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POVZETEK
V diplomskem delu sem povezala znanje o motivaciji in motivacijskih teorijah s plačilnim
sistemom in raziskavo, ki sem jo opravila v obravnavanem podjetju s poudarkom na
ekonomski motivaciji. Motivacija predstavlja silo, ki poganja celoten svet in nam pomaga,
da svoje delo zaradi določenih motivov sploh opravljamo. Pri motivaciji poznamo tudi
dejavnike, ki dodatno vplivajo na našo intenzivnost opravljanja neke dejavnosti in
približevanja določenemu cilju. Motivacija je zelo pomembna pri zaposlenih, saj če so
dobro motivirani, so tudi bolj produktivni, določene cilje dosežejo hitreje. Delo, ki ga
opravljamo, nam predstavlja zaslužek, s katerim lahko kupimo hrano in ostale življenjsko
potrebne dobrine. Ko je naša
plača boljša, več možnosti imamo, da si lahko privoščimo
luksuzne dobrine, potovanja in še kaj. Plača predstavlja mesečni zaslužek. Ločimo jo na
osnovni fiksni in spremenljivi variabilni del. Dobro motivacijo posamezniku v določenem
plačilnem sistemu predstavlja spremenljivi ali variabilni del plače. Dodatne nagrade in
bonusi zaposlene močno spodbujajo k doseganju njihovih ciljev in možnostim doseganja
dobre plače glede na državno povprečje. Cilj naloge je bil raziskati motiviranost tržnikov s
poudarkom na ekonomski motivaciji. Torej ugotoviti, kakšen dejavnik tržnikom predstavlja
denar, ki, kot pravijo, je še vedno vladar sveta.
Ključne besede: motivacija, motiv, motivacijska teorija, motivacijski dejavniki, plačilni
sistem, plača
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SUMMARY
RESEARCH ON THE MOTIVATION OF MARKETERS WITH FOCUS ON ECONOMIC
MOTIVATION
Through the thesis I linked the knowledge of motivation and motivational theory with the
payment system and research carried out in the company X with the focus on economic
motivation. Motivation represents the force that drives the whole world and helps us to do
our work. At motivation there are also other factors which further affect the intensity of
our activities and bring us closer to a certain goal. Motivation is very important for the
employees who are more productive and faster reach certain goals when they are
motivated. The work we do brings us the income, which we later spend for food and
other necessary goods. More than we earn, more options we have to afford luxury goods,
traveling and other. Salary represents our monthly income. We divide our salary on fixed
and variable part. Variable part of salary represents the motivation for the individuals in a
given payment system. Additional awards and bonuses highly encourage the employees
to achieve their goals and the possibility to reach the income higher than the national
average. The goal of this study was to explore the motivation of marketers with a focus
on economic motivation and determine which factor represents money, which is as they
say still the ruler of the world.
Key words: motivation, motive, motivational theory, motivational factors, payment
system, salary
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1 UVOD
Slaba dostopnost financiranja, zadolženost slovenskih podjetij, počasno ukrepanje vlade,
plačilna nedisciplina, brezposelnost, šibko investiranje, težave v gradbeništvu in verižni
stečaji so težave, ki trenutno opisujejo slovensko gospodarstvo. Svetovna gospodarska in
finančna kriza sta Slovenijo, ki predstavlja majhno in odprto gospodarstvo, resno prizadeli.
Najrazličnejše spremembe na trgu zahtevajo od vodstva podjetij nenehno prilagajanje in
hitro odzivnost. V današnjem konkurenčnem okolju predstavljajo motivirani zaposleni
močan dejavnik uspeha.
Motivacija zaposlenih je med krizo še toliko bolj pomembna, saj dnevno odpuščanje
zaposlenih vliva v kosti strah in negotovost. Na drugi strani se mladi soočajo s težavo prve
zaposlitve, ki je v tem trenutku podobna zadetku na loteriji. Nekaj več možnosti imajo z
delom preko študentskega servisa, kar pa delodajalcu predstavlja izziv pri motiviranosti
študenta, če v njem prepoznajo dobrega delojemalca, saj ta lahko vsak trenutek odide.
Namen diplomskega dela je raziskati motiviranost zaposlenih s poudarkom na ekonomski
motivaciji. Izhodišče teorije je, da človek dela zato, da bi zaslužil, saj denar ali materialne
dobrine motivirajo človeka, da opravi tisto aktivnost, ki je pogoj za plačilo. Ljudje
potrebujejo denar in si ga tudi želijo. To je močan, vendar ne edini motivator. Preučiti
želim pojem motivacije in ugotoviti, kaj zaposlene v obravnavanem podjetju motivira, in
glede na povprečno starost zaposlenih do 30 let povezati, kolikšno moč motivacije
predstavlja denar, kakšno motivacijo zaposlenim predstavljata plačilni sistem in
nagrajevanje.
Cilj diplomske naloge je raziskati motivacijo zaposlenih s poudarkom na ekonomski teoriji.
Sistem nagrajevanja vključuje finančne nagrade in ugodnosti pri delu, ki skupaj pomenijo
celotni sistem nagrajevanja. Želim raziskati, kako dobro zaposleni poznajo sistem
nagrajevanja in koliko jih ta motivira. Zanima me, koliko dodatki k osnovni plači vplivajo
na motivacijo in ali so zaposleni v podjetju sploh motivirani. Ugotoviti želim, kako lahko s
pomočjo motivacijskih teorij in sistemom nagrajevanja vplivamo na njihovo motivacijo.
Metode, ki jih bom uporabila v diplomskem delu, so metoda primera, anketni vprašalnik
ter analiza in sinteza.
Diplomsko delo poleg uvoda, zaključka, navajanja literature in prilog sestavlja šest
poglavij o motivaciji dela. Predstavila bom motivacijske teorije, motivacijske dejavnike, se
navezala na pojma vrednote in denar ter orisala pomembnejše plačilne sisteme. V
nadaljnjih desetih poglavjih bom predstavila plačilni sistem v obravnavani organizaciji,
kako je sestavljena plača in kateri so njeni sestavni deli, nato pa opisala stimulativni
variabilni del plačilnega sistema in neekonomske motive. V dvanajstem poglavju bom
opisala zasnovo in izvedbo raziskave ter pojasnila rezultate. Prikazala bom tudi dosežene
rezultate raziskave in v poglavju preveritev hipotez zavrgla ali potrdila dane hipoteze.
1

2 MOTIVACIJA
»Danes je v vse bolj konkurenčnem poslovnem svetu visoko motivirana delovna sila,
bistvenega pomena za vsako organizacijo, ki želi dosegati dobre rezultate. Znanje, kako
motivirati druge zaposlene je postala bistvena spretnost managerjev.« (Heller, 1998, str.
5)
Za nas je bistveno vprašanje, kaj sploh je motivacija in kako so jo tisti, ki jo preučujejo,
opredelili.
»Različne smeri in raziskovalni pristopi namreč pojem motivacije razlagajo zelo različno,
pa vendar se vsi skladajo v opredelitvi, da je motivacija:
•

občutena oziroma doživljenjska napetost, ki je usmerjena k ali proti nekemu
ciljnemu objektu;

•

notranji proces, ki vpliva na smer, vztrajnost in intenzivnost k cilju usmerjenega
vedenja;

•

specifična potreba, želje ali hotenje, kot npr. lakota, želja ali dosežek, ki spodbudi
k cilju usmerjeno vedenje

Z drugimi besedami, motivacija je psihološki proces, ki se nanaša na vedenje in z njimi
povezana čustva, misli, stališča, pojmovanja, prepričanja in druge psihične vsebine. Pri
tem nas zanimajo predvsem vzroki in nameni našega vedenja.« (Grum in Musek, 2009,
str. 15,16)
»Beseda motivacija izvira iz latinske besede 'movere' in pomeni gibati se. Motivacija je
proces, ki spodbudi posameznika k določenemu vedenju. Motivacija je tudi psihološko
stanje posameznika, usmerjeno k izpolnitvi potrebe.« (Brejc, 2002, str. 55).
Lipovec meni, da se motivacija prične s pobudo, ki je rezultat dražljaja iz njegove
notranjosti ali okolja. Ta dražljaj prebudi zavest o potrebi in kako le-to zadovoljiti
(Lipovec, 1987). Uhan opredeljuje motivacijo kot posebno dejavnost nebolečega
(samo)pritiska na posameznika, ki človeku narekuje, kaj in kako naj izvrši določeno
dejavnost, ki ga bo pripeljala do določenega cilja na najboljši možen način, ki ga lahko
izpelje in ki se ga od njega tudi pričakuje. Ob tem Lipičnik in Možina razmišljata dalje in
dodajata, da je rezultat motivacije zagotovo pričakovanje, saj ob uresničitvi ciljev oziroma
pričakovanega postanemo zadovoljni. (Lipičnik in Možina, 1993)
Če povežemo pojma motiv in motivacija, lahko ugotovimo, da so vse potrebe, želje,
nagibi in interesi, motivi, ki nas vodijo do zadovoljevanja določenih potreb, ki se pojavljajo
v življenju. To, kar v nas sprožijo različni motivi, Ivanko in Stare imenujeta motivacija.
Ravno to pa naj bi bila osnova za nagibanje in odvračanje od določenih situacij, ravnanj in
2

predmetov. Ob predpostavki, da poznamo kolikšno moč ima motivacija in kako jo uporabiti
za doseganje rezultatov in vedenje ljudi, takrat spoznamo, da znamo ravnati z eno
najmočnejših sil na svetu. (Ivanko in Stare, 2007)
»Lastna motivacija namreč sama po sebi ne izhaja od znotraj, temveč jo je treba
spodbuditi od zunaj, da bi se šele nato lahko razvijala znotraj posameznika.« (Mihalič,
2010, str. 7)
»Mehanizem motiviranja moramo ponazoriti s shemo:
POTREBA  DELOVANJE  CILJ – kot sredstvo za zadovoljitev potrebe

»S cilji ljudje usmerjajo svoje delovanje, ki se pričenja s postavljanjem ciljev in zaključi z
njihovim doseganjem. Cilji močno vplivajo na delovanje in vedenje ljudi. Zavestno
postavljeni cilji posameznika so glavna določljivka njegovega vedenja. Motivirano
delovanje lahko opredelimo kot delovanje, usmerjeno v zadovoljitev potrebe ali pridobitev
sredstva (cilja), ki bo to potrebo zadovoljilo. Zamišljanje ciljev je spoznavni proces, pri
katerem posameznik odkriva svojo potrebo po delovanju, razmišlja o možnih alternativah
za zadovoljitev potrebe ali razrešitev problema in na osnovi sodila (stopnje zadovoljitve
potrebe ali doseganja cilja) izbere ustrezno alternativo, ki ji sledi delovanje.« (Rozman v
Ivanko in Stare, 2007, str. 74)
Danes v podjetjih zelo veliko vlogo predstavlja znanje o motiviranju zaposlenih. Ključno je
vprašanje, kako na najboljši način motivirati posameznika, da bo svoje delo opravljal
optimalno.
Uhan predstavi spodobnost motiviranja kot proces spodbujanja s sredstvi in sicer tako, da
zaposleni samovoljno dosegajo in opravijo postavljene naloge in delo ter tako dosežejo
zadani cilj. Za doseganje teh ciljev je dovoljeno spodbujati in motivirati s pozitivnimi
učinki, kot so razne nagrade in priznanja. Ne smemo pa se posluževati negativnih oblik
motiviranja, kot so grožnje in kazni, saj to na osebo, ki jo skušamo motivirati, deluje
nasprotno, tako da jo odvrača do zastavljenih ciljev in zavira motivacijo do dela in
opravljenega cilja. (Uhan, 2000)

2.1 MOTIVI
»Motiv je razlog in hotenje, da človek deluje.« (Uhan, 2000, str. 11)
»Motiv je želja po ravnotežju in njegov osnovni namen je izpolniti primanjkljaj.« (Uhan v
Ivanko in Stare, 2007, str. 68)
Na podlagi notranjih potreb, ki usmerjajo človekovo delovanje, nastajajo hotenja, ki jih
Lipovec imenuje motivi, delovanje teh motivov pa motivacija. Tisto, kar nas pripelje do
3

želenega cilja, ali pa sredstvo, ki nas pripelje do tega, lahko označimo za motiv delovanja.
(Lipovec, 1987) »Motiv torej na neki umišljen način povezuje potrebe in cilje in s tem
pojasnjuje človekovo delovanje.« (Lipovec, 1987, str. 109)
»Glede na pomen, ki ga imajo motivi v človekovem življenju, ločimo primarne in
sekundarne motive. Primarni so motivi, ki zadovoljeni omogočajo človekov obstoj. Gre za
biološke in socialne motive, ki ogrožajo obstoj organizma, če niso zadovoljeni. Sekundarni
pa so tisti motivi, ki človeku povzročajo zadovoljstvo, če so zadovoljeni, ne ogrožajo pa
njegovega življenja, če niso zadovoljeni.
Glede na nastanek motivov v človeku ločimo podedovane in pridobljene. Podedovani so
tisti motivi, ki jih človek prinese s seboj na svet. Pridobljeni pa drugi, ki si jih je pridobil v
življenju.
Glede na razširjenost med ljudmi ločimo: univerzalne, regionalne in individualne
motive. Značilno za univerzalne motive je , da se pojavljajo pri vseh ljudeh. Regionalne pa
srečujemo pri določeni skupini ljudi na določenem območju. Individualni pa se pojavljajo
samo pri posameznikih.« (Lipičnik in Možina, 1993, str. 37,38)
Na nikogar motivi ne vplivajo enako in tudi isti motivi ne delujejo enako na ljudi. Na
delovanje in obnašanje ljudi deluje več motivov hkrati. Nekateri motivi delujejo močneje
in pridejo bolj do izraza kot drugi, ki imajo možnost vplivati le v manjši meri. Hierarhija
delovanja motivov se razlikuje od osebe do osebe in je edinstvena. (Ivanko in Stare,
2007)

2.2 MOTIVACIJSKE TEORIJE
Strokovna literatura se ponaša z mnogimi teorijami motivacije. Skozi leta so se nekatere
teorije uveljavile bolj, druge manj. Teorije razlagajo, kako človek deluje kot bitje in kako in
na kakšen način je možno spodbuditi, pospešiti ali pa tudi zaustaviti delovanje, usmerjeno
proti doseganju cilja. V teorijah spoznamo motive, ki delujejo na nas, in motivacijske
dejavnike, ki nas lahko dodatno ali pa izključno motivirajo. Kdaj in kako je treba
posameznika navdušiti, da delo opravlja in kakšen prijem je najprimernejši v dani situaciji,
najdemo prav skozi preučevanje teorij.
Kako človek resnično deluje, kaj ga spodbuja k določenim ciljem in kaj potrebuje, da
doseže cilj? Na vsa ta vprašanja lahko najdemo odgovore v različnih motivacijskih teorijah.
Mnogo je že raziskanega in na vse te teorije se naslanjajo novi strokovnjaki, ki ugotavljajo
nova dejstva in želijo vedno bolj natančno raziskati človeško motivacijo in motive, ki
ženejo posameznike.
2.2.1 MOTIVACIJSKA TEORIJA MASLOWA
»Abraham H. Maslow je hierarhijo potreb razvil že leta 1954. Človeške potrebe je videl na
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različnih ravneh. Teorija temelji na predpostavki, da večino ljudi motivira želja po
zadovoljitvi specifične skupine potreb.« (Ivanko in Stare, 2007, str. 79)
»Maslow je menil, da je človekova dejavnost zmeraj usmerjena navzgor, k privlačnejšim
ciljem. Najprej naj bi človek težil k temu, da bi zadovoljil primarne biološke motive, ker mu
omogočajo preživetje. Nekateri te motive imenujejo tudi fiziološke potrebe. Nato
nastanejo višje potrebe, ki si prav tako sledijo v določenem zaporedju.« (Lipičnik, 1998,
str. 164)

Slika 1: Ponazoritev Maslowe motivacijske teorije

Vir: Lipičnik in Možina (1993, str. 42)

»Abraham Maslow je razvrstil potrebe v šeststopenjsko lestvico:
1. Fiziološke potrebe. To so stvar, ki jih človek potrebuje zato, da bi se ohranil pri
življenju.
2. Varnostne potrebe pred negotovostjo. Te potrebe nastajajo, ker smo ljudje zelo
odvisni drug od drugega, a ta odvisnost se še povečuje v velikih podjetjih. Ljudje se čutijo
ogrožene, čeprav jih v resnici nihče ne ogroža, češ da bi jim utegnil kdo odvzeti kakšno
stvar, ki je zanje pomembna. Tu ne gre samo za življenje in imetje, temveč tudi za stalno
zaposlitev, za možnost napredovanja in drugo.
3. Potrebe po pripadnosti združbi. To je potreba človeka, da ga drugi ljudje sprejmejo
za svojega sočloveka in da lahko z njimi navezuje prijateljske stike.
4. Potrebe po zaupanju vase in spoštovanju samega sebe. Sem spadajo tudi
potrebe po neodvisnosti, potrebe po znanju in po uspešnem delovanju.
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5. Potrebe po javnem priznanju, po ugledu med znanci in v družbi in podobno.
6. Potrebe po uresničevanju in popolnem razvoju vseh svojih sposobnosti, za
nepretrgan razvoj samega sebe in vseh svojih ustvarjalnih zmožnosti, potrebe, da v celoti
izrazi svojo osebnost.
Potrebe najnižje vrste so po Maslowi teoriji fiziološke potrebe, ki so tudi najbolj osnovne in
najbolj preproste človekove potrebe. Dokler te niso zadovoljene, se komaj oglašajo
potrebe višje vrste. Toda brž ko so zadovoljene najpreprostejše potrebe, se začno oglašati
potrebe prve višje stopnje. Pri tem je pomembno, da zadovoljene potrebe ne morejo več
motivirati, spodbujati človekovega delovanja, pač pa ga začne spodbujati naslednja, višja
vrsta potreb.« (Lipovec, 1987, str. 112, 113)
»Dejavnik, ki je na zadnjem mestu, je mogoče interpretirati na dva načina, in sicer, da je
potreba že zadovoljne ali pa še ni aktivirana.« (Ivanko in Stare, 2007, str. 79)
»Maslowa hierarhija se lahko nanaša na vse vidike življenja, bolj kot so ljudje karakterno
ambiciozni in zadovoljni, večji potencial predstavljajo organizaciji.« (Heller, 1998, str. 8)
»Motivacijska teorija Maslowa je za managerje uporabna, saj lahko z njo na podlagi
navadnih vprašalnikov, kaj motivira ljudi v določeni organizaciji in v določenem času,
ugotovijo, na kaj so ljudje tisti trenutek najbolj občutljivi. To ugotovitev lahko uporabijo,
ko skušajo določiti instrumente za vplivanje na motivacijo zaposlenih.« (Lipičnik, 1998, str.
164)
»Teorija predstavlja potrebe kot izhodišče motiviranja. Ljudje težijo k njihovi zadovoljitvi
korak za korakom. Začnejo pri osnovnih in se nato vzpenjajo navzgor po lestvici potreb.«
(Ivanko, 2005, str. 141).
2.2.2 HERZBERGOVA DVOFAKTORSKA TEORIJA
»Herzbergova teorija izhaja iz proučevanja teorije potreb po Maslowu. V primerjavi z
Maslowovo teorijo potreb je Herzbergova teorija postavljena ostrejša ločnica med nižjimi
in višjimi potrebami.« (Brejc, 2000, str. 53)
»V povsem uporabniškem smislu bi lahko reki, da obstajajo mehanizmi, s katerimi je
mogoče vplivati na zadovoljstvo, in mehanizmi, s katerimi je mogoče vplivati na
učinkovitost.« (Lipičnik, 1998, str. 168)
»F. Herzberg je razvil posebno teorijo o delovni motiviranosti na podlagi ugotovitve, da
določene delovne okoliščine povzročajo nezadovoljstvo, če so odsotne, a da njihova
prisotnost ne povzroča zadovoljstva. Herzberg je menil, da ima delavec dve med seboj
neodvisni vrsti potreb, ki vplivata na obnašanje in aktivnost v povsem različnih smereh.
Ena vrsta so potrebe, ki izvirajo iz delovnega okolja, druga vrsta pa so potrebe, ki izvirajo
neposredno iz dela.« (Uhan, 2000, str. 24)
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Slika 2: Vzdrževalni in motivacijski dejavniki

Vir: Uhan (2000, str. 25)

»Higieniki ali satisfaktorji odstranjujejo neprijetnosti ali ustvarjajo drugačne pogoje za
motiviranje, medtem ko motivatorji neposredno spodbujajo ljudi k delu.« (Lipičnik, 1998,
str. 168).
»To so tisti dejavniki, ki se nanašajo na denar (zaslužek), položaj, varnost, politiko,
organizacijo, delovni nadzor in delovne razmere. Njihova odsotnost povzroča
nezadovoljstvo.« (Uhan, 2000, str. 24,25)
»Druga vrsta potreb delavca izvira neposredno iz dela in te potrebe delujejo kot pravi
motivacijski dejavniki, imenovani tudi intrinzični faktorji ali (pravi) motivatorji.« (Uhan,
2000, str. 25)
»Motivatorji so dejavniki, ki povečujejo pripravljenost za delo in zaposlene hkrati
spodbujajo k večji aktivnosti. V primeru, da ti dejavniki niso prisotni, ne povzročajo
nezadovoljstva. Med motivatorje spadajo dejavniki, kot so uspeh, priznanje,
napredovanje, odgovornost, samostojnost pri delu ipd.« (Brejc, 2000, str. 53).
»Avtor je s preučevanjem ugotovil še zanimivost, da skoraj ni dejavnika, ki bi bil samo
motivator ali samo satisfaktor. Herzbergova motivacijska teorija je za managerja uporabna
predvsem zato, ker se lahko zaveda dveh vrst orodja za motiviranje zaposlenih:
motivatorjev, s katerimi je mogoče povzročati predvsem zadovoljstvo, ki bo odstranilo
odvečne napetosti in usmerilo človekovo dejavnost v delo. Konkretno stanje v organizaciji
odloča, katero vrsto dejavnikov bo manager najuspešneje uporabil.« (Lipičnik, 1998, str.
168,169)
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2.2.3 VROOMOVA MOTIVACIJSKA TEORIJA ALI TEORIJA PRIČAKOVANJA
»Temeljno izhodišče Vroomove motivacijske teorije je teza o nasprotujočih si ciljih
organizacije (združbe), v kateri se izvaja delovni proces, in delavcev, ki v tej organizaciji
delajo.« (Uhan, 2000, str. 26)
»Vroomova teorija motivacije spada med instrumentalne teorije, za katere je značilno, da
motivacijske procese in motivacijo pojasnjujejo kot izbiro vedenja. Prizadevanje in dosežki
delavca pri delu se razumejo kot posledica izbire tistega vedenja, ki je po delavčevem
mnenju zanj najugodnejše in najkoristnejše.
Posameznik izbira, se odloča za vedenje na podlagi interakcije med privlačnostjo in ciljev
(valence) in svojo subjektivno oceno verjetnosti, da bo izbrano vedenje pripeljalo do
določenega cilja. Posameznik je tako motiviran, če si s svojim vedenjem prizadeva doseči
zanj privlačne cilje.
Vroom je oblikoval modele, s katerimi je skušal razložiti delavčevo zadovoljstvo z delom,
motivacijo in učinek nanje. Pri tem si je pomagal s tremi izhodiščnimi pojmi: z valenco, z
instrumentalnostjo in s pričakovanjem.
Po Vroomovem mnenju je valenca privlačnost cilja oziroma usmerjenost posameznika k
cilju. Valenca kot vrednost ciljev se lahko spreminja. Lahko je pozitivna (ta ima pozitivno
vrednost za posameznika, zato ga cilji privlačijo), lahko ima ničelno vrednost (ko je oseba
ravnodušna do cilja) in nazadnje ima cilj lahko tudi negativno valenco, če se mu hoče
oseba izogniti.
Drugi pomemben sestavni del Vroomove teorije je instrumentalnost. Vroom definira
instrumentalnost kot povezavo med dvema ciljema. Ta nastane, ko je posameznik
prepričan, da mora doseči neki cilj zato, da bi lahko dosegel drugega, zanj
pomembnejšega. Tako je napredovanje lahko po delavčevem prepričanju le prvi
neposredni instrument za doseganje zanj pravega cilja, kot so večja plača, ugled itd.
Poglaviten pojem v Vroomovi teoriji je pričakovanje. Razume ga kot posameznikovo
prepričanje, da ga bo določeno vedenje privedlo do določenega cilja. Pričakovanje naj bi
bilo subjektivno doživljanje dejanja (vedenja) in cilja. Tako posameznik na primer
pričakuje, da bo večje prizadevanje pri delu pripeljalo do večjega zaslužka.
Prvi Vroomov model pojasnjuje vrednost ciljev, ki je odvisna od valence (privlačnosti in
neprivlačnosti) vseh drugih ciljev in tudi od opažanja instrumentalnosti tega in drugih
ciljev. To pomeni, da je določen cilj sam po sebi privlačen lahko privlačen za posameznika,
vendar je njegova vrednost zanj odvisna tudi od tega, kako mu ta cilj omogoča dosegati
drugi, skrajni, prvi cilj. To pomeni, da je delavca mogoče pripraviti do dela ali večje
zavzetosti za delo tako, da osvetlimo zvezo med tistim, kar bi rad on, in tistim kar
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trenutno zahtevamo od njega.
Drugi Vroomov model pojasnjuje in predpostavlja vedenje, akcijo, ki si jo posameznik
izbere. Posameznik izbira in se odloča za vedenje v odvisnosti od privlačnosti vseh ciljev in
od pričakovanja, da ga bo to vedenje pripeljalo do zaželenega cilja (instrumentalnost). Ta
model pa za vplivanje na človekovo aktivnost lahko uporabimo tako, da skušamo vplivati
na zvezo med vedenjem in pričakovanjem.« (Lipičnik, 1998, str. 168)
»Vroomov model motivacijske teorije je uporabljiv le v razmerah dobre organiziranosti
delovnega procesa. Če delavci lahko dosegajo svoje cilje in interese mimo doseganja ciljev
in interesov organizacije po lažji poti, bodo – kot trdi Vroom – delavci obšli cilje in interese
organizacije. Model je uporaben v združbah, kjer se uveljavlja upravljanje in vodenje po
demokratični poti in ki združuje delavce z visoko stopnjo družbene zavesti.« (Uhan, 2000,
str. 26)
2.2.4 MCGREGORJEVA TEORIJA X IN TEORIJA Y
»Douglas McGregor je najprej trdil, da so ljudje po naravi leni in je od njih mogoče dobiti
kakšno delo samo, če jih kakorkoli prisilite k delu. To prepričanost označujemo s teorijo x,
vsi pa, ki se po njej ravnajo za motiviranje, uporabljajo različna prisilna sredstva. Teorija je
bila deležna mnogih ugovorov.
Nasprotno kot trdi x, je teorije y predpostavljala, da so vsi ljudje načeloma pridni delavci,
ki radi in z zadovoljstvom delajo. Pri tem jih je treba le usmerjati in jim omogočati, da
sproščajo svojo ustvarjalnost. Vodje, ki verjamejo v teorijo y, s svojimi delavci ravnajo
včasih skoraj preveč blago.
Kot popolno nasprotje McGregorjevi teoriji x in teoriji y se je predvsem na Japonskem
uveljavila teorija z, ki predpostavlja, da bodo ljudje postali delovni, če jim bomo zgradili
ustrezne vrednote. Zato so to ljudje, ki so pri svojem delu vestni, marljivi ter vedno
poskušajo svoje delo opraviti čim bolj ustvarjalno in kvalitetno.« (Lipičnik, 1993, str. 41,
42)
2.2.5 FROMMOVA MOTIVACIJSKA TEORIJA
»Erich Fromm je skušal odgovoriti na vprašanje, zakaj ljudje delajo. Pri preučevanju je
odkril, da ljudje delajo zato, ker bi radi imeli nekaj, ali zato, ker bi radi nekaj bili. Prvi so
usmerjeni v pridobivanje materialnih dobrin, drugi pa bi se raje tako ali drugače uveljavili,
dosegli ugled v družbi itd. »Biti« in »imeti« pa se ne izključujeta. Sta dve skrajnosti na
lestvici. Zato se lahko nekateri ljudje bolj nagibajo k eni strani, drugi k drugi. Teorija je
zelo uporabna, ko izbiramo orodje za motiviranje. Ljudi, ki se bolj nagibajo k »imeti«, lažje
motiviramo z materialnim orodjem. Ljudi, ki se bolj nagibajo k »biti«, pa lažje pridobimo
za sodelovanje z nematerialnim orodjem. Ta teorija je uporabna predvsem zato, da zna
manager izbrati motivacijsko orodje za vsakega delavca posebej, in sicer da nagradi tiste,
ki bi radi nekaj bili z napredovanjem, in tiste, ki bi radi nekaj imeli, materialno. Tudi v ne
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povsem skrajnih primerih je pomembno izbrati ustrezno razmerje med moralnimi in
materialnimi dejavniki za motiviranje zaposlenih.« (Lipičnik, 1998, str. 164-171)
2.2.6 TEORIJA EKONOMSKE MOTIVACIJE
»Teorija ekonomske motivacije je nastajala in se dopolnjevala v daljšem časovnem
obdobju in se pojavljala v različnih različicah. Temeljito izhodišče te teorije je trditev, da
človek dela zato, da bi zaslužil. Denar ali materialne dobrine so po tej teoriji energiji
oziroma spodbude, ki motivirajo človeka, da opravi tisto aktivnost, ki se zahteva kot pogoj
za plačilo in zaslužek.
Raziskave o delovanju ekonomske motivacije ugotavljajo, da je posamezna oblika
nagrajevanja spodbudna samo toliko časa, dokler je dinamična in uveljavlja razlikovanje
pri obračunu zaslužka. Ko pa določena oblika delitve postane ustaljena, jo delavci
sprejmejo kot dejstvo in motivacijska vrednost izostane. Nesporno je ugotovljeno, da
ekonomska motivacija učinkuje spodbudni, ni pa dovolj natančno proučeno, katera oblika
denarne spodbude deluje na delavca najmočneje. Participacija pri delitvi dobička
praviloma nima stimulativnega učinka, če je izvedena le enkrat letno in če ni zanesljiva.
Ekonomska motivacija ne deluje enako na vse skupine delavcev. Delavci, ki opravljajo
enostavna, lahka in malo zahtevna dela in s svojimi zaslužki komaj pokrivajo potrebe za
svojo eksistenco in eksistenco (obstoj) svojih družin, so veliko bolj občutljivi glede
materialne motivacije do delavcev, ki prejemajo tolikšne zaslužke, da njihov obstoj ni
ogrožen. V čim večji meri je z zaslužkom zagotovljen normalen način življenja delavcem in
njihovim družinam in v čim večji meri je zagotovljena tudi socialna varnost za naslednje
obdobje, v tem večji meri se kot motivacijski dejavniki pojavljajo poleg materialne
motivacije tudi drugi motivacijski dejavniki. Na zadovoljstvo in stopnjo zadovoljenosti
potreb in ciljev delavcev v veliki meri vpliva že narava dela, ki ga delavci izvajajo v
delovnem procesu. Delavci so bolj zadovoljni z delom, če je njihovo delo različno,
strokovno in zahtevno. Praksa oblikovanja motivacijskih dejavnikov kaže najboljše
rezultate v primeru, da je ekonomska motivacija kombinirana s hkratnim in celovitim
delovanjem večjega števila motivacijskih dejavnikov.
Teorija ekonomske motivacije ustreza zlasti za naslednje skupine delavcev:
1. delavci z nizkimi zaslužki;
2. mladi delavci, ki si ustvarjajo družino in dom ter imajo zategadelj velike potrebe;
3. posebna vrsta ljudi, ki so jim materialne dobrine smisel življenja, kot so tako
imenovani materialisti (tudi kruhoborci) v potrošniški družbi.« (Uhan, 2000, str. 22)
»Za oblikovanje motivacijskih dejavnikov je pomembno, da je ekonomska motivacija
kombinirana s hkratnim in celovitim delovanjem večjega števila motivacijskih dejavnikov.«
(Ivanko, 2005, str. 84).
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2.2.7 HACKMAN–OLDHAMOV MODEL OBOGATITVE DELA
»Model obogatitve dela temelji na Herzbergovih ugotovitvah in si postavlja osnovno
vprašanje, kako lahko manager spremni lastnosti dela, da bo motiviral zaposlene in
dosegel njihovo zadovoljstvo.
Hackman-Oldhamov model ponazarjajo tri kritične psihološke okoliščine, ki vplivajo na
motivacijo na delovnem mestu. Če je ena od teh okoliščin na nizki ravni, je tudi motivacija
zaposlenih nizka. S slike je razvidno, da zato, ker doživlja pomembnost dela, zaposleni
zazna, da se delo splača in da ga je vredno delati. Doživljanje odgovornosti povzroči, da
delavec dobi občutek osebne odgovornosti pri delu; poznavanje rezultatov pripomore k
temu, da spoznava raven svoje uspešnosti. Zaznavanje vrednosti dela, občutek osebne
odgovornosti in poznavanje ravni uspešnosti pa so elementi, ki skupaj vplivajo na
motiviranost za delo.
Podoben položaj poznamo tudi pri golfu. Ko igralec udari žogo gleda, kam se bo skotalila.
Takoj ve za rezultat ob vsaki luknji in tako lahko presodi, kako uspešen je glede na
določene standarde. Osebna odgovornost za uspešnost je velika, čeprav dobri igralci golfa
lahko najdejo opravičilo za svojo neuspešnost. Ker so vse tri psihološke okoliščine pri
igralcih golfa navadno močne, je tudi njihova motiviranost velika. Posledica je, da igrajo
golf v dežju, snegu in v drugih slabih vremenskih razmerah, ker preprosto uživajo pri
»svojem« delu.« (Lipičnik, 1998, str. 169, 170)
2.2.8 PROBLEMSKOMOTIVACIJSKA TEORIJA
»Ljudje posamezno situacijo radi razglasijo za problem, če jo doživljajo kot neprijetno in
jo hočejo spremeniti. Situacije, ki ne ustreza temu pogoju, ljudje ne označujejo za
problem. Zato bi problem lahko definirali kot stanje v človeku, ki povzroča neprijeten
občutek in ga sili k temu, da bi ga reševal.
Tako problem in problemska situacija postaneta sili, ki sprožata in krmilita človekovo
aktivnost. Čeprav mnogi svoja hotenja nadzorujejo, jih ne zadovoljujejo, če zato nimajo
določenih pogojev, ali jih celo skrivajo pred drugimi, vendar jih ne morejo zanikati. Zato
nemotivirani ljudje navadno tudi nimajo problemov ali pa jih ne vidijo.
Problemsko-motivacijska teorija je za managerja uporabna predvsem zato, da skuša ljudi
pridobiti za reševanje problemov, ki sami od sebe izzovejo pri delavcih ustrezne odzive. Z
drugimi besedami: pri motivaciji bi bili managerji zelo uspešni, če bi skušali ljudem
probleme delati in jih ne reševati. Seveda pa morajo biti pri tem zelo previdni, da ne
delajo napačnih problemov.« (Lipičnik, 1998, str. 170)
2.2.9 TEORIJA SPODBUJANJA
»Teorija spodbujanja pravi, da je spodbujanje dejavnik, ki precej vpliva na človekovo
učenje in njegovo vedenje. Teorija pa temelji na uporabi zunanjih nagrad, s katerimi se
želi vplivati na posameznikovo vedenje. Vse druge notranje dejavnike, občutke in
pričakovanja pa zanemarja. Ljudje, ki opravljajo zanimiva dela, so s tem že osebno ali
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notranje motivirani. Tisti, ki pa ne opravljajo zanimiva dela in niso osebno motivirani, pa
nujno potrebujejo zunanje nagrade, da je delo opravljeno.« (Ivanko in Stare, 2007, str.
82)

2.3 MOTIVACIJSKI DEJAVNIKI
Motivacijski dejavniki so dejavniki, ki zaposlene spodbujajo k opravljanju delovnih nalog.
Zaposlene motivirajo različni dejavniki, zato moramo za vsakega posameznika vedeti, kaj
ga motivira bolj in kaj manj. Motivacijski dejavniki spodbujajo zaposlene, da opravijo svoje
delo na podlagi svojih lastnih ambicij in hotenj.
»Posamezni motivatorji so v različnih okoljih in v različnih obdobjih različno pomembni za
različne ljudi (delavce) in skupine in se med seboj različno dopolnjujejo, prekrivajo in
nadomeščajo. V vsaki organizaciji je v posameznem obdobju treba ugotoviti, kateri izmed
motivacijskih dejavnikov delujejo in kakšna je njihova pomembnost. Na podlagi takšne
ugotovitve je mogoče aktivirati ukrepe in osebe, ki naj zagotovijo čim bolj optimalno
delovanje motivacijskih dejavnikov, s čimer je mogoče doseči največjo možno delovno
učinkovitost v danih razmerah delovnega procesa.« (Uhan, 2000, str. 31)
Zelo pomembno je razumevanje dejavnikov, saj lahko ravno s pravilnimi dejavniki
izboljšamo motivacijo zaposlenih, s tem pa tudi vplivamo na boljše rezultate zaposlenih.
Dejavnike glede na vpliv razdelimo v tri skupine. (Ivanko in Stare, 2007)

Slika 3: Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo

Vir: Lipičnik (1998, str. 162)

»Razlike med posamezniki. Vsak človek je edinstven. Individualne značilnosti, kot so
osebne potrebe, vrednote, stališča in interesi, človek prinese s seboj na delo. Ker se te
lastnosti razlikujejo od posameznika do posameznika, se sprašujemo, kaj ljudi motivira.
Nekatere zaposlene motivira denar in zavlačujejo z delom, da bi dobili višjo plačo. Druge
motivira varnost in sprejemajo manj plačano delo, da bi se izognili tveganju, da bodo
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ostali nezaposleni. Tretji sprejemajo izzive, ki jih pripeljejo na rob njihovih zmogljivosti. Na
splošno bi ljudem lahko ponudili nekatere priložnosti, da bi se oprijeli česa novega.
Recimo učenja ravnati s priložnostmi, ki bo delavcu omogočile napredovanje v današnji
čedalje celovitejši organizaciji.
Lastnosti dela. Lastnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Te
značilnosti vključujejo tudi zahteve po različnih zmožnostih, določajo, kateri delavec lahko
naloge opravi od začetka do konca, pogojujejo pomembne lastnosti dela, avtonomijo pri
delu in določajo vrsto in širino povratnih informacij, ki jih dobi delavec o svoji uspešnosti.
Nekatera dela zelo cenimo po določenih značilnostih in manj po drugih ter narobe.
Organizacijska praksa. Organizacijsko prakso sestavljajo pravila, splošna politika,
managerska praksa in sistem nagrajevanja v organizaciji. Politika definira nekatere
ugodnosti (plačilo počitnic, zavarovanje, skrb za otroke in ostarele itd.), z nagradami pa
definiramo (npr. Bonitete in/ali provizije), kar lahko privlači nove delavce in preprečuje
starejšim, da bi zapustili organizacijo. Nagrade lahko motivirajo zaposlene, vendar morajo
temeljiti na uspešnosti.« (Lipičnik, 1998, str 162,163)
»Poleg zgoraj omenjenih dejavnikov je tudi kariera motivacijsko sredstvo, ki človeka sili v
ustrezne aktivnosti. Lahko jo opredelimo kot načrtovano ali nenačrtovano zaporedje
dejavnosti, ki vključuje prvine napredovanja, samouresničevanja in osebnega razvoja v
določenem razdobju. Pri načrtovanju kariere moramo upoštevati dejavnike kot so:
politične spremembe, ekonomske pritiske, nove organizacijske oblike, tehnologijo; kakor
tudi okolje organizacije, poklic in posamično kariero. Pomembno je, da stalno preverjamo,
ali smo načrtovano kariero resnično dosegli.« (Ivanko 2002 v Ivanko in Stare, 2007, str.
76)
»Med dejavnike, ki povzročajo zadovoljstvo, spadajo: delovni dosežki, delo, odgovornost
pri delu, napredovanje, priznanje za opravljeno delo in osebna rast. Nezadovoljstvo pa
povzroča odsotnost ustrezne politike in upravljanja v organizaciji, ustreznega vodenja,
dobrih odnosov zaposlenih z nadrejenimi in sodelavci, slabe delovne razmere in
neustrezna plača.« (Možina etal., 1998 v Ivanko in Stare 2007, str. 76). »Iz tega lahko
sklepamo, da bomo z ustreznim oblikovanjem dela in dobro organizacijo, dosegli
primernejše delovno okolje in zadovoljstvo zaposlenih; nezadovoljstvo pa bomo preprečili
z vnosom higienikov.« (Ivanko in Stare, 2007, str. 76)
V nadaljevanju bom opisala dejavnike, ki sem
diplomske naloge.

jih izpostavila v raziskovalnem delu

2.3.1 DELOVNO OKOLJE
»Delovno okolje in prostor sta zelo pomembna za to, da se zaposleni dovolj dobro
počutijo na delovnem mestu, da so zadovoljni, produktivni in uspešni. Posledično je
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potrebno tudi temu nameniti dovolj pozornosti. Za vzpostavitev spodbudnega okolja in
prijetnega delovnega prostora, upoštevajmo naslednje:
•

Zagotovimo prostore, ki bodo v skladu z varnostnimi zahtevami,

•

Delovne prostore ohranjamo urejene in čiste,

•

Svetloba v delovnih prostorih naj ne bo premočna in ne prešibka,

•

Skrbimo za redno vzdrževanje delovnih strojev in naprav,

•

Zagotovimo kvalitetno in redno zračenje prostorov,

•

Delovni prostori naj se ob koncu delavnika vedno pospravijo,

•

Organizirajmo funkcionalen razpored naprav in pohištva v prostorih,

•

Poskrbimo za prijetno temperaturo v vseh letnih časih,

•

Hranjenje delovnih pripomočkov naj bo sistematično organizirano,

•

Zaposlenim zagotovimo ergonomsko ustrezne stole in mize,

•

Omejujmo elektromagnetna sevanja,

•

Prostore opremimo s potrebnimi varnostnimi pripomočki,

•

Uvedimo predvajanje mirne instrumentalne glasbe, na nizki glasnosti,

•

Delovne prostore popestrimo z rastlinami, okraski, slikami in podobno,

•

Poskrbimo za ustrezno vlažnost zraka,

•

Zmanjšujemo in preprečujemo preobremenjujoč hrup,

•

Poskrbimo za uporabo čim bolj kvalitetnih monitorjev,

•

V prostorih uporabimo tople barve sten, kot so rumena, rjava, oranžna,

•

Zaposlene občasno presenetimo z novimi delovnimi pripomočki in

•

Drugi tovrstni ukrep za prijetnejše delovne prostore in okolje pri delu.« (Mihalič,
2008, str. 62)

2.3.2 DELOVNI ČAS
Delovni čas je čas, ki ga zaposleni preživi na delovnem mestu in opravlja svoje zadolžitve.
Dolžina delovnega časa in tedna je odvisna od razvitosti družbe in socialne zakonodaje,
saj nedolgo nazaj ponekod še niso poznali prostega delovnega dne v tednu. V podjetjih se
največkrat zahteva, da so vsi zaposleni prisotni ob isti uri in tudi z delom zaključijo
istočasno, saj je tako bolj urejena kontrola nad zaposlenimi.
Poznamo toge in premične oblike delovnega časa. Toge so bolj značilne za industrijske
proizvodnje. Bistvena pomanjkljivost se sigurno odraža pri neupoštevanju družinskih
razmer, kar pa se odraža na delovnih rezultatih.
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Med premičnimi oblikami delovnega časa pa zasledimo več vrst ali kategorij le teh:
•

delavnik z omejenim izborom: delavec, ki pride prej na delo, tudi prej odide;

•

delavnik s svobodno izbiro: dnevna obveznost je vnaprej določena, zaposleni
pa se sproti odloča o svojem prihodu in odhodu;

•

delovni čas z izravnavo v obračunskem obdobju: zaposleni mora opraviti
določeno število ur, presežek se ne prenaša v naslednji mesec;

•

delovni čas z možnostjo prenosa časovnega salda: oblika je enaka prejšnji,
le da zaposleni lahko prenaša presežek v naslednji mesec;

•

delovni čas z možnostjo prostega dneva: zaposleni lahko s svojim presežkom
ur izostane iz dela celoten delovni dan;

•

dinamični delovni čas: postavljene so le meje dopustnega časa;

•

svobodni delovni čas; dejansko ne postavlja nobenih omejitev.

Vsaka oblika delovnega časa ima pozitivne in negativne učinke na zaposlene, zato je
pomembno dobro analizirati oblike delovnega časa in določiti tisto, ki bi najbolje vplivala
na delovne rezultate v podjetju. (Lipičnik, 1993)
2.3.4 IZOBRAŽEVANJE
»V kontekstu doseganja višje stopnje zadovoljstva zaposlenih iz naslova izvajanja učenja
oziroma pridobivanja novih znanj in drugih kompetenc, je za posameznike
najpomembnejše, da jim omogočamo naslednje:
•

možnost in priložnost učenja zagotovimo vsem zaposlenim,

•

prenašajmo lastna znanja in veščine na zaposlene,

•

nagrajujmo pridobivanje in uporabo novih znanj,

•

usklajujmo organizacijske potrebe po učenju z individualnimi željami,

•

učenje komunicirajmo kot pogoj za strokovni in osebni razvoj,

•

spodbujajmo zaposlene k medsebojni izmenjavi znanj in izkušenj,

•

razvijmo učenje na delovnem mestu,

•

zaposlenim občasno omogočimo izobraževanje, ki je v danem trenutku morda bolj
v interesu posameznika kot organizacije,

•

stalo učenje uveljavimo tudi kot pogoj za napredovanje zaposlenih.« (Mihalič,
2008, str. 44)

2.3.5 NAPREDOVANJE
Mihaličeva pravi, da na zadovoljstvo zaposlenih vpliva enakovredna možnost zaposlenih za
rast, razvoj in napredek. Zelo pomembno je, da se zaposleni čutijo enakovredne tudi pri
napredovanju, saj je to tudi faza razvoja vsakega posameznika. Zaposleni se morajo čutiti
enakovredne na vseh delovnih mestih, tako da moramo vsem zagotoviti možnost
napredovanja. Slednje naj izhaja iz doseženih uspehov, sposobnosti, učinkovitosti, delovne
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dobe, ambicij in nikoli zaradi poznanstev in osebni preferiranj. (Mihalič, 2008)
2.3.6 POLNO UVELJAVLJANJE DELOVNIH SPOSOBNOSTI
Poznamo različne motivacijske dejavnike in dobro vemo tudi, da nekatere motivira bolj
denar, druge pohvala in spet tretje nekaj drugega. Zaposleni, ki dihajo z organizacijo, jim
zagotovo največ pomeni, da lahko sodelujejo pri oblikovanju dela v organizaciji in tako
uveljavljajo svoje sposobnosti v polni meri. S svojimi predlogi pomagajo k boljšim
rezultatom in tako tudi sami osebnostno rastejo. Na splošno bodo zaposleni bolj
motivirani, če se bodo nadrejeni zavzemali za njihove zamisli in predloge ter jih pri tem
tudi podpirali. Ob sodelovanju zaposlenih pri sodelovanju v podjetju se bodo zaposleni
čutili bolj pomembne in večje bo zaupanje med njimi in podjetjem. Pri tem motivacijskem
dejavniku se moramo zavedati, da to ne predstavlja vsakemu posamezniku izhodišče za
motivacijo dela. Nekateri si preprosto ne želijo, da bi uveljavljali vse svoje sposobnosti pri
delu, saj jih v večji meri bolj motivirajo ostali dejavniki.
2.3.7 SOODLOČANJE O DELU
Odnosi med zaposlenimi in vodjo morajo biti enakopravni in sodelovanje med njimi
aktivno, saj vsi skupaj strmijo k dosegi cilja. Skupaj morajo prispevati ideje, znanja in
napore. Sklenjeno mora biti partnerstvo za uspeh, pravi Mihaličeva. Zaposleni si morajo
želeti biti vključene v proces odločanja in aktivnosti, ki so povezane z njihovim delovnim
mestom.
Zaposlene je potrebno povabiti v proces odločanja, jim predstaviti prednosti in slabosti o
možnostih, različne vidike in razložiti o čem se v podjetju odloča. Le tako lahko prispevajo
s svojimi idejami in znanjem k boljšimi odločitvami vodstva. Zaželjeno je, da zaposlene
spodbujamo k razpravljanju in tudi upoštevamo njihove interese in ideje. Dosežene
odločitve naj vključujejo zamisli zaposlenih in naj bodo čim bolj soglasne, še posebej tiste,
ki so vezane neposredno na zaposlene. Takšno sprejemanje odločitev bi najbolj ugodno
vplivalo na zadovoljstvo zaposlenih in podjetja kot celote. Soglasno sprejete odločitve,
bodo zaposleni sprejeli kot svoje. Tako se bo povečala zavzetost in aktivnost zaposlenih
pri soodločno sprejetih ukrepih in posledično bo tudi delovna vnema in zadovoljstvo večje.
(Mihalič, 2008)
»Sodelovanje pri delu se je pokazalo za izredno dober mehanizem, s pomočjo katerega je
mogoče dvigniti storilnost celih skupin ljudi ne enega samega človeka. Brez tega načela
skupinsko delo ne bi imelo smisla.« (Lipičnik, 1993, str. 48)
2.3.8 PRIZNANJA ZA USPEŠNOST PRI DELU
Zaposlenemu vedno dajte jasno vedeti, da cenite njegov trud in prizadevnost. Izpostavite
njegove dosežke in dosežene rezultate tudi javno pred drugimi zaposlenimi. Za vse
nadpovprečne rezultate in delo ga še posebej nagradite in izpostavite kaj je dosegel.
Cenite vse dobro in pozitivno in tega nikoli ne pozabite pohvaliti. Za izkazovanje dosežene
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uspešnosti zaposlenim namenite tudi pisna priznanja. (Mihalič, 2010)
2.3.9 STALNOST ZANESLJIVOST ZAPOSLITVE
Varnost zaposlitve je v tržni ekonomiji postala iz strani podjetij in zaposlenih zelo neljubo
področje. Gospodarstvo in trg delovne sile sta postala zelo nestabilna in nepredvidljiva,
zato se je potrebno zelo hitro odzivati na spremembe in prilagajanja. To pa dejansko
ogroža stalnost zaposlitve s katero se srečujejo delodajalci in delojemalci.
Zaposleni bodo manj pod stresom če bodo imeli stalo zaposlitev, saj se bodo tako lahko
bolj osredotočali na zastavljene mesečne ali letne cilje. Seveda nekaj skrbi o
zagotovljenem delovnem mestu mora biti, da se zaposleni pri delu dovolj trudijo in
dosegajo zastavljene cilje.
Mihaličeva opozarja na problem zaposlitve tukaj in zdaj, ki pomeni, da zaposleni hitreje
menjajo svoje delodajalce. Vzroki za to pa izvirajo največkrat iz prodornosti posameznikov,
ki želijo hitreje napredovati in pridobivati različne kompetence. Takšni posamezniki si želijo
le kratkoročno varnost zaposlitve za obdobje treh do petih let in jim možnost daljšega
delovnega razmerja sploh nič ne pomeni. (Mihalič, 2008)

2.4 DENAR IN MOTIVACIJA
Brejec nas spomni na utemeljitelja organizacijske znanosti Taylorja, ki je postavil
enodimenzionalno teorijo motivacije, z bistvom, da bodo uslužbenci delali več in bolje, če
bodo zato bolje plačani. (Brejc, 2002)
»Toda ali finančne nagrade ljudi motivirajo? Odgovor je pritrdilen za tiste ljudi, ki
pričakujejo da bodo za svoje delo prejeli ustrezno finančno nagrado. Vendar je veliko ljudi,
ki delajo, ne da bi pričakovali nagrade, včasih ne pričakujejo niti zahvale.
Wallace in Szilagyi sta verjetno imela prav, ko sta nagradam pripisala naslednje vplive:
•

Nagrada lahko deluje kot cilj. Tako deluje nagrada takrat, ko si ljudje
prizadevajo nakopičiti denar, ne da bi ga v resnici potrebovali. Nakopičeni denar je
v tem primeru merilo njihove uspešnosti.

•

Nagrada lahko deluje kot instrument. Gre za primere, ko z denarjem lahko
izzovemo pri ljudeh različne aktivnosti, ne da bi si oni tega želeli. Čim več boste
ponudili, tem uspešnejši boste pri tem. Spoznanje, da ustrezna aktivnost vodi do
nagrade, spodbudi v ljudeh hotenje po tej nagradi in aktivnosti, ki do nje vodi.

•

Nagrada lahko deluje kot simbol. Količina denarja, ki ga imajo nekateri ljudje,
zanje pomeni prestiž, simbol moči, ki jo nedvomno imajo, saj z denarjem lahko
kupijo vse, kar se kupiti da in kar si poželijo.
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•

Nagrada lahko deluje kot vajeti. Z denarjem je mogoče držati ljudi tudi na
vajetih. To pomeni, da iz njih lahko izvabite skoraj vse, kar hočete. Pogoj, da
deluje denar v tej smeri, je da imajo ljudje, s katerimi bi tako ravnali, malo denarja
in da je njihovo življenje popolnoma odvisno od tistega, ki bi si kaj takega
domislil.« (Lipičnik, 1998, str. 199, 200)

Zaslužek, ki je dovolj visok nam omogoča zadovoljevanje mnogih osnovnih potreb in
potreb po varnosti. To pa dejansko pomeni, da denar zaposlene motivira, saj z njim lahko
kupimo različne stvari. Za posameznika denar v različnem življenjskem obdobju igra
različno vlogo in je predstavlja poglavitno vlogo, ko se zaposleni odloča o novem
delodajalcu. (Lipičnik, 1998)
»Delavec, ki prejema višjo plačo, ima višji socialni status med sodelavci, v okviru poklica,
v okviru dejavnosti, v okviru širše rodbine in tudi v okolju, kjer stanuje.« (Uhan, 2000, str.
32)
Brejec trdi, da so ob odsotnosti denarja ostali motivatorji neučinkoviti. (Brejec, 2002)
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3 ORIS POMEMBNEJŠIH PLAČILNIH SISTEMOV
Podjetja stremijo k optimizaciji stroškov. V današnjem podjetništvu je to še toliko bolj
aktualno, saj gospodarska kriza ne popušča. Na eni strani stroški in odhodki, na drugi
prihodki. Koliko podjetja varčujejo na zaposlenih in koliko jih nujno nagraditi za opravljeno
delo, da ne izgubijo motivacije? Kakšna plača je danes potrebna, da zaposlenega motivira,
in kako bodo podjetja nagrajevala zaposlene ob optimizaciji stroškov?
»Vsako podjetje potrebuje strateški sistem nagrajevanja zaposlenih, ki obravnava te štiri
področja: sredstva, ugodnosti, priznanja in zahvale. Zmagovalni sistem mora prepoznati in
nagraditi dve vrsti dejavnosti zaposlenega dejavnost zmogljivost in vedenje.«
(Entrepreneur, 2013)
Podjetja imajo različne strategije usmerjanja svojih zaposlenih k doseganju postavljenih
ciljev. Ker pa so te strategije zelo različne in se od podjetja do podjetja razlikujejo, so tudi
sistemi plač in nagrajevanje zaposlenih zelo različni. Podjetja usklajujejo nagrajevanja
svojih zaposlenih tudi glede na vrsto dela, ki ga zaposleni opravljajo. (Zupan, 2001)
»Osnovni cilj sistema plač in nagrajevanja je podpreti izvajanje poslovne strategije
podjetja ter tako prispevati k uspešnosti in povečanju konkurenčnosti. Toda da bi sistem
nagrajevanja ustrezno podpiral izvajanje strategije podjetja, mora najprej zadostiti
naslednjim zahtevam:
1. prispevati mora k večji učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih,
2. biti mora pravičen,
3. stroške dela mora zadržati v dovoljenih (načrtovanih okvirih) in
4. ustrezati mora veljavnim zakonskim normam.« (Zupan, 2001, str. 118)
»Ena najstarejših sestavin nagrajevanja in njegovih različic je spoštovanje pravičnosti. Že
v srednjem veku je bila doktrina o pravični plači predmet številnih spisov, od katerih so
imeli najširši odmev prav tisti, ki so jih napisali sholastični teoretiki.
Sholastično doktrino o pravični plači tvorijo, kot trdi Michael Fogarty, štiri osnovna pravila:
1. Pravilo – za enako delovno usposobljenost enako plačilo. Plača mora ustrezati
delavčevi delovni usposobljenosti. Meri naj se po vrednosti dela na trgu. Njeno
pravičnost morata jamčiti istočasno dogovor – pogodba (pogodbena pravica) in
pravni okvir, v katerem je pogodba sklenjena (družbena pravica.)
2. Pravilo – vsakemu glede na njegov položaj. Vsak delavec si mora prizadevati, da
obdrži zase in za svojo družino tako življenjsko raven, kot mu jo omogočata
njegova kvalifikacija (izobrazba, znanje) pa tudi njegov položaj proizvajalca in
porabnika.
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3. Pravilo – spoštovanje splošnih skupnih dobrin. Individualne pogodbe morajo ostati
v mejah izplačil skupnosti.
4. Pravilo – nadomestilo v plači in drugih elementih, ki so povezani z delovnimi
razmerami, razen v izjemnih primerih.
Ta štiri pravila so se združila v skupni temi: nagrajevanje ni le dejavnik za vzdrževanje
ravnotežja v gospodarski enačbi oziroma orodje za dobro gospodarsko vodstvo;
nagrajevanje je eden od končnih ciljev gospodarstva v blagostanju delavcev.« (Bolle de
Bal, 1990, str. 24)
Pomembno se je vprašati, kako je pravilno nagraditi ljudi za opravljeno delo. Nekatera
dela so nagrajena bolj kot druga in ravno zato je pomembno predhodno določiti, katera
dela so za določeno podjetje bolj pomembna, torej bolj ovrednotena, kot druga. Pri
nagrajevanju je pomembno tudi ločiti finančne in nefinančne nagrade, slednje lahko
izkoristimo za dodatno motiviranost zaposlenih. (Možina in drugi, 1998)
»Naša zakonodaja in pravniki, ki pišejo zakone, so se brez posvetovanja s stroko lotili
spremembe in leta 1991 preimenovali osebni dohodek v plačo.« (Uhan, 1999, str. 7)
(Ivanko, 2004) Ivanko se sklicuje na to, da je plača ekonomski motiv za delo, sistemi
delitve plač pa so odvisni od družbeno-ekonomske ureditve. (Lipičnik, 1998) Lipičnik
dodaja, da je plača psihološki motivator za delo.
Določanje višine plače zaposlenim izhaja predvsem iz vrednotenja dela, ki ga zaposleni
opravlja. Organizacije svoje zaposlene spodbujajo ravno s svojim sistemom plače, saj
želijo, da dosegajo čim boljše rezultate, in če je sistem dobro postavljen, jih motivira tako,
da določene cilje dosegajo. Tako lahko plačo poimenujemo sredstvo za dosego ciljev
oziroma s plačo nadrejeni usmerjajo intenzivnost dela zaposlenih. Po svetu so se uveljavili
različni plačilni sistemi in jih ni moč prenašati v domače organizacije. Plačilni sistemi
morajo ustrezati kulturi in klimi določenega kraja. Organizacija si postavlja določene cilje,
te pa mora doseči na način, ki je za določeno organizacijo najbolj uspešen in sprejemljiv.
(Ivanko, 2004)

3.1 STRUKTURA PLAČ
Struktura plače se pri vsakem podjetju nekoliko razlikuje. Vsako podjetje pa stremi k
optimizaciji in išče ravnovesje med zadovoljstvom svojih zaposlenih in nižanje stroškov.
Znotraj vsakega podjetja je več delovnih mest in zaposlenih, ki opravljajo različna dela. Za
vsako delovno mesto je potrebno predhodno in pravično ovrednotiti naloge in se
dogovoriti o podrobnostih opravljanja določenih nalog. Pomembno je tudi, da plače ne
spreminjamo brez vednosti zaposlenega.
Vsaka plača ima določeno strukturo.
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Slika 4: Struktura plač v organizaciji

Vir: Lipičnik (1998, str. 208)

»S slike je razvidno, kolikšen delež predstavlja osnovna plača v urejeni strukturi plač.
Drugi deleži plače odpadejo na druge, za organizacijo pomembne dejavnosti, kot so: plača
za posebne zmožnosti, plača, odvisna od življenjskih stroškov, nagrada za zvestobo,
nagrada za požrtvovalnost, plačilo za nedelo, nagrada za učinek, nagrada za dobiček itd.
Vsak del plače ima za podjetje določen pomen oziroma deluje kot svojevrstno orodje.«
(Lipičnik, 1998, str. 209)
»Osnovna plača je pojem, ki se nanaša na konkretnega delavca, na konkretno pogodbo o
zaposlitvi.« (Kresal, 2000, str. 45)
»Osnovna plača je raven plače (fiksna plača), ki izvira iz dela. Lahko je osnovna za
dodatke, ki so odvisni od vrste dela, pristojnosti ali zmožnosti delavca. Prav tako je
osnovna plača lahko osnova za odmero pokojnine in življenjskega zavarovanja. Osnovna
raven plače za delo bi morala upoštevati in se prilagajati notranjim in zunanjim razmerjem
plač. Notranja razmerja lahko merimo s pomočjo katere koli metode vrednotenja dela.
Rezultati takšnega merjenja pa so notranja razmerja, ki izražajo notranjo hierarhijo del.
Zunanja razmerja dobimo z analizo razmerij plač na trgu. Alternativno lahko raven plač
dosežemo tudi s pogajanji, kot so npr. kolektivna pogajanja s sindikati, ali pa sklenemo
individualno pogodbo. Osnovna plača za delo je včasih videti kot plača za odgovorno in
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usposobljeno osebo pri nekem delu. Torej osnovna plača takšno osebo predpostavlja.«
(Možina in ostali, 1998, str. 248)
»Osnovna plača ima dve sestavini, čeprav je navidezno enovita kategorija:
1. Najprej, po ugotovljeni zahtevnosti dela, del oziroma opravil, dobimo prvo
sestavino osnovne plače, ki pogojuje zahtevano
(ne dejansko!)
usposobljenost delavca za opravljanje bolj ali manj zahtevnih del, opravil.
Različno zahtevnost dela za posamezna opravila oziroma delovna področja
(mesta) izražamo zelo raznoliko: s točkami, količniki, koeficienti, razmerji,
tarifami, faktorji, razredi, skupinami, kategorijami, odstotki, tolarji.
2. Nato, po že opravljenem (o)vrednotenju vseh del, opravil, dobimo drugo
sestavino osnovne plače, ki je praviloma različna v vsaki združbi. Odvisna je
od njene poslovne uspešnosti ali – če gre za javni zavod – (pravilom) od
uspešnosti ter drugih vrednot širše družbene skupnosti. To je tolarska
vrednost osnove, to je prve sestavine, dobljene iz zahtevnosti dela.« ()
»Višina osnovne plače ima poleg dogovorjene cene delovne sile vsaj še dva namena. Prvi
zadeva konkurenčnost na trgu dela. Vsako podjetje, ki želi biti konkurenčno na trgu dela,
ki mu primanjkuje ustreznih delavcev, v drugih podjetjih pa takšni delavci so, si prizadeva
plačati za enako delo več, kot plačuje konkurenca. To pa je marsikje prepovedano. Drugi
namen pa se nanaša na razmerja plač v podjetju. S pomočjo vrednotenja dela podjetja
skušajo doseči takšno razmerje v plačah delavcev, da bi se že po višini plače vedelo, kdo
upravlja zahtevnejše in pomembnejše delo.« (Lipičnik, 1998, str. 209)
»Del plače za posebne zmožnosti, med katere štejemo na primer znanje tujih jezikov,
posebne ročne spretnosti itd., podjetja rada plačujejo tudi, če jih delavci pri svojem delu
ne uporabljajo vsak dan. Gre za to, da se podjetja zavedajo večje uporabne vrednosti
delavcev s tem znanjem, ki ga lahko uporabijo, če je potrebno.
S plačo, odvisno od življenjskih stroškov, skušajo v podjetjih omiliti naraščanje življenjskih
stroškov in tako delavce prepričati, da so v podjetju varni pred tem nihanjem. Delavci so
včasih pripravljeni delati tudi za nekoliko manjšo osnovno plačo, če jim podjetje
zagotavlja, da bodo dobili zmeraj toliko več, kolikor bodo narasli življenjski stroški.
Pripravljeni so torej sprejeti dinamiko v svojih plačah.
Nagrade za zvestobo so deležni delavci, ki že dolgo, v dobrem in slabem, delajo v
določenem podjetju. Tako se jim želi podjetje posebej zahvaliti za to zvestobo, hkrati pa
jih želi razlikovati od novih delavcev, ki se za podjetje še niso toliko trudili. Tako podjetje
na neki način »kupuje« zvestobo svojih delavcev.
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Nagrado za požrtvovalnost so si podjetja izmislila, da bi delavce pridobila za delo, ki
ga po svojih osnovnih pogodbah niso dolžni opravljati. S tem, ko so privolili v to, da
dežurajo, delajo dogovorjenega delovnega časa, delajo v izmenah itd., pa so si zaslužili
posebno nagrado, ki jo delodajalci radi plačujejo, saj vedo, da se bodo delavci žrtvovali
tudi drugič.
Posebna vrsta plačila je plačilo za nedelo. To je čas, ko je delavec na dopustu, v
bolniški ali kako drugače odsoten z dela. Delodajalci vedo, da si mora delavec s počitkom
nabrati moč, da bo lahko opravljal delo.« (Lipičnik, 1998, str. 208-210)
V članku, ki raziskuje variabilni del plače, je opredeljeno naslednje. Variabilni del plače,
znan tudi kot plačilo za uspešnost, se uporablja za priznavanje in nagrajevanje prispevka
zaposlenih nad in prek njihovih običajnih delovnih zahtev k produktivnosti podjetja,
dobičkonosnosti, kakovosti in podobno. Variabilni del plače pogosto temelji na dveh
glavnih dejavnikih: na vaši lastni uspešnosti in uspešnosti vašega podjetja. Torej, večina
podjetij ima oblikovane sheme, na katerih oblikujejo cilje in dejanska izplačila, ki temeljijo
na tej povezavi. Spremenljivo plačilo je eden od petih glavnih sestavnih delov celotne
nagrade v vsaki organizaciji ter običajno odstotek fiksnega plačila. Spremenljiva plača
znaša od 10 do 15 odstotkov fiksne plače. Za tržnike variabilni del skupaj z dodatnimi
nagradami lahko seže od 30 do 40 odstotkov. Dodatne nagrade, kot so provizije, ne
štejemo v variabilni del plače. Variabilni del je postal zelo priljubljen način nadomestil v
večini podjetij. Še toliko bolj v vse bolj konkurenčnem poslovnem okolju, kjer želijo
podjetja zmanjšati svoje naložbe v fiksne stroške in povečati uporabo spremenljivih, saj se
ta izplačujejo le glede na doseganje določenih rezultatov. Globalno gledano je v zadnjem
desetletju začel variabilni del plače dobivati pomen tudi na indijskem trgu. (ET Bureau,
2012)
Lipičnik posebno pozornost namenja tudi uspešnosti delavca pri delu. Danes podjetja
vzpostavljajo različne sisteme za ugotavljanje uspešnosti zaposlenih. Podjetja, ki imajo
delovna mesta, odvisna od uspešnosti, to uspešnost rada tudi dobro nagradijo, da jih
zaposleni ne bi zapustil in odšel h konkurenci. Ravno s tega vidika pa mora delodajalec
poskrbeti za dobro plačilo uspešno opravljenega dela. Uspešen delavec je tisti, ki doseže
ali preseže postavljen cilj. V podjetjih, kjer so postavljeni cilji, so ti ob dosegu tudi dobro
nagrajeni. Lipičnik to poimenuje individualna uspešnost. Zaposleni tako prejme dodatno
nagrado glede na svojo uspešnost. Nagrada je lahko tudi opredeljena glede na skupinsko
uspešnost. Tu gre za razdelitev enakovrednih nagrad, saj je zelo težko ugotoviti, koliko je
posameznik prispeval k dosegu cilja. Navadno se podjetja odločajo za razdelitev dobička
med zaposlene. (Lipičnik, 1998)
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3.2 PREDSTAVITEV PLAČILNEGA SISTEMA V OBRAVNAVANI
ORGANIZACIJI
Obravnavano podjetje je na trgu prisotno že od leta 1995. Poglavitna dejavnost je razvoj
poslovno-informacijskega orodja, ki daje celovito oceno tveganja in posameznih
subjektov. Produkti so plod lastnega razvoja in ohranjajo vodilno mesto med ponudniki
tovrstnih informacij. Obravnavano podjetje je prešlo v letu 2013 v last mednarodnega
podjetja, pod katerim uspešno napreduje in raste. V obravnavanem podjetju deluje 15
tržnikov, od tega so redno zaposleni, zaposleni preko pogodbe in študentje, ki svoje delo
opravljajo preko študentskega servisa.
3.2.1 PLAČA IN NJENE SEESTAVINE V OBRAVNAVANI ORGANIZACIJI
V obravnavanem podjetju je delovno mesto tržnika s plačilnega stališča vrednoteno s
fiksnim in z variabilnim delom. Podjetje teži in spodbuja zaposlenega k večji in boljši
prodaji predvsem z variabilnim delom plačila.
Plača je v podjetju sestavljena iz:
•

fiksnega dela in

•

variabilnega dela.

V nadaljevanju bom predstavila plačilni sistem obravnavanega podjetja. Plačilni sistem
ima svojo strukturo, po kateri se obračunavajo plače tržnikov, redno zaposlenih,
zaposlenih za določen čas preko Pogodbe o prodajnem zastopanju in študentom,
zaposlenim preko napotnice oziroma študentskega servisa.
Zaposlenim preko Pogodbe o prodajnem zastopanju in študentom, zaposlenim preko
študentskega servisa, se opravi obračun plače po istem sistemu, le da je pri zaposlenih po
pogodbi še nekaj dodatnih dodatkov oziroma nagrad, ki so vezani na posamezno
pogodbo.
Plačilni sistem sestavljata fiksni del in variabilni ali spremenljivi del plače. Obračun izplačila
mesečno pripravi vodja oddelka, ki ga ob potrditvi nadrejenega podjetje izplača vedno
prvi delovni dan v mesecu.
OBRAČUN ZA IZPLAČILO ŠTUDENTOM IN ZAPOSLENIH PREKO POGODBE O
PRODAJEM ZASTOPANJU obsega:
1. Izplačilo za ure: urna postavka je določena vnaprej in znana vsem ob začetku
dela v podjetju.
2. Izplačilo za provizijo: tržniki so seznanjeni z višino provizije za vsak prodani
produkt. Provizije prodanih paketov so različno ovrednotene. Provizije so
odstotkovno različno ovrednotene glede na velikost podjetja oziroma subjekta po
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prihodkih. Logika temelji na tem, da je podjetju z večjimi prihodki lažje prodati
produkt, zato imajo takšni paketi manjšo provizijo, paketi, prodani podjetjem z
manjšim prihodki, pa višjo.
3. Nerešeni storni: Za vse prodane pakete, katerih reklamacij tržnik ne uspe rešiti,
se mu odšteje vrednost provizije prodanega paketa.
Glede na postavke (1,2 in 3) se izračuna izplačilo. Na dobljeno vsoto se nato upoštevajo
dodatne nagrade in bonusi:
4. Testiranje: testiranje novih programskih rešitev znotraj podjetja.
5. Ostala dela.
6. Mentorstvo: uvajanje novih študentov.
7. Dodatek:
•

dodatek ob doseženem mesečnem cilju;

•

dodatek oz. mesečna nagrada, vsak tržnik je upravičen tudi do dodatne
mesečne nagrade, ki je odvisna od njegove mesečne plače, vezane na
prodajo (ure iz prodaje + provizije);

•

ob dosegu določenega zneska prodaje se progresivno zviša urna postavka,
razlika se obračuna pri dodatkih.

8. Odbitek: če tržnik v določenem časovnem obdobju ne reši reklamacije, se mu
upošteva določen odbitek.
9. Posebna provizija.

3.3 STIMULATIVNOST VARIABILNEGA DELA PLAČILNEGA SISTEMA
Del plačilne politike predstavlja variabilni del, ki pri večini zaposlenih predstavlja pozitiven
vpliv na zadovoljstvo. Mihaličeva pravi, se v praksi podjetja še zelo malo poslužujejo
uporabe spremenljivega dela plačilnega sistema, kljub temu da je zelo pomemben
dejavnik povečevanja uspešnosti podjetja. Najbolj ugodno razmerje med fiksnim in
variabilnim delom plače je 70:30. Če želimo bolj vplivati na učinkovitost zaposlenih pa
variabilni del plače povečamo, tako da ta prevladuje nad fiksnim. Variabilni del plače
namenimo plačilu za uspešnost in učinkovitost zaposlenih, lahko tudi za dodatne dosežke
in druge kompetence zaposlenih. (Mihalič, 2008)
Obravnavano podjetje, ki je tržno usmerjeno, se poslužuje in zaveda pomena variabilnega
dela plačila, saj s tem spodbuja svoje zaposlene k realizaciji svojih ciljev. Zgoraj je tudi
opisan sistem variabilnega dela plače, ki nam nazorno kaže, koliko spremenljivk lahko
zaposleni vključuje v svoje delo in ob uspešnosti zasluži več. Variabilni del je torej tisti, na
katerega zaposleni v veliki meri vplivajo s svojo uspešnostjo.
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3.4 PRISOTNOST NEEKONOMSKIH MOTIVOV V OBRAVNAVANI
ORGANIZACIJI
Neekonomske motive predstavljajo nedenarne nagrade, ki zelo dobro motivirajo
zaposlene. Nedenarne nagrade uporabljamo, da dodatno spodbujamo svoje zaposlene in
vnašamo dodatno mero pozitivne energije in zadovoljstva. Nedenarne nagrade
uporabimo, kadar zaposleni dosežejo cilje, pomagajo svojim sodelavcem, se dodatno
izobražujejo, dodatno pomagajo podjetju, so inovativni in pripomorejo k uspehu podjetja.
(Mihalič, 2010)
V obravnavanem podjetju je prisotnost neekonomskim motivov zelo zaželena, saj tržniki
ob uspešnosti potrebujejo veliko priznanj in pohvale, ki vplivajo njihovo samozavest in
pozitivno samopodobo. Tako vodja vedno ob prodanem produktu javno izrazi pohvalo
tržniku, ki mu je to uspelo. Vodja se ob doseženem mesečnem cilju zahvali svojim
tržnikom za dobro opravljeno delo. Po potrebi je vsem tržnikom na voljo za pogovore, ki
so morda občasno tudi bolj osebne narave. Ob koncih tedna vodja motivira zaposlene s
predčasnim odhodom domov ob dosegu določenega cilja prodaje. Nefinančno motivacijo
se kaže tudi, ko zaposleni dobijo novo delovno opremo (računalnik, tipkovnica, telefon).
Podjetje X dvakrat letno izvaja tako imenovane »team buildinge«, s katerimi spodbuja
sodelovanje med zaposlenimi. Na »team buildingih« se zaposleni sprostijo in tako dobijo
občutek, da podjetje zanje skrbi in da niso pomembni zgolj za trženje produkta. Vse to
pozitivno vpliva na njihovo motivacijo za delo, na ekipni duh in v končni fazi tudi na
prodajo. Z neekonomsko motivacijo se zaposleni srečujejo vsako leto tudi med božično –
novoletnimi dnevi, saj podjetje organizira novoletno zabavo, na kateri zaposleni preživijo
skupen večer ob dobri hrani, pijači in družbi. Na novoletni zabavi so izpostavljeni najboljši
tržniki, ki prejmejo pohvalo v obliki plakete.
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4 ZASNOVA IN IZVEDBA RAZISKAVE
4.1 ZASNOVA RAZISKAVE
V tem poglavju diplomskega dela bom povezala teoretično znanje z dejanskim stanjem
motivacije tržnikov v obravnavanem podjetju in raziskala, če so možne kakšne dodatne
izboljšave motiviranja v podjetju.
Ciljna skupina anketirancev so bili zaposleni v obravnavanem podjetju, ki tržijo produkte
preko telefonske prodaje.
Za raziskovalno metodo sem izbrala anketni vprašalnik. Anketni vprašalnik sem podala v
elektronski obliki, ki sem ga oblikovala v programu 1KA orodju za izdelavo spletnih
anket. 1KA je programska oprema za spletno anketiranje oziroma za izdelovanje anket, ki
se izvajajo na internetu. Zaposlenim sem preko elektronske pošte posredovala povezavo
do anonimnega anketnega vprašalnika zaprtega tipa. Vprašalnik je sestavljen iz 11
vprašanj. Prvi del vprašanj je demografske tematike, nato se z vprašanji, kjer anketiranci
odgovarjajo z 1 (najmanj se strinjam) do 5 (najbolj se strinjam), navežem na vprašanje,
kako nanje vplivajo motivacijski dejavniki. Vsa ostala vprašanja pa se navezujejo na
ekonomsko motivacijo oz. denar/plačo.
Ker sem preko študentskega servisa tudi sama zaposlena kot tržnica, me je predvsem
zanimalo, kaj sodelavce najbolj motivira in kako bi lahko s pridobljenimi podatki pomagala
vodji trženja in podjetju. Zanima me, če je plačilni sistem z vidika nagrajevanja sestavljen
motivacijsko. Glede na obravnavano tematiko sem postavila naslednji hipotezi:
HIPOTEZA 1: Zaposlenim predstavlja denar najmočnejši motivacijski dejavnik.
HIPOTEZA 2: Podjetje z vidika denarnih nagrad dovolj motivira zaposlene.

4.2 IZVEDBA RAZISKAVE
Anketni vprašalnik sem v soglasju z vodjo oddelka posredovala preko elektronske pošte
sodelavcem. Na oddelku je bilo v času reševanja anketnega vprašalnika zaposlenih 15
tržnikov. Pri izpolnjevanju vprašalnika so sodelovali vsi. Rezultate sem grafično prikazala s
pomočjo programa Excel.

4.3 OBRAZLOŽITEV REZULTATOV
Prvi del rezultatov se navezuje na demografsko tematiko.
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4.3.1 SPOL
Na anketni vprašalnik je odgovorilo vseh 15 tržnikov v obravnavanem podjetju, od tega so
bile 3 predstavnice ženskega spola in 12 moških.
Tabela 1: Spol
Zaposleni
(skupaj)

Ženske

Moški

Ženske
(%)

Moški
(%)

15

5

10

33,3

66,6

Vir: lasten

Grafikon 1: Spol zaposlenih

Ženske
33%

Moški
67%

Vir: lasten, tabela 1

Iz grafikona in tabele je razvidno, da v obravnavanem podjetju prevladujejo tržniki
moškega spola. Od skupaj 15 zaposlenih tržnikov je 5 žensk in 10 moških. To pomeni, da
je kar 66,6 odstotkov vseh zaposlenih moškega spola, 33,3 odstotkov pa žensk. Na
oddelkih število zaposlenih moških presega število žensk.
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4.3.2 STAROST
Tabela 2: Starost zaposlenih
Starost
zaposlenih
do 20 let

1

21-30 let

14

31-60 let

0
Vir: lasten

Grafikon 2: Starost zaposlenih
do 20 let
7%

31-60 let
0%

21-30 let
93 %

Vir: lasten, tabela 2

Grafikon 2 prikazuje razporejenost zaposlenih po starostnih skupinah zaposlenih. Očitno
je, da gre v podjetju za mlad kolektiv, saj praktično ni zaposlenega, ki bi bil starejši od 30
let. Največji je odstotek v starostni skupini od 21 do 30 let, in sicer 14 zaposlenih. V
starostni skupini do 20 let pa imamo 1 zaposlenega, ki predstavlja 7 odstotkov vseh
zaposlenih.
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4.3.3 DOKONČANA IZOBRAZBA
Tabela 3: Dokončana izobrazba
Zaposleni
končana osnovna šola

0

gimnazijski maturant

5

končan visokošolski strokovni
ali univerzitetni program

10

magisterij stroke

0

Vir: lasten

Grafikon 3: Dokončana izobrazba
končana
osnovna
šola
0%

gimnazijski
maturant
33%

končan
visokošolski
strokovni ali
univerzitetni
program
67%

magisterij
stroke
0%

Vir: lasten, tabela 3

Grafikon 3 prikazuje strukturo dopolnjene izobrazbe zaposlenih. Iz grafa je razvidno, da je
večina, kar 67 odstotkov zaposlenih končalo visokošolski strokovni ali univerzitetni
program. Ostalih 33 odstotkov pa predstavljajo gimnazijski maturantje. Zaposlenih, ki bi
zaključili magisterij ali pa imelo le končano osnovo šolo, v podjetju ni.
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4.3.4 STATUS ZAPOSLITVE
Tabela 4: Status zaposlitve
Zaposleni
za določen čas

3

za nedoločen čas
delo preko študentskega
servisa

3
9

Vir: lasten

Grafikon 4: status zaposlitve

za določen
čas
20%

delo preko
študentksega
servisa
60%

za nedoločen
čas
20%

Vir: lasten, tabela 4

Iz grafikona 4 lahko razberemo, da 60 odstotkov vseh zaposlenih svoje delo opravlja
preko napotnice študentskega servisa. Med anketiranci so trije zaposleni za določen čas in
prav toliko je zaposlenih za nedoločen čas. Očitno je, da podjetje zaposluje predvsem
študente.
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4.3.5 DELOVNA DOBA V PODJETJU
Tabela 5: Delovna doba v podjetju
Zaposleni
do 1 leta

7

od 2 do 5 let

7

več kot 5 let

1

Vir: lasten

Grafikon 5: Delovna doba
več kot 5 let
7%

do 1 leta
46%
od 2 do 5 let
47%

Vir: lasten, tabela 5

Grafikon 5 predstavlja delovno dobo zaposlenih v podjetju. Razvidno je, da gre za dokaj
nov kolektiv, saj je večina, razen enega, v podjetju največ 5 let, 7 zaposlenih pa je v
podjetju manj kot 1 leto.

32

4.3.6 POVPREČNE OCENE MOTIVACIJSKIH DEJAVNIKOV
Tabela 6: Povprečne ocene motivacijskih dejavnikov
povprečna
ocena

motivacijski dejavniki
zanimivo delo
delovno okolje
razporeditev delovnega časa
možnost strokovnega
usposabljanja
možnost napredovanja
možnost polnega uveljavljanja
delovnih sposobnosti
soodločanje o delu
plača/zaslužek
priznanja za uspešnost pri delu
stalnost, zanesljivost zaposlitve

4
4,13
3,86
3,53
4
3,4
3,13
4,53
4,33
4

Vir: lasten, tabela 5

Grafikon 6: Povprečne ocene motivacijskih dejavnikov
stalnost, zanesljivost zaposlitve
priznanja za uspešnost pri delu
plača/zaslužek
soodločanje o delu
možnost polnega uveljavljanja…
možnost napredovanja
možnost strokovnega…
razporeditev delovnega časa
delovno oklje
zanimivo delo
0

1

2

3

4

5

Vir: lasten, tabela 6

Najmočnejši motivacijski dejavnik anketiranih v podjetju je plača ali zaslužek (4,53), takoj
zatem sledi motivacijski dejavnik priznanja za uspešnost pri delu (4,33). Enakovredno
skupno ocenjeni so naslednji dejavniki: zanimivo delo (4), možnost napredovanja (4) in
stalnost, zanesljivost zaposlitve. Manj pomembne motivacijske dejavnike predstavljajo
razporeditev delovnega časa (3,86), možnost strokovnega usposabljanja (3,53) in
možnost polnega uveljavljanja delovnih sposobnosti. Kot najmanj pomemben dejavnik
anketiranim predstavlja soodločanje o delu (3,13).
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4.3.7 DELO V SLUŽBI JE LE NAČIN, DA ČLOVEK ZASLUŽI DENAR, IN NIČ VEČ
Tabela 7: Delo v službi je le način, da človek zasluži denar, in nič več
v celoti se
strinjam
strinjam se
niti se strinjam
niti se ne strinjam
se ne strinjam

0
2
10
3
0

ne vem
Vir: lasten

Grafikon 7: Delo v službi je le način, da človek zasluži denar, in nič več
ne vem
0%
se ne
strinjam
20%

strinjam se
13%

v celoti se
strinjam
0%

niti se
strinjam niti
se ne
strinjam
67%

Vir: lasten, tabela 7

Grafikon 7 opredeljuje pogled zaposlenih o tem, ali jim delo predstavlja zgolj in le
zaslužek. Večina anketiranih se pri tem vprašanju ni opredelila in se tako odločila za
pridržan odgovor, da se niti strinjajo niti se ne strinjajo. Ta delež predstavlja kar 65
odstotkov vseh zaposlenih. Dva zaposlena se s to trditvijo strinjata, trije oziroma 20
odstotkov pa se jih ne strinja.
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4.3.8 VPRAŠANJA DA/NE
1. Na začetku dela sem bil/-a dobro seznanjen/-a s plačilnim sistemom.

Tabela 8: Plačilni sistem
da

14

ne

1

Vir: lasten

Grafikon 8: Plačilni sistem

ne
7%

da
93%

Vir: lasten, tabela 8

Grafikon prikazuje, da je 14 zaposlenih oziroma 93 odstotkov na začetku dela bilo dobro
seznanjenih s plačilnim sistemom podjetja. Le ena oseba plačilnega sistema ni dobro
poznala. Iz teh podatkov lahko ugotovimo, da je pred začetkom dela novim zaposlenim
plačilni sistem dobro razložen.
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2. Ali je urna postavka poštena?
Tabela 9: Poštena urna postavka
da

4

ne

11

Vir: lasten

Grafikon 9: Poštena urna postavka

da
27%

ne
73%

Vir: lasten, tabela 9

Zaposleni v večini niso zadovoljni z urno postavko. Kar 11 anketiranih oziroma 73
odstotkov vseh vprašanih meni, da urna postavka ni poštena. Le 4 oz. 25 odstotkov
anketiranih meni, da je urna postavka poštena.

36

3. Plačilni sistem je zasnovan tako, da me motivira.
Tabela 10: Plačilni sistem me motivira
da

12

ne

3

Vir: lasten

Grafikon 10: Plačilni sistem me motivira

ne
20%

da
80%

Vir: lasten, tabela 10

Iz grafikona je razvidno, da je za večino, torej za 12 zaposlenih, obstoječi plačilni sistem
zasnovan motivacijsko. V podjetju so 3 zaposleni, kar predstavlja 20 odstotkov vseh, ki so
prepričani, da plačilni sistem ni zasnovan tako, da bi jih motiviral.
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4. Strinjam se, da je del plače variabilen.
Tabela 11: Variabilni del plače
da

15

ne

0

Vir: lasten

Grafikon 11: Variabilni del plače
ne
0%

da
100%

Vir: lasten, tabela 11

Vseh 15 zaposlenih se strinja, da del plače predstavlja variabilni del. Noben od zaposlenih
ne meni , da bi moralo biti drugače.
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5. Provizije bi me bolj motivirale, če bi bile enotne.
Tabela 12: Enotne provizije
da

6

ne

9

Vir: lasten

Grafikon 12: Enotne provizije

da
40%
ne
60%

Vir: lasten, tabela 12

Iz grafikona je razvidno, da si anketiranci pri vprašanju o enakih provizijah zelo
nasprotujejo. Kar 9 se jih je opredelilo, da jih enake provizije produktov ne bi dodatno
motivirale, 6 oz. 40 odstotkov zaposlenih pa meni, da bi bili pri prodaji bolj motivirani, če
bi bile provizije enotne.
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6. Variabilni del plače me motivira.
Tabela 13: Variabilni del me motivira
da

14

ne

1

Vir: lasten

Grafikon 13: Variabilni del plače

ne
7%

da
93%

Vir: lasten, tabela 13

Anketirane v 93 odstotkih motivira variabilni del plače. Le enega zaposlenega ali 7
odstotkov zaposlenih variabilni del plačilnega sistema ne motivira.
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7. Glede na vložen trd sem zadovoljen s plačo.
Tabela 14: Glede na trud sem zadovoljen s plačo
da

13

ne

2

Vir: lasten

Grafikon 14: Glede na vložen trud sem zadovoljen s plačo

ne
13%

da
87%

Vir: lasten, tabela 14

Zaposleni so po večini zadovoljni s svojim vložkom v delo in plačo, ki jo prejmejo za
opravljeno delo oziroma vložen trud. Zadovoljnih je 13 anketiranih, kar predstavlja 87
odstotkov vseh. Nezadovoljna pa sta 2 zaposlena, ki glede na svoj vložek v delo in končno
plačilo nista zadovoljna.
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8. Poleg provizije, bonusa in nagrade bi morali nagraditi tudi storilnost.
Tabela 15: Storilnost
da

14

ne

1

Vir: lasten

Grafikon 15: Nagrajevanje storilnosti

ne
7%

da
93%

Vir: lasten, tabela 15

Iz grafikona je razvidno, da se 14 zaposlenih oziroma 93 odstotkov vseh strinja, da bi
morali v podjetju poleg provizije, bonusa in nagrade nagraditi tudi storilnost. Le ena
oseba, ki predstavlja 7 odstotkov zaposlenih, se s tem ne strinja.
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9. Vodja mi je na plačilni dan vedno na voljo za vprašanja.
Tabela 16: Vodja mi je na voljo na plačilni dan
da

13

ne

2

Vir: lasten

Grafikon 16: Vodja mi je na voljo na plačilni dan

ne
13%

da
87%

Vir: lasten, tabela 16

Iz grafikona je razvidno, da ima večina zaposlenih izkušnje ali občutek, da mu je vodja na
plačilni dan na voljo za vprašanja. 2 od 15 zaposlenih pa sta mnenja, da vodja na plačilni
dan ni na voljo.
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10. Za plačilo bi se bolj potrudil, če bi bile plače objavljene interno javno.
Tabela 17: Interno javne plače
da

2

ne

13

Vir: lasten

Grafikon 17: Interno javne plače

da
13%

ne
87%

Vir: lasten, tabela 17

Večina zaposlenih, kar 13 oziroma 87 odstotkov, se je opredelila, da jih interno javna
objava plač ne bi dodatno motivirala, da bi se še bolj potrudili pri svojem delu. Od celote
zaposlenih izstopata dva anketirana, ki menita, da bi se ob interno javni objavi plače bolj
potrudila pri svojem delu.
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5 DOSEŽENI REZULTATI RAZISKAVE
Po preučeni teoriji o motivaciji in dobljenih rezultatih anketnega vprašalnika lahko
ugotovimo, kateri so glavni motivacijski dejavniki zaposlenih tržnikov, kakšno je njihovo
stališče do plače oziroma denarja in v kakšni meri leta vpliva na njihovo motivacijo za
trženje v obravnavanem podjetju.
Če najprej pogledamo demografski sklop vprašanj, ugotovimo, da večinski del kolektiva
predstavljajo moški, in to kar 66 odstotkov vseh tržnikov. Glede na starost vidimo, da
govorimo o podjetju, v katerem v celoti prevladujejo mladi od 21 do 30 let, eden od
zaposlenih pa je celo mlajši. Dosežena formalna izobrazba je pri večini končan visokošolski
strokovni ali univerzitetni program, nihče od njih ni končal magisterija stroke, ampak ker
gre za mlad kolektiv, morda kdo obiskuje ta program oziroma se zanj v prihodnosti še
odloči. Zaradi prevladujočega dela mladih zaposlenih in razmerah v državi ni
presenečenje, da večina tržnikov predstavljajo študentje, zaposleni preko študentskega
servisa (teh je kar 60), 20 odstotkov je zaposlenih po pogodbi, ostalih 20 odstotkov pa
redno zaposlenih. Ob zadnji ugotovitvi, da največji delež zaposlenih predstavljajo
študentje, nas verjetno ne preseneča podatek, da je večina zaposlenih v podjetju manj
kot 5 let, med 2 in 5 leti oz. kar polovica manj kot 1 leto, le en pa več kot 5 let. Glede
nato, da imamo nekaj zaposlenih po pogodbi oz. redno zaposlenih, lahko predvidevamo,
da so ti dlje časa v podjetju in da so vsi ostali zaposleni študentje.
Z diplomsko nalogo skušam ugotoviti povezavo motivacije zaposlenih z ekonomsko
motivacijo, torej ekonomski vpliv na zaposlene. Ekonomski vpliv seveda predstavljajo
denarne nagrade oz. plača/zaslužek. V kolikšni meri ta vpliva na tržnike, sem ugotovila iz
rezultatov, ko so ti ocenjevali posamezne motivacijske dejavnike od 1 (najmanj) do 5
(največ). Največjo povprečno oceno, kar 4,53, so zaposleni namenili prav plači oz.
zaslužku. Najmanjšo povprečno oceno, 3.13, pa dejavniku soodločanje o delu. Dejavnike
so od najbolj do najmanj pomembnih razvrstili takole: priznanje za uspešnost pri delu,
zanimivo delo, možnost napredovanja, stalnost zaposlitve, možnost strokovnega
usposabljanja in polno uveljavljanje delovnih sposobnosti. S tega vidika lahko teoriji
ekonomske motivacije in rezultatom, pridobljenih z anketo, pripišem vzporednico. Saj
teorija ekonomske motivacije eno od skupin, ki jih opredeljuje, da delajo za denar,
imenuje skupina mladih, ki si ustvarjajo družino in dom ter ima tako večje potrebe po
denarju.
Pomemben motivacijski dejavnik zaposlenim predstavlja priznanje za uspešnost pri delu,
ki so ga ocenili s povprečno oceno 4,33. Zanimivo je dejstvo, da ravno ta dejavnik po
Herzbergu spada med motivatorje, plača oz. zaslužek pa med higienike. Povzetek te
ugotovitve bi strnila v dejstvo, da zaposlenim res največ pomeni zaslužek, a kljub temu
nujno in skoraj hkrati potrebujejo tudi veliko nematerialne motivacije v obliki pohval,
zanimivega dela, možnosti napredovanja in stalnosti zaposlitve. Glede stalnosti zaposlitve
bi morali narediti kakšen korak več k zaposlenim, saj smo že ugotovili, da je skoraj
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polovica vseh študentov. To pa pomeni, da je velika možnost, da tržnik čez noč zapusti
svoje delovno mesto, saj ga nič ne zavezuje, da ostane v podjetju. Delovni čas oziroma
njegova razporeditev nekako ne predstavlja velike veljave, saj če ponovno povežem
dejstvo, da je večina teh študentov, se lahko z vodjo oddelka dogovorijo tudi za kakšno
uro manj dela oziroma za kakšen dan dopusta več, tako da niso obremenjeni s tem
motivacijskih dejavnikom. Zelo zanimivo in hkrati presenetljiv pa je podatek, da mladim
zelo malo pomeni možnost izobraževanja. Ravno v letih bi se namreč morali zavzemati za
pridobitev novih znanj in osebno rast, še posebej tistih, ki se jih ne pridobi med
šolanjem. Najmanjši poudarek pri motiviranju gre v prihodnosti nameniti možnostim
uveljavljanja njihovih sposobnosti in soodločanju o delu. Študentje na splošno nimajo
veliko izkušenj, in ker niso redno zaposleni, predvidevam, da večini, kot so pokazali tudi
rezultati, ni v interesu sodelovati pri odločitvah podjetja.
Zanimivo je, da se glede na do sedaj odkrita spoznanja s pomočjo ankete, tržniki nekako
niso jasno opredelili glede trditve, da je delo v službi le način, da človek zasluži denar, in
nič več. Večina, kar 10 od 15 se je odločila, da se niti strinjajo niti se ne strinjajo s to
trditvijo. Po podatkih, da je najboljši motivacijski dejavnik prav plača, bi lahko pričakovali
več tržnikov, ki bi se strinjalo s trditvijo. Trije tržniki se sploh ne strinjajo s to trditvijo, kar
me preseneča. Poklic tržnika je namreč delo, za katerega se navadno odločajo ljudje, ki
želijo zaslužiti več denarja in ne želijo biti odvisni od omejenega mesečnega zaslužka. Tudi
to dejstvo bi morali povezati z ekonomsko teorijo motivacije, saj glede na rezultate
zaposleni potrebujejo poleg ekonomske motivacije tudi nekaj neekonomskih dejavnikov za
svojo uspešnost.
Naslednji sklop vprašanj v anketi je zajemal 10 trditev, pri katerih so se anketiranci
opredelili, ali se z njimi strinjajo ali ne. Glede na rezultate so bili pred pričetkom dela
seznanjeni s plačilnim sistemom. Zanimivo dejstvo pa je, da imamo le dva tržnika, ki
menita, da je urna postavka poštena. Ta rezultat bi lahko v prihodnosti predstavljal izziv
nadrejenim, da bi urno postavko izoblikovali tako, da bi tržnike dodatno spodbudila k
prodaji. Zaposleni so pred pričetkom dela dobro poznali plačilni sistem, vedeli so, da je
sestavljen iz fiksne urne postavke, za katero menijo, da ni pravična, in spremenljivim
oziroma variabilnim delom, s katerim se vsi strinjajo. Tako lahko ugotovimo, da zaposleni
niso zadovoljni z urno postavko, a jim ustreza variabilni del, saj z njim lahko vplivajo na
višino plače. Iz ugotovitve bi lahko dodatno potrdila ekonomsko teorijo motivacije.
Najmanj enotni pa so tržniki glede vprašanja enotnosti provizij za prodani produkt. Pri 60
odstotkih tržnikov različni odstotki provizije ne igrajo velike vloge, ostalih 40 odstotkov pa
meni, da bi jih bolj motiviralo, če bi za vsak produkt prejeli enako količino provizije. Pri
naslednjem vprašanju sem prišla do zelo pomembne ugotovitve, in sicer, da so v večini
zaposleni zadovoljni s plačo glede na trud, ki ga vložijo v delo. To pomeni, da ima
obravnavano podjetje dober sistem nagrajevanja, s katerim so zaposleni zadovoljni. Zelo
zanimiv pa je tudi rezultat o nagrajevanju storilnosti, saj se razen enega vsi tržniki
strinjajo, da bi morali poleg provizij, nagrad in bonusov nagraditi tudi njihovo storilnost. S
tega vidika zaposleni sigurno potrebujejo dodatno nagrado, saj iščejo dodatno pohvalo za
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svoj trud. Podporo v vodji oddelka zaposleni občutijo tudi na plačilni dan, saj so v večini
odgovorili, da jim je ta tedaj vedno na voljo. Na vprašanja glede interno javne objave
plače pa se večina nagiba k temu, da ne bi bile javno objavljene, saj jih to ne bi dodatno
spodbudilo.

5.1 PREVERITEV HIPOTEZ
Glede na dosežene rezultate ankete, na katero so odgovorili tržniki obravnavanega
podjetja, bom preverila dane hipoteze.
HIPOTEZA 1: Zaposlenim predstavlja denar najmočnejši motivacijski dejavnik.
V anketnem vprašalniku sem s šestim vprašanjem želela izvedeti, kateri motivacijski
dejavniki najbolj vplivajo na delo zaposlenih. Zaposleni so ocenjevali motivacijske
dejavnike od 1 (najmanj) do 5 (največ). Med vsemi motivacijskimi dejavniki so v
povprečju najbolje ocenili prav dejavnik plača/zaslužek, katerega povprečna ocena znaša
kar 4,53. Glede na moja predvidevanja pri rezultatu nisem bila presenečena, saj je večina
zaposlenih mladih in v obdobju osamosvojitve, zaradi česar potrebujejo dober zaslužek.
Dodala bi še, da veliko pove rezultat, da večina podpira variabilni sistem, s katerim si
sami s pridnostjo določajo višino plače. To pa nam pove, da ima za tržnike resnično veliko
vlogo plača. Hipotezo, da zaposlenim denar predstavlja najmočnejši motivacijski dejavnik,
potrjujem.
HIPOTEZA 2: Podjetje z vidika denarnih nagrad dovolj motivira zaposlene
Glede na rezultate, pridobljene z vprašalnikom, bi poudarila nekaj vprašanj, ki podajajo
odgovor na hipotezo 3. Ugotovila sem, da so zaposleni dobro seznanjeni s plačilnim
sistemom, podpirajo variabilni del, a niso zadovoljni s fiksnim delom. Več zaposlenih se je
opredelilo, da jih bolj motivirajo različne in ne enotne provizije, kar bi tehtnico nagnilo k
zavrnitvi hipoteze. Res pa je, da tržniki želijo imeti nagrajeno tudi storilnost. Izpostavila pa
bi predvsem trditev »glede na vložek sem zadovoljen s plačo«, na katero je večina, kar
13, odgovorila pritrdilno. Če zaposleni ne bi bili zadovoljni z nagrajevanjem oziroma plačo
bi, to trditev ocenili nasprotno. Potrjujem hipotezo, da podjetje z vidika denarnih nagrad
dovolj motivira zaposlene.
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6 ZAKLJUČEK
Teoretični del diplomske naloge obsega že v veliki meri raziskano področje motivacije.
Motivacija je notranje gonilo človeštva za doseganje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev.
Človeku, ki je brez motivacije, je dovolj samo zjutraj vstati iz postelje. Mnogi strokovnjaki
s področja motivacije so motiv opredelili kot nekakšen klik v človekovi glavi ali psihi, ki nas
privede do določenega cilja in kasneje do zadovoljitve potrebe. Pri motiviranju vodilni
kader uporablja tudi motivacijske dejavnike za spodbujanje zaposlenih, da ti dosegajo vse
boljše rezultate in zastavljene cilje. Motivacijski dejavniki različno vplivajo na zaposlene,
nekatere bolj motivira prilagodljiv delovni čas, druge možnosti izobraževanja,
napredovanja, in ne nazadnje, poznamo tudi kader, ki je motiviran izključno z denarjem.
Vodilni morajo dobro poznati svoje zaposlene, da vedo, kako in s čim jih dodatno
spodbuditi, da bodo zaposleni zadovoljni in dosegali dane cilje podjetja.
Motivacijske teorije nam prikazujejo različne pristope k razumevanju človeške motivacije,
kako ta deluje na človeka in kako človek reagira na določene zadovoljene potrebe in
stremi k zadovoljevanju naslednjih, višjih. Zanimivo je dejstvo, da mora človek nujno imeti
cilje v življenju, da lahko zdravo funkcionira. Še pregovor pravi, da noben veter ni ugoden
za ladjo brez ciljev. Motivacija, ki je ena od glavnih sestavin človeške psihe, je zelo
zanimiva in hkrati skrivnostna. Ogromno je že napisanega na to temo, raziskanega in
uveljavljenih teorij, da je že skoraj nemogoče ugotoviti kaj novega, kar bi svetu prineslo
korist. Seveda pa se organizacije in ljudje spreminjamo in oblikujemo drugačen jutri. Iz
tega vidika smo lahko prepričani, da bo še veliko novih teorij, ki bodo temeljile na že
znanih in bodo pomagale motivirati zaposlene, da bodo dosegali vedno boljše in boljše
delovne rezultate.
Pri raziskovanju motiviranosti tržnikov, s poudarkom na ekonomski motivaciji, sem se
osredotočila na jedro teorije, ki temelji na dejstvu, da ljudje delajo izključno za denar.
Teorija ima zagotovo dobro zasnovo, saj je naše delo ovrednoteno z denarjem, ki ga
prejmemo za delo, ki smo ga opravili. Seveda se strinjam in podpiram tudi druge
motivacijske teorije, ki opredeljujejo neekonomske motivacijske dejavnike. Pri preučevanju
motiviranosti tržnikov pa vseeno menim, da imajo vsi drugi motivacijski dejavniki manjšo
vlogo pri motiviranju kot ekonomski. Do teh rezultatov sem prišla s pomočjo rezultatov
ankete, ki sem jo izvedla v obravnavanem podjetju.
Obravnavano podjetje se ukvarja s telefonskim trženjem produktov, ki nudijo podatke o
poslovanju poslovnih subjektov. V podjetju mora biti vzpostavljen dober sistem
nagrajevanja, saj če se izkaže, da je nov zaposleni dober tržnik oziroma da so zaposleni
uspešni pri trženju, mora biti plačilni sistem zasnovan tako dobro, da le-ti ne bodo odšli h
konkurenci ali na splošno v drugo podjetje.
Povezava motivacije tržnikov se v največji meri navezuje na plačilni sistem. Bolj ko je
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tržnik uspešen pri svoji prodaji, višji bo variabilni del plače ob koncu meseca. Doseganje
določenih bonusov in nagrad čez mesec tržnika dodatno spodbuja, da dosega vse boljšo
prodajo. Motiviranost z ekonomskimi viri in dodatno nagrajevanje za določeno prodajo je
motivacijsko seveda le za določeno skupino ljudi, ki bi radi dosegli večje plačilo ob koncu
meseca. Poznamo tudi skupino ljudi, ki so zadovoljni s fiksnim mesečnim plačilom in jih to,
da imajo vsak mesec zagotovljeno isto plačilo, motivira v tej meri, da svoje delo opravljajo
uspešno.
Moj cilj diplomske naloge je bil raziskovalne narave, in sicer raziskati motiviranost tržnikov
s poudarkom na ekonomski motivaciji. Obe hipotezi, ki sta se navezovali na teorijo, sem
potrdila. Iz rezultatov anketnega vprašalnika sem ugotovila, da tržnikom v obravnavanem
podjetju najboljši motivacijski dejavnik predstavlja prav denar. Drugo, kar je pomembno
v podjetju v času tako velike konkurenčnosti, je ugotovitev, da so zaposleni zadovoljni s
svojim plačilom glede na vloženo delo. Obravnavano podjetje dobro skrbi za zaposlene z
vidika plačilne tematike. Odkrila pa sem tudi nekaj možnosti izboljšav. Zelo dobro bi, glede
na odgovore o motiviranosti zaposlenih, vplival dodatek za storilnost. Verjetno pa bi bilo
dobrodošlo tudi razmišljanje vodilnih o dodatnem izobraževanju in kariernem sistemu, saj
glede na starost zaposlenih večina razmišlja o redni zaposlitvi, ki je danes že zelo redka, a
vseeno predstavlja močan motivacijski dejavnik.
V diplomski nalogi so predstavljeni pojem motivacije, motiva in motivacijski dejavniki.
Motivacijske teorije nam dajo vpogled v preteklo raziskovanje strokovnjakov in dajejo
nova izhodišča za nadaljnja vprašanja in raziskovanja. V raziskovalnem delu naloge sem
ugotovila, da zaposlenim v obravnavanem podjetju predstavlja najpomembnejši dejavnik
prav denar. Zaposleni so v obdobju ustvarjanja svojih prvih domov in družin, tako da
denar nujno potrebujejo in jih leta žene k doseganju njihovih mesečnih ciljev in ciljev
podjetja. Gotovo pa po nekaj letih delovne dobe in delovnih izkušenj ta motivacijski
dejavnik zamenja kakšen drug motivacijski dejavnik. Ugotovila sem tudi, da so zaposleni
na splošno zadovoljni s plačilnim sistemom podjetja, kar je danes v tej gospodarski krizi
tudi že redkost. V obravnavanem podjetju je za zaposlene dobro poskrbljeno, saj že
dejstvo, da so zadovoljni s plačilom, veliko prispeva k dobrem počutju in dobri klimi v
delovnem okolju.
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PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik

1. Spol
Moški
Ženski

2. V katero starostno skupino spadate?
do 20 let
21 - 30 let
31 - 60 let

3. Kakšna je vaša dosežena formalna izobrazba?
končana osnovna šola
gimnazijski maturant
končan visokošolski strokovni ali univerzitetni program
magisterij stroke ali več

4. Kakšen je vaš status zaposlitve v podjetju?
Za določen čas
Za nedoločen čas
Delo preko študentskega servisa

5. Koliko časa ste že zaposleni v podjetju?
do 1 leta
od 2 do 5 let
več kot 5 let

6. Obkrožite koliko na splošno od 1(najmanj) do 5(največ) na vas vplivajo naslednji
dejavniki dela.
1

2

3

Zanimivo delo
Delovno okolje
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4

5

1

2

3

4

5

Razporeditev
delovnega časa
Možnost
strokovnega
usposabljanja
Možnost
napredovanja
Možnost polnega
uveljavljana
delovnih
sposobnosti
Soodločanje o delu
Plača, zaslužek
Priznanja za
uspešnost pri delu
Stalnost zanesljivost
zaposlitve
7. Delo v službi je le način, da človek zasluži denar in nič več!
v celoti se strinjam
strinjam se
niti se strinjam niti se ne strinjam
se ne strinjam
ne vem
8. Označite da ali ne

da
Na začetku dela sem bil/bila dobro
seznanjen/a s plačilnim sistemom
Ali je urna postavka poštena?
Plačilni sistem je zasnovan tako da me
motivira?
Strinjam se da je del plače variabilen
Provizije bi me bolj motivirale če bi bile
enotne
Variabilni del plače me motivira
Glede na vložen trud sem
zadovoljen/zadovoljna s plačo
Poleg provizije, bonusa in nagrade bi morali
nagraditi tudi storilnost
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ne

da

ne

da

ne

Vodja mi je na plačilni dan vedno na voljo
za vprašanja
Za plačilo bi se bolj potrudil če bi bile plače
objavljene interno javno

9. Pomembnost dobrega zaslužka je zate:
zelo pomembno
pomembno
niti pomembno niti nepomembno
ni pomembno
sploh ni pomembno
ne vem
10. Plačilni sistem v podjetju poznam:
zelo dobro
dobro
bolj slabo
zelo slabo
sploh ga ne poznam
11. Označite da ali ne

Bolj bi bil/bila motiviran/a če bi imel/a
možnost izobraževanja
Za boljšo motivacijo si želim tedenske
sestanke
Želim si več nematerialne motivacije
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