 2011. Management. South – Western: Cengage Learning. 

Dimovski, Vlado in Sandra Penger. 2008. Temelji managementa. Harlow (Essex): Pearson 

Education. 

Dimovski, Vlado, Sandra Penger, Judita Peterlin, Barbara Grah, Dunja Turk, Klemen 

Šalamon in Matej Grošelj. 2014. Temelji managementa in organizacije. Ljubljana: 
Ekonomska fakulteta. 

Đukić, David. 2009. Intervju: Kako doseči primerno plačevanje in nagrajevanje prodajnega 

osebja. Https://akademija.finance.si/257805 (9. 6. 2018). 

Đukić, David. 2014. Pasti in priložnosti nagrajevanja prodajnega osebja. 

Http://www.uspesna-prodaja.com/Clanki/Pasti-in-priloţnosti-nagrajevanja-prodajnega-

osebja (20. 4. 2018). 

Đukić, David. 2017. 10 nasvetov za nagrajevanje prodajnega osebja. 

Https://akademija.finance.si/8858608?cctest& (20. 4. 2018). 

Kearney, Andrew Thomas, Melanie Jovanovič in Zlatko Bazianec. 2008. Stikanje 

dobaviteljev je preživeto. Sodelujte! Https://www.finance.si/216371 (10.6.2018). 

Keenan, Kate. 1996. Kako motiviramo. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Krumpačnik, Nejc. 2017. Vrste motivacije – katera vam najbolj ustreza? 

Https://motiviran.si/vrste-motivacije/ (20. 4. 2018). 

Lipičnik, Bogdan in Drago Meţnar. 1998. Ravnanje z ljudmi pri delu. Ljubljana: Gospodarski 

vestnik. 

Malovrh, Milena in Joţe Valentinčič. 1997. Psihologija v trgovini. Ljubljana: Center za 

tehnološko usposabljanje. 

Merkač Skok, Marjana. 2005. Osnove managementa zaposlenih. Koper: Fakulteta za 

management. 

Mihalič, Renata. 2006. Management človeškega kapitala. Škofja Loka: Mihalič in partner. 

Mihalič, Renata. 2008. Povečajmo zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. Škofja Loka: 

Mihalič in Partner. 

Mihalič, Renata. 2009. Izmerimo in razvijmo intelektualni kapital organizacije. Škofja Loka: 

Mihalič in Partner. 

http://www.agencija41.si/metode-za-motivacijo-zaposlenih/
http://www.agencija41.si/metode-za-motivacijo-zaposlenih/
http://www.fos-unm.si/media/pdf/ruo/2016-5-3/ruo_040_koncni.pdf%20(29
https://akademija.finance.si/257805%20(9
http://www.uspesna-prodaja.com/Clanki/Pasti-in-priložnosti-nagrajevanja-prodajnega-osebja
http://www.uspesna-prodaja.com/Clanki/Pasti-in-priložnosti-nagrajevanja-prodajnega-osebja
https://akademija.finance.si/8858608?cctest&
https://www.finance.si/216371
https://motiviran.si/vrste-motivacije/


 

44 

Pavšek, Ula. 2010. Motivacija na delovnem mestu. Diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za druţbene vede. 

Petković, Ljiljana. 2010. Nagrajevanje in motivacija zaposlenih. Diplomsko delo, Kranj: 

B&B Višja strokovna šola. 

Pogačnik, Vid. 2000. Uporaba lestvice delovnega zadovoljstva v slovenskih podjetjih. 

Ljubljana: Psihološka obzorja. 

Prodajalec.si. Kako učinkovito motivirati prodajalce? Https://prodajalec.si/prodajni-

trening/nagrajevanje-prodajalcev/25-nagrajevanje-prodajalcev.html (10. 6. 2018). 

Skupina IRI Ljubljana. 2017. Pomen finančnih in nefinančnih nagrad. Http://www.iri-

lj.si/gradivo/clanki/158-pomen-financnih-in-nefinancnih-nagrad (17.6.2018). 

Snoj, Tjaša. 2016. Nagrajevanje zaposlenih je naložba, ne strošek. 
Https://bankazapodjetnike.si/novice/cloveski-viri/nagrajevanje-zaposlenih-nalozba-ne-

strosek/ (3. 6. 2018). 

Tracy, Brian in Janez Hudovernik. 2002. Kako zgraditi zmagovalni prodajni tim. Bled: 

Vernar Counsulting. 

Uhan, Stane. 2000. Vrednotenje dela II. Kranj: Moderna organizacija. 

Weis, Lidija. 2010. Prodaja. Ljubljana: Zavod IRC. 

Zupan, Nada. 2001. Nagradite uspešne. Ljubljana: GV Zaloţba. 

 

https://prodajalec.si/prodajni-trening/nagrajevanje-prodajalcev/25-nagrajevanje-prodajalcev.html
https://prodajalec.si/prodajni-trening/nagrajevanje-prodajalcev/25-nagrajevanje-prodajalcev.html
http://www.iri-lj.si/gradivo/clanki/158-pomen-financnih-in-nefinancnih-nagrad
http://www.iri-lj.si/gradivo/clanki/158-pomen-financnih-in-nefinancnih-nagrad
https://bankazapodjetnike.si/novice/cloveski-viri/nagrajevanje-zaposlenih-nalozba-ne-strosek/
https://bankazapodjetnike.si/novice/cloveski-viri/nagrajevanje-zaposlenih-nalozba-ne-strosek/


45 

PRILOGE  

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





  Priloga 1 

 

Fakulteta za management Koper 

Jožica Thaler 

Diplomsko delo: Motivacija prodajnega osebja v izbranem trgovskem centru 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK JE ZAUPNE NARAVE IN BO UPORABLJEN 

IZKLJUČNO ZA SKUPNO ANALIZO MOTIVIRANJA PRODAJNEGA OSEBJA S 

STRANI VODIJ OZ. LASTNIKOV TRGOVIN V IZBRANEM TRGOVSKEM 

CENTRU. 

 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK: 

 
Ustrezno obkrožite in dopišite! 

 

 

1. Ali je lastnik poslovalnice slovensko ali tuje podjetje? 

a) slovensko 

b) tuje  

 

 

2. Vrsta prodajne ponudbe: 

a) oblačila, obutev, šport 
b) modni dodatki 

c) gostinstvo 

d) zdravje, lepota, nega 

e) tehnika, izdelki za dom in gospodinjstvo 

f) publikacije, knjige, časopisi 

g) market, trgovina z ţivili 

h) storitve 

i) drugo_____________________________________________________________ 

 

 
3. Kakšno funkcijo imate v poslovalnici? 

a) poslovodja 

b) namestnik/namestnica oz. pomočnik/pomočnica poslovodje  

c) prodajalec/prodajalka oz. svetovalec/svetovalka  

d) pomoč pri prodaji, študent/študentka                                                                 

 

 

4. Vrsta zaposlitve: 

a) zaposlen/a 

b) delo preko študentskega servisa 

c) s. p. 

d) drugo_____________________________________________________________ 

 

 

5. Ali ste pri delu, ki ga opravljate, motivirani? 

a) da 
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b) ne 

 

 
6. Katere vrste motivacijo vi osebno bolj cenite? 

a) materialno 

b) nematerialno 

 

7. Ali ste za nadpovprečno uspešno delo nagrajeni? 

a) da 

b) ne 

 

 

8. Na to vprašanje odgovorite samo v primeru, če ste na prejšnje vprašanje (št. 7) 

odgovorili z DA: 
Obkroţite vrste nagrajevanja s strani poslovodje: 

a) pohvala 

b) dela prosti dan ali vikend 

c) dodatek k plači 

d) vrednostni bon 

e) izdelek iz trgovine 

f) dodatni popust 

g) potovanja, izleti 

h) skupno druţenje izven delovnega časa 

i) drugo_____________________________________________________________ 
 

 

9. Na to vprašanje odgovorite samo v primeru, če ste na vprašanje št. 7 odgovorili z DA: 

Obkroţite vrste nagrajevanja s strani lastnika oz. direktorja trgovine: 

a) pohvala 

b) dela prosti dan ali vikend 

c) dodatek k plači 

d) vrednostni bon 

e) izdelek iz trgovine 

f) dodatni popust 

g) potovanja, izleti 
h) pokojninsko varčevanje (nekatera podjetja določeni znesek vsak mesec za vsakega 

zaposlenega nakaţejo pokojninski druţbi) 

i) drugo_____________________________________________________________ 

 

 

10. Ali ste z načinom nagrajevanja v vaši poslovalnici zadovoljni? 

a) da 

b) ne 

 

 
11. Ali ste mnenja, da nagrajevanje pozitivno vpliva na vašo motivaciji za delo? 

a) da 

b) ne 
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12. Ali ste mnenja, da je najboljša motivacija za vas osebno denarna nagrada oz. dodatek k 

plači? 

a) da 
b) ne 

 

 

13. Razvrstite vpliv spodnjih dejavnikov na prodajno uspešnost za vas osebno. Pred 

posamezno vrsto napišite številko glede na vpliv za vas osebno. Najbolj pomemben 

dejavnik naj ima št. 1, naslednji št. 2,…Vsaka številka je lahko uporabljena samo 

enkrat. 

 

_____ motiviranje s strani nadrejene osebe 

_____ dobra delovna klima, dobri odnosi s sodelavci 

_____ plača, denarna nagrada, oz. dodatek k plači 
_____ dela prost dan ali vikend 

_____ pohvala s strani nadrejene osebe 

_____ nagrada: izdelek iz trgovine, darilni bon, simbolična materialna nagrada 

_____ s strani nadrejene osebe organizirano druţenje izven delovnega časa (športne 

aktivnosti, izleti, večerje,…) 

_____ plačilo nadur 

 

 

14. Kakšne vrste motivacija bi bila po vašem mnenju najbolj učinkovita za vas osebno?  

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

15. Ali ste z rednim mesečnim plačilom, ki ga prejemate, zadovoljni? 

a) da 

b) ne 

 

 

16. Obkroţite višino vaše neto plače (brez prevoza in prehrane): 
a) med 638 in 700 EUR 

b) med 701 in 800 EUR 

c) med 801 in 900 EUR 

d) med 901 in 1.000 EUR 

e) več kot 1.001 EUR 

f) ne ţelim odgovoriti 

 

 

17. Ali ste mnenja, da višina mesečne plače vpliva na motivacijo za delo? 

a) da 
b) ne 

 

 

18.  Ali je vaša plača fiksna ali variabilna? 

a) fiksna (vsak mesec ista, se ne spreminja) 
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b) sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela 

 

 
19. Od česa je odvisen variabilni del plače? 

a) od doseţenega mesečnega plana 

b) % od celotne mesečne prodaje in je za vse zaposlene enak 

c) % od vrednosti prodaje posameznega prodajalca   

d) drugo_____________________________________________________________ 

 

 

20. Ali ste mnenja, da plača, ki je vezana na vrednost prodanega blaga posameznega 

prodajalca, vpliva na odnose med zaposlenimi? Pozitivno ali negativno? 

a) da, pozitivno 

b) da, negativno 
c) ne vpliva 

 

 

21. Kako pogosto prejemate nagrade za uspešno prodajo (dodatek k plači, stimulacijo, 

darila, bone)? 

a) vsak mesec 

b) vsak drugi mesec 

c) 2-krat letno 

d) 1-krat letno 

e) nikoli 
 

 

22. Ali ste deleţni 13. plače oz. boţičnice? 

a) da 

b) ne 

 

 

23. Razvrstite po pomembnosti. Kaj za vas osebno najbolj vpliva na nemotiviranost za 

delo? Pred najpomembnejši  dejavnik napišite št. 1, pred naslednjega št. 2,… Vsaka 

številka je lahko uporabljena samo enkrat. 

 
_____ delovna klima, slabi odnosi med zaposlenimi 

_____ plača 

_____ delovni čas 

_____ nedosegljivi, previsoki prodajni plani 

_____ drugo__________________________________________________________ 

 

 

24. Ali ste za uspešno prodajo nagrajeni tudi s strani dobaviteljev oz. poslovnih 

partnerjev? (Primer: lastnik oz. direktor se lahko dogovori z določenim dobaviteljem 

za pospeševanje prodaje njegovih izdelkov v določenem obdobju. Dobavitelj v tem 
primeru lahko motivira prodajno osebje z nagrado,…) 

a) da 

b) ne 
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25. Napišite obliko nagrajevanja s strani dobaviteljev oz. poslovnih partnerjev, če ta 

obstaja: 

 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

26. Ali ste mnenja, da ste bolj motivirani oz. prejmete več nagrad s strani dobaviteljev kot 

s strani lastnika trgovine? 

a) da 

b) ne 

 

 

ZAHVALJUJEM SE VAM ZA SODELOVANJE! 

 


