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1. Uvod 
 
Med pomembne temelje delovanja vsakega uspešnega podjetja štejemo jasno zastavljeno 
vizijo, vrednote in poslovne cilje (Zupan, 2001, str.62). Zaradi hitrega znanstveno-
tehnološkega razvoja, novih poslovnih možnosti, ki jih prinaša  globalizacija ter razvoja 
informacijske tehnologije se morajo podjetja vedno hitreje prilagajati novim poslovnim 
pogojem in modelom, ki jih narekujejo te nove spremembe. Boj za obstoj in tudi nadaljnji 
razvoj podjetij je glede na te okoliščine izredno zahteven in ne dopušča napak.  
 
Uspešnost podjetja je v veliki meri odvisna od uspešnega usklajevanja in razvijanja različnih 
podjetniških področij in virov, kot so tehnološki, finančni, kadrovski, marketinški in ostali, 
čigar cilji so pridobiti čim večjo konkurenčno prednost pred sorodnimi podjetji ter si s tem 
zagotoviti večjo rast in tržni delež. V današnjem času so tehnologija in finančni viri vse bolj 
dostopni, zato se konkurenčne prednosti iščejo na drugih področjih. Zastavljanje izključno 
finančnih ciljev ne zadošča, saj za dolgoročno uspešnost niso ključni le zadovoljni lastniki, 
temveč tudi zadovoljni kupci in zaposleni ter drugi, ki so na kakršenkoli način povezani s 
podjetjem (Zupan, 2001, str. 14). Zato ne preseneča, da so v mnogih podjetjih z odprtimi 
rokami sprejeli model uravnoteženih kazalnikov uspešnosti, ki poleg finančnih kazalnikov 
uspešnost merijo s pomočjo treh dodatnih vidikov: z vidika strank, notranjih poslovnih 
procesov ter učenja in rasti zaposlenih. Zelo pomembno področje so človeški viri in 
upravljanje z njimi, saj postajajo novo področje konkurenčne prednosti v podjetju. Temu 
področju nekatera podjetja posvečajo veliko pozornost. Vsestranski osebni razvoj zaposlenih, 
z intenzivnim izobraževanjem in ustreznim motiviranjem, dejansko prispeva k razliki v 
uspešnosti podjetij.  
 
Motiviranje zaposlenih v opisanih poslovnih razmerah predstavlja eno bolj kompleksnih in 
zahtevnih nalog upravljavcev (Hodgetts, 1991, str.131). Pomembno je, da managerji razumejo 
postopek motivacije pri zaposlenih. Motivacija ne more biti neodvisna od osebnih potreb, 
želja in zahtev. Osrednji problem motiviranja s strani managementa je torej, kako prepričati 
skupino ljudi z različnimi potrebami, željami, zahtevami in osebnostnimi karakteristikami v 
skupno delo z nalogo doseči cilje organizacije (Dixon, 1997, str. 72). 
 
 
1.1 Namen magistrskega dela 
 
Namen magistrskega dela je predvsem ta, da na podlagi nekaterih teoretičnih prispevkov in 
izhodišč s področja motivacije in nagrajevanja zaposlenih prikažem kompleksnost problema 
motiviranja in mehanizme delovanja motivacijskih dejavnikov v mednarodnih1 podjetjih s 
področja informacijskih tehnologij, ki imajo glede na njihovo organiziranost nekatere 
posebnosti in značilnosti. Namen proučevanja povezanosti motivacijskih dejavnikov, 

                                                 
1 Opomba: namesto izraza multinacionalen je v nadaljevanju uporabljen izraz mednaroden  
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motivacijskih planov, organizacijske strukture in kulture ter ostalih elementov je predvsem 
nakazati možnosti prenosa nekaterih pozitivnih izkušenj v slovensko okolje in s tem povečati 
učinkovitost vodenja, ter na tej osnovi doseči konkurenčne prednosti podjetij in njihovo 
uspešnost.   
 
V magistrskem delu bom obravnaval elemente in postopke motiviranja zaposlenih v 
mednarodnih podjetjih s področja informacijske tehnologije, ki imajo predstavništva tudi v 
Sloveniji (v nadaljevanju podjetja). Prikazati nameravam nekatere specifičnosti v pristopih 
motiviranja glede na karakteristike mednarodnih podjetij in njihove organiziranosti. 
Na slovenskem tržišču so v obliki predstavništev ali zastopništev preko slovenskih podjetij 
prisotna praktično vsa večja mednarodna podjetja s področja informacijske tehnologije. Vsa ta 
podjetja, podobno kot ostala predstavništva mednarodnih podjetij, so izredno tržno usmerjena 
in imajo razvite pripadajoče podporne funkcije, kot so izobraževanje, podpora in svetovanje 
(Hodgetts, 1992, str.94). Slovenija kot tržišče z dva milijonskim prebivalstvom predstavlja 
relativno majhen tržni potencial v pogledih in kriterijih mednarodnih podjetij. Poleg tega so v 
Sloveniji močno razvita tudi slovenska podjetja s področja informacijske tehnologije 
predvsem s področja storitev, razvoja programske opreme in integracije informacijskih 
sistemov. Konkurenčnost na področju informacijskih tehnologij je izredno velika, kar se 
odraža v nenehnem tekmovanju za tržni delež. Vsa ta podjetja podajajo veliko pozornost 
razvijanju in usklajevanju različnih poslovnih funkcij  in virov, kot so tehnološko - 
proizvodni, finančni, kadrovski in marketinški, čigar cilji so pridobiti čim večjo konkurenčno 
prednost pred sorodnimi podjetji, ter si s tem zagotoviti večjo rast, povečati tržni delež in 
dobiček. Tako so ta podjetja izpostavljena zahtevam in ciljem krovnih mednarodnih podjetij 
na eni strani ter na drugi strani poslovnim možnostim in tržnim razmeram na področju 
informacijske tehnologije v Sloveniji.  
 
Michael Porter meni, da je edini način, kako danes priti do konkurenčne prednosti, nenehno 
inoviranje in izboljševanje v skladu s strateško usmeritvijo (Zupan, 2001, str. 38). Zato sta 
ključna učenje in ustvarjalnost zaposlenih. To pomeni tudi spremembo vloge managerjev, pri 
katerih postaja pomembna vrlina sposobnost vodenja, ki sprosti človeške potenciale s 
komuniciranjem, spodbujanjem in teamskim delom. V teh pogojih poslovanja vsako podjetje  
strmi tudi k temu, da razpolaga s čim boljšimi kadri, ki bi  poleg hitrega in natančnega dela 
bili sposobni tudi ustvarjalno razmišljati, sprožati pobude ter uresničevati zamisli in cilje 
podjetja. Za dosego teh ciljev je potrebno zaposlene ustrezno motivirati in pripraviti 
motivacijske plane (Gibson, Ivanicevich, Donnelly, 1994, str. 206 in 217). Problematika 
motiviranja zaposlenih v podjetjih, ki so predstavništva mednarodnih podjetij, mora 
upoštevati in podati odgovore predvsem na naslednjih področjih:  

• pripraviti ustrezne motivacijske plane za zaposlene glede na motivacijske osnove, ki 
jih običajno določajo na nivoju mednarodnih podjetij in usklajevanje z lokalnimi 
posebnostmi, 

• upoštevati je potrebno kulturne razlike glede na organizacijsko kulturo mednarodnih 
podjetij, 
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• stalno meriti in preverjati kvaliteto motivacijskih planov in zastavljenih ciljev z 
doseženimi rezultati,  

• upoštevati razmere na tržišču glede na konkurenčne podjetja v izogib prehoda 
kvalitetnih  zaposlenih v konkurenčna podjetja  

 
 
1.2 Metode, cilji in struktura magistrskega dela 
 
Po končanem uvodnem delu bom predstavil nekatera izhodiščna spoznanja s področja 
motivacije in motivacijskih teorij, katerih temeljne zakonitosti še danes narekujejo smernice 
za oblikovanje motivacijskih programov v podjetjih. Zaposleni motivacijo sprejemajo 
predvsem na individualen način in sta sprejemanje in reakcija odvisna predvsem od 
posameznika, njegovih potreb in vrednot (Hersey, Blanchard, 1982, str.14). Področje 
motivacije ni samo težko definirati, temveč jo je tudi zahtevno meriti in ocenjevati, saj ne 
poznamo eksplicitnih kvantitavnih metod. To je večkrat bolj omejeno na zunanje motivacijske 
faktorje kot na notranje, ki so po mojem mnenju izredno pomembni in mnogokrat ključno 
vplivajo na delovanje zaposlenih. Splošni razvoj družbe v ljudeh povzroča tudi spremembo 
potreb in iz tega izhajajočo strukturo motivov za delovanje. Glede na lažjo dostopnost do 
osnovnih življenjskih potreb ter ostalih dobrin smatram, da se lestvica in prioritete vrednot 
spreminjajo in s tem posredno vplivajo tudi na spreminjanje tudi strukture potreb.   
 
Nadalje nameravam prikazati in analizirati poslovanje podjetij, ki delujejo kot predstavništva 
mednarodnih podjetij s področja informacijske tehnologije. Kot izhodišče za primerjavo bom 
podal kratek teoretični opis poslovanja mednarodnih podjetij. Kot primer bom predstavil in 
primerjal nekatera podjetja, kot so Microsoft Slovenija, Hewlet Packard, SAP in IBM 
Slovenija. Večina teh podjetij ima mrežno organizacijsko strukturo, kar pomeni, da produktne 
enote predstavljajo vertikalno smer, pokrivanje tržno specifičnih segmentov (bančništvo, 
vladne organizacije, industrija,...) pa horizontalno smer. Vsa ta podjetja imajo osnovno nalogo 
usmerjeno v trženje, prenos znanja in izvajanje podpore za svoje produkte na področju 
Slovenije in v skladu s tem tudi ustrezno razvite poslovne funkcije. Na področje Slovenije 
tako prenašajo tudi svojo organizacijsko kulturo, vključno z vizijo podjetja in njegovim 
osnovnim poslanstvom, kar je tipično za mednarodna podjetja (Hodgetts, Kroeck, 1992, str. 
100). Eden izmed poudarkov v delovanju mednarodnih podjetij s področja informacijskih 
tehnologij je tudi določitev poslovnih ciljev za predstavništva in prenos le-teh na celotno 
organizacijsko strukturo, vključno z zaposlenimi in posredno - motivacijskimi plani. Vodstva 
mednarodnih podjetij določijo in uskladijo poslovne cilje za predstavništva običajno za 
obdobje enega leta, nekatere celo za četrtletja. Ti poslovni cilji se nato v skladu z 
organizacijsko strukturo porazdelijo po oddelkih in nato na zadnji nivo podjetja, to je 
zaposleni posameznik. Na ta način lahko zaposleni prejmejo osebne cilje in naloge, ki jih 
morajo doseči v določenem poslovnem obdobju. Za uspešno izvajanje teh ciljev in nalog 
pripravljajo in izvajajo določene motivacijske načrte, ki zaposlene dodatno motivirajo in 
spodbujajo k čim boljšim rezultatom in doseganjem ciljev. 
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V praktičnem delu bom preveril nekatera zgoraj navedena dognanja na primeru Podjetja X, ki 
je predstavništvo mednarodnega podjetja s področja informacijskih tehnologij v Sloveniji. V 
tem delu se bom bolj osredotočil na prenos poslovnih ciljev podjetja na posamezne zaposlene, 
predvsem v tržnem segmentu. Osnovni poslovni cilj takih podjetij je med drugim doseganje 
prihodka, ki je prvotno merilo uspešnosti na določenem tržišču. V analizi se nameravam 
usmeriti predvsem v tržno prodajno področje delovanja zaposlenih v Podjetju X. Za delovanje 
tega področja so potrebni ustrezno kvalificirani in motivirani zaposleni, ki so kritični za uspeh 
podjetja, ki je tržno oziroma prodajno intenzivno. Zaposleni v tržnem oddelku so vsekakor 
izpostavljeni pritisku s strani Podjetja X, ki postavlja zelo ambiciozne cilje, ter slovenskim 
tržnim razmeram na področju informatike na drugi strani. V tem postopku imajo vsekakor 
izredno pomembno vlogo managerji, saj motiviranje ni enkraten postopek, temveč 
kontinuirana upravljavska funkcija (Vroom, 1992, str. 258). Managerji neposredno prenašajo 
in podajajo cilje podrejenim ter jih uspešno motivirajo v okviru pravil in postopkov, ki jih 
določi mednarodno podjetje. S strani managerja je pomembna individualna ocena, čigar 
motivi so za posameznega zaposlenega pomembni, da bo motivacija delovanja pravilno 
usmerjena. Z zaposlenimi opravijo tudi pregled uspešnosti delovanja v določenem poslovnem 
obdobju ter jih na osnovi zastavljenih ciljev in v skladu z motivacijskim planom ustrezno 
nagradijo (Lipičnik, 1998, str. 205). Glede na dosežene rezultate zaposlenih, ki delujejo v 
prodajnem segmentu Podjetja X, se izvaja tudi nagrajevanje po v naprej določenih pravilih, 
katerih izhodišče je plačilo po uspehu (ang.: Pay for Performance) (DuBrin, 1984, str. 127). 
To nagrajevanje predstavlja zaključek motivacijskega cikla: 

• postavitev standardov, pravil in ciljev,  
• soglašanje in sprejem nalog, 
• spremljanje dosežkov, usmerjanje in korekcije, 
• povratno sporočanje stanja in analiza rezultatov, 
• ustrezno nagrajevanje, 
• nadzorovanje in opazovanje reakcij. 

 
Podjetje X ima močno razvito organizacijsko kulturo z močno poudarjenimi elementi, kot so 
vrednote, vizija, poslanstvo podjetja in jasni strateški cilji, ki so tudi posredovani zaposlenim 
kot tudi javnosti. Izhodišče tega je v ZDA, ki predstavlja za nas drugo kulturno področje  
(Hofstede, Hofstede, 2005, str. 275). V tem delu bom skušal analizirati in tudi ustrezno 
dokazati način posredovanja in aktivno promoviranje elementov, ki pozitivno vplivajo na 
motivacijo zaposlenih in jim večajo pripadnost podjetju.  
 
Na osnovi rezultatov anketnih vprašalnikov izvedenih v Podjetju X bom analiziral in ocenil 
nekatere motivacijske dejavnike. Pridobljene rezultate in ocene ankete bom primerjal z 
nekaterimi predpostavkami in hipotezami, ter jih ustrezno dokazal. Izhodiščne predpostavke 
in hipoteze so: 

1. Zaslužek je za motivacijo zaposlenih izmed različnih dejavnikov najpomembnejši. 
2. Stabilnost zaposlitve je pomemben dejavnik za  motivacijo zaposlenih. 
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3. Močna organizacijska kultura mednarodnih podjetij pozitivno vpliva na zadovoljstvo 
in  motivacijo zaposlenih. 

4. Zaposleni povezujejo osebne poslovne cilje s cilji podjetja.  
5. Nagrajevanje je neposredno vezano na doseganje osebnih ciljev, kar deluje 

motivacijsko.      
 
 
Cilj magistrskega dela bo analiza strukture potreb in motivov za delovanje zaposlenih 
predvsem v tržnem oddelku enega izmed teh podjetij, kar nameravam izvesti z anketo, katere 
rezultate bom nato ustrezno ovrednotil in komentiral. Poleg tega je cilj dela tudi analizirati 
povezave in vplive organizacijskih značilnosti mednarodnih podjetij in organizacijske kulture 
na motivacijske dejavnike in motivacijo zaposlenih.  
 
Glede na nekatera teoretična izhodišča smatram in predvidevam, da je v posameznih 
konkretnih primerih motiviranja težko uporabiti izključno eno motivacijsko teorijo in da so 
takšni primeri redki. Za poglobljen opis nekega motivacijskega primera smatram, da je 
potrebno upoštevati zaključke različnih motivacijskih teorij in jih ustrezno prilagoditi. Razlog 
je predvsem ta, da smo ljudje miselna in socialna bitja in se med seboj razlikujemo, hkrati pa 
moramo upoštevati tudi razvoj družbe kot takšne, in z njim povezane vrednote.   
 
Magistrsko delo bom zaključil s predstavitvijo rezultatov, ugotovitvami in komentarjem.  Na 
koncu bom na osnovi dela podal zaključne misli in priporočila za izboljšavo.  
 
 
 
 
2.  Motivacija in motivacijske teorije 
 
Pojem motivacija izhaja iz latinske besede movere, ki pomeni premik, korak, akcija 
(Hodgetts, 1991, str. 129). Celotno problematiko povezave potreb, motiviranja in odziva – 
vedenja so in še vedno raziskujejo psihologi. Sled tega je bilo razvitih vrsta motivacijskih in 
vedenjskih teorij, ki pojasnjujejo to področje. V naslednjih poglavjih nameravam navesti 
poglavitne povzetke teh teorij, ki so potrebne za razumevanje celotne magistrske naloge.  
 
 
2.1.  Opredelitev potreb in motivov  
 
V današnji moderni družbi delo in zaposlitev pomeni pomemben center in eksistenčno 
potrebo za  življenje ljudi. Vedno več časa preživimo na delu. Poraja se nam zaključek, da 
pomeni potreba po delu več kot zgolj služenje denarja. To je potrdila tudi raziskava Petra 
Warra, ki je leta 1982 anketiral zaposlene v Veliki Britaniji. Njegovo hipotetično vprašanje je 
bilo: »Ali bi delali in hodili v službo tudi, če bi bili finančno in gmotno preskrbljeni?« 
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Odgovor je za marsikoga presenetljiv, saj je 69% moških in 65% žensk odgovorilo pritrdilno 
(Robertson, Smith, Cooper, 1994, str.1). To ne pomeni, da ljudje uživajo v delu z vseh 
vidikov, niti ne pomeni, da delo cenijo bolj od drugih aktivnosti. Ta rezultat raziskave podpira 
miselnost, da igra delo zelo pomembno vlogo v življenju posameznika in mu hkrati omogoča 
zadovoljitev različnih potreb, ne samo finančnih. 
 
 
2.1.1 Potrebe 
 
Ljudje imamo različne vrste potreb, ki jih opazimo in zaznamo v fazi, ko občutimo, da niso v 
popolnosti zadovoljene. Nezadovoljeno potrebo razumemo kot notranjo spodbudo za 
delovanje, ki izvira iz človekove notranjosti, oziroma njegove psihe. Deluje v smeri 
pridobivanja sredstev za zadovoljitev potrebe, torej delovanje v smeri cilja (Rozman, Kovač, 
Koletnik, 1993, str. 237).  
 
Vsekakor se potrebe izkazujejo tudi pri zaposlenih in managerji morajo najprej ugotoviti 
katere potrebe si posamezni zaposleni želi zadovoljiti in jih tudi ustrezno rangirati. Na podlagi 
tega lahko ugotovijo kaj zaposlenega sploh motivira in kakšni so njegovi interesi na področju 
dela. Največji uspeh podjetja dosežemo takrat, ko je delovanje zaposlenega usmerjeno v 
zadovoljitev svojih potreb, hkrati pa deluje v skladu željami in cilji organizacije (George, 
Jones, 1999, str. 191).  
 
Poznamo različne zvrsti potreb, ki jih zaradi boljše preglednosti razvrščamo v skupine in s 
tem dobimo njihovo klasifikacijo. Strokovnjaki navajajo različne klasifikacije potreb. 
Najenostavnejša razdelitev vseh potreb zajema primarne potrebe, ki so osnovne in fiziološke,  
na sekundarne potrebe, ki so odvisne od posameznikove osebnosti, njegove psihe in 
družbenega okolja v katerem človek živi, kamor spadajo tudi navade in kultura (Rozman, 
Kovač, Koletnik, 1993, str. 237). 
Na osnovi vloge, nastanka in razširjenosti teh potreb lahko opredelimo tri osnovne silnice 
človekovega delovanja (Lipičnik, 1998, str. 157): 
 

1. Primarne biološke potrebe. Te potrebe enostavno so in jih moramo zadovoljiti (npr. 
hrana, voda, fizična celovitost, počitek, spanje,...). So pomembne za preživetje in se 
nahajajo v vsakem človeku. 

2. Socialne potrebe. Potrebno jih je zadovoljiti, ker v nasprotnem pride do vedenjskih 
odstopanj in nelagodja (npr. uveljavljanje, družba, socialno  okolje,...). 

3. Motivi. Vplivajo na človeško vedenje (interesi, stališča, navade,...) in spodbujajo 
človeško aktivnost. Ob izpolnitvi le-teh mu povzročajo zadovoljstvo. Hkrati so ti 
motivi individualni in pridobljeni. Večinoma jih narekuje okolje, v katerem človek 
živi in deluje in se nanašajo na socialni del človekovega življenja. 
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Zelo poznana in uporabljena je Maslowova lestvica potreb (Robertson, Smith, Cooper, 1994, 
str. 20), ki sestoji iz fizioloških potreb, potreb po varnosti, potreb po pripadnosti in ljubezni, 
potreb po ugledu in samospoštovanju, ter na vrhu najvišja potreba po samopotrjevanju ali 
samoaktualizacija. Tu smo torej predstavili sam začetek mehanizma motiviranja, ki se torej 
začne z nekim notranjim nezadovoljstvom ali potrebo v posamezniku. Slednje sproža 
delovanje v smeri zadovoljitve potrebe. V Tabeli 1-1 je prikazana povezava zgoraj naštetih 
klasifikacij potreb glede na nekatere avtorje, ki so to področje raziskovali in iz njega razvili 
tudi nekatere motivacijske teorije.  
 
Tabela 1-1: Povezava klasifikacij potreb glede na različne avtorje 
 

 
Vir: Lipičnik, 1998, str. 156; Lipovec, 1987, str. 111; Rozman, 1993, str. 238. 
 
Potrebe lahko zadovoljujemo na podlagi prirojenih ali pridobljenih znanj in izkušenj ali z 
ostalimi možnimi alternativnimi načini zadovoljevanja takšne potrebe. Za vsakega od teh 
načinov lahko predvidimo možne posledice in končno izberemo eno od možnih poti za katero 
menimo, da je najugodnejša za uresničitev cilja tistega delovanja, ki ga zbudi proces 
motivacije. 
 
 
2.1.2 Motivi 
 
Motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k željenim ciljem s pomočjo njegovih 
nazadovoljenih potreb. Vsaka akcija, ki jo nekdo začne, je spodbujena od ene ali večih potreb, 
ki usmerjajo aktivnost posameznika k želenemu cilju ali sredstvu za zadovoljitev potreb.  
 
V osnovi je mehanizem motiviranja individualen in ker je to psihični mehanizem, spada le-ta 
v predmet preučevanja psihologije (Lipovec, 1987, str. 111). Z motivacijo in mehanizmom 
motiviranja so se veliko ukvarjali vedenjski psihologi. Osnovna psihološka predpostavka 
določa, da je vedenje funkcija vzajemnega delovanja in vpliva osebnosti z okolico (DuBrin, 
1984, str 51). Ponazorimo jo lahko : 

B=f(PxE) 
 
Kjer je: B – vedenje, P – oseba, E – okolje.  
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Ena izmed implikacij je, da je vedenje indirektno določeno z medsebojnimi učinki osebnosti 
in okolice. V strokovni literaturi obstaja veliko definicij pojma motitivacije kot so: 
 

• Motivacija je osebna pripravljenost prizadevati se za visok nivo napora usmerjenega 
v cilje organizacije, pogojeno s hkratno zmožnostjo zadovoljitve nekaterih 
individualnih potreb (Hodgets, 1991, str. 129) 

 
• Motivacija je proces, ki se prične s fiziološkim ali psihološkim pomanjkanjem ali 

potrebo in aktivira vedenje ali gonilo usmerjeno proti cilju (DuBrin, 1984, str 117).   
 
• Motivacija je lahko določena kot psihološka sila znotraj osebe, ki določa usmeritev 

vedenja v organizaciji, nivo vloženega napora in vztrajnost osebe pri reševanju ovir 
(George, Jones, 1999, str.161).  

 
Vsem definicijam so skupni trije osnovni vidiki, oziroma iskanje odgovora na vprašanje: 

1. Kaj spodbuja človeško vedenje ? 
2. Kako je to vedenje usmerjeno in vodeno ? 
3. Kako se to vedenje vzdržuje ? 

 
Motivacijski psihologi pri analizi motivacije upoštevajo, opazujejo in analizirajo naslednje 
karakteristike vedenja glede na dani dražljaj (Weiner, 1992, str.2):  

• izbira vedenja; kaj posameznik počenja, njegove aktivnosti; 
• latenca; koliko časa je od podanega dražljaja potrebno za odziv; 
• intenzivnost; kako močno vpliva na vedenje;   
• vztrajnost; koliko časa posameznik ostane aktiven od podanega dražljaja; 
• emocijske reakcije; kaj posameznik občuti pred, med in po končanem vedenju.   

  
Osnovno vprašanje v raziskavah motivacije je še vedno zakaj nekdo tako deluje in ne kako 
nekdo sprejema ali zaznava. S tem se kaže težnja bodočega raziskovanja predvsem v smeri 
uporabne raziskave motivacije, ki bi omogočila usmerjeno delovanje predvsem zaposlenih. 

 
Številna preučevanja na področju motivacije so privedla strokovnjake do zelo pomembnega 
sklepa: niti ena sama človekova aktivnost, tako tudi delo ne, ni nikoli spodbujena z enim 
samim, temveč številnimi zelo zapletenimi, poznanimi in nepoznanimi dejavniki (Lipičnik, 
2002, str 155) . Motive lahko na več načinov razvrščamo v karakteristične opise (Lipičnik, 
2002, str 156) : 

1. Glede na vlogo delimo motive na primarne, ki so usmerjeni k ciljem preživetja in 
zadovoljevanju bioloških in socialnih potreb, ter sekundarne, ki v človeku vzbujajo 
zadovoljstvo, njihovo pomanjkanje pa ni kritično za obstoj. 

2. Glede na nastanek delimo motive na podedovane in pridobljene tekom življenja. 
3. Glede na razsežnost ločimo univerzalne, regionalne in individualne motive. 
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Cilji usmerjajo tako delovanje posameznikov kot združb in so sestavni del planiranja, ki 
določa pot za njihov dosežek.  V tem kontekstu moramo opredeliti tudi delovne vrednote, ki 
jih delimo v: 

• notranje (intrinsic), kamor spadajo zanimivo delo, ustvarjalnost, učenje novosti, 
samostojnost in podobno ter 

• zunanje (ekstrinsic), kamor spadajo plača, varnost dela, status, druženje in podobno 
 
Vsaka oseba razvija določena motivacijska gonila, ki so produkt kulturnega okolja v katerem 
oseba živi, ter vplivajo tudi na način videnja in sprejemanja dela in življenja kot takšnega. 
Uvrstimo jih lahko v naslednje štiri skupine (Newstrom, Davis, 1993, str.123): 

• motivacija po dosežkih, 
• motivacija po sodelovanju, 
• motivacija po tekmovanju in 
• motivacija po moči 

 
Neglede, da se zelo malo človeških aktivnosti izvede brez motivacije, so praktično vsa 
zavestna dejanja posledica motivacije. Celotni potek motivacije je povzet v diagramu modela 
motivacije (Newstrom, Davis, 1993, str.122), ki je prikazan v Sliki 1-1. Notranje potrebe in 
zahteve ustvarjajo napetost, ki se modificira v okolju in nato tudi v tem okolju izpolni. Vsaka 
oseba namerava razviti in oblikovati lastne motivacijske cilje kot rezultat kulturnega okolja v 
katerem živi (Newstrom, Davis, 1993, str.123).    
 
 
Slika 1-1: Diagram modela motivacije 

 
Vir: Newstrom, 1993, str.122 
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V konkretnih primerih je delovanje podjetja povezano z delovnimi nalogami, ki so delegirane 
zaposlenim. Podjetje mora torej jasno opredeliti želeno delovanje posameznika v podjetju, 
specifično opredeliti njegove delovne naloge in kakšne rezultate mora doseči pri izvajanju 
posameznih delovnih nalog. Delovne naloge so povezane z nagradami, ki za zaposlene 
pomenijo njihov cilj, oziroma sredstvo za zadovoljitev potrebe. V zadnjem času se je uveljavil 
pojem psihološke pogodbe, ki vpliva na to, kaj bo zaposleni dajal podjetju in kaj bo v zameno 
pričakoval v zamenjavo za svoj vložek (Zupan, 2001, str. 60). Pogoj za uspešno delovanje 
podjetja pa je predvsem v pravilnem usklajevanju ciljev podjetja in individualnih ciljev 
zaposlenih. Cilji torej predstavljajo spodbujevalne ali motivacijske dejavnike, ki sprožajo in 
usmerjajo delovanje zaposlenih.  
 
Vsak vodja mora načine motiviranja prilagoditi sodelavcem in okolju, v katerem delajo. To pa 
pomeni, da jih mora zelo dobro poznati in vedeti, kaj je za delo zanje pomembno. Na ta način 
prispeva k ustvarjanju notranje motivacije, na katero po Hackmanu in Oldhamu vplivajo 
naslednje značilnosti : 

1. raznovrstnost znanj in spretnosti, ki jih potrebujemo za delo, 
2. celovitost nalog, 
3. pomembnost nalog za podjetje, 
4. samostojnost pri delu, 
5. povratne informacije o delu. 

 
Vse te značilnosti dela ustvarjajo ključna psihološka stanja, ki vodijo k notranji motivaciji, 
zadovoljstvu pri delu in visoki storilnosti (Zupan, 2001, str. 59). Zadovoljni delavci so lahko 
visoko, nizko ali povprečno uspešni. Številne raziskave niso potrdile povezave med 
zadovoljstvom zaposlenih in večjo uspešnostjo. Drži pa obratna povezava, da uspešnost pri 
delu vodi do večjega zadovoljstva, ki potem v povratni povezavi spet vpliva na večjo 
uspešnost (Zupan, 2001, str. 105).  
 
Vse te vrednote so tesno povezane z motiviranjem in so odvisne predvsem od posameznika 
ter se skozi čas in razvoj družbe spreminjajo. Zato je s stališča managerjev pomembno najti 
odgovor na vprašanje, kako pritegniti zaposlene, da se bodo identificirali s ciljem podjetja in 
tako dosegli boljše rezultate (Rozman, 2000, str.66). Odgovor je možno najti v načinu 
motiviranja.     
 
 
2.1.3 Motivacijska struktura 
 
Uspešno delovanje kulture podjetja ustvarja tudi notranjo motivacijo (Lipičnik, 1994, str.242). 
V idealnih primerih zaposleni pri oblikovanju in uresničevanju lastnih ciljev zavestno ali 
podzavestno delujejo kot oblikovalci in izvajalci ciljev podjetja. Motivacija posameznika ni 
odvisna samo od družbe, temveč je tudi družbeno pogojena (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, 
str. 236). Socialne razmere v družbi in razmerja med skupinami ter posamezniki vplivajo na 
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določanje potrebe posameznika in način njihove zadovoljitve. Pri tem se bodo medsebojno 
omejevali v delovanju, kar bo hkrati pomenilo tudi medsebojno omejevanje pri možnostih za 
uresničitev ciljev (Lipovec, 1987, str. 110).  
 
V vsaki družbi in podjetju so cilji in potrebe posameznikov na nek način medsebojno 
povezani zaradi individualnih razlik in medsebojnega omejevanja ciljev in potreb (Lipovec, 
1987, str. 110). Iz teh razmerij nastaja mreža ali struktura potreb in ciljev vseh posameznikov 
v podjetju. Takšna struktura potreb in ciljev izraža medsebojna razmerja interesov ljudi v 
podjetju, ki jo  imenujemo tudi mreža motivacijskih razmerij ali tudi motivacijska struktura in 
temelji na mehanizmu motiviranja. To pa že spada v predmet preučevanja organizacijskih 
ved. 
 
 
2.2 Motivacijske teorije  
 
Prve resnejše in tudi uporabe raziskave človeškega vedenja v povezavi z motivacijo, segajo v 
pričetek prejšnjega stoletja, z delom psihoanalitika Sigmunda Freuda. Njegovo delo je bilo 
prvinsko usmerjeno v bazične psihoanalitične raziskave. Kasnejši raziskovalci, ki so izhajali  
predvsem s področja ZDA, so začeli bolj podrobno raziskovati motivacijo, motivacijske 
dejavnike in vplive na delovanje zaposlenih. Na osnovi teh raziskovanj so nastali prvi 
zaključki in dognanja, ki so bili združeni v posameznih motivacijskih teorijah. 
 
Združitev skupnih osnovnih konceptov motivacije v en razumen okvir je zelo težavno, zato so 
se pojavile različne teorije in pristopi. Pri študiju motivacije v organizacijah tipično vključijo 
v upoštev tako psihološke kakor tudi vodstvene pristope. Omenil bi predvsem tri osnovne 
pristope in iz tega izhajajoče teorije (Hodgetts, 1991, str. 130): 
 

• instinktne teorije ali teorije izvirajoče iz nagona, 
• poznavalne ali kognitivne (ang.; cognitive) teorije, 
• teorije okrepitvenega modela (ang.; reinforcement) 

  
Osnovna izhodišča in predispozicije instinktne teorije ali teorije izvirajoče iz nagona pravijo, 
da je vedenje posameznika pogojeno z zunanjimi in notranjimi vplivi. Teorija je bila 
predvsem rezultat dela Sigmunda Freuda. Po letu 1920 je izgubila na pomenu, ker ni znala 
pojasniti nekaterih elementov vedenja. 
 
Kognitiven in okrepitveni motivacijski model predstavljata dva osnovna pogleda na 
motivacijo v organizacijah. Poudarja zavestno odločanje glede vedenja in poudarja, da smo 
ljudje vodeni z notranjimi zavestnimi silami in odločitvami (DuBrin, 1984, str.106). Med 
njimi so najpomembnejša prizadevanja za zadovoljitev potreb po uspehu, moči, 
samozadovoljstvu in pripadnosti. Kognitivni motivacijski modeli se delijo še v vsebinske in 



12 

procesne motivacijske teorije. Vsebinske motivacijske teorije pojasnjujejo in poskušajo 
odgovoriti na vprašanje kaj izzove, spodbudi ali prične novo vedenje. Procesne motivacijske 
teorije so osnovane na elementih, ki povzročijo vedenjske spremembe in zaporedje procesov, 
kot so usmeritev in izbiro vedenjskih vzorcev. Procesni motivacijski modeli so načeloma bolj 
zapleteni kot vsebinske motivacijske teorije. Osnovne kognitivne motivacijske teorije so: 
 

1. Vsebinske motivacijske teorije – glavni predstavniki: 
• Maslow-ova motivacijska teorija 
• ERG teorija – Altderfer 
• Dvofaktorska teorija – Herzberg 
• McClellandova motivacijska teorija  
 

2. Procesne teorije – glavni predstavniki: 
• teorija pričakovanja 
• teorija cilja (goal Setting – Lathem in Locke) 
• teorija enakosti 
• teorija okrepitve  

 
Okrepitveni motivacijski modeli se nanašajo na modifikacijo in spremembe organizacijskega 
vedenja (DuBrin, 1984, str.109). Usmerjajo se na okoljske faktorje in organizacijske 
dejavnike, bolj kot na notranje človeške vzroke in reakcije. Ta model poudarja, da se ljudje 
usmerimo v motivirano vedenje v primeru, ko za to pričakujemo ustrezno nagrado. Managerji 
po tem motivacijskem pristopu raje uporabljajo sistem nagrajevanja in kaznovanja, kakor pa 
da analizirajo potrebe in motive zaposlenih. Najbolj znana teorija s tega področja je teorija 
vedenjskih sprememb. Primer je lahko teorija potreb, na osnovi katere se lahko določi način 
nagrajevanja, da spodbudi določene vedenjske oblike. Kljub dvema različnima pristopoma 
teorij k motivacijskim modelom, se v praksi mnogokrat združita v celovit pristop k motivaciji 
zaposlenih.  
 
 
2.3  Vsebinske motivacijske teorije 
 
Vsebinske motivacijske teorije so prve izmed teorij, katerih namen je bil tudi uporaba pri 
analizi vedenja zaposlenih v podjetjih in naj bi bile v pomoč tudi managerjem pri delu z 
zaposlenimi. Poskušajo pojasniti področja vedenja posameznikov predvsem iz stališča kaj 
izzove, spodbudi ali prične novo vedenje. Osnovane so na elementih, ki povzročijo vedenjske 
spremembe in zaporedje procesov, kot so usmeritev in izbira vedenjskih vzorcev. V 
nadaljevanju so navedene poglavitne teorije s tega področja. 
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2.3.1  Motivacijska teorija Maslowa 
 
Klinični psiholog Abraham Maslow, ki je preučeval motive z vidika človekovih potreb, 
njihove ravni in pomen časovne razsežnosti je razvil eno prvih in pomembnih motivacijskih 
teorij. V njej je razvil dva koncepta (Hodgetts, 1991, str.130): 
 

1. obstaja pet temeljnih skupin potreb (fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, socialne  
potrebe, potrebe po spoštovanju in potrebe po samouresničevanju); 

2. temeljne potrebe so med seboj v hierarhičnem razmerju. 
 
V skladu z njegovo teorijo, obstaja hierarhija potreb, prikazana na Sliki 1-2, ki se herarhično 
dopolnjujejo, saj zadovoljitev posamezne potrebe sproži novo zahtevo. Ljudje težimo k 
zadovoljevanju potreb na višjem nivoju le, če zadovoljimo potrebe na nižjem nivoju. Razvrstil 
jih je v naslednjih pet skupin (Hersey, Blanchard, 1982, str.27): 
 

1) Primarne potrebe morajo biti zadovoljene najprej (eksistenčne: potreba po hrani, 
vodi, zraku, bivališču), zato predstavljajo prvi nivo potreb, ki mu sledijo štirje nivoji 
sekundarnih potreb. Veliko teh potreb je možno zadovoljiti s plačo, ki jo zaposleni 
dobijo na osnovi opravljenega dela. 

2) Potrebe po varnosti nastopijo, ko so izpolnjene fiziološke potrebe. Te potrebe 
nastajajo zato, ker smo ljudje drug od drugega zelo odvisni. Tu ne gre za samo za 
življenje ali imetje, temveč tudi za stalnost zaposlitve, možnost napredovanja, 
delovne pogoje. 

3) Socialne potrebe so tesno povezane z željo človeka po ljubezni,  pripadnosti, 
medsebojni komunikaciji in osebnih stikih. Človek je socialno bitje, zato želi biti 
družbeno sprejet in upoštevan. 

4) Potrebe po samospoštovanju se nanašajo na željo človeka po tem, da ga drugi 
spoštujejo in cenijo in da lahko spoštujejo sami sebe. Zato si prizadevajo dobiti 
pozitivno podobo, da bi si med znanci pridobili večji ugled, priznanje, moč, 
upoštevanje. 

5) Potrebe po samouresničevanju je na vrhu piramide in predstavljajo težnjo 
posameznika, da bi delal to, za kar je sposoben. Gre za posameznikovo potrebo, da v 
celoti izrazi svojo osebnost, potrebo po smislu in izpolnitvi lastnih življenjskih ciljev.  

 
Prve tri predstavljajo potrebe nižjega reda, ostali dve pa je uvrstil med potrebe višjega reda, 
kar je shematsko prikazano na Sliki 1-2. Po tej teoriji zadovoljena potreba ne more več 
motivirati človeka k delovanju, ker ni več potrebe, da bi jo še nadalje zadovoljeval. Ko je 
zadovoljena potreba na nižji ravni, prične človeka spodbujati naslednja, višja vrsta potreb 
glede na hierarhično lestvico (Hodgetts, 1991, str.132). V večini primerov večje število potreb 
deluje na vedenje posameznika. Za zadovoljevanje višjih skupin potreb obstaja več možnih 
načinov kot npr. pri zadovoljevanju nižjih. 
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Slika 1-2: Maslowa hierarhija potreb 
 

 
 
Vir: Hodgetts, 1991, str.132 
 
Vključevanje posameznika v podjetje je ključnega pomena, za zadovoljevanje potreb. 
Motivacija zaposlenega se dviguje z možnostjo zadovoljitve potreb, saj več in bolje kot jih 
lahko zadovolji, bolj bo motiviran za delo. S tem se veča njegovo zadovoljstvo in 
dojemljivost za zahteve in cilje, ki jih ima organizacija do njega. Vendar pa je pogosto 
napačno mnenje vodij, da lahko zaposlene najbolj motivirajo le z višino plače. Če nimamo 
zadovoljenih svojih osnovnih eksistenčnih potreb, nam plača predstavlja močan motivator v 
primeru, da jih lahko z njo zadovoljimo. Ko pa imamo življenjske potrebe zagotovljene, nas 
motivirajo predvsem drugi dejavniki. 
 
Maslowo teorijo so kritično ocenili in ji očitajo preveliko poenostavitev, saj potrebe niso tako 
enovite in hierarhično toge kot trdi Maslow. Obstajajo šibki dokazi, o samo petih hiearhičnih 
nivojih potreb, hkrati pa ni enotnega mnenja, da zadovoljitev nižje potrebe avtomatično 
aktivira višjo (Hersey, Blanchard, 1982, str.29). Nekatere dobrine lahko hkrati zadovoljijo 
tudi več potreb v herarhiji. V sami teoriji so premalo upoštevani tudi časovno, razvojno in 
geografsko kulturno opredeljene elemente in vplive. Motivacijska teorija Maslowa je koristen 
pripomoček pri proučevanju motivacijskih dejavnikov in možnosti za bolj učinkovito 
motiviranje zaposlenih. Vsekakor  pa ni  teorija, ki bi absolutno veljala v vsakem obdobju in 
na vsakem območju.   
 
 
2.3.2  Herzbergova dvofaktorska teorija 
 
Herzberg je raziskoval vpliv zadovoljstva pri delu na učinkovitost in motiviranost zaposlenih. 
Ugotovil je, da na zadovoljstvo in motivacijo pri delu vplivajo drugi in drugačni dejavniki kot 
pa na nezadovoljstvo pri delu. Zaključek je, da ni nasprotje nezadovoljstva zadovoljstvo, 
temveč odsotnost nezadovoljstva in obratno. Herzberg tako govori o dveh skupinah potreb. 
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Prva skupina vsebuje človeške prvinske nagone, kot npr. potrebo izogniti se bolečini in 
priučene potrebe, ki jih pogojujejo osnovne biološke potrebe (npr: denar potrebujemo za 
nakup hrane). Druga skupina potreb se nanaša na človekovo pozitivno naravo, to je 
osebnostna rast na osnovi svojih dosežkov. Potrebe iz prve skupine izhajajo iz delovnega 
okolja, potrebe druge skupine pa je moč zadovoljiti z vsebino dela, ki omogoča osebnostno 
rast. V svoji začetni raziskavi leta 1959 je Herzberg skušal raziskati naslednji dve hipotezi 
(Miner, 1980, str. 77): 
 

1. Dejavniki, ki povzročajo pozitivni odnos do dela ter tisti, ki povzročajo negativnega 
se med seboj razlikujejo. 

2. Dejavniki in storilnost ali delovni učinek posameznika pri izvajanju dalj časa 
trajajočih zaporedij delovnih nalog se razlikujejo od tistih dejavnikov storilnosti in 
delovnega učinka, ki se nanašajo na kratkotrajna zaporedja del.  

 
Elemente zadovoljstva pri delu in pozitivnih občutkov glede dela v povezavi s samo vsebino 
dela samega je imenoval motivatorji. Ti se odražajo kot rezultat dosežene uspešnosti, 
priznanja za rezultate, zanimivega dela, odgovornosti in napredovanja (Hodgetts, 1991, str. 
137). Teh pet faktorjev je tesno povezanih tako konceptualno kot empirično. Njihova 
prisotnost pri delu je izražena v temeljnih potrebah posameznika, iz česar sledijo pozitivni 
občutki ter povečana storilnost. Te temeljne potrebe so tiste, ki se nanašajo na osebnostno rast 
in izpopolnjevanje (Miner, 1980, str. 78).  
 
Nezadovoljstvo pri delu po drugi strani povzroča drug niz dejavnikov, ki vsi označujejo 
kontekst, v katerem se delo opravlja. Poimenoval jih je higieniki in obsegajo višino zaslužka, 
medosebne odnose, politiko podjetja, položaj in varnost zaposlitve, kontrolo dela, delovne 
razmere in organizacijo podjetja. Kadar so ustrezno prilagojeni, lahko ti faktorji do neke mere 
vplivajo na odpravo nezadovoljstva pri delu in povečanje storilnosti. Sami po sebi ne morejo 
ustvariti tistih pozitivnih učinkov in visokih nivojev storilnosti, ki so potencialno mogoči. Za 
doseganje teh potencialov se mora management preusmeriti in prenesti poudarek na 
motivacijo.  
 
Higieniki so potrebni, vendar pa na zadovoljstvo pri delu vplivajo le v omejenem obsegu in ne 
motivirajo (Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1994, str.154). Če obstajajo, ljudje niso 
nezadovoljni, njihov izostanek po povzroči nezadovoljstvo. Njihova prisotnost v večji meri ne 
povzroči dodatne motivacije. Herzberg pravi, da je delovna mesta potrebno na novo 
organizirati tako, da se poveča maksimalna zmožnost delavcev za dosego ciljev, ki so 
pomembno povezani z opravljanjem dela. Pri tem poudarja zlasti to, da mora imeti 
posameznik določen obseg nadzora nad načinom, kako se delo opravlja, če hoče doseči 
občutek uspeha ter osebnostnega razvoja. 
 
Za uspešno delo sta pomembna oba dejavnika. Pri odkrivanju motivacijskih dejavnikov 
moramo vedno izhajati iz vidika tistih, ki jih motiviramo, torej zaposlenih. Vodja 
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nezadovoljstvo zaposlenega z delovnim okoljem odpravi tako, da izboljša higienike. Če pa 
želi učinkovitost zaposlenih povečati pa uporabi motivatorje. Večina dejavnikov deluje kot 
higienik in kot motivator, kar omogoča podjetjem, da z različnimi motivacijskimi orodji 
hkrati spodbujajo tako zadovoljstvo kot tudi motivacijo zaposlenih pri delu. 
 
Sodobni kritiki očitajo tej teoriji, da je sama problematika motivacije preveč enostavno zajeta. 
Novejše raziskave so nakazale nekatere pomanjkljivosti v tej teoriji. Teorijo v znanstvenih 
krogih niso empirično preverjali in jo ustrezno dokazali. Kot primer, so med drugim ugotovili, 
da je plača tudi močan motivator. Za nekoga s finančnimi problemi ali nekaterimi cilji, ki jih 
lahko zagotovi z denarjem, predstavlja plača vsekakor ustrezen motivator. Ugotovili so, da je 
potrebno upoštevati tudi individualne posebnosti zaposlenih (DuBrin, 1984, str.114).     
 
Obogatitev dela je direkten pristop k razširjeni dvofaktorski teoriji, katere cilj je povečati 
produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih (DuBrin, 1984, str. 115). Doseže se z zagotovitvijo 
delovnega področja zaposlenega, ki je zanj zanimiv, napet, stimulativen ter mu predstavlja 
nove izzive in odgovornost. To ni enostavno povečanje obsega dela zaposlenega, kar je 
zmoten pristop, temveč gre za postopno povečanje kvalitete dela.    
 
 
Slika 1-3: Povezava Maslowove ter Herzbergove motivacijske teorije 
 
 

 
 
Vir: Rozman, Kovač, Kolednik, 1993, str. 239. 
 
Na Sliki 1-3  je podana primerjava Maslowove in Herzbergove motivacijske teorije, ki sta si 
zelo podobni, le izhodišče proučevanja je drugačno (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 
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239). Ta povezava nam bo predstavila celovit pristop k razumevanju mehanizma motiviranja 
preko omenjenih motivacijskih teorij. Maslow je izhajal iz potreb, medtem ko Herzberg iz 
ciljev. Iz Slike 1-3 je jasno razvidna povezava med potrebami in cilji, med njimi pa po 
mehanizmu motiviranja poteka delovanje. Nižji cilji, ki sovpadajo s prvimi tremi skupinami 
potreb po Maslowovi piramidi, sprožajo v ljudeh nezadovoljstvo, če niso doseženi ter 
sprožajo zadovoljstvo, v primeru da so (Rozman, Kovač, Koletnik, 1993, str. 239). V vsakem 
primeru, pa ti cilji ne motivirajo, saj kot smo že omenili, le-ti spadajo med higienike in 
morajo biti v določeni meri doseženi, da ljudje sploh delujejo. Višji cilji, ki so povezani s 
četrto in peto ravnijo potreb po Maslowu, sprožajo zadovoljstvo, če so doseženi, vendar če 
niso, nazadovoljstva ni. Le-ti so pravi motivatorji in spodbujajo posameznika k boljšemu 
delovanju. 
 
 
2.3.3.  Teorija ERG (Existence, Relatedness, Growth) 
 
ERG teorijo je razvil Adlefer in jo smatramo kot dopolnilo Maslowove in Herzbergove 
motivacijske teorije. Oblikoval je model potreb, ki je usklajen s sodobnimi empiričnimi 
raziskavami ter vanj vključil tudi pomen in element frustracije in zadovoljstva (Hodgetts, 
1991, str.134). Določil je tri skupine temeljnih potreb: 
 

1. Potrebe po obstoju. Sem spadajo potrebe, ki se nanašajo na izpolnjevanje osnovnih, 
materialnih in eksistenčnih potreb. V to skupino uvrščamo potrebe, ki jih je Maslow 
obravnaval kot fiziološke potrebe in potrebe po varnosti. Tu poleg osnovnih potreb 
za preživetje, kot so npr. potreba po hrani, pijači in obleki, vključujemo še potrebe po 
telesni in duševni varnosti, kot so npr. pravica do dela, lastnine, razne vrste 
zaščite,… 

2. Potrebe po povezovanju z drugimi ljudmi. Ta skupina vključuje potrebe, ki so 
povezane z željo ljudi po vzdrževanju pomembnih medsebojnih odnosov. Te potrebe 
ustrezajo Maslowovim socialnim potrebam in tistemu delu potreb, ki se nanaša na 
željo človeka, da bi ga ljudje spoštovali. 

3. Potrebe po razvoju odražajo človekovo željo po osebnem razvoju. V to skupino je 
Adlefer uvrstil notranjo sestavino Maslowih potreb po spoštovanju ter potrebe po 
samouresničevnanju. 

 
Teorija sloni na treh osnovnih predpostavkah: 

• Manj je neka skupina potreb zadovoljena, se poveča želja po njeni izpolnitvi. 
• Ko je nižja skupina potreb zadovoljena, večja je želja po zadovoljitvi višjih skupin 

potreb. 
• Bolj ko se frustracija pojavi v višjih skupinah potreb, večja je zahteva po popolni 

zadovoljitvi nižje skupine potreb.    
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Hierarhija potreb, ki jo uvaja, ni absolutna, saj dopušča, da naj bi osebo istočasno motivirale 
potrebe na različnih ravneh. Ta teorija upošteva, da se lahko vse tri skupine potreb pojavijo 
hkrati. Prav tako upošteva individualne razlike med posamezniki, ter dejstvo, da na prednost 
zadovoljevanja potreb vplivata tudi različno kulturno okolje in posameznikova izobrazba 
(Treven, 1998, str. 119). 
 
Raziskave kažejo na večjo uporabnost ERG motivacijske teorije kot Maslowove predvsem 
zaradi hkratne zahteve po zadovoljitvi večjih potreb in uvedbe novega elementa frustracije. 
Vseeno pa je njena uporaba priporočljiva za omejena področja. Primerjava Maslowove, 
Herzbergove in ERG motivacijske teorije je prikazan na Sliki 1-4. 
 
 
Slika 1-4: Povezava med Alderferjevimi potrebami ERG, Maslowovo petstopenjsko hierarhijo 
                 in  Herzbergovo dvofaktorsko teorijo 

 

 
Vir: Treven, 1998, str. 119. 
 
 
2.3.4  McClellandova motivacijska teorija 
 
Pomembna motivacijska teorija potreb je teorija Davida McClellanda, ki je desetletja 
preučeval željo posameznika po dosežkih. McClellandova teorija motivacije sloni na 
prepričanju, da so določene potrebe pridobljene ali priučene s pomočjo kulturnih dejavnikov, 
med katere spadajo tudi vpliv televizije, družine in družbe. V ta namen je razvil posebno TAT 
(Thematic Appretiation Test). Svojo teorijo je razčlenil na tri bistvene potrebe človeka: 
potreba po dosežkih, po sodelovanju, ter moči (Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1994, str.157). 
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Ko je potreba dovolj močna prisili posameznika k aktivnosti in vedenju, ki bo to potrebo 
zadovoljil.  
V svojih raziskavah je določil tri področja, ki so pomembna za motiviranje:                                                  
 
1. Potreba po dosežkih 
Najdemo jo pri osebah z željo opravljati dela, ki ji predstavljajo izziv, s tem pa tak človek teži 
tudi k odličnosti izpolnjevanja svojih nalog. Spraševal se je, kaj ljudi spodbuja, oziroma 
katere so karakteristike ljudi z visokimi dosežki. Njegovi zaključki glede teh ljudi so 
(Hodgetts, 1991, str.135): 
 

• Prevzemajo osebno odgovornost za delovanje in imajo veliko mero samozaupanja. 
• Pri delu in odločitvah delujejo v okviru zmernih rizikov. Delo v okviru velikih 

rizikov je lahko neuspešno, kar deluje motivacijsko negativno. 
• Želijo dobiti konkreten odgovor in rezultate za njihovo delo.    

 
Takšna oseba se rada znajde v situacijah, kjer je osebno odgovorna za rezultate, vendar je 
zanjo izrednega pomena povratna informacija o rezultatih, pridobljenih z njenim delom. 
Razmišlja, kako bi delo opravila še bolje in s tem tudi napredovala. McClelland je ugotovil, 
da imajo predvsem podjetniki ter upravitelji močno razvito potrebo po dosežkih.  
 
2. Potreba po sodelovanju  
Ima jo oseba, ki se usmerja predvsem k snovanju in vzdrževanju dobrih odnosov z drugimi 
ljudmi. Takšne vrste človek ima željo, ne samo, da je sam priljubljen med ljudmi, temveč, da 
se tudi drugi med seboj dobro razumejo in uspešno rešujejo konfliktne situacije. Oseba s 
takšnimi potrebami se najbolje znajde v skupinskem delu. Kot zanimivost je ugotovljeno, da 
managerji v povprečju  nimajo visokega motiva in potrebe po sodelovanju (Hodgetts, 1991, 
str. 136).  
 
3. Potreba po moči  
Ima jo oseba z močno željo uveljavljanja tako čustvene kot vedenjske kontrole ali vpliva nad 
ostalimi. Prav tako ima veliko željo po ugledu, simbolih moči in nadzoru. Takšna oseba 
navadno zaseda položaj vodje, je predsednik države, itd. Pojavi se lahko tudi negativno 
vedenje, v primeru, da potreba po moči ni popolnoma izpolnjena.   
 
Kritiki te teorije opozarjajo, da vseeno še ni pojasnjen razlog in želja, zakaj ljudje izražajo 
željo po dosegu ciljev. Teorija ne pojasni povsem človeške želje po dosežkih kot takšnih. Na 
osnovi te teorije je možno pojasniti delovanje nekaterih oseb z velikimi dosežki, kar 
posledično izkoristijo managerji za razvoj zahtev in motivacije podrejenih. Poleg tega pa tudi 
niso podani predlogi, kako stimulirati podrejene.  
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2.3.5  Povzetek vsebinskih motivacijskih teorij 
 
Vsaka izmed vsebinskih motivacijskih teorij pojasnjuje vedenje in motivacijo z različnih 
vidikov. Nobena izmed navedenih teorij ne bi mogla sama služiti kot osnova managerjem za 
pojasnjevanje ali delo z motivacijo zaposlenih. Izmed vseh izstopa McLelland-ova teorija, ki 
poudarja socialno pridobljene potrebe. Glede na izkušnje in prakso, managerji uporabljajo 
predvsem Maslowovo in Herzbergovo motivacijsko teorijo in spoznanja. Vsak manager, ki 
želi izboljšati učinek zaposlenega, mora pri tem uporabiti motivacijske teorije (Gibson, 
Ivancevich, Donnelly, 1994, str. 162), kar je povezano z dejstvom, da je motivacija povezana 
s ciljno usmerjenim vedenjem. Poglavitni vzrok za različno vedenje zaposlenih je 
spreminjanje osebnih ciljev in potreb skozi čas, na kar vplivajo socialni in kulturni, delovni in 
dedni faktorji.                                                   
  
 
2.4  Procesne motivacijske teorije 
 
Procesne motivacijske teorije so nadgradnja vsebinskih motivacijskih teorij, ki so se usmerile 
predvsem v reševanje vprašanja, kaj ljudi motivira. Procesne motivacijske teorije iščejo 
odgovor na vprašanje, kako se vedenje vzpodbuja, usmerja, vzdržuje in končuje (Gibson, 
Ivancevich, Donnelly, 1994, str. 171). Preučujejo ključne procese ravnanja ljudi, ki vodijo do 
določenih ciljev ter poudarjajo vpliv misli, pričakovanj in načina presojanja zaposlenega. 
Nanašajo se na posameznikovo zaznavanje okolja in načine, kako to dojemanje naprej tolmači 
in razume. Zato jih imenujemo tudi kognitivne motivacijske teorije. Poudarjajo pomen 
zavestnega odločanja posameznika za neko dejavnost, na podlagi njegovih lastnih ciljev 
(Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1994, str. 188). Pojasnjujejo glavne razloge, ki pripeljejo do 
tega, da se ljudje v določenih situacijah obnašajo tako kot se in vlagajo v delovanje določen 
napor. Procesne teorije so tudi bolj koristne in primerne za strokovnjake in raziskovalce, ki se 
ukvarjajo s sistemom nagrajevanj, saj proces motivacije poskušajo podrobno razčleniti. 
 
 
2.4.1  Teorija pričakovanja 
 
Vroomova motivacijska teorija, oziroma teorija pričakovanj je dejansko skupina teorij,                             
katerih glavna teza je, da je količina vloženega truda v veliki meri odvisna od pričakovanj 
glede povračila. Temeljno izhodišče Vroomove motivacijske teorije, oziroma teorije 
pričakovanj je teza o nasprotujočih si ciljih organizacije, v katerih se izvaja delovni proces, in 
na drugi strani zaposlenih, ki v tej organizaciji delajo (George, Jones, 1999, str. 194). 
Predpostavka teorije je, da so se ljudje sposobni odločati kaj želijo in da želijo spremeniti 
vedenje, da bi dosegli svoje cilje. Intenzivnost posameznikove težnje za določeno vedenje je 
odvisno od pričakovanja, da bo njegovemu vedenju sledila določena posledica ter od 
privlačnosti le-te (Treven, 1998, str. 123). Motiviran je, če si s svojim vedenjem prizadeva 
doseči zanj privlačne cilje. 
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Motivacijo posameznika določajo po tej teoriji trije glavni dejavniki, in sicer (George, Jones, 
1999, str. 195): 
 

1. Valenca: Predstavlja stvar, osebo, vrednoto, ki osebo privlači ali odbija, zato se bo 
oseba odzvala v skladu s smerjo valence (Lipičnik, 1998, str. 420). Zaposleni 
prejmejo različne nagrade za opravljanje svojega dela: plačo, varnost zaposlitve, 
pohvalo, napredovanje ter ostalo. Od posameznika do posameznika je vrsta rezultata 
oziroma izkupiček, ki ga posameznik želi doseči s svojim obnašanjem, zelo različen. 
Valenca je lahko pozitivna ali negativna ter lahko v obsegu varira in se spreminja. 
Pozitivna valenca za večino zaposlenih pomeni dobivanje plače, ter ostalih dobrin. 
Negativno valenco povzroči znižanje pogojev, kot so nižja plača, stagnacija in celo 
odpust z dela. Obseg ali velikost valence nam pove jakost posameznikove želje po 
določenem rezultatu. 

2. Instrumentalnost: Predstavlja posameznikovo oceno verjetnosti, da bo neko dejanje 
pripeljalo do določenih posledic in rezultata. Pod tem pojmom razumemo zaznavanje 
povezanosti med doseženim enim in drugim ciljem (Lipičnik, 1998, str. 405) ter 
zaznavanje in razumevanje posameznika, s kakšnim obnašanjem bo na svojem 
delovnem mestu dosegel svoje željene rezultate. Zaposleni v podjetju se bodo 
obnašali in ravnali v skladu z organizacijsko politiko samo v primeru, če bodo 
občutili, da tovrstno obnašanje in delovanje vodi do pozitivnih rezultatov za njih kot 
so: višja plača, napredovanje, pohvala ter ostalo.  

3. Pričakovanje: Pomeni posameznikovo subjektivno zaznavanje svojih zmožnosti, da 
bo željeno deloval, oziroma se obnašal. Zaposleni bodo pripravljeni delovati v želeni 
smeri z največjo močjo samo v primeru, ko bodo čutili, da so tega res zmožni izvesti. 
Če zaposleni misli, da je zmožen in sposoben opraviti neko delo, potem bo v to delo 
vložil maksimalni trud, saj je njegovo pričakovanje visoko.  

 
Po tej teoriji bi lahko motivacijo ponazorili v enačbi:  
 

motivacija = f (pričakovanja * valenca) 
 
Zgornja enačba prikazuje, da na odločitev delavca, ali bo v določeni situaciji dosegel visok 
učinek, vpliva (Hodgets, 1991, str. 147): 

• njegova ocena subjektivne verjetnosti o tem, ali lahko z boljšim delom in večjim 
naporom doseže visok delovni učinek; 

• njegova ocena instrumentalnosti visokega delovnega učinka za doseganje določenih 
ciljev (visoke plače, priznanja, ugled, napredovanje, podpora managementa, itd.); 

• privlačnost in pomembnost, ki jih imajo cilji za delavca. 
 
Ta teorija se še nadalje razvija in raziskuje. Tu se poraja vprašanje pomena nagrad, ki morajo 
biti privlačne za posameznika in ga dodatno motivirati. V podjetju bi morali poznati kakšno 
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vrednost zaposleni pripisujejo nagradam, ki bi jih kot take morali sprejeti pozitivno. 
Dokazano je, da so v programu stimulacijskega plačila zaposleni z visokim pričakovanjem 
uspešnejši, kot pa zaposleni z manjšim pričakovanjem (Hodgetts, 1991,str.148). Pričakovano 
vedenje in reakcija posameznika je tako subjektivne narave in se med posamezniki razlikuje. 
Pomembno je, da vodje ugotovijo, kakšne valence posamezniki pripisujejo posameznim 
izidom. Zaposleni morajo biti seznanjeni kaj od njih v podjetju pričakujejo, ter kako bodo za 
pričakovano vedenje nagrajeni. V skladu s tem, je sistem nagrajevanja potrebno čimbolj 
prilagoditi potrebam in vrednotam posameznika. Vsekakor pa so osnove te teorije mnogokrat 
uporabljene v organizacijah. 
 
Vseeno obstajajo nekateri zadržki in previdnost glede te teorije, saj dodatni zunanji faktorji, 
kot so samospoštovanje, aktualna situacija, izkušnje iz preteklih primerov ter odnosi med 
sodelavci, vplivajo na motiviranje v skladu s to teorijo. Vsekakor je med managerji zelo 
razširjena in uporabna metoda za spodbujanje dodatnih motivacijskih elementov. 
 
 
2.4.2  Teorija cilja 
 
Poglavitno izhodišče te teorije je, da bo zavesten cilj zaposlenega vplival na delovno vedenje 
zaposlenega (Hodgets, 1991, str 142). Ta teorija temelji na predpostavki, da vedenje 
posameznika regulirajo vrednote in zavestni cilji (DuBrin, 1984, str. 109). Cilj predstavlja 
področje aktivnosti, ki jih oseba želi doseči, vrednote pa v nas vzbudijo željo, da je naše 
delovanje usklajeno s cilji. Po tej teoriji so poznane štiri faze delovanja: 
 

• potrebe in vrednote, 
• želje in emocije, 
• nameni in cilji, 
• vedenje in izvedba naloge 

 
K razvoju te teorije sta največ pripomogla Latham in Locke, ki je sklepal, da so cilji 
pomembni tako pred, kakor tudi po željenem vedenju (Newstrom, Davis, 1989, str.119). Pri 
svojih raziskavah sta ugotovila, da v primeru, če so zaposleni seznanjeni s ciljem, ki je težko 
dosegljiv, a vseeno možen oziroma realen, zaposlene še dodatno spodbudi, da bi ta cilj 
dosegli. Pomembno je tudi to, da ima posameznik ustrezne sposobnosti, sprejeti mora 
eksplicitno določen cilj in po opravljeni nalogi dobiti povratno informacijo o uspešnosti 
izvedbe. Ko je cilj dosežen, zaposleni dobi občutek, da je uspešen in prepoznaven. 
 
 Najpomembnejši zaključki teorije cilja so (Hodgetts, 1991, str. 143): 
 

1. Jasno in specifično postavljen cilj bo imel veliko večji vpliv na izboljšanje storilnosti 
zaposlenih, kot pa cilj v smislu: »Naredi, kot najbolje znaš.« 
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2. Postavljeni cilji zaposlenim, kot težko uresničljivi, vendar realno dosegljivi, vodijo 
do boljših rezultatov, oziroma do večje storilnosti zaposlenih, kot cilji, ki so  preveč 
lahko postavljeni. 

3. Kadar je cilj edinstven ali neobičajen ter posameznik ni prepričan kako ravnati, se 
lahko vložen napor v delo še poveča, vendar je velika verjetnost padca pozornosti oz. 
natančnosti pri delu. Lahko se pojavi frustracija ob nedoseganju cilja in s tem ima 
motivacija nasprotni učinek in storilnost se zmanjša.  

4. V smislu povečanja učinka je bila podana podpora močnejših članov skupine v 
primeru postavljanja skupnih ciljev.  

5. Pogoste povratne informacije o rezultatih dela posameznika še bolj spodbudijo, da 
bolje in več opravlja svoje delo.  

 
Če želimo, da bi cilji povečali storilnost zaposlenih, jih morajo le-ti sprejeti in po možnosti 
tudi sodelovati pri njihovem oblikovanju. Pri tem je pomembno, da je ocenjevanje doseganja 
ciljev neposredno vezano tudi na nagrajevanje. Lahko določamo tudi skupinske cilje, saj delo 
v skupini v tem primeru še poveča produktivnost. Ti elementi te teorije so eno izmed izhodišč 
za ciljno vodenje (ang. Management by Objectives), kot pristop k motiviranju delavcev, pri 
katerem se poslovni cilji in odgovornost prenesejo tudi na nižje ravni v podjetju (DuBrin, 
1984, str.95). Vsaka moderna poslovna organizacija ima elemente te teorije praktično v 
svojem pristopu operativnega planiranja (DuBrin, 1984, str.109).  
 
 
2.4.3  Teorija enakosti 
 
Adamsova teorija enakosti trdi, da sta motivacija in zadovoljstvo zaposlenega odvisna od 
njegovega prepričanja, da organizacija enakopravno obravnava njega, v primerjavi z drugimi 
zaposlenimi (DuBrin, 1984, str.99). Izhodišče te teorije je mnenje in prepričanje zaposlenih 
glede prejemkov, v primerjavi z vloženim delom, ki ga potrebujejo za pridobitev le-teh 
(DuBrin, 1984, str.122). Zaposleni, ki vidijo, oziroma čutijo razlikovanje med prejetimi 
nagradami za njihovo delo ter med prejetimi nagradami za delo njihovih sodelavcev, bodo 
zaradi tega lahko boljše ali slabše motivirani za delo (Dixon, 1997, str. 77). V skladu s tem, 
naj bi zaposleni neprestano preverjali stopnjo enakosti, oziroma neenakosti, s primerjavo 
svojih vložkov in prejemkov z zaposlenimi na sorodnih delovnih mestih.  V skupino vložkov 
spadajo vložen trud, izobrazba, izkušnje, starost, lojalnost podjetju in strokovnost. Pod 
prejemke pa med drugim vključujemo plačo, ugodnosti, položaj v podjetju, podrejene, 
neodvisnost, statusne simbole, nazive, dopust, delovne naloge.       
 
V svojem bistvu je teorija enakosti teorija družbenih primerjav, ker jo ljudje uporabljajo za 
primerjavo sebe z ostalimi. Zaposleni primerjajo svoje prejemke in vložke z zaposlenimi na 
sorodnih delovnih mestih, kar je v bistvu lahko zelo individualna ocena. V primeru, da je 
razmerje primerjav identično, oziroma enako, bo zaposleni čutil zadovoljstvo, oziroma v 
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nasprotnem primeru, kot neenakost. To lahko ponazorimo z enačbo nagrade A / vložki A = 
nagrade B / vložki B.  
 
Ljudje sebe primerjajo predvsem s tistimi zaposlenimi, ki opravljajo podobno delo ali pa so 
na podobnih položajih. Poskušajo odgovoriti na vprašanje: »Kako učinkovito delam v 
primerjavi z ostalimi zaposlenimi v organizaciji?« Na to vprašanje so možni samo trije 
odgovori (Hodgetts, 1991, str. 144): 
 

1. Moje delo je nagrajeno slabše od ostalih. 
2. Za enak vložen napor pri delu, sem enako nagrajen kot ostali. 
3. Nagrajenost mojega dela je višja kot pri ostalih. 

 
V prvem primeru, kjer se posameznik ne čuti pravično nagrajenega, bo poskušal vzpostaviti 
ravnovesje oziroma bo skušal ta občutek neenakosti zmanjšati na različne načine (Lipičnik, 
1998, str. 173). Na primer, oviral bo delovni proces, zmanjševal bo intenziteto dela, zahteval 
bo pravičnejše plačilo, kar pomeni večje, oziroma takšno, ki ustreza njegovemu zaznavanju 
višine plače glede na vložek, predčasno bo prekinil delo ali povečal odsotnosti z dela, skušal 
bo prepričati kolege, naj se pri delu manj trudijo. Skrajni ukrep je prekinitev delovnega 
razmerja in iskanje nove zaposlitve z boljšim razmerjem me nagrado in vložkom. 
 
Zadnje raziskave kažejo skladnost z večjimi spoznanji te teorije predvsem v primeru 
nagrajevanja, ki je primerjalno pod povprečjem (Hodgetts, 1991, str.145). Teorija enakosti je 
v določenih primerih primerna za analizo motivacije, ker nam pomaga bolje razumeti vedenje 
zaposlenih. Pojasnjuje dejstvo, da kljub preoblikovanju delovnega mesta, večanja 
samostojnosti in avtonomije ter potrjevanja dosežkov s strani managementa, ne deluje 
dodatno motivacijsko, če se ne poveča nagrada za delo (Hodgetts, 1991, str. 145). Ta teorija 
omogoča managerjem, da neprestano ocenjujejo in spreminjajo izhodišča za podeljevanje 
nagrad.    
 
 
2.3.4  Teorija učenja ali Skinnerjeva teorija okrepitve 
 
To teorijo je razvil znani psiholog B.F. Skinner v začetku 70-ih let (George, Jones, 1999, str. 
148). Skinnerjeva teorija pojasnjuje motivacijske procese in motivacijo kot izbiro vedenja. 
Okrepitev je dražljaj, ki vpliva na pogostost pojavljanja kakega odgovora ali vedenja, kar je 
shematsko prikazano na Sliki 1-5. Vedenje, ki se povezuje z ugodnimi posledicami, je 
pozitivno okrepljeno in se bo vnaprej pogosteje pojavljalo. Vedenje, ki se povezuje z 
negativnimi posledicami, pa je negativno okrepljeno in verjetnost, da se bo spet pojavilo, se 
zmanjša (Lipičnik, 1998, str. 411). Vedenjska prilagoditev je direktna uporaba principov 
okrepitvene teorije v motiviranju v organizacijah (DuBrin, 1984, str.123). Osnovana je na 
efektu ponavljanja vedenja pozitivnih izkušenj. 
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Slika 1-5: Osnovni vedenjski krog 
 

 
Vir: Lipičnik, 1998, str. 162. 
 
 
Pozitivna okrepitev 
Pozitivna okrepitev je tehnika, s katero povečamo možnost nastopa želenega vedenja 
zaposlenih z uporabo za njih pozitivnih posledic. Vsekakor je potrebno, da pred vpeljavo teh 
pozitivnih posledic manager določi oziroma ugotovi, katere posledice pojmujejo in smatrajo 
zaposleni za pozitivne. Potencialne pozitivne okrepitve, oziroma posledice, vsebujejo 
raznovrstne nagrade, kot je plača, napredovanje, imenovanje, zanimivejše delo, ustna pohvala, 
itd. (George, Jones, 1999, str. 150). Zelo pomembno je, da se manager zaveda različnosti 
zaposlenih in prilagoditi program njihovim osebnim potrebam, kajti za nekoga je neka 
okrepitev pozitivna, spet za drugega pa ista okrepitev nima moči ali vrednosti. Primer: nekdo, 
ki je finančno preskrbljen, mu denarna nagrada ne bo pomenila pozitivne okrepitve in bi zanj 
pozitivno okrepitev morda pomenilo bolj zanimivo delo. 
 
Negativna okrepitev 
Negativna okrepitev je prav tako tehnika, s katero povečamo možnost nastopa želenega 
vedenja, vendar z uporabo negativnih posledic. Ker se tem negativnim posledicam zaposleni 
želijo izogniti, raje spremenijo svoje vedenje, ki bo v želeni smeri organizacije. Ravno tako, 
kot pri pozitivnih okrepitvah, morajo tudi pri negativnih managerji najprej določiti negativne 
posledice. Primer: manager napove svojim prodajalcem, da bodo odpuščeni v primeru, če ne 
povečajo prodaje. Odpustitev z dela predstavlja za zaposlene negativno okrepitev in ker se tej 
posledici želijo izogniti, bodo naredili vse, da povečajo prodajo; torej njihovo vedenje bo v 
skladu z željami organizacije (George, Jones, 1999, str. 152). 
 

DRAŽLJAJ 
(delovna situacija)

ODGOVOR 
(vedenje)

POSLEDICA 
(nagrada)

VEDENJE V  
PRIHODNJE
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Na podlagi pravil, navodil, ciljev podjetja in svetovanja drugih zaposlenih posameznik 
ugotavlja, kakšno naj bo njegovo vedenje na delovnem mestu ter kakšne posledice mu bo to 
vedenje prineslo. Z učenjem s pomočjo posledic, podjetja želijo doseči dvoje: 
 

• povečati želeno vedenje zaposlenih (točen prihod na delo, spoštovanje delovnih obvez, 
itd.) 

• zmanjšati neželeno vedenje zaposlenih (dolgi privatni telefonski pogovori, zasebna 
opravila v delovnem času, itd.). 

 
Pri uporabi pozitivnih in negativnih okrepitev za dosego želenega vedenja zaposlenih, 
moramo vedno paziti, da je cena za neko želeno vedenje enaka iztržku, ki ga zaposleni pridobi 
s takim vedenjem. V praksi se večinoma uporablja pozitivna okrepitev, ker ima negativna že 
sama po sebi nekatere elemente sankcioniranja. Ti pristopi k motivaciji so se v širšem obsegu 
pričeli uveljavljati v sredini 70-ih prejšnjega stoletja in nekateri elementi so še sedaj v uporabi 
in aktualni.  
 
Kritiki te teorije izpostavljajo nekatera področja, ki so sporna s stališča teoretičnih in moralnih 
pogledov. Z načinom nagrajevanja – zunanje nagrade v teh primerih zanemari višji zavestni 
miselni proces zaposlenih in jih s tem postavlja v manipulativni položaj in okrni njihovo 
dostojanstvo (DuBrin, 1984, str 132). Zaradi preprostosti so se podjetja večkrat naslanjala na 
to teorijo, čeprav v njej zaznamo številne pomanjkljivosti. Veliko lažje je zaposlene usmerjati 
in motivirati s pomočjo pozitivnih okrepitev, kakor pa z izvajanjem kaznovanja. Druga 
ugotovitev je, da je krepitev, kot tehnika motiviranja in ustrezno nagrajevanje, uspešna le, če 
so posledične nagrade neposredno povezana z željenim vedenjem.   
 
 
2.3.5  McGregorjeva teorija X in teorija Y 
 
Douglas McGregorjevi teoriji X in Y označujeta dve nasprotujoči si skupini izhodiščnih 
domnev vodij o človekovi naravi. Teorija temelji na prepričanju, da je za uspešnost podjetja 
ključna motivacija vseh zaposlenih, na katero pa imajo vodilni delavci velik vpliv. Ta teorija 
se usmerja na dve skrajni možnosti človekovega obnašanja (Rozman, 1993, str.240). 
 
Teorija X predpostavlja, da je povprečni človek po naravi len in če je le mogoče, se delu 
izmika. Zato dela nima rad, zanj se ne zanima, pri delu je neodgovoren in neustvarjalen in ga 
je zato nenehno treba siliti k delu in nadzorovati, ter spremljati njegovo delovanje. Ljudje tipa 
X so v delu radi usmerjeni, imajo zelo majhne ambicije, neprestano bežijo pred odgovornostjo 
in zadovoljujejo predvsem nižje potrebe (Hersey, Blanchard, 1982, str. 48). Brez intervencije 
nadrejenih, bi bili za potrebe podjetja popolnoma nezainteresirani, zato jim morajo nadrejeni 
določati cilje, neposlušne kaznovati, ubogljive pa nagraditi. Po tej teoriji so ljudje najbolj 
motivirani z denarnimi nagradami, ugodnostmi in grožnjo s kaznovanjem. 
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Popolno nasprotje teoriji X je teorija Y, po kateri povprečni človek išče in prevzema 
odgovornost. Po teoriji Y ljudje radi delajo, so odgovorni, ustvarjalni, samodisciplinirani, 
sposobni samostojnega mišljenja.  Ljudem tipa Y delo predstavlja zadovoljstvo, za katerega, 
če verjamejo in soglašajo z zastavljenimi cilji, sami prevzemajo odgovornost. Zato 
nadzorovanje in usmerjanje ni potrebno. Na njih najbolje vplivamo z nagrajevanjem in 
možnostjo osebnega razvoja. Ravnanje vodilnih z ljudmi tipa X in tipa Y se močno razlikuje, 
vendar zaposleni le redko ustrezajo samo tipu X, oziroma tipu Y. 
 
 
2.3.6  Povzetek procesnih motivacijskih teorij 
 
S stališča upravljanja in vodenja so procesne motivacijske teorije mnogo bolj uporabne kot 
vsebinske motivacijske teorije, saj je tu poudarek na kontroliranem in usmerjenem delovanju 
posameznika. Osredotočajo se na dinamičnost samega procesa motiviranja in kako ta proces 
deluje na posameznika. Izredno pomembno je, da vključujejo vpliv zavestnega odločanja, 
misli, pričakovanj in lastnega odločanja zaposlenih na proces motivacije, kakor tudi na samo 
izvajanje nalog in vedenja v različnih situacijah. S tega stališča so procesne teorije bolj 
uporabne tako za managerje, kakor tudi za raziskovalce.  
 
 
2.4  Sodobnejši pristopi in smeri raziskav na področju motivacijskih teorij 
 
Do leta 1980 so bile motivacijske teorije usmerjene v raziskovanje in obravnavanje samo 
enega specifičnega elementa in v obzir niso vzeli nobenih raziskav več in elementov, oziroma 
izsledkov teorij in jih hkrati obravnavali. V nasprotju s tem se sodobni pristopi usmerjajo na 
dinamične vidike motivacije in vzajemne posledice različnih vnosov v motivacijske sisteme. 
Motivacijo smatrajo kot kompleksen, dinamičen in mnogovrstno določen sistem. Nova 
spoznanja s področja psihologije so povezana z naraščajočo skrbjo, da so prevladujoče 
motivacijske teorije pomanjkljive v obdelavi sodobnih problemov na delovnem mestu 
(Cooper, Robertson, 1996, str. 3).  
 
V nasprotju se sedaj sodobni pristopi obravnav vračajo na dinamični pogled na motivacijo in 
medsebojne vplive različnih vplivov v sistem motivacije. Izkušnje in raziskave so pokazale, 
da prevladujoče teorije niso dorasle vsem problemom in zahtevam motivacije na delovnem 
področju.         
 
Različni raziskovalci še vedno raziskujejo motivacijske teorije. Eno izmed mnenj je, da je več 
pozornosti potrebno posvetiti v združitvi različnih teorij in pristopov k analiziranju 
motivacije. Na primer, teorija cilja in teorija enakosti se dejansko lahko na nek način vključita 
in združita v teorijo pričakovanja. Drugi pristop pogojuje dejstvo, da je večino delovnih mest 
danes medsebojno odvisnih, socialno pogojenih in podvrženih naglim spremembam. To 
pogojuje usmeritev v raziskovanje v smeri vpliva skupinskih procesov na motivacijo 
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(Hodgetts, 1991, str.149). V raziskavah, glede motivacijskih teorij, zasledujemo dva trenda 
(Cooper, Robertson, 1996, str.1): 
 

1. Nadaljevanje raziskave in poudarkov na kognitivnih spoznanjih in teorijah.  
2. Dozorevanje, konsolidacija in integracija obstoječih motivacijskih teorij.  

  
S stališča vodstvenih pristopov k motivaciji, le-to ne smatrajo samo kot teoretično analizo in 
diskusijo. Njihova želja in zahteva je uporaba motivacijskih konceptov na delu. Iz tega izhaja, 
da obstaja več vodstvenih pristopov k motiviranju. Novejši model upošteva filozofijo potrjeno 
s strani modernih vedenjskih znanstvenikov, kar je potrjeno tudi s praktičnimi raziskavami. 
Tej trditvi pripadajo štiri osnovne predpostavke o vedenju ljudi, ki so v nas nekako vrojene 
(Hodgets, 1991, str.131): 
 

1. Ljudje želimo na delu prispevati in smo nekako predhodno motivirani za izvajanje. 
2. Skozi pravilno oblikovano delo in povečanje faktorjev, kot so avtonomija, povratne 

informacije, različnost opravil, je lahko delo bolj motivacijsko. 
3. Zaposleni so zmožni opraviti pomenske, zavestne in razumske odločitve glede 

njihovega dela, kar jim poda večjo svobodo v procesu odločanja in je posredno v 
velikem interesu organizacije. 

4. Povečanje samokontrole in samousmeritve lahko vpliva na nivo zadovoljstva.     
 
Motivacija je močno pogojena tudi kulturno in geografsko, saj to v velikih primerih določa 
tudi vrednote in zahteve, ter vpliva na celoten motivacijski proces. Eden izmed prvih 
raziskovalcev motivacije je bil Freud, čigar vedenjska teorija ni bila nikoli priznana in 
upoštevana v ZDA. Motivacijske teorije so kasneje nastale predvsem v ZDA, v določenem 
časovnem obdobju. Prav zaradi zgoraj navedenih razlogov imajo v nekaterih delih sveta, kar 
se nanaša tudi na mednarodna podjetja, omejeno možnost uporabe, oziroma jih moramo 
ustrezno prilagoditi v primeru uporabe v motivacijskih načrtih. Na primer, v ZDA je zelo 
majhen faktor izogiba negotovosti, saj se ZDA smatra za moški tip družbe z velikim 
faktorjem individualizma, zato lahko tudi sklepamo, da je za to kulturno območje zelo 
zanimivo motiviranje po teoriji dosežkov (glej poglavje 3.6). Identično tudi Maslowova 
hierarhija vrednostno povsem ustreza ZDA, in v raziskavah odkrijemo odstopanja predvsem 
pri državah severne Evrope, kjer je izrazito izražen element tako imenovane socialne 
motivacije, ki v lestvici vrednot nad vse postavlja kvaliteto življenja in varnost (Barlett, 2000, 
str.203). Eden izmed vzrokov, zakaj je prišlo do teh razlikovanj je, da so si te države kulturno 
zelo različne. 
 
V sedanjem času dajemo poudarek učinkovitosti. Glavne teorije do sedaj niso bile namenjene 
napovedi učinkovitosti, ampak predvsem procesu odločanja in hotenjskega vedenja. 
Poglavitna vprašaja so kako in kdaj motivacija povzroči razliko v učinkovitosti. Združitev 
skupnih osnovnih konceptov motivacije v en razumen okvir je zelo težavno. Vsakdanji izziv 
managerjem pa je še vedno iskanje kreativnih načinov za upravljanje individualnih razlik 
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zaposlenih, ki sočasno omogočajo organizacijam doseganje svojih ciljev (DuBrin, 1984, 
str.53).  
 
 
2.5 Opredelitev zadovoljstva zaposlenih 
 
Zadovoljstvo pri delu je zbir občutkov in prepričanj zaposlenih o njihovi trenutni zaposlitvi in 
je eno od najpomembnejših občutij povezanih s konkretnim delom. Znani so štirje dejavniki, 
ki vplivajo na stopnjo zadovoljstva pri delu posameznika (George, Jones, 1999, str. 78): 
  

• osebnost,  
• delovne vrednote (ang.; work values),  
• delovne razmere (ang.; work situation),  
• družbeni vpliv  

 
Osebnost 
Osebnost sestavljata dve spremenljivki: narava, oziroma biološka dediščina, pogojena z 
dedovanjem genske zasnove ter vzgoja in izkušnje, ki jih pridobimo v življenju. S 
poznavanjem osebnosti posameznika, lažje razumemo njegove občutke, misli, in njegovo 
vedenje. To poznavanje je lahko managerjem v veliko pomoč, saj izvedo elemente 
zadovoljstva zaposlenega pri delu (George, Jones, 1999, str.78). Ljudje se med seboj 
razlikujemo po osebnostnih lastnostih, kar je razmeroma trajni način razmišljanja, 
čustvovanja in vedenja (Rozman, 2000, str. 64). Največkrat pa pri zaposlenih proučujemo 
naslednje osebnostne lastnosti, povezane z delom: 
 

1. Ekstrovertiranost; Ljudje so zelo družabni, prijateljski in se zanimajo za druge ljudi. 
Introvertiranost; ljudje so bolj zaprti same vase, ne kažejo čustev in so bolj 
nedružabni. 

2. Optimisti; vse stvari vidijo pozitivno, jih tako tudi razumejo in  razlagajo. Pesimisti: 
vedno črno gledajo na svet in stvari okrog sebe sprejemajo vedno negativno. 

3. Ujemanje z drugimi: nepogrešljiva lastnost teamskih delavcev, takšni ljudje so 
predvsem prijetni tudi v druženju. 

4. Vztrajnost in doslednost; ljudje, ki imajo močno razvite organizacijske sposobnosti 
in so skrbni. 

5. Odprtost; ljudje odprti za sodelovanje, imajo širši interes, zanimajo jih razne stvari in 
novosti, ki so jih pripravljeni tudi sprejeti. Takšni ljudje so ponavadi odprti tudi za 
tveganje. 

 
Delovne vrednote 
Delovne vrednote so osebna prepričanja zaposlenega, kakšne rezultate, cilje oziroma sredstva 
za zadovoljitev potreb lahko pričakuje od svojega dela, ter kakšno naj bo njegovo vedenje na 
delovnem mestu. Zaposleni za opravljeno delo od podjetja pričakuje preskrbljeno življenje, 
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osebno varnost in varnost družine, občutek samospoštovanja, družbeno razpoznavnost in 
ostalo. Vrednote, ki se od zaposlenih pričakujejo na delovnem mestu, pa so: ambicioznost, 
iznajdljivost, poslušnost, samokontroliranost, spoštovanje nadrejenih in drugo. Poznamo dve 
vrsti delovnih vrednot, ki jih ima praktično vsak posameznik (George, Jones, 1999, str. 71-
73):  

• Notranje (ang.; intrinsic) delovne vrednote, ki so povezane z naravo dela samega. 
Zaposleni, ki so radi izzvani z novimi delovnimi nalogami, ki se radi učijo novih 
stvari ter veliko prispevajo k delu, imajo notranje delovne vrednote. Takšni ljudje ves 
čas stremijo k delu, ki za njih pomeni izziv, intenzivno uporabijo vsa svoja znanja in 
izkušnje, ter pričakujejo veliko mero odgovornosti in avtonomije pri odločanju. Te 
vrste delovnih vrednot lahko povežemo z višjo ravnjo potreb po Maslowu in višjimi 
cilji po Herzbergu, katere smo poimenovali motivatorji. 

• Zunanje (ang.; extrinsic) delovne vrednote, ki so povezane s posledicami dela. 
Zaposleni, čigar zaslužek je edini razlog da dela, ima nedvoumno zunanje delovne 
vrednote. V tem primeru ljudje smatrajo delo le kot zagotovitev ekonomske varnosti 
zase in za svojo družino ter vrednotijo delo samo zaradi njegovih posledic in nikakor 
ne zaradi dela samega. Med zunanje delovne vrednote spadajo poleg plače še varnost 
zaposlitve, položaj v širši skupnosti, družbeni stiki, čas za družino, čas za hobije. Ta 
vrsta delovnih vrednot je sicer povezana z nižjo ravnjo potreb po Maslowu in hkrati z 
nižjimi cilji po Herzbergu, katerim pravimo higieniki. 

 
Pri bolj izobraženih ljudeh običajno prevladujejo notranje delovne vrednote, pri manj 
izobraženih pa zunanje, vsekakor pa je njihovo razmerje odvisno od posameznika.   
 
Delovne razmere 
Delovne razmere so najpomembnejši vir zadovoljstva pri delu posameznika. Pod delovne 
razmere uvrščamo delo samo, delovne pogoje, sodelavce (podrejene, nadrejene), fizične 
delovne pogoje, delovni čas in ostalo. Ugodni vpliv teh razmer povzroči ugodnost zaposlenih 
in s tem večjo produktivnost in uspešnost. Delo je lahko zanimivo ali nas dolgočasi, odnosi s 
sodelavci, ter njihov vpliv na nas je lahko zelo pomemben indikator zadovoljstva z delom. 
Pomembni so tudi fizični pogoji dela, kot npr.: hrup, prevelika gneča na delovnem mestu, 
temperatura v delovnem prostoru ter nenazadnje tudi delovni čas (George, Jones, 1999, str. 
79). Sodobna podjetja si trudijo ustvariti takšna delovna okolja, da bo njihova storilnost 
čimmanj odvisna od fizičnih vplivov okolice. 
 
Družbeni vpliv 
Družbeni vpliv je dejavnik, ki vpliva na posameznikovo zadovoljstvo pri delu. Sodelavci, s 
katerimi je zaposleni obkrožen največ časa, imajo enega najmočnejših vplivov na 
posameznika. Če so naši neposredni sodelavci nezadovoljni, pasivni, se ves čas pritožujejo, 
bo to zelo negativno vplivalo na nas, kar ponavadi vodi v nezadovoljstvo z delom tudi nas 
samih. Pomemben vpliv ima tudi družba, ki ji zaposleni pripada: verske družbe, 
sindikati,…ter kultura, v kateri je bil posameznik vzgojen ali trenutno živi (George, Jones, 
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1999, str. 79). Pomen delovnega mesta v družbi ravno tako močno vpliva na posameznikovo 
motivacijo pri delu samem. 
 
 
2.6 Motivacijski dejavniki 
 
Dejavnike, ki vplivajo na motivacijo, lahko razdelimo v tri skupine, in sicer na individualne 
razlike, na značilnosti dela ter na organizacijsko prakso (Lipičnik, 1998, str. 162), kar lahko 
prikažemo na Sliki 1-6. 
 
 
Slika 1-6 : Grafični prikaz interakcije med tremi dejavniki, ki vplivajo na motivacijo  
 

 
Vir: Lipičnik, 1998, str.162. 
 
Vsak človek je individum zase, ima svoje osebne potrebe, vrednote, stališča in interese, ki jih 
prinese s seboj na delovno mesto (Lipičnik, 1998, str. 164). Te lastnosti se od posameznika do 
posameznika razlikujejo, zato lahko tudi sklepamo, da imamo tudi individualni pristop in 
kriterije glede vrednot in motiviranja. Pomembno je, da se zavemo, da individualne razlike 
izvirajo oziroma bazirajo na razlikah v osebnosti in delovnih vrednotah.  
 
Organizacijsko prakso sestavljajo pravila, splošna politika, managerska praksa ter sistem 
nagrajevanja v podjetju (Lipičnik, 1998, str. 163). Politika opredeljuje nekatere ugodnosti za 
zaposlene, kot so plačilo počitnic, zavarovanja, skrb za otroke itd. S pojmom nagrada 
razumemo vse, kar privlači nove delavce in preprečuje starim, da bi zapustili podjetje 
(bonitete, provizije). Nagrade, ki motivirajo zaposlene, morajo temeljiti na uspešnosti. 
 
Značilnosti dela so dimenzije dela, ki ga določajo, omejujejo in izzivajo. Lastnosti dela 
vključujejo zahteve po različnih sposobnostih, ki so lahko prirojene ali naučene ter so lahko 
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duševne ali fizične. Pod duševne sposobnosti razumemo kar splošno inteligenco, t.j. 
sposobnost logičnega razmišljanja, razumevanja, izražanja, pomnjenja in ostalo. Fizične 
sposobnosti so predvsem moč in odzivnost oziroma hitrost. Narava dela samega določa tudi, 
kateri delavec lahko nalogo v celoti opravi, hkrati pa pogojuje tudi pomembne lastnosti dela, 
avtonomijo pri delu ter določa vrsto in širino povratnih informacij, ki jih dobi delavec o svoji 
uspešnosti (Lipičnik, 1998, str.163). 
 
Najpomembnejšo interakcijo pomenijo človekove kvalitete, ki ga pripeljejo na delovno mesto, 
drugo interakcijo predstavlja aktivnost zaposlenega, kako deluje v delovni situaciji, ter 
nazadnje organizacijski sistem, ki pogojuje delavčeve učinke na delovnem mestu (Lipičnik, 
1998, str. 163). Osebne karakterne razlike zelo vplivajo na izvrševanje delovnih nalog. 
Razlike so vidne predvsem v hitrosti prilagajanja in učenja na delovnem mestu. Posredno so  
to velike razlike, ki vplivajo na izvajanje nalog in se izražajo tudi v sposobnostih, kot so 
reševanje problemov, odgovornost, kreativnost, toleranca do stresa in ostale (DuBrin, 1984, 
str.52). Kadar se managerji ukvarjajo z vprašanjem, kako motivirati zaposlene, morajo misliti 
na vse tri dejavnike. Razumeti morajo, da način, s katerim skušajo uporabiti pravila in 
nagrade, lahko deluje kot motivator ali demotivator. 
 
 
 
 

3.  Značilnosti delovanja mednarodnih podjetij s področja  
     informacijskih tehnologij v Sloveniji 
 
V tem poglavju so prikazane osnovne poslovne karakteristike nekaterih mednarodnih podjetij 
s področja informacijske in komunikacijske tehnologije (okr.; IKT). Ta vrsta industrije se je 
kot panoga pričela intenzivno razvijati šele koncem petdesetih let prejšnjega stoletja, čeprav 
prvi zametki segajo v obdobje med prvo in drugo svetovno vojno. Obseg poslovanja in 
primerjava nekaterih ključnih pokazateljev poslovanja podjetij je navedena v Tabeli 3-1. 
 
 
Tabela 3-1: Ključni pokazatelji poslovanja 
 

Podjetje Hewlett 
Packard 

  IBM Microsoft SAP 

Število zaposlenih 150.000 329.000 54.923 29.900 
Predstavništva v državah    170   164 85 120 
Prihodek (v milijardah USD)    79,9   96,3 32,2 7 (MEU) 
Dobiček (v milijardah USD)     3,5     8,4 9.993 2,07 

Vir: HP, IBM, Microsoft, SAP letna poročila 2004 
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 3.1  Tržne razmere v IKT panogi v svetu in Sloveniji  
 
Razvoj informacijske in komunikacijske tehnologije ter njena uporaba v poslovnem svetu je z 
novim pristopom uporabe, predvsem elektronskega poslovanja, omogočila neke vrste 
revolucijo v poslovanju celotnega sveta in različnih poslovnih segmentov od bančnega, 
proizvodnega, distribucijskega do vladnega. Na vsakem koraku praktično zasledimo naprave 
kot so telefoni, mobilni telefoni, telefaksi, osebni in prenosni računalniki ipd. Priča smo 
digitalni revoluciji, katere posledica je digitalizacija vseh informacijskih tokov (govor, slika, 
video, podatki). Hitro, učinkovito posredovanje in obdelava informacij neposredno vplivajo 
na hitrost izvajanja in organizacijo poslovnih procesov ter tako omogočajo povečanje 
produktivnosti, zmanjšanje stroškov in zalog, omogočajo elektronsko poslovanje (e-
commerce). Omogočili so tudi globalizacijo poslovanja, ki je povsem nov fenomen v 
poslovnem svetu. Za pretok informacij, idej in poslovnih podatkov sedaj ni več ovir.  Države, 
ne glede na družbeno ureditev, sprejemajo delovanje tržnih sil, sproščajo trgovino in 
pospešujejo deregulacijo monopolnih panog in dejavnosti. 
 
Informacijska tehnologija, kot industrijska panoga, je relativno mlada, vendar se intenzivno 
razvija in na tem področju smo priča različnim dinamikam podjetij s tega področja, kot so 
razvoj, rast, propad, prevzemi, odprodaje, združitve in ostalo. Izredna konkurenčnost podjetij, 
predvsem med izdelovalci programske in strojne opreme povzroča, da na tem področju 
obstajajo samo najmočnejša podjetja. Na primer, na področju programske opreme za 
pisarniško poslovanje se je pojavila prevlada oziroma praktično monopol proizvajalca 
Microsoft. Nasprotno je na ostalih segmentih proizvajalcev programske opreme izredno 
velika konkurenca. V zadnjih letih je opazen izrazit porast storitev in telekomunikacij na 
račun deleža strojne in programske opreme v celotnem segmentu prometa. 
 
Dinamičnost tega poslovanja je razvidna tudi iz gibanja delnic nekaterih podjetij, ki so 
prikazane na Sliki 3-1. Iz teh grafov lahko zaključimo naslednje: 
 

1. Od leta 1985 je bil prisoten močan trend rasti vrednosti teh podjetij, iz česar lahko 
sklepamo, da je tudi industrijska panoga kot takšna imela močno rast. 

2. Zelo veliko rast je imelo podjetje Microsoft. Razlog je predvsem v tem, da je s 
svojim konceptom odprlo povsem nov tržni segment. 

3. V obdobju petih let je gibanje delnic teh podjetij doseglo velika odstopanja v 
pozitivni in negativni trend.  

 
Iz gibanja delnic lahko sklepamo na veliko dinamičnost industrijske panoge in hkrati tudi na 
občutljivost, saj nanj vplivajo v največjem obsegu poslovni rezultati, ocene in napovedi 
borznih analitikov ter ocene samega tehnološkega razvoja in usmeritve.     
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Slika 3-1: Gibanje delnic nekaterih podjetij s področja IT industrije 
 

 
 
Oznake: 

- MSFT – Microsoft 
- HP – Hewlet Packard 
- IBM – International Business Machines 
- SAP - Systems, Applications and Products 

 
Vir: http://finance.yahoo.com/ 
 
 
Vsa ta podjetja ravno zato izredno veliko sredstev vlagajo v razvoj novih tehnologij in rešitev, 
ki s tem prinašajo večjo tehnološko in tržno prednost. Med njimi so podjetja, ki v svetovnem 
merilu vodijo po številu prijavljenih patentov, kot na primer IBM in HP.   
   
Različna podjetja s področja IKT delajo izredno intenzivne študije in raziskave glede načina 
uporabe informacijskih rešitev v poslovne namene. S tem pristopom ta podjetja intenzivno 
razvijajo storitveno in svetovalno področje delovanja, kjer nekateri vidijo bodočnost razvoja 
te industrije kot takšne (primer: IBM je kupil del svetovalne hiše Price Waterhouse Coopers, 
ki je delovala na področju IKT svetovanja) . Vsekakor je vse skupaj pogojeno z razvojem 
računalniške in komunikacijske tehnologije, ki pa sama po sebi ne prispevata bistveno k 
dodani vrednosti. Rezultat tega so bili poslovni modeli, kot so elektronsko poslovanje, 
»dot.com« podjetja, poslovanje na zahtevo in ostala.     
  
Slovenija, kot tržišče z dve milijonskim prebivalstvom, predstavlja relativno majhni tržni 
potencial v pogledih in kriterijih mednarodnih podjetij. Poleg tega so v Sloveniji močno 
razvita tudi slovenska podjetja s področja informacijske tehnologije, predvsem s področja 
storitev, razvoja programske opreme in integracije informacijskih sistemov. Glede na to, je 
konkurenčnost na področju informacijskih tehnologij izredno velika, kar se odraža v 
nenehnem tekmovanju za tržni delež.  
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Vsa razmerja na svetovnem tržišču se več ali manj odražajo tudi v Sloveniji, kjer je bil po 
oceni svetovalnega podjetja IDC trg informacijske industrije v letu 2004 vreden okoli 491 
milijonov EUR (IDC, internet). Razmere na slovenskem trgu je v širšem obsegu prvič ocenilo 
podjetje IDC leta 2002 (IDC Adriatics, str. 1-15). Analiza je bila opravljena za obdobje med 
leti 1995 in 2002. Ocenjena vrednost IKT trga leta 1995 je bila 415 milijonov EUR. Prihodek 
v Sloveniji s področja IKT v letu 2002 je znašal 1.564 milijonov EUR, od česar je bila 
vrednost področja informacijske tehnologije 445 milijonov EUR, telekomunikacijskega pa 
1.119 milijonov EUR. V tem obdobju je bila povprečna letna rast trga informacijske 
tehnologije 11.3%, telekomunikacijskega pa 20,7%.  V zadnjih letih je v Sloveniji opazen 
izrazit porast storitev v celotnem segmentu IKT prometa na račun deleža strojne in 
programske opreme, kar je tudi svetovni trend. V Sloveniji dosegamo porabo sredstev v višini 
209 EUR/prebivalca za informacijsko tehnologijo. V primerjavi z razvitimi evropskimi 
državami, so investicije v področje IKT mnogo pod poprečjem razvitih evropskih držav 
(primer: investicije na prebivalca v Sloveniji znašajo 26% vrednosti v primerjavi z Avstrijo) 
(GZS, 2004, str. 5). 
 
 
3.2  Predstavitev nekaterih mednarodnih IKT podjetij zastopanih v 
       Sloveniji 
 
Na slovenskem tržišču so v obliki predstavništev ali zastopništev preko slovenskih podjetij 
prisotna praktično vsa večja mednarodna podjetja s področja informacijske tehnologije. 
Ustanovljena so bila po osamosvojitvi Slovenije, ko je bila sprejeta tudi ustrezna zakonodaja, 
ki je dopustila takšno obliko poslovanja tujih podjetij. Značilno je, da so praktično vsa v 
100% lasti matičnega mednarodnega podjetja. Vsa ta podjetja, podobno kot ostala 
predstavništva mednarodnih podjetij, so izredno tržno usmerjena.  
 
 
3.2.1  Hewlett Packard 
 
Podjetje Hewlett Packard (okr. HP) je nastalo leta 1939 in ga danes nedvomno uvrščamo med 
vodilna globalna podjetja na področju računalniških naprav, slikovne tehnologije in 
tiskalnikov ter informacijskih storitev za domačo in poslovno rabo. Sedež družbe, s široko, po 
celem svetu razvito distribucijsko mrežo, je v Palo Altu v Kaliforniji. Družba ima več kot 540 
prodajnih in podpornih filial v 120-ih državah in zaposluje okoli 150.000 zaposlenih. 
Ustanovitelja HP sta razvila svojstven stil vodenja, ki tvori podlago danes slavni HP-jevi 
odprti organizacijski kulturi. Podjetje vodita po principih ciljnega menedžmenta (ang.: 
Management By Objective – MBO okr.); zelo jasno oblikovanje vnaprej zastavljenih ciljev in 
dopuščanje fleksibilnosti pri delu za ustvarjanje zastavljenih ciljev. HP je uvedel tako 
imenovano politiko odprtih vrat; pisarne vodilnih delavcev nimajo vrat, kar omogoči vzdušje 
zaupanja in skupnega razumevanja ter opogumlja zaposlene pri razpravljanju o problemih z 
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menedžerji brez neljubih povračilnih ukrepov in škodljivih posledic. Zaposleni se naslavljajo 
po imenih in značilen je odprti tip komunikacije. Poslovni koncept podjetja Hewlett-Packard 
najlažje povzamemo skozi zastavljene elemente organizacijske kulture, ki so ostali 
nespremenjeni vse od leta 1957, ko sta jih oblikovala ustanovitelja.  
 
Podjetje HP je v Sloveniji uradno prisotno kot predstavništvo, ki je bilo ustanovljeno leta 
1998. Prvotno so bili usmerjeni predvsem v gradnjo distribucijske in partnerske mreže ter 
promocijo HP-ja kot blagovne znamke. Po združitvi matičnega podjetja s Compaq-om, se je 
povečalo število zaposlenih in s tem tudi obseg poslovanja. V skladu s strategijo matičnega 
podjetja so na slovenskem trgu pričeli z intenzivnim trženjem storitvenih dejavnosti in 
kompleksnejših poslovnih in sistemskih rešitev.  
 
 
3.2.2  IBM 
 
Korporacija IBM (IBM World Trade Corporation) s sedežem v Armonku (ZDA, država New 
York), posluje v 164-ih državah sveta in ima več kot 329.000 zaposlenih. Je eno izmed 
najstarejših podjetij s področja IKT, ustanovljeno leta 1924. V letu 2004 je skupni prihodek 
znašal 96,3 milijard USD, kar ga uvršča na prvo mesto po prihodku. 

 
IBM posluje globalno in ima pet regijskih poslovnih enot. Značilno je, da ima v teh poslovnih 
enotah tudi proizvodnje kapacitete. V Evropi se je tako korporacija IBM trdno zasidrala. 
Večina v Evropi prodanih proizvodov je izdelanih v osmih evropskih tovarnah. Razvojne in 
raziskovalne laboratorije ima povsod po svetu, identično tudi centre za podporo uporabnikom.  

 
IBM je na slovenskem trgu prisoten že 60 let. Prva leta kot samostojna družba, v letih od 
1964 do 1992 pa prek podjetja Intertrade, ki je bil takrat IBM-ov generalni zastopnik. Ko so 
razmere in zakonodaja to dopuščale, je IBM ponovno samostojno nastopil na slovenskem 
tržišču. Tako je IBM World Trade EMEA ustanovil IBM Slovenija d.o.o., podjetje za 
proizvodnjo, marketing in storitve, ki posluje od 1. oktobra 1992 dalje.  
 
 
3.2.3  Microsoft 
 
Podjetje Microsoft sta leta 1975 ustanovila dva zanesenjaka, ki sta izkoristila nov porajajoči 
tržni segment osebnih računalnikov. Njihovo geslo in izhodišče je bilo uporabiti osebni 
računalnik v vsaki hiši. Vodstvo podjetja ima sedež v ZDA, deluje pa praktično po vsem 
svetu, saj ima predstavništva v 85-ih državah. Geografsko je razdeljen na štiri geografske 
organizacijske enote. Njihova vizija razvoja programske opreme se je naglo širila do te meje, 
da sedaj nudijo širok spekter programske opreme za potrebe modernega poslovanja nekega 
podjetja. Kljub temu, da imajo več podpornih in razvojnih centrov po svetu je njihov 
poglavitni razvojni center še vedno v ZDA. Predstavljajo največjega proizvajalca programske 
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opreme po količini prihodka, ki je imel v zadnjih letih tudi največjo rast prometa med 
navedenimi podjetji.  
 
Podjetje Microsoft Slovenija je bilo ustanovljeno leta 1994 in se je od treh zaposlenih razširilo 
na preko petindvajset zaposlenih. Pred ustanovitvijo je bil Microsoft prisoten na slovenskem 
tržišču preko pooblaščenih poslovnih partnerjev, ki so tržili in vzdrževali programsko opremo. 
Po ustanovitvi Microsoft Slovenija se je spremenil način trženja programske opreme, prav 
tako pa tudi partnerska mreža.  
 
 
3.2.4  SAP 

Podjetje SAP (Systems, Applications and Products), ustanovljeno leta 1972, je svetovno 
znano na trgu, ki ponuja informacijske poslovne rešitve za vse vrste in velikosti podjetij in 
organizacij. SAP AG je nemška korporacija, ki ponuja poslovne rešitve in je tretji največji 
neodvisni ponudnik programske opreme na svetu. Danes SAP zaposluje skoraj 29900 ljudi v 
več kot 50-ih državah, kjer njihovi strokovnjaki zagotavljajo podporo in storitve strankam na 
najvišji ravni.  

Podjetje SAP d.o.o. je bilo ustanovljeno 31. 3. 1999 kot podružnica SAP Oesterreich GmbH. 
Na podlagi dobrih rezultatov v prvih treh poslovnih letih, se je 27. decembra 2001 
preoblikovalo v SAP, d.o.o., ki je v 100% lasti SAP AG. Ob koncu leta 2004 je bilo v 
podjetju zaposlenih 25 sodelavcev. Dejavnosti zaposlenih obsegajo predvsem marketing, 
prodajo, svetovalne storitve in tehnično podporo. V Sloveniji je trenutno več kot 85 podjetij, 
ki uporabljajo (ali še uvajajo) SAP-jeve rešitve. 

 
3.3  Značilnosti delovanja in osnovnega poslanstva mednarodnih podjetij s  
       področja IKT 
 
Pomembnost informacijske tehnologije v globalnem gospodarstvu je vitalnega pomena. Ta 
industrija se skozi čas radikalno spreminja in s tem tudi razmerje prihodkov iz posameznih 
segmentov. Lahko rečemo, da se večina IKT podjetij koncentrira in izhaja iz ZDA in le redka 
evropska podjetja s tega področja so še aktivna. Zanimivo je, da veliko teh podjetij išče 
proizvodnje in razvojne partnerje po celem svetu in so globalno prisotna. Pojavlja se tudi 
trend, da zaradi nižanja stroškov selijo svoje proizvodnje kapacitete ali podporne funkcije v 
azijsko področje.   
 
Da je ta industrijska panoga izredno dinamična in po drugi strani nepredvidljiva, dokazuje 
tudi dejstvo, da so bile v zadnjih letih zaradi različnih vzrokov ukinjene blagovne znamke 
nekoč tako renomiranih podjetij kot so Compaq, DEC, Digital, People Soft in ostale. Zadnja 
taka poteza je odprodaja oddelka osebnih računalnikov podjetja IBM kitajski družbi Lenovo.   



38 

Na njihov razvoj močno vplivajo naslednji faktorji (Barlett, 2000, str. 128): 
 

• tehnološke spremembe, 
• strategije IKT podjetij,  
• nacionalni razvoji in  
• vladna politika.  

 
Zaradi izrednega tempa razvoja IKT industrije, so podjetja s tega področja v devetdesetih letih 
investirala v raziskave in razvoj v povprečju 10% dohodka ter v investicijo v nove proizvodne 
zmogljivosti nadaljnjih 10% dohodka (IBM annual report, 2004).  
 
Novi trendi v tej industriji težijo k temu, da podjetja, ki so bila pred desetletji znana kot 
klasični proizvajalci in dobavitelji strojne in programske opreme, sedaj zelo intenzivno 
razvijajo tudi storitveni segment (primer: IBM, HP+, Microsoft, Oracle). Osnovni razlog je 
zasičenost trga s ponudbo tovrstne opreme, nižanje cen in vedno večja konkurenčnost. Vse to 
ne zadovolji zahteve podjetij po rasti prihodka in stabilnosti, zato se usmerjajo v nov segment 
storitev. Osnovno poslanstvo predstavništev mednarodnih podjetij s področja IKT je dejansko 
zastopanje interesov teh podjetij na področju Slovenije. Ti interesi so lahko različni in jih v 
grobem lahko združimo v naslednje: 
 

• trženje IKT opreme, ki je primarni interes, 
• prenos tehnologij in znanja na področje Slovenije, 
• vključevanje v širšo družbeno dogajanje. 

 
Vsa ta podjetja so v 100% lasti mednarodnih podjetij in s tem razlogom imajo prevzete tudi 
organizacijske oblike, postopke in procese, oziroma so njihov integralni del. V maksimalnem 
obsegu poskušajo sprejeti kulturne vrednote podjetja, ki se dejansko nato nekje prepletajo z 
lokalnimi kulturnimi vrednotami. Za ta podjetja je značilno, da javno objavljajo svoja 
osnovna poslanstva, usmeritve in vrednote. S tem trgu podajajo njihove poglavitne usmeritve, 
ki jih zastopajo in v katerih imajo zaposleni tudi zelo pomembno vlogo. Nekateri primeri (HP, 
IBM, Microsoft in SAP letna poročila) : 
 
1. HP-jeve vrednote, ki še vedno veljajo, sta oblikovala ustanovitelja podjetja:  

• lojalnost uporabnikom,  
• dobiček,  
• vodstvo na tržišču,  
• rast,  
• zavezanost zaposlenim,  
• inovativnost v upravljanju in  
• državljanska pripadnost. 
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2. Osnovne vrednote IBM-a so v naslednjih treh trditvah: 
• zaveza v uspeh vsakega kupca in uporabnika, 
• inovacije pomembne za podjetje in svet, 
• zaupanje in osebna odgovornost v vseh odnosih. 

 
3. Microsoft je objavil naslednje vrednote:  

• poštenost in odkritost, 
• strast do uporabnikov, partnerjev in tehnologij, 
• odprtost in spoštovanje, 
• sprejemanje velikih izzivov,  
• konstruktivna samokritika in osebna odličnost, 
• odgovornost do kupcev, lastnikov, poslovnih partnerjev in zaposlenih.  

 
4. Osnovne vrednote SAP-a so tri: 

• ljudje; zagotavljanje kulture odprtosti, odličnosti in integritete, 
• odnos; dolgoročni partnerski odnos,                                                                       
• kupec; zaveza kupčevemu uspehu in nadaljnemu razvoju 

 
 
 
3.4  Dejavniki, ki vplivajo na organizacijsko strukturo v mednarodnih  IKT  
       podjetjih 
 
Vsa ta podjetja so se zgodovinsko različno razvijala in temu je več ali manj sledil tudi razvoj 
njihove organizacijske strukture. Temu poglavju posvečam malo več pozornosti, saj smatram, 
da je pomembno za razumevanje celotne vsebine, zato podajam tudi nekatera teoretična 
dognanja.  
 
Z organizacijsko strukturo označimo shemo organizacije, opisane vloge, predpise in druga 
določila. Osnovne prvine za opredeljevanje organizacijske strukture so sestavine organizacije 
in njeni medsebojni odnosi (Lipičnik, 1994, str.52). 
 
Osnovni elementi vedenja v organizaciji so ljudje, struktura, tehnologija in okolje, v katerem 
organizacija deluje, kar je prikazano na Sliki 3-2. Ljudje sestavljajo skupine in tvorijo interni 
socialni sistem v organizacijah, ki pa se neprestano spreminja. Struktura določa formalni 
odnos zaposlenih v organizacijah, ki morajo biti sposobni komuniciranja, sodelovanja, 
pogajanja in odločevanja. Tehnologija zagotavlja vire, s katerimi ljudje opravljajo delo. Vse 
organizacije delujejo znotraj in izven določenega okolja, ki dejansko predstavlja širši sistem, 
kot so vlade, družine in podobno (Newstrom, Keith, 1993, str.5). 
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Slika 3-2: Osnovni elementi strukture organizacije 
 

 
Vir: (Newstrom, 1993, str.5) 
 
Na oblikovanje organizacijske strukture vplivajo cilji podjetja ter številni notranji in zunanji 
dejavniki. Naloge organizacije določajo organizacijsko zgradbo, ki jo je potrebno izvršiti za 
dosego cilja po najbolj optimalni poti. Ker se cilji organizacije običajno spreminjajo skozi čas, 
vplivi okolja pa so neprestani, moramo organizacijsko strukturo neprestano spreminjati, 
dopolnjevati ali jo celo v popolnosti zamenjati. Tega nam ni potrebno storiti v primeru, ko je 
organizacijska struktura tako močna, da spreminja vedenje ljudi, ki težijo k spremenjenim 
ciljem (Lipičnik, 1994, str.55). 
 
Poznamo več vrst organizacijskih struktur, vendar bi se osredotočil na tiste, ki so prisotne v 
mednarodnih podjetjih, predvsem s področja IKT. Tu pridejo predvsem v upoštev matrična 
organizacijska struktura, ki je kombinacija funkcijske in divizijske organizacijske strukture in 
je v nekaterih elementih podobna projektni organizacijski strukturi. Za njo je značilno timsko 
delovanje organizacije, kar je pa dolgotrajni proces uveljavljanja takšnega načina delovanja. 
Zahteva tudi visoko zavezanost sodelavcev za doseganje ciljev. Zaradi velike enakopravnosti 
delavcev in timov v tej organizacijski strukturi je potrebno ustrezno natančno opredeliti 
pristojnosti, obveznosti in odgovornosti (Lipičnik, 1994, str.67). V mrežni matrični strukturi 
je poudarek na koordinaciji ekspertov, organiziranih v posamezne skupine z individualno 
odgovornostjo in dodeljenih na posamezne projekte. Področja, kjer se je intenzivno razvila so: 
internacionalizacija poslovanja, potreba po prenosu odgovornosti na nižje nivoje in izboljšava 
odgovornosti do kupcev (Hodgets,1991, str.167).  
 
Dinamična mreža je nova oblika organizacijske strukture, ki je nastala predvsem s pomočjo 
modernih IKT tehnologij in predstavlja povezavo med snovalci, konstruktorji, izdelovalci, 
distributerji in prodajalci. V celotnem procesu so lahko vključena različna podjetja in lahko 
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opravljajo različne funkcije. Vpeljujejo se novi pojmi, kot so upravljanje z znanjem in 
optimalno izrabo človeških zmogljivosti (Lipičnik, 1994, str.69). 
 
Večina velikih podjetij s področja IKT tehnologij imajo običajno organizacijsko strukturo, ki 
vsebuje elemente matrične organizacijske strukture in dinamične mreže, ki se odražajo 
predvsem v načinu sodelovanja z zunanjimi podjetji pri snovanju novih izdelkov, predvsem 
pri njihovi distribuciji in prodaji. 
 
 Matrično delovanje se odraža predvsem v tem, da imajo IKT podjetja poslovno dokaj 
samostojne interne vertikalne organizacije, ki skrbijo predvsem za določen produkt ali storitev 
na globalnem področju. V okviru tega so zadolženi za razvoj, produkcijo in trženje tega 
produkta. Vertikalno interno delovanje takšne organizacije se izraža predvsem na tržnih in 
geografskih področjih, ki segajo do posameznih predstavništev, kjer ta po posameznih tržnih 
segmentih tržijo celotni program produktov in storitev.  
 
Vodstveno so ta podjetja centralizirana ter vodena in upravljana iz enega središča. S stališča 
vodenja imajo mnogo večjo vlogo, kot lokalna predstavništva, ki so v večini primerov samo 
izvajalci strategije in ciljev mednarodnega podjetja v določeni državi. Usmeritve, način 
delovanja in delovni procesi so enotni in se enako širijo po celotni organizaciji in vseh 
izpostavah, oziroma predstavništvih. Ta način delovanja zagotavlja načeloma enak nivo 
kvalitete produktov in storitev za vse končne uporabnike.  Poleg tega je možno z optimizacijo 
poslovnih funkcij po geografsko najprimernejših področjih zmanjšati stroške poslovanja 
(primer: mnoga podjetja imajo podporne klicne centre ter razvojne centre v Indiji). 
 
 
3.5  Opredelitev poslovnih ciljev podjetij 
 
Strategija nastopa mednarodnih podjetij v določeni državi je pogojena z oceno možnosti 
uspeha. Pri tem sta upoštevani naslednji poglavitni skupini faktorjev (Rugman, 2003, str. 
321): 
 

• okolje gostujoče države, kjer so pomembni gospodarski pogoji in razvitost trga,  
• država sama z vladnimi ukrepi in pogoji za delovanje mednarodnih podjetij.   

 
Na osnovi ocene teh kriterijev mednarodno podjetje opravi oceno možnosti ustanovitve 
predstavništva v določeni državi. Kot primer lahko navedem, da so mednarodna podjetja s 
področja IKT industrije ustanovila svoja predstavništva v Sloveniji šele po njeni 
osamosvojitvi in s spremembo ustrezne zakonodaje, ki je takšno obliko lastništva in 
organiziranosti dopustila. Za vsa ta podjetja, ki so predstavništva  mednarodnih podjetij s 
področja IKT je značilno, da imajo v Sloveniji razvite predvsem tržne poslovne funkcije. 
Nobeno izmed njih nima razvojnih oziroma proizvodnih funkcij. Slovenija, kot tržišče z dva 
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milijonskim prebivalstvom, predstavlja relativno majhen tržni potencial v pogledih in 
kriterijih mednarodnih podjetij. 
 
Pri ocenah delovanja v določeni državi in razvoju strategije poslovanja mednarodna podjetja v 
velikih primerih uporabijo matrično analizo, ki jo je razvilo v ta namen svetovalno podjetje 
Boston Consulting Group, ki je poenostavljeno prikazana na Sliki 3-4 (Rugman, Hodgetts, 
2003, str. 323). 
 
 
Slika 3-3: Matrična analiza – Boston Consulting Group 
 

 
Vir:  Rugman, 2003, str. 323 
 
 
Matrična analiza prikaže, koliko posamezne poslovne enote prispevajo k likvidnosti, oziroma 
prispevku k uspehu korporacije. Na abscisi je pričakovana tržna rast, na ordinati pa je tržna 
rast industrijske panoge kot takšne. Enostavni primer strategije bi bili ukrepi za prehod vseh 
produktov v zgornji levi kvadrant z visokim tržnim deležem in visoko rastjo. Strategija 
mednarodnih podjetij je določena kot dolgoročno kvalitativno planiranje, ki integrira in 
usmerja funkcionalna področja in posamezne poslovne enote v skupni cilj mednarodnega 
podjetja. Vsekakor ima v tem procesu pomembno vlogo tudi organizacijska struktura.      
 
Podobni model poslovne strategije nastopa, ki je primeren tudi za nastop na tujih  tržiščih je 
oblikoval tudi Michael Porter. Po njegovi teoriji, ki je usmerjena predvsem v konkurenčna 
razmerja, je strategija določitve poslovnih ciljev odvisna od naslednjih petih faktorjev 
(Rugman, Hodgetts, 2003, str. 332).: 
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1. rivalstvo med obstoječimi konkurenčnimi podjetji, 
2. skrb zaradi novincev, ki vstopajo na tržišče, 
3. grožnja nadomestnih produktov in storitev, 
4. pogajalska moč dobaviteljev, 
5. pogajalska moč kupcev.     

 
Na osnovi teh analiz se določijo tudi strateški poslovni cilji mednarodnega podjetja, ki 
običajno pomenijo maksimiziranje njegove vrednosti in profita. Zato so, glede na matrično 
analizo, ustrezno razviti tudi specifični proizvodi, ki to zagotavljajo. Glede na to, da so vsa 
predstavništva s področja IKT industrije v Sloveniji tržno usmerjena, je njihov primarni cilj 
doseči zastavljeni obseg prodaje in profita ob kontroliranih izdatkih za delovanje 
predstavništva.   
 
Sistem nagrajevanja je dejansko eden izmed procesov, s katerim se strateške poslovne cilje 
prevaja v njihovo izvajanje. Z njimi določijo način, kako bodo zaposlene motivirali in 
spodbudili k želenemu načinu vedenja in dela. Podjetja želijo z ustreznim načinom plačevanja 
in nagrajevanja zaposlenih vplivati tudi na uspešnost poslovanja podjetja (Zupan, 2001, str. 
105). To lahko storijo na tri načine, kar je prikazano tudi na Sliki 3-4:  
 

1. s povečanjem obsega in kakovosti človeških zmožnosti v podjetju, 
2. z zavzetostjo zaposlenih, še posebno, če so plače povezane z doseganjem uspešnosti,  
3. z nadziranjem stroškov preko plačilnega sistema. 

 
 
Slika 3-4: Vpliv plač in nagrajevanja na uspešnost podjetja 

 
Vir: Zupan 2001, str. 118 
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Eden izmed poudarkov v delovanju mednarodnih podjetij s področja informacijskih 
tehnologij je tudi določitev poslovnih ciljev za predstavništva in njihov prenos na celotno 
organizacijsko strukturo, vključno z zaposlenimi in posredno motivacijskimi plani. Vodstva 
mednarodnih podjetij določijo in uskladijo poslovne cilje za predstavništva običajno za 
obdobje enega leta, nekatere celo za četrtletja. Ti poslovni cilji se nato porazdelijo po 
oddelkih v skladu z organizacijsko strukturo in nato na zadnji nivo podjetja, to je zaposleni 
posameznik. Na ta način lahko zaposleni prejmejo osebne cilje in naloge, ki jih morajo doseči 
v določenem poslovnem obdobju. 
 
 
3.6  Elementi organizacijske kulture in njihov vpliv na uspešnost poslovanja 
 
Organizacijska kultura je sklop spoznanj, ki so podlaga za smiselno interpretacijo izkušenj in 
oblikovanje bodočega delovanja. Tvorijo jo naši nazori, vrednote, pravila vedenja, norme, 
simboli in podobno (Lipičnik, 1994, str.239). Ustvarjajo jo ljudje s svojimi normami in 
vrednostmi, ter načinom skupnega dela. Organizacijska kultura je duša in prepričanje 
organizacije, ki se demonstrira v normah in vrednotah, ki splošno priznajo način obnašanja, 
ravnanja in vedenja v organizaciji, obliko delovnih odnosov ter njihovih sprememb (Hodgetts, 
Kroeck, 1992, str.100). Organizacijsko kulturo lahko primerjamo z ledeno goro, saj je večino 
njenih elementov nevidna običajnim zunanjim opazovalcem (Morgan, 1989, str.157). Te 
norme so zelo globoke, prevzete od nastanka organizacije in so sprejete kot takšne.  
 
Organizacijska kultura je tudi zavestno izražanje in podajanje specifičnih ciljev v povezavi z 
vedenjem in vrednotami. To privablja kupce in tudi potencialne nove zaposlene in jim poda 
občutek zavezanosti do organizacije. Raziskave kažejo, da so bolje sprejemljive in spoštovane 
dobro poznane organizacije, kot pa enako dobre organizacije z manjšo prepoznavnostjo 
(Hodgetts, Kroeck, 1992, str.101).    
 
Različni avtorji in raziskovalci so enačili organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo, 
vendar prevladuje mnenje, da ima organizacijska kultura podjetja globlji pomen, ki je tudi 
zgodovinsko in geografsko vezan. Organizacijska klima naj bi bil le eden izmed delnih 
odrazov organizacijske kulture. Predstavlja vzdušje v organizaciji, ki je posledica različnih 
znanih in neznanih faktorjev iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vpliva 
na obnašanje ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti (Lipičnik, 1994, str.230). Po pomenu je v 
nekaterih elementih sorodna organizacijski kulturi in zajema tiste značilnosti, ki vplivajo na 
vedenje ljudi v organizacijah in zaradi katerih se organizacije med seboj razlikujejo. 
Organizacijska klima odraža osebno usmeritev v funkciji osebnih vrednosti, kultura pa odraža 
organizacijsko usmeritev in je produkt sistemskih vrednot in norm (Schneider, 1990, str 78).  
Organizacijsko klimo je možno tudi spreminjati, vendar je to zelo dolgotrajen in delikaten 
postopek. Potrebno je spremeniti stanje določenega pojava in pripraviti ljudi za sprejemanje 
sprememb ter ustrezno obnašanje v skladu z njo. V praksi srečujemo, da se klima 
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nekontrolirano in neplanirano spreminja sama od sebe. Tu so nevarne situacije predvsem, ko 
pride do nenadnega poslabšanja klime.  
 
Pomembno je, da zaposleni v največji meri razumejo organizacijsko kulturo organizacije. 
Posebno pomembno je to za managerje, ki pa morajo hkrati razumeti kako in v kakšnem 
obsegu se organizacijska kultura lahko spreminja (Hodgetts, Kroeck, 1992, str.106). Odlična 
podjetja so razvila in oblikovala organizacijske kulture, ki so vključile vrednote in izkušnje 
njihovih uspešnih managerjev in so obstale v vrednotah podjetij do današnjih dni. Tako 
izgleda, da je primarna naloga izvršnega direktorja podjetja upravljanje z vrednotami podjetja 
(Peters, 1982, str.26).   
 
Nekateri raziskovalci so delili kulture na močne in šibke, glede na izid posebnega vprašalnika. 
Podobno so ugotovili tudi za podjetji IBM in HP, ki sta predstavnika tradicionalnih močnih 
kultur v računalniški industriji (George, Jones, 1999, str.498). Za njih je značilno dvoje (Daft, 
1991, str.76) : 
 

• Poslovno in organizacijsko poudarjajo vrednosti vezane na končnega kupca in 
izboljšujejo njihove zmožnosti po razvoju produktov in storitev, ki si jih kupec želi.  

• Zgodovinsko imajo razvite interne kulture, katerih osnovna načela se še vedno 
upoštevajo. Primer: osnovna pravila delovanja, oziroma kulturni koncepti pri HP-ju 
t.i. »HP way« so bila napisana s strani enega izmed ustanoviteljev.  

 
Za razliko ima Microsoft časovno krajšo kulturo, kjer je kultura prav tako močno oblikovana, 
vendar ima bolj novodobni podjetniški značaj. Poudarjajo vrednote razlik, kreativnosti, 
prevzema odgovornosti in drugo.  
 
Razvoj organizacijske kulture:  
V razvoju korporacijskih kultur moramo skušati spreminjati norme delovanja zaposlenih, ki 
čez čas lahko vodijo v spremembe bolj globoko vsebovanih vedenjskih oblik in norm. Po 
Schein-u je razlika med razvojem kulture, ki omogoča vključevanje v spreminjajočo se 
okolico, ter na drugi strani hkratnem razvijanjem in vzdrževanjem kulture skozi procese 
interne integracije (Hodgetts, Kroeck, 1992, str.107). Tako loči primarne in sekundarne 
mehanizme.  
 
Primarni so: 

1. glavna področja pozornosti voditeljev,      
2. način reagiranja voditeljev na krize in kritične situacije, 
3. oblikovanje vlog, usposabljanje in usmerjanje voditeljev, 
4. kriteriji za dodelitev nagrad in določevanje statusa s strani voditeljev, 
5. kriteriji za izbor, napredovanje in prekinjanje delovnega odnosa. 
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Sekundarni so: 
1. organizacijska struktura, 
2. sistemi in procesi, 
3. prostor, stavbe in zunanjost, 
4. zgodbe in legende o pomembnih dogodkih in osebah,  
5. uradna stališča glede filozofskih političnih pogledov. 

  
Kultura v organizacijah je smatrana kot homogeno in integrirano bistvo, sestavljeno iz večih 
subkultur. V praksi, iz izkušenj in raziskav na različnih nivojih, lahko sklepamo, da 
individualni člani v organizacijo vnesejo mnogovrstne kulture, kar vpliva na njeno celotno 
delovanje. Globalizacija je vzpodbudila analize vpliva medkulturnih dejavnikov s ciljem 
pridobitve skupne kulturne identitete. Raziskovalci organizacijske kulture verjamejo, da vse 
vrste kultur, vključno z njihovimi razlikami, lahko v določeni organizaciji obstajajo istočasno.   
Pri prevzemu francoskega Renaulta tovarne v Novem mestu so izvedli obširno sociološko 
študijo glede kulture in vedenja na delu. Osnovna spoznanja so (Sackman, 1997, str.72): 
 

• variranje in odstopanje stilov managementa in vodenja je odvisno od kulture države, 
• specifične vodstvene stile, vezane na kulturo, je potrebno upoštevati in ne ukiniti,  
• z upoštevanjem bistvenih narodnih kulturnih razlik je možno uspešno napovedati 

vedenje in reakcije zaposlenih v novem vodstvenem okolju. 
 
Gert Hofstede je pred tridesetimi leti opravil raziskavo vpliva geografskih in nacionalnih 
karakteristik na kulturo in vrednote v 74-ih državah po svetu. Raziskavo je opravil v vseh 
pomembnejših predstavništvih korporacije IBM in vanjo je vključena tudi Slovenija. Opravil 
je raziskavo in primerjavo za štiri osnovna področja (Hofstede, Hofstede, 2005, str. 25-252): 
 

1. velika ali majhna socialna neenakost (ang.: Large or Small Power Distance) - v 
primerjavi z nadrejenimi, 

2. individualizem proti kolektivizmu (ang.: Individualism versus Collectivism), oziroma 
odnosi med individualistom in skupino, 

3. karakter družbe – »moški« ali »ženski« (ang.: Feminity versus Masculinity), 
4. visok ali nizek izogib negotovosti (ang.: Strong or Weak Uncertanty Avoidance).   

 
Na osnovi pridobljenih podatkov iz raziskave je izračunal in določil ocene ter indekse po 
navedenih področjih za posamezne države, ki so navedeni v Tabeli 3-2. Iz te raziskave lahko 
zaključimo naslednje karakteristike: 
 
Socialna neenakost  
V državah, ki imajo majhen faktor socialne neenakosti, je malo odvisnosti med podrejenimi in 
nadrejenimi ter imajo odprte odnose, ki temeljijo na posvetovanju in izmenjavi mnenj. V 
primeru visokega faktorja socialne neenakosti, pa je odvisnost podrejenih nadrejenim večja in 
odnos temelji na bolj avtokratskem odnosu. Socialna neenakost za celotno družbo pomeni 
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faktor, oziroma razmerje, ko manj vplivni člani institucij ali organizacij v državi sprejemajo in 
pričakujejo, da je moč enakomerno porazdeljena. Tu se odraža vrednostni sistem manj 
vplivnih članov družbe. Identične rezultate na tem področju so dobile tudi študije ostalih 
raziskovalcev.  
 
Individualizem proti kolektivizmu  
Individualizem se nanaša na družbe, kjer ni močne povezave med posamezniki in se vsak čuti 
odgovornega zase in bližnje sorodnike. Nasprotno kolektivizem označuje družbe, kjer je 
posameznik že od rojstva vključen in integriran v močne skupnosti, ki ga ščitijo, v zameno za 
pripadnost in lojalnost. 
 
Karakter družbe 
Družba je označena za »moško«, ko so vloge spolov jasno ločene. Moški mora biti oblasten, 
trden in usmerjen na materialne dobrine, medtem, ko mora biti ženska nežna, preprosta in 
zavzeta za kvaliteto življenja v družini. Nasprotno so v družbi označeni za »žensko« vloge 
spolov prekrivajo in sta oba spola preprosta in zavzeta za kvaliteto življenja v družini ter 
prevzemata skupno skrb in odgovornost zanj. 
 
Izogib negotovosti 
Izogib negotovosti lahko določimo kot obseg do katerega se člani določene kulture ali družbe 
čutijo ogrožene z nejasnimi ali neznanimi situacijami in dejansko predstavlja možnost 
sprejema strahu in negotovosti. Kulture z visokim izogibom negotovosti se izmikajo nejasnim 
in dvoumnim situacijam. V nasprotju so kulture z nizkim faktorjem izogiba negotovosti bolj 
odločne, pripravljene na tveganje in sprejemanje odločitev v nejasnih, lahko tudi kritičnih 
situacijah.   
 
Tabela 3-2: Osnovne karakteristike kultur po Hofstedu 
 

Področje ocenjevanja  
 

Območje  
ocen 

Ocena za 
Slovenijo 

Zasedeno 
mesto 

Ocena za 
ZDA 

socialna neenakost (velika - majhna) 104 - 11       71       21 40 
individualizem proti kolektivizmu 91 - 6       27       50      91 
karakter družbe (moški - ženska) 110 - 5       19       70      62 
izogib negotovosti (visok - nizek) 112 - 8       88       15 46 

Vir: Hofstede, 2005 
 
Glede na raziskavo, lahko za Slovenijo in njene prebivalce v obdobju pred tridesetimi leti 
ocenimo naslednje:   

• imamo relativno visoko stopnjo socialne neenakosti, 
• smo kolektivistični, 
• imamo močne karakteristike »ženske« družbe, 
• imamo veliko stopnjo izogiba negotovosti in strahu.  



48 

Nekateri grobi povzetki analize so: 
 

• raziskava pokaže trend, da imajo bogatejše države bolj individualističen in manj 
razvite bolj kolektivističen značaj, 

• socialna neenakost in izogib negotovosti sta močno povezana s kulturo države. 
 
Študija, ki jo je opravil Geert Hofstede jasno pojasnjujejo kulturne razlike med državami, ki 
se izražajo v različnih socialnih normah in vedenju posameznikov, kot na primer spoštovanje 
starejših ali odziv na stresne situacije. Vse to se odraža tudi v učinkovitosti različnih 
organizacijskih oblik in sistemov vodenja (Barlett, 2000, str.118). Francozi na primer imajo 
odpor do matričnih organizacij in Švedi so navajeni na minimalno vodstveno hierarhijo ter 
majhne razlike v plačah.  
 
 
Slika 3-5: Povezava človeške osebnosti, kulture in narave 
 

 
Vir: Hofstede, 2005, str.4  
 
V raziskavi, ki jo je opravil Hofstede, je dokazal tudi povezavo med kulturo, osebnostjo in 
motivacijo, oziroma motivacijskimi teorijami, ki je prikazana na Sliki 3-5, saj posredno vpliva 
med drugim tudi na motivacijske dejavnike. Glede na kulturne elemente je Herzbergova 
teorija, ki ima izvor v ZDA veljavna edino v kulturnem področju, kjer je nastala. Kulturno je 
omejena in odraža področje v ZDA, kjer je avtor odraščal in opravil raziskavo.  
 
Kultura, kot kolektivno programiranje razuma, igra očitno vlogo pri motivaciji (Hofstede, 
Hofstede, 2005, str.264). V idealnih primerih zaposleni pri oblikovanju in uresničevanju 
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lastnih ciljev zavestno ali podzavestno delujejo kot oblikovalci in izvajalci ciljev podjetja. 
Uspešno delovanje kulture podjetja torej ustvarja notranjo motivacijo (Lipičnik, 1994, 
str.242). 
 
Eden izmed prvih znanstvenih raziskovalcev vedenja je bil Freud, čigar vedenjska teorija ni 
bila nikoli priznana in upoštevana v ZDA. Identično so se kasneje v ZDA razvile ostale 
vedenjske teorije, ki so bile obravnavane predvsem s stališča vodenja in delovanja 
zaposlenega in niso imele velike vloge v nekaterih državah evropskega območja. Eden izmed 
zaključkov, zakaj je prišlo do teh razlikovanj je, da so si te države kulturno zelo različne. Na 
primer, v ZDA je zelo majhen faktor izogiba negotovosti in se smatra za moški tip družbe, 
zato lahko smatramo, da je za to kulturno območje zelo zanimiva motivacija po teoriji 
dosežkov. Identično tudi Maslowova hierarhija vrednostno povsem ustreza ZDA, in v 
raziskavah odkrijemo odstopanja predvsem v državah severne Evrope, kjer je izrazit element 
t.i. socialne motivacije, ki v lestvici vrednot nad vse postavlja kvaliteto življenja in varnost 
(Barlett, 2000, str.203).  
 
Za uspešno poslovanje v globalnem svetu različnosti, družbe običajno modificirajo 
prizadevanje za globalno učinkovitost s pomočjo standardizacije in iskanjem odgovora na 
potrebe in priložnosti nastale zaradi kulturnih razlik. Po Levitt-u se tehnološke, socialne in 
ekonomski trendi usklajujejo s ciljem kreiranja enotnega svetovnega trga, ki sili podjetja v 
razvoj standardnih globalnih produktov, kar jim omogoča zajetje svetovnih trgov in 
ekonomije (Barlett, 2000, str.112).   
 
Raziskovalci so iskali povezavo med kulturo in uspešnostjo podjetij in pri tem ugotovili 
posredno povezavo preko ravnanja z zaposlenimi, kar v končni fazi vpliva na produktivnost. 
Iz tega izhaja pristop, kako z ustreznim oblikovanjem kulture in klime podjetja večati 
produktivnost in s tem posredno finančni učinek. Prikazali so, kako se vedenjski pristop lahko 
uporabi in razvije za kreiranje izbranih sporočil skozi zavestno izbrani in oblikovani sistem 
nagrajevanja. Na ta način se lahko razvijejo tudi principi za ustrezno kreiranje, spremembo in 
vzdrževanje organizacijske kulture (Schneider, 1990, str. 146). Organizacijsko kulturo si 
lahko predstavljamo kot neotipljivo premoženje podjetja, ki resno vpliva na njegov učinek, ki 
pa ga ni možno meriti, saj posredno vpliva na delovanje podjetja. Podjetja, ki imajo dosledno 
strategijo razvoja kulture, imajo večji finančni učinek v primerjavi z organizacijami, ki tega 
ne počnejo. Razvoj tega je dolgotrajen in trajen postopek. Vpliv vseh teh elementov je 
prikazan na Sliki 3-6. 
 
Iz analiz uspešnih japonskih in ameriških podjetij, opravljenih v 80-ih letih prejšnjega stoletja 
se je izkazalo, da vrhunska uspešnost podjetij v zaostrenih in dinamičnih pogojih delovanja 
temelji na spremenjenemu odnosu do zaposlenih. V teh primerih gre predvsem za premik k 
tako imenovanim »mehkim« dejavnikom upravljanja, ki vključujejo in upoštevajo tudi 
človeške dejavnike (Lipičnik, 1994, str.241).   
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Vrhunska podjetja temeljijo na ljudeh, zaupanju vanje ter s tem na avtonomiji in 
decentralizaciji. S tem dosežemo fleksibilno organizacijo, vodenje pa mora z ustvarjanjem 
ustrezne klime ustvariti razmere za uresničevanje tega. Pomeni, da mora kultura podjetja za 
povečanje uspešnosti in učinkovitosti ugoditi zahtevam podjetja kot celote in omogočiti 
zaposlenim, da zadovoljijo njihove individualne potrebe.  
 
 
Slika 3-6: Celovito oblikovanje organizacijske kulture in dejavniki vpliva 
 

 
Vir: Newstrom, 1993, str.18 
 
 
Iz navedenega lahko sklepamo, da vsako podjetje oblikuje svojo identiteto in kulturo, s katero 
izraža svojo moč in vpliv, vrednote, formalna in neformalna pravila obnašanja ter cilje. 
Zgodovina organizacije, zgradbe, stil, obleke, pretežni dogodki, rituali, proslave itn. so 
sestavni del življenjskega ritma podjetja. Podjetje uspešno deluje, če imajo zaposleni občutek 
skupinske pripadnosti ter si delijo enako mnenje o njegovi klimi. 
 
Vrhunska podjetja bodočnosti se ne bodo borila proti kaotičnemu okolju, temveč se bo z njim 
sprijaznila in ga izkoristila. Za razvoj in obstoj postajajo vse pomembnejši neracionalni 
dejavniki, ki jih ne moremo eksplicitno ovrednotiti. Eden izmed takšnih pomembnih 
dejavnikov je vsekakor tudi kultura podjetja, ki jo kljub temu lahko prepoznamo, ovrednotimo 
in tudi oblikujemo (Lipičnik, 1994, str.239).   
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Identične trditve in zaključke lahko v določenem obsegu povzamemo tudi za mednarodna 
podjetja s področja IKT. Pomembno vlogo na tem področju imajo podjetja z dolgoletno 
tradicijo, ki so pomen organizacijske kulture namensko razvijala in za tedanje čase uvedla 
nekatere novosti (primera: HP – uvedba sistema odprtih vrat, IBM – izenačitev vloge žensk z 
moškimi, zaposlenimi v podjetju). Ta podjetja imajo t.i. močno organizacijsko kulturo in so 
tudi v strokovnih publikacijah navedena kot primeri. Glede na to, da imajo ta podjetja 
predstavništva po vsem svetu, se tudi organizacijska kultura v takšnih primerih prilagaja in 
upošteva lokalne posebnosti in karakteristike, ki izhajajo iz družbenih, verskih in ostalih 
razlik.  
 
 
3.7 Opredelitev vloge zaposlenih v mednarodnih IKT podjetjih 
 
Glede na vse navedene karakteristike mednarodnih podjetij s področja IKT lahko zaključimo, 
da po eni strani posvečajo izredno veliko in pomembno vlogo zaposlenim in njihovo vlogo v 
podjetju. Danes v poslanstvu podjetij pogosto najdemo zapisano težnjo k trojnemu 
zadovoljstvu kupcev, delničarjev in zaposlenih. Spremljanje zadovoljstva zaposlenih je 
dolgoletna praksa uspešnih podjetij, s katero preverjajo učinke različnih dejavnikov vodenja 
in kadrovanja (Zupan, 2001, str. 104). Po drugi strani pa so pričakovanja in zahteve teh 
podjetij do zaposlenih zastavljena zelo visoko. Razlog je predvsem ta, da ta podjetja stremijo 
k temu, da se zaposleni identificirajo s strategijo in usmeritvami podjetja in jih na ta način 
tudi izvajajo predvsem napram končnim uporabnikom, s čimer posredno gradijo tudi kulturo 
podjetja. Da mednarodna podjetja s področja IKT lahko izvajajo to strategijo, je vsekakor 
potrebna tudi intenzivna in selektivna politika zaposlovanja. 
 
Vsako izmed teh podjetij ima neke interne predpise, oziroma pravila poslovnega vedenja 
(ang.; Conduct Guidelines), ki določajo načine vedenja posameznika v podjetju, odnosu do 
kupcev in uporabnikov ter ostalo. V teh navodilih so dokaj podrobno obrazložene nekatere 
zahteve in kritične situacije z navodili, ki predpisujejo delovanje in vedenje zaposlenih. 
Skupna jim je zahteva po visoki etiki poslovnega delovanja in ohranjanje dobrega imena 
podjetja. Te zahteve se običajno tudi zelo spoštujejo s strani zaposlenih in njihovo kršenje se 
smatra kot disciplinski ali celo poslovni prestopek.  
 
Pri oblikovanju plač in nagrajevanja skušajo mednarodna podjetja uveljaviti nekatera skupna 
načela in enotno plačilno politiko, ki jo morajo prilagoditi posamezni državi, predvsem zaradi 
zakonskih določil (Zupan, 2001, str. 105). Mednarodna podjetja, pri vstopu v novo državo, v 
prvi fazi na vodilnih mestih zaposlijo lastne tuje kadre in šele po stabilizaciji poslovanja ta 
mesta prevzemajo lokalni zaposleni. Pri tem morajo upoštevati tudi kulturne posebnosti 
države v katero vstopajo in organizacijske kulturne posebnosti mednarodnih podjetij.  
 
Sodobna teorija o sestavinah celotnega sistema plač in nagrad vključuje in obravnava širši 
obseg vrednot, ki jih podjetje zagotovi zaposlenemu (Zupan, 2001, str. 116), kar je prikazano 
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v Tabeli 3-3. Osebna rast, spodbudno delovno okolje in delovne razmere ter privlačna 
prihodnost, so namreč manj otipljiva posredna plačila in nagrade. So tudi izvor notranje 
motivacije zaposlenih, zato celo bolj vplivajo na njihovo prizadevnost, kot zgolj plača, 
nagrade in druge ugodnosti.  
 
 
Tabela 3-3 : Sestavine sistema plač in nagrajevanja v širšem smislu 
 
Osebna rast: Privlačna prihodnost: 
- Vlaganje v ljudi - Vizija in vrednote 
- Razvoj in usposabljanje - Uspešnost in razvoj podjetja  
- Sistem zagotavljanja uspešnosti - Podoba in ugled podjetja 
- Napredovanje na poklicni poti - Deležništvo  
- odnosi win-win med podjetjem in   
  posameznikom  
  
Plače, nagrade in ugodnosti: Dobro delovno okolje in razmere: 
- Osnovna plača - Usmerjenost k ljudem 
- Plačilo po uspešnosti - Vodenje 
- Ugodnosti in posredna plačila - Sodelavci 
- Priznanja in praznovanje uspehov - Značilnosti dela 
 - Vključenost v dogajanje 
 - Odprto komuniciranje 
 - Zaupanje in privrženost 

 
Vir: Zupan 2001, str. 116      
 
 
Nekateri pogoji in kriteriji za učinkovitost programa povezovanja plač z uspešnostjo so 
(Zupan, 2001, str. 163): 
 

• ugotavljanje uspešnosti mora biti povezana s poslovno strategijo in kulturo podjetja, 
• doseči moramo partnerski odnos zaposleni – podjetje, 
• cilje in standarde moramo oblikovati tako, da bodo vsem razumljivi, 
• vključiti moramo dejavnike, na katere lahko zaposleni vplivajo, 
• postaviti moramo jasna pravila,  
• vrednost izplačil mora biti dovolj velika, da program deluje motivacijsko, 
• zbiranje in urejanje podatkov o uspešnosti mora biti enostavno in pregledno, 
• potrebni so dobri odnosi med managmentom in zaposlenimi, 
• potrebno je določeno izobraževanje in usposabljanje o programu. 
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Veliko podjetij v svetu, kot tudi mednarodna podjetja s področja informacijskih tehnologij, je 
pristopilo k nagrajevanju po učinku, oziroma uspešnosti zaposlenih in temu podajajo čedalje 
več poudarka. Vendar malo podjetij je zagotovilo, da je ta pristop k nagrajevanju uspešen ter, 
da dosega zastavljene cilje. Osnovni cilji, ki so si jih podjetja zastavila s tem programom so 
(Hewitt, 2004 , str.1): 
 

• izboljšanje finančnega učinka, 
• zadržati zaposlene z velikim učinkom, 
• povečati zadovoljstvo kupcev  

 
Podjetja, ki vpeljujejo nagrajevanje po učinku, želijo poleg reševanja samega nagrajevanja 
doseči tudi, da postanejo visoko produktivna organizacija z novo kulturo visokih dosežkov 
(ang.; High Performance Culture). Na ta način želijo podjetja skozi plačilo po učinku dodatno 
motivirati zaposlene. Na uspeh vpeljave tega sistema nagrajevanja vplivajo trije odločilni 
elementi (Hewitt, 2004 , str.2): 
 

1. kultura in komunikacije; Program je potrebno na pravilni način predstaviti 
zaposlenim in o njem neprestano ustrezno komunicirati. S tem zagotovimo tudi 
razumevanje ciljev in prioritet podjetja. 

 
2. denarno nagrajevanje in ločevanje; To področje je velik izziv za vsa podjetja, ker je 

tu pomembno ločevanje zaposlenih glede njihovega učinka, ki je lahko visok, 
povprečen ali nizek. Pomembna je razlika v nagradi med visoko uspešnimi, 
povprečnimi in podpovprečnimi zaposlenimi, kjer pa je višina nagrajevanja v 
relativnem smislu glede na dosežene rezultate manjša. S pravilnim razmerjem med 
dosežki in nagradami se lahko uspešno ohranja mnenje zaposlenih glede 
nagrajevanja.  

 
3. merjenje; Sprotno merjenje rezultatov učinkovitosti programa je potrebno za nadzor 

in usmerjanje programa k doseganju osnovnih ciljev, ki si jih je podjetje zadalo. 
 
Vseeno pa ta podjetja slovijo po zelo liberalnih odnosih med managerji in zaposlenimi, saj 
želijo na osebnem in tudi poslovnem nivoju zmanjšati razliko v percepciji zaposlenih. To 
rešujejo predvsem s pristopi, kot so odprta vrata pisarn (ang.; Open Door Policy), osebno 
naslavljanje z imenom in ostalo, po čemer sta slovela predvsem HP in IBM.  
   
Dosežki organizacije so rezultat kombiniranih naporov vsakega posameznika v organizaciji, 
ki deluje v skladu s skupnimi zastavljenimi cilji. Ti cilji naj bodo realistični, popolnoma 
razumljivi za vsakega v organizaciji in naj odražajo njen osnovni značaj organizacije. Ta 
menedžerska filozofija se radikalno razlikuje od značilnega vodenja z vrha in postane znana 
kot HP Way (HP Corporate Objectives, 2005, str. 2), saj sta te vrednote zapisala že 
ustanovitelja podjetja. 
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Podoben primer je tudi IBM, za katerega (Olins, 1991, str. 88) pravijo, da je v industrijski 
informacijski tehnologiji IBM priznana organizacija z dolgo tradicijo po vsem svetu. Ne glede 
na to ali je to Japonska, Kamerun ali Evropa, IBM-ove zgradbe, proizvodi in organizacijska 
komunikacija so povsod enaki. Vodstvo IBM-a verjame, da je njihovo ime, oziroma 
reputacija, osnovni element razvoja njihovega poslovanja, zato ga tudi izkoriščajo skrbno in 
maksimalno ter ustvarjajo svoj imidž in identiteto, tako da se na ta način ločijo od drugih 
tovrstnih organizacij na tem področju. 
 
Zaključimo lahko, da so vsem štirim podjetjem skupna naslednje tri vrednote: ljudje, oziroma 
zaposleni, kupec, oziroma uporabnik in zavezanost razvoju novih tehnologij. Vsa ta 
mednarodna podjetja nudijo svojim zaposlenim tudi možnost osebnega razvoja in delo v tujini 
v okviru mednarodnega podjetja in imajo za ta področja oblikovane posebne programe. 
 
Prodaja in trženje je eno izmed najzahtevnejših opravil, saj konkurenca nenehno narašča in 
boj za kupce je čedalje ostrejši. Pri tem je pomembno koliko in s kakšnim dobičkom nekaj 
prodamo in kakšno je zadovoljstvo kupcev. Na končno obliko nagrajevanja zaposlenih v 
tržnem področju vplivajo štirje dejavniki (Zupan, 2001, str. 257), ki veljajo tudi v 
mednarodnih podjetjih s področja informacijskih tehnologij : 

• osebne lastnosti zaposlenih, 
• tržna strategija, 
• pogoji nagrajevanja v konkurenčnih podjetjih,  
• tip proizvoda ali storitev. 

 
Če zaključimo, ta podjetja za zaposlene lahko predstavljajo predvsem določeno urejeno, 
stimulativno delovno okolje, ki zna biti dokaj varno za zaposlitev, hkrati pa zahtevajo 
upoštevanje in spoštovanje internih določil in predpisov organizacije. 
 
 
 

4.  Vidiki delovanja zaposlenih, motiviranja in nagrajevanja v  
     Podjetju X 

Kompleksnost motivacije, zadovoljstva in nagrajevanja bo prikazana na primeru Podjetja X2, 
ki je predstavništvo mednarodnega podjetja s področja informacijske tehnologije v Sloveniji. 
Mednarodno podjetje je ustanovitelj in lastnik Podjetja X in glede na osnovno poslanstvo je 
izredno tržno usmerjeno. Osnovni poslovni cilj Podjetja X je zastopanje interesov in trženje 
IKT opreme, kar se odraža v dobičkonosni rasti prihodka (ang.; revenue), ki je prvotno merilo 
uspešnosti na določenem tržišču. Podobno kot ostala zastopništva mednarodnih IKT podjetij, 
deluje v skladu s pravili, postopki in določili mednarodnega podjetja.  

                                                 
2 Opomba: Podatki, viri in navedbe o Podjetju X izhajajo iz internih dokumentov in Intranetne strani in zaradi zaupnosti ni imenovano s 

            pravim imenom  
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4.1 Osnovne karakteristike delovanja Podjetja X in kriteriji uspešnosti  

Poslovanje Podjetja X je vsekakor pogojeno z zahtevami in cilji krovnega mednarodnega 
podjetja na eni strani ter na drugi strani s poslovnimi možnostmi in tržnimi razmerami na 
področju informacijske tehnologije v Sloveniji. V takšnih poslovnih okoliščinah je za rast 
podjetja izredno pomembno pridobivanje novih poslovnih priložnosti, kar je ključno za obstoj 
in nadaljnji razvoj podjetja.   

V Podjetju X je uspeh odvisen od prodaje in prihodka, ki ga s tem ustvari. Osnovni kriterij 
uspešnosti je doseganje zastavljenih poslovnih ciljev in poslovanje v okviru predvidenih 
stroškov. S tega stališča je izredno pomembna funkcija trženja ter prodaje proizvodov in 
storitev Podjetja X in izhajajoč iz tega sloni na prodajnem osebju izredno velika odgovornost 
za rezultate. Razvite ima pripadajoče podporne funkcije, kot so izobraževanje, podpora, 
svetovanje in storitve.  

Kot večina podobnih podjetij, ima tudi Podjetje X mrežno organizacijsko strukturo. To 
pomeni, da produktne enote predstavljajo vertikalno smer, pokrivanje tržno specifičnih 
segmentov (bančništvo, vladne organizacije, industrija,...) pa horizontalno smer.  Na področje 
Slovenije intenzivno prenašajo tudi svojo organizacijsko kulturo, vključno z vizijo podjetja in 
njegovim osnovnim poslanstvom, kar je tipično za mednarodna podjetja.  
 
Podjetje X ima dvojni tržni kanal k trženju svojih produktov končnim kupcem. Večino 
produktov trži preko poslovnih partnerjev, to je slovenskih podjetij, ki so ustrezno 
usposobljena in certificirana za določena področja. Določeno opremo in predvsem visoko 
tehnološke storitve, ki so odvisne od visoko usposobljenih strokovnjakov in podpornih 
laboratorijev po svetu, pa Podjetje X trži direktno končnim kupcem. Podjetje X se zaveda 
pomembnosti direktnih poslovnih stikov in odnosov s svojimi kupci, kar je bila stalna in 
dolgoročna usmeritev in predstavlja konkurenčno prednost v primerjavi z ostalimi podjetji. 
Da bi ta prizadevanja še okrepil, je razvil poseben interni program, ki ga je poimenoval 
kultura visokih dosežkov (ang.; High Performance Culture). Osnovna definicija tega je 
sposobnost in zavezanost vsakega posameznika k doseganju nadstandardnih rezultatov. Ta 
program se uvede na nivoju individualnega pristopa in vedenja skupine in celotne 
organizacije, kar ima za dolgoročno posledico spremembo organizacijske kulture. 
Individualna sposobnost se v tem primeru smatra kot skupek naslednjih dveh skupin 
elementov: 
 

1. sposobnosti in znanja, 
2. socialne vloge vrednot, samopodobe, spoštovanja in motivacije.   

 
Elemente prve skupine se dejansko da naučiti in kontrolirano dokaj hitro izgraditi. Na 
elemente, ki spadajo v drugo skupino, se lahko vpliva in poskuša izoblikovati, hkrati pa so 
tudi kulturno-geografsko pogojeni.   
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V skladu z zgoraj navedenim, so zaposleni v Podjetju X dejansko del mednarodnega podjetja 
in tudi interna pravila delovanja zaposlenih so vezana na pravila, predpise in norme. To se 
odraža v naslednjem: 

• zaposleni imajo dostop do internih poslovnih sistemov, baz, orodij, ekspertnih 
sistemov, 

• pravila odnosov znotraj Podjetja X, kakor tudi do uporabnikov in poslovnih 
partnerjev so določena na nivoju mednarodnega podjetja (ang.: Conduct Guidelines), 

• sistem motivacije in nagrajevanja je prevzet in določen s strani mednarodnega 
podjetja, ter usklajen z zakonodajo in predpisi Republike Slovenije s tega področja, 

• delovanje nekaterih zaposlenih v Podjetju X ima tudi mednarodni značaj, saj 
opravljajo mednarodne funkcije.      

 
 
4.2 Določitev poslovnih ciljev in njihova porazdelitev znotraj Podjetja X 
 
V vsakem novem poslovnem letu mednarodno podjetje, ki je lastnik Podjetje X, določi nove 
poslovne cilje, ki jih želi doseči na mednarodnem nivoju. Ti cilji so v naprej določeni in v 
večini primerov odražajo poslovne elemente, ki jih določi vodstvo mednarodnega podjetja v 
določenem obdobju; to je običajno eno obračunsko leto. Tu sta predvsem pomembna želena 
rast podjetja in zahtevana profitabilnost, kar vpliva na gibanje tečaja delnice in tudi na 
investitorje v podjetju.   
 
Vsi ti poslovni cilji se potem v skladu z mrežno organizacijsko strukturo delijo po dveh 
segmentih: vertikalni, oziroma produktni in horizontalni oziroma tržnih segmentih. V skladu s 
tem načinom tudi Podjetje X dobi svoje poslovne cilje, ki so tudi določeni za produkte in 
tržne segmente. Ti cilji se nato podelijo na vsakega posameznega zaposlenega v tržnem 
oddelku, glede na področje in tržni segment, ki ga pokriva. Torej je seštevek vseh 
individualnih poslovnih ciljev zaposlenih v tržnem oddelku enak poslovnemu cilju Podjetja 
X. To delitev običajno opravijo managerji v Podjetju X na osnovi treh kriterijev:  
 

• velikost in značilnost tržnega segmenta, 
• doseženi rezultati v predhodnem poslovnem obdobju, 
• ocena in analiza poslovnih možnosti na določenem trgu. 

 
Zaposlenim so cilji postavljeni s strani nadrejenih managerjev, osnovani na letnih ciljih z 
vmesnimi četrtletnimi cilji, kjer so tudi merjeni v teh obdobjih ter ob zaključku fiskalnega 
leta. V tržnem oddelku managerji nimajo veliko možnosti usklajevanja med tržnimi 
možnostmi posameznih tržnih segmentov in poslovnih ciljev Podjetja X, ki jih morajo 
porazdeliti med zaposlene. Tako lahko zasledimo sistemu motiviranja in nagrajevanja v 
Podjetju X tudi elemente ciljnega upravljanja (ang.: Management by Objectives – MBO).To je 
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zelo pomembno in odgovorno delo, saj je potrebno poznavanje tako trga in razmerij na njem, 
kakor tudi poznavanja zaposlenega, njegovih zmožnosti, sposobnosti in na koncu tudi potreb.  
 
To je trenutek, ko lahko nadrejeni manager vsakemu zaposlenemu v skladu s podelitvijo 
poslovnih ciljev poda tudi motivacijske elemente, ki so po pravilih njegov sestavni del. S 
stališča zaposlenih v tržnem oddelku je to ključni moment, saj se s tem določijo smernice in 
pogoji za delo v enem fiskalnem letu, ki pa se ne morejo spreminjati v tem obdobju.  
 
 
4.3 Motivacijski model v tržnem oddelku Podjetja X 
 
V preteklosti je imelo Podjetje X sistem motivacije in nagrajevanja, ki sta podpirala 
pripadnost in lojalnost mednarodnemu podjetju, kar se je močno kazalo tudi v kulturi 
podjetja. To je bilo izredno poudarjeno in je bilo s strani zaposlenih izredno dobro sprejeto, 
saj so poleg dobrega nagrajevanja, imeli občutek varnosti, pomembnosti in ugleda v družbi. 
Imelo pa je tudi negativni vpliv predvsem s stališča, da so imeli zaposleni v tem sistemu 
prevelik občutek varnosti, saj ni bilo menjav na delovnih mestih, iz razloga ne doseganja 
ciljev, oziroma je bilo teh posegov izredno malo. S spremembami na trgu in razvojem IKT 
industrije kot takšne po so se zaostrili pogoji za poslovanje in s tem skladno tudi sistemi 
motivacije in nagrajevanja.   
 
Celotni uspeh podjetja temelji na prihodku in dobičku, ki ga ustvarja v tržnem oddelku, kar je 
izredno pomembna funkcija v podjetju. Motivacijski plani in posledično tudi sistem 
nagrajevanja spodbuja in nagrajuje dosežke na tem področju. Podjetje X si neprestano 
prizadeva pridobiti, motivirati in obdržati za to področje najbolj usposobljene zaposlene. Vse 
motivacijske aktivnosti so združljive in usmerjene v cilje organizacije. Tako so osnovne tri 
lastnosti za delovanja v smislu doseganja ciljev okrepitev, oziroma vzpodbuda, usmerjenost in 
vztrajnost. Velik poudarek v smislu motivacije je tudi sodelovanje med posamezni oddelki, s 
ciljem pridobitve in izpeljave posameznih projektov.  
 
Kot izraz pomembnosti, vloge in doseganja rezultatov sta tudi motivacija in nagrajevanje 
direktno vezana na doseganje rezultatov. Tako je v tržnem oddelku osnovno motivacijsko 
vodilo stimulativni progresivni model nagrajevanja. Največji poudarek v sistemu motiviranja 
in nagrajevanja (ang.: Sales Incentive Plan) je vsekakor v sistemu finančnega nagrajevanja, za 
kar ima Podjetje X posebno razvit program nagrajevanja. Osnovni namen in cilj je motivirati 
zaposlene v tržnem oddelku in ustrezni management k doseganju in preseganju osebnih 
poslovnih ciljev. Usmerjen je v individualno izvajanje po osnovnem principu tveganja in 
nagrajevanja; večji prispevek k doseganju ciljev zagotovi večje nagrajevanje. Poseben 
poudarek leži na doseganju rezultatov preko celotnega fiskalnega leta in enakomerni rasti. Na 
ta način je zagotovljen enakomerni finančni priliv, kar zagotavlja stabilnost podjetja. 
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Z oblikovanim sistemom motivacije in nagrajevanja želi Podjetje X usmeriti delovanje 
zaposlenih v smeri kulture visokih dosežkov oziroma (angl.: High Performance Culture). S 
tem želi ponuditi zaposlenim vsestranski program zaposlovanja, ki je konkurenčen razmeram 
na slovenskem tržišču po višini prihodkov zaposlenih. Tako so nagrajevanje in motivacijski 
faktorji vsakega posameznika usklajeni in usmerjeni v doseganje ciljev in rezultatov podjetja. 
Velik poudarek ima tudi delovanje posameznika v okviru teama, kar je tudi predmet 
ocenjevanja in nagrajevanja.  
 
S stališča motivacijskih teorij so upoštevane nekatere kombinacije teorij, glede na to pa iz 
povprečja izhaja predvsem naslednjih pet teoretičnih pristopov:  
 

1. Teorija potreb. Ljudje smo motivirani za zadovoljevanje svojih potreb, ki segajo od 
osnovnih fizičnih potreb do potreb po samouresničevanju. V tej kategoriji ima 
pomembno vlogo nagrajevanje v obliki plačil – denarja.   

2. Teorija pričakovanj. Če zaposleni ne verjame v izvedbo neke aktivnosti ali če ve, da 
za to ne bo prejel ustrezne nagrade, ne bo motiviran za delovanje. Z njo lahko 
razlagamo odločitve individualnih zaposlenih. 

3. Teorija enakosti. Zaposleni želijo biti obravnavani pravično in enako.  
4. Teorija cilja. Delo posameznika usmerjajo vrednote in zavestni cilji, ki jih želi 

doseči.  
5. Teorija pozitivne okrepitve. Uporablja se pristope in tehniko, s katerimi se poveča 

možnost nastopa želenih aktivnosti.        
 
Osnovni motivacijski model in tudi sistem nagrajevanja na tržnem področju je sestavljen iz 
štirih komponent, ki so bolj poglobljeno obrazložene v poglavju 4.5 : 
 

1. Sistem denarnega nagrajevanja, ki vključuje plačo, oziroma stimulativni model 
nagrajevanja ter ostale nagrade, ki se podajo v denarni obliki, kot so bonusi in ostalo. 
To je predvsem področje, ki se smatra kot zunanji (ang.: extirnsic) motivacijski 
element. 

2. Sistem ne denarnega nagrajevanja, v katerega spadajo predvsem pohvale, priznanja, 
nagradna potovanja, napredovanja, ugodnosti in drugo.  

3. Sistem osebne rasti in razvoja (ang.: Individual Developement Plan), ki omogoča 
zaposlenim, da se lahko znotraj Podjetja X odločijo za svoj osebni karierni razvoj na 
določenem področju dela, ustrezno napredovanje in delo v celotni strukturi Podjetja 
X vključno z mednarodnimi pozicijami.    

4. Sistem osebnih zavez (ang.: Personal Business Commitement), katerega namen je 
celoviti povzetek individualnih poslovnih ciljev, ki jih zaposleni pripravijo na osnovi 
strateških ciljev, vrednot in oddelčnih ciljev Podjetja X. Na koncu poslovnega leta se 
opravi celotno oceno zaposlenega. 
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V Podjetju X imajo managerji veliko vlogo pri motiviranju zaposlenih. Njihova vloga je 
predvsem v fazi določanja poslovnih ciljev posameznikom, v kateri se določajo tudi 
motivacijski elementi. Odločilno je usklajevanje med podelitvijo osebnih poslovnih ciljev in 
motivacijskimi elementi, ki se dejansko hkrati določijo. Sistem finančnega nagrajevanja je 
predhodno določen na nivoju celotnega mednarodnega podjetja in managerji nimajo 
direktnega vpliva nanj in njegovo strukturo. Vplivajo lahko samo na način in velikost 
porazdelitve poslovnih ciljev in oblikovanje znotraj tega sistema, katerih doseganje nato 
vpliva nagrajevanje. Posredni vpliv na finančnem delu nagrajevanja imajo pri določanju in 
predlaganju ostalih finančnih nagrad zaposlenim. 
 
Večjo vlogo in možnosti imajo managerji pri določanju motivacijskih elementov pri sistemu 
ne-finančnega nagrajevanja ter sistemu osebne rasti in razvoja, torej na intrinzičnemu oziroma 
notranjemu področju motivacije. Tu imajo managerji mnogo večje možnosti izbiranja in 
dodeljevanja motivacijskih elementov, oziroma programov, ki so lahko prirejeni vsakemu 
zaposlenemu in se jih lahko tudi temu primerno izbere in oblikuje. Na tem področju imajo 
managerji možnost, da tudi upoštevajo tudi specifičnosti lokalnih značilnosti in kulturo, ki jih 
lahko vgradijo kot dodatne motivacijske elemente.     
 
Poleg tega so razpoznane naslednje aktivnosti in delovanje managerjev, ki z zelo enostavnimi 
ukrepi in aktivnostmi motivirajo zaposlene. Priznane so kot uradne priporočene usmeritve 
delovanja managarjev s podrejenimi in predstavljajo neke vrsto organizacijsko kulturo. 
Imenujemo jih tudi zavzetost za zaposlene (ang.: Passion for the People): 
 

1. omogočanje lastnih odločitev zaposlenih, 
2. spodbujanje kreativnega delovanja podrejenih, 
3. pomoč pri delu z organizacijsko strukturo, 
4. zagotavljanje pomoči podrejenemu pri delu v primeru potrebe, 
5. omogočanje najbolj optimalnih pogojev in virov za delo, 
6. podajanje razumevanja podrejenemu o pomembnosti njegovega dela k ciljem                  

organizacije, 
7. zagotavljanje dobrega informiranja, obveščanja in povratnih informacij, 
8. podpiranje in vpeljevanje novih idej podrejenih, ki izboljšujejo delo, 
9. pomoč podrejenim za doseganje osebnih interesov glede delovnih področij, kariere in 

napredovanja znotraj organizacije, 
10. spodbujanje k pridobivanju novih znanj in spoznanj o organizaciji, 
11. zagotavljanje ustreznega nagrajevanja podrejenih, 
12. cenjenje in priznanje za nadpovprečno delovanje podrejenih     

 
Ta sistem motiviranja in nagrajevanja je zelo primeren in namenjen posebno tistim, ki delajo 
v trženju in prodaji ter so vezani na konkretne finančne rezultate uspeha njihovega dela, 
oziroma ustvarjeni prihodek.  
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4.3.1  Dodatni dejavniki motivacije v Podjetju X 
 
Dodal in analiziral bi še nekatere dodatne dejavnike, za katere izkustveno smatram, da so 
pomembni za motivacijo zaposlenih v Podjetju X. Ti dejavniki niso neposredno povezani z 
neko teorijo motivacije, kljub temu na motiviranje zaposlenih močno vplivajo.  
 
• Zaupanje;  

     Zaposleni se morajo zavedati odgovornosti za izvajanje delovnih nalog in pri tem morajo 
imeti določen nivo samozaupanja in zaupanja managerjev, da v določenem trenutku 
samoiniciativno prevzamejo neko odločitev, ki je lahko tudi rizična in imajo kljub temu 
podporo v nadrejenem managerju. Ta odnos zaupanja je v Podjetju X na zelo visokem nivoju, 
saj imajo zaposleni zelo velika pooblastila delovanja. To je pogojeno tudi s specifičnim 
položajem nekaterih, ki delajo v trženju, saj odločajo o pomembnih zadevah glede trženja, pa 
niso na managerskih pozicijah.     

 
• Odprto komuniciranje; 

     Glede na matrično organizacijsko strukturo, je potrebna izredno dobra komunikacija med 
različnimi oddelki in strukturami znotraj Podjetja X. Vsak zaposleni mora pri svojem delu 
upoštevati informacije iz različnih virov za isto področje dela. To je običajno zelo težko, 
zamudno in neefektivno. Smatram, da je to področje na katerem bi lahko veliko postorili v 
Podjetju X. 

 
• Dobri odnosi med zaposlenimi; 

     Odnose med zaposlenimi lahko v našem okolju analiziramo predvsem z dveh stališč. Prvič, 
odnosi vplivajo predvsem na izvajanje nalog teamov, kjer je urejenost osebnih odnosov 
znotraj njega pogoj za uspešno sodelovanje na izvedbi nalog teama. Osebni konflikti med 
zaposlenimi ne smejo vplivati ali zavirati izvajanja nalog. Drugi pogled na odnose med 
zaposlenimi pa je splošno počutje posameznika v delovnem okolju, ki se izraža v vsakodnevni 
komunikaciji. Ugodno počutje v delovnem okolju je lahko tudi motivatorski faktor za 
zaposlenega, saj mu to posredno da občutek spoštovanja v določenem delovnem okolju. 

  
• Vključevanje zaposlenih v odločanje; 

     Vključevanje zaposlenih v nekatere elemente odločanja v podjetju zna biti tudi motivacijski 
faktor. S tem mislim predvsem na odločitve, ki so posredno vezane tudi na zaposlenega, kot 
so področje dela, delovna mesta, organizacijska struktura. Na tem področju zaposleni v 
Podjetju X dejansko nimajo veliko vpliva, oziroma so ti vplivi zelo omejeni.  
 
Vsekakor pa lahko sklepamo, da ima Podjetje X poudarek na zunanjemu oziroma 
ekstrinzičnemu modelu motiviranja, saj je nagrada v plačilu še vedno glavni motivacijski 
faktor.  
 
 



61 

4.4. Ocenjevanje in analiza uspešnosti zaposlenih v Podjetju X 
 
Cilje, ki jih zaposleni dobi so razdeljeni v več kategorij, oziroma področij. Nekatera področja 
so skupna vsem zaposlenim. To so na primer doseganje prihodka, kar je skupno za celotno 
podjetje. Druga področja so vezana na področje delovnega mesta in so naravnana tako, da 
maksimalno motivirajo zaposlene za izvedbo delovne naloge. Vsak zaposleni v Podjetju X 
tako na področju trženja na začetku leta dobi osebne poslovne cilje. Vsi poslovni cilji so 
izraženi z določenimi konkretnimi vrednostmi, številkami ali so nedvoumno zapisani. 
Pomembno je, da se te vrednosti lahko primerjajo z dejanskimi rezultati.   
 
Na tej osnovi se lahko naredi točna analiza rezultatov in poda primerjalna ocena glede na 
planirane cilje. Pregled in oceno poslovanja opravi zaposleni skupaj s svojim nadrejenim 
managerjem. Glede na osebne poslovne cilje se ta pregled opravi minimalno enkrat v 
četrtletju, običajno ob zaključku četrtletja. V tem primeru se preveri in komentira predvsem: 
 

• doseženi rezultat glede na podane četrtletne cilje, 
• določijo se usmeritve, korekcije in ukrepi za naslednje četrtletje 
• obravnava in predlaga se nagrada glede na dosežene cilje in program nagrajevanja 

 
Vse to vpliva na končno oceno posameznika in nagrajevanje. Sistem in način merjenja 
doseganja ciljev (angl.: Performance Management System) je predpogoj za učinkovito 
izvajanje strategije nagrajevanja, ki bazira na plačilu po uspehu, oziroma rezultatu (angl.: Pay 
for Performance). Na tej osnovi se opravi ocenjevanje, ki je lahko izraženo v procentih 
doseženega, glede na podane poslovne cilje. Celotni sistem nagrajevanja mora biti predhodno 
pravilno usklajen in mora voditi k usklajenemu izvajanju nalog posameznikov, ki so usklajene 
s cilji podjetja. Na koncu obdobja manager poda oceno zaposlenega, s katero se mora ta tudi 
strinjati.  
 
Poglavitna ocena je podana kot v stopnja v razponu od A do D in sicer, kjer je ocena podana 
glede na doseganje osebnih poslovnih ciljev in osebnih poslovnih zavez : 
 

• A za presežni rezultat, 
• B za dosežen rezultat, 
• C za nedosežen rezultat, vendar zadovoljivo delovanje, 
• D za nedosežen rezultat in nezadovoljivo delovanje.    

 
Ta ocena je podana na osnovi posebnega formularja za ocenjevanje in obsega celotno letno 
delovanje posameznika v okviru njegovih zastavljenih ciljev in nalog. Obsega oceno na 
osnovi osebnih poslovnih zavez in širše.  Direktno vpliva na sistem nagrajevanja, na dvig 
plače in variabilno plačilo.   
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Programi povezovanja plač z uspešnostjo so običajno sestavljeni iz različnih elementov, kjer 
so vključeni kriteriji uspešnosti posameznih zaposlenih, kakor tudi skupin ali celotnega 
podjetja. Rezultati na osnovi ocenjevanja vplivajo dejansko tudi na sistem osebne rasti in 
razvoja, ter na napredovanje. 
 
 
4.5. Oblike in značilnosti nagrajevanja v Podjetju X 
 
Osnovni motivacijski model in tudi sistem nagrajevanja na tržnem področju je sestavljen iz 
treh osnovnih komponent, ki so v nadaljevanju bolj poglobljeno obrazložene: 
 

1. sistem denarnega nagrajevanja,  
2. sistem nedenarnega nagrajevanja,  
3. sistem osebne rasti in razvoja,  

 
 
4.5.1 Sistem denarnega nagrajevanja 
 
V preteklih letih je bil v Podjetju X velik motivacijski poudarek na prihodku, pridobivanju 
tržnega deleža in prodaji strateško pomembnih proizvodov ali pridobivanju strateških 
projektov, manjši poudarek pa je bil na dobičku. Ta trend se je spremenil in v novem 
motivacijskem načrtu je velik poudarek na profitnem delovanju. To si lahko razlagamo s 
stališča, da Podjetje X obvlada po lastni oceni dovolj velike tržne deleže na posameznih 
segmentih, poleg tega je glede na trenutna predvidevanja o manjši rasti računalniškega trga 
pomembna profitabilna rast za samo stabilnost Podjetja X. Sistem nagrajevanja po 
stimulativnem modelu je odvisen od dejanskih merjenih rezultatov uspešnosti zaposlenih, ter 
od osebnih poslovnih ciljev, ki jih zaposleni prejme na začetku leta.  
 
Posredno so te spremembe vplivale tudi na motivacijo in nagrajevanje zaposlenih. Spremenil 
se je sistem nagrajevanja, ki je zelo vezan na doseg ciljev, oziroma plačilo po uspehu (angl.: 
Payement for Perforrmance), kar pomeni: 
 

• cilji korporacije so bile zaposlenim posredovani na način, da so zaposleni lahko 
primerjali osebne cilje s cilji korporacije, 

• cilji in naloge so bili posameznemu zaposlenemu podrobno določeni,  
• možnost dodatnih zaslužkov in nagrad vezanih na doseganje ciljev je privabilo k 

sodelovanju najbolj talentirane ljudi. 
 
Stimulativni model, ki je v teoriji dejansko označen kot plačilo po uspehu, vsebuje dve 
osnovni komponenti, kar je prikazano na Sliki 4-1: 
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• zagotovljeno plačo in, 
• ciljno stimulacijo. 

 
Osebni dohodek ali plača je sestavljena iz zagotovljene plače in ciljne stimulacije. 
Zagotovljena plača je del osnovnega osebnega dohodka, izplačanega v procentih in je 
načeloma fiksni znesek preko celega leta, ne glede na rezultate in uspehe. Višina osnovnega 
osebnega dohodka ustreza delovnem mestu in položaju zaposlenega, njegove odgovornosti, 
izkušenosti, sposobnosti in znanja.      
 
 
Slika 4-1: Stimulativni model nagrajevanja v Podjetju X 

 
Vir: Intranetne strani Podjetja X 
 
 
Ciljna stimulacija predstavlja variabilni del izplačila, ki je vezan izključno na uspehe in 
doseganje planov, oziroma ciljev ter je pogojevan z doseganjem ciljev, predhodno podanih v 
osebnih poslovnih ciljih. Obračun in plačilo osebnega dohodka iz osebnih poslovnih obvez se 
izvajata konec vsakega četrtletja, ki se smatra tudi za krajše obdobje planiranja.  
 
V skladu s tem sistemom, plača lahko izredno odstopa v obe skrajnosti. Za osnovni izračun se 
upošteva osnovni osebni dohodek, ki v skladu s pogodbo o zaposlitvi predstavlja 100% 
izplačila, v primeru doseganja zadanih poslovnih ciljev. Glede na stimulativni model je 



64 

izplačilo sestavljeno iz zagotovljene plače in ciljne stimulacije, ki sta običajno v razmerju 
60:40. Večji delež ciljne stimulacije pomeni povečanje tveganja v primeru, da poslovni cilji 
niso doseženi ter večje nagrade v primeru doseganja ali preseganja poslovnih ciljev (glej Slika 
4-2). Ciljna stimulacija, glede na model nagrajevanja, vsebuje naslednje elemente:  
 

• dobiček, kot primarni element, ki predstavlja 45% delež ciljne stimulacije, 
• ustvarjeni prihodek na zaposlenega (ali teama), kot sekundarni element, ki 

predstavlja 30% delež ciljne stimulacije, 
• ostale možnosti nagrad, kot so četrtletne premije, osebni izzivi in skupinske nagrade, 

ki predstavljajo 25% deleža ciljne stimulacije. O oblikovanju in dodelitvi teh nagrad 
običajno odloča predpostavljeni manager, v skladu z objavljenimi programi za 
obdobje enega četrtletja. S tem načinom ima manager možnost neposredno motivirati 
zaposlene k aktivnostim, ki so za Podjetje X ključnega pomena v določenem  
obdobju. Te oblike nagrad se v polni vrednosti podeljujejo v primeru doseženega 
zadanega cilja ali pa se sploh ne izplačajo.  

 
 
Slika 4-2: Shema nagrajevanja glede na dosežene rezultate v Podjetju X 

 
Vir: Intranetne strani Podjetja X 
 
 
Stimulativni model nagrajevanja je na prvo oceno zelo enostaven in tudi sprejemljiv, vendar 
dejansko skriva marsikatero past, na katero morajo biti zaposleni zelo pozorni. Potrebno je 
razumevanje, da je zagotovljeno izplačilo samo 60% vrednosti osnovnega osebnega dohodka. 
Nadaljnjih 40% vrednosti osnovnega dohodka je izplačljivih v primeru 100% doseganja 
poslovnih ciljev, za kar se morajo zaposleni vsekakor maksimalno potruditi. Pravi dodatni 
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zaslužek, ki je večji od osnovnega osebnega dohodka se izplača v primeru preseganja 
poslovnih ciljev, kjer se za vsak % preseženih ciljev izplača 2% vrednosti ciljne stimulacije. 
Na ta način Podjetje X doseže dva učinka: 
 

• maksimalno stimulira zaposlene po preseganju osebnih poslovnih ciljev, 
• ne dopušča polovičarstva in površnega opravljanja delovnih nalog, ker se finančno 

ne izplača. 
  
Pri oblikovanju sistema finančnega nagrajevanja je iz preteklih izkušenj potrebno predvsem 
paziti predvsem na naslednje elemente: 
 

• sistem nagrajevanja ne sme biti preveč kompleksen in ne sme vsebovati preveč 
elementov za izračun, 

• merjenje rezultatov in dosežkov mora biti jasno opredeljeno in določeno, 
• celotni sistem mora delovati motivacijsko, 
• individualni poslovni cilji morajo biti postavljeni zahtevno in izzivalno in ne smejo 

biti postavljeni previsoko, oziroma nedosegljivo, saj v tem primeru zaposleni ne vidi 
možnosti njihovega doseganja in celotni sistem lahko deluje ne motivacijsko. 

 
V določenih primerih in pogojih so lahko individualni zaposleni ali skupina upravičeni tudi 
do nekaterih ostalih finančnih nagrad. Te nagrade se podelijo v primeru izjemnih uspehov ali 
ko so doseženi neki strateški cilji, ki imajo dolgoročni vpliv in pomen. O teh nagradah 
odločajo managerji in so lahko: 
 

• bonusi, 
• skupinske nagrade za posamezne uspešne projekte, 
• četrtletne premije. 

 
Nagrade so izplačane posameznikom ali teamom za posebne prispevke in dosežene rezultate, 
ki so pomembni za celotno Podjetje X in celo širše. V to skupino spadaj nagrade za izredno 
dobro zaključene projekte. Te nagrade so predmet odločitve najvišjega managmenta, kjer 
kriteriji za prejem nagrade niso v naprej določeni. Četrtletne premije so dodatne nagrade 
izražene v obliki procentov letne plače in jih razpiše in objavi vodstvo na nivoju Podjetja X 
ali višje. Objavljene so za pospešitev prodaje ali drugih aktivnosti za produkte ali storitve, ki 
so v določenem trenutku bistvenega pomena. Običajno so kriteriji za doseganje nagrade 
izredno visoki.     
 
Vsekakor je ta nagrajevalni sistem na prvi videz zelo atraktiven, vendar je po drugi strani tudi 
zelo rizičen v primeru nedoseganja poslovnih rezultatov. Namreč prav zaradi sistema 
nagrajevanja, so v izhodišču osnovne plače zaposlenih, ki delajo v tržnih oddelkih in so 
nagrajeni po stimulativnem delu, manjše, kot zaposlenih s primerno izobrazbo in zahtevnim 
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delovnim mestom s fiksno plačo. Ta način nagrajevanja je oblikovan predvsem zaradi narave 
dela, saj se je potrebno za dosego ciljev marsikdaj nadpovprečno potruditi. 
  
 
4.5.2  Sistem nedenarnega nagrajevanja 
 
Nedenarne nagrade so lahko v nekaterih primerih podcenjene in ne dovolj upoštevane in se 
njihov pomen ne upošteva v pravi obliki (Johnson, 1999, str.57). V povezavi s kulturo in 
sistemom nagrajevanja lahko managerji dosežejo pozitivni učinek na izvajanje delovnih nalog 
in doseganje rezultatov. Priznanje za delo in rezultate ni samo motivator za individualne 
zaposlene ali skupino, ki jim je bila ta podana, temveč je spodbuda tudi za zaposlene v 
organizaciji. S tem imajo managerji možnost, da odločajo in poudarjajo kakšen način 
delovanja je zaželen. Pri tem je pomembno dejstvo, da je takšen način motiviranja zelo 
uspešen v primeru, če je ustrezen in zadovoljiv primarni, torej finančni del nagrajevanja.  
 
V Podjetju X je podan cel spekter možnosti teh načinov nagrajevanja. Kot primer takega 
načina nagrajevanja so pohvale, priznanja, nagradna potovanja, ugodnosti in drugo. Pri 
oblikovanju in podeljevanju teh nagrad sta pomembni dve dejstvi: 
 

• Nagrade morajo biti v glavnem predhodno določene in objavljene s točnimi pogoji in 
kriteriji za podelitev. S tem se doseže tako motivacijski učinek, kakor tudi 
objektivnost podeljevanja. 

 
• Na oblikovanje in določanje kriterijev imajo veliko in v nekaterih primeri odločilno 

vlogo managerji. S tem je omogočeno, da imajo managerji neposredni vpliv in orodje 
za dodatno motiviranje zaposlenih za področja in cilje, ki so v danem trenutku 
poslovno pomembni. To je lahko tudi oblika za uvajanje ali korekcijo manjših 
vedenjskih elementov in upoštevanje internih predpisov in procesov.  

 
Priznanje je za nekatere posameznike zelo velika nagrada in močan motivacijski faktor. Glede 
na to, da za to ni potrebnih finančnih transakcij, ne predstavlja nobenih ali sprejemljive 
stroške za podjetje in lahko to obliko nagrade izda zelo hitro. Zelo pomembno pa je, da se ta 
način nagrajevanja v obliki priznanja ne izkorišča v prevelikem obsegu in nepravih razlogih, 
saj mu s tem pade vrednost. Zelo pomembno je, da se priznanja podeljujejo javno, ob 
določenih priložnostih. Nekatere vrste nagrad v obliki priznanj so: 
 

• javne pohvale posameznikom ali teamom,  
• imenovanje osebe ali teama meseca, 
• imenovanje za udeležbo v »100% klubu«, z dodatno nagrado v obliki potovanja, 
• interne pismene pohvale. 
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Te vrste nagrad v veliki meri zadovoljujejo potrebe po spoštovanju s strani drugih in posredno 
tudi samega sebe ter predstavljajo dodatni motivacijski faktor.  
 
Potrebo po druženju, članstvu in pripadnosti neki skupini znotraj Podjetja X lahko posamezni 
zaposleni zelo hitro dosežejo. Odnosi znotraj Podjetja X organizacije težijo k temu, da so 
izredno odprti, pristni in sproščeni. Vse to posamezniku močno odpira možnost, da se vključi 
v delovanje skupine in postane njen pripadnik.  
 
 
4.5.3  Sistem osebne rasti in razvoja 
   
Zelo pomemben faktor je tudi potreba po uresničevanju svojih sposobnosti, kjer zaposleni v 
Podjetju X dobijo možnosti za osebni razvoj na področju dela. Možna so tudi napredovanja na 
managerske pozicije, saj je za nekatere napredovanje pomembnejše kot nagrajevanje in jim 
predstavlja glavni motivacijski faktor. Za to so pripravljeni delati mnogo več, se dokazovati 
ter se boriti za položaje v strukturi podjetja. Pristop Podjetja X je na tem področju selektiven 
iz dveh razlogov. Prvič strmi k čim nižji hierarhiji managementa in povečanju izvajalske 
funkcije. Drugič je napredovanje mogoče v obeh smereh; navzgor in navzdol, oziroma 
degradacija, kar se smatra kot povsem normalen pojav.  
 
Osebni razvoj, povezan z izpopolnjevanjem in izobraževanjem, je del procesa ocenjevanja, 
kjer naj bi se določilo področja, kjer mora zaposleni pridobiti še dodatna znanja. To naj bi bila 
odgovornost nadrejenega managerja in zaposlenega, vendar se v Podjetju X ne izvaja vedno 
na ta način, temveč je mnogokrat prepuščeno iniciativi zaposlenega. 
 
 
4.6 Fluktuacije zaposlenih in motivacijski ukrepi 
 
V preteklosti je bilo v Podjetju X relativno veliko fluktuacij s področja trženja, kar je po drugi 
strani pomenilo tudi padec morale v celotnem podjetju. Zato je za management Podjetja X 
motivacija tržnega osebja postala ključnega pomena. Eden izmed ciljev motiviranja in 
nagrajevanja je vsekakor tudi, da se obdrži v podjetju zaposlene, ki prinašajo podjetju veliko 
vrednost in so zanj izredno potrebni (na primer izjemni tehnični strokovnjaki ali dobri 
poznavalci tržišča in uporabnikov). V sedanjem odprtem trgu delovne sile je to povezano tudi 
s funkcijo kadrovanja. 
 
Zaradi tega so tedaj uvedli nekatere motivacijske ukrepe, ki v glavnem obsegajo: 

• izenačitev izhodišča nagrajevanja z identičnimi podjetji v Sloveniji, 
• vpeljani so bili službeni avtomobili, 
• predstavljen in omogočen je bil interni nakup delnic Podjetja X,  
• ustrezno se je popravil sistem ne-finančnega nagrajevanja. 
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Vsi ti ukrepi in aktivnosti so povzročili, da v zadnjem obdobju ni veliko fluktuacije na teh 
delovnih mestih (Vir: Podjetje X - interna raziskave zadovoljstva). Postala so tudi bolj 
cenjena in spoštovana med zaposlenimi v Podjetju X. 
 
 
 

5.  Vsebina empirične raziskave o motivacijskih dejavnikih v 
     Podjetju X 
 
Osnovni namen magistrskega dela je ugotoviti temeljne značilnosti in povezave med 
motivacijskimi dejavniki v mednarodnih podjetjih s področja informacijskih tehnologij.  
Praktični del magistrske naloge predstavlja raziskava motivacijskih elementov zaposlenih na 
področju trženja in njihovo zadovoljstvo. Uspešnost vpeljave in nekatere karakteristike teh 
elementov se bodo izkazale v analizi ankete. 
 
 
5.1 Predmet in cilj empirične raziskave 
 
Empirične podatke bom pridobil preko ankete v Podjetju X in ostalih dosegljivih podatkov ter 
na njihovi osnovi opravil analizo, oceno in postavil nekatere zaključke. Poleg tega je cilj dela 
tudi analizirati povezave in vplive organizacijskih značilnosti mednarodnih podjetij in 
organizacijske kulture na motivacijske dejavnike in na motivacijo zaposlenih. Pridobljene 
rezultate in ocene ankete bom primerjal z nekaterimi predpostavkami in hipotezami ter jih 
ustrezno dokazal. Izhodiščne predpostavke in hipoteze za Podjetje X so: 
 
 
Hipoteza 1: Zaslužek je za motivacijo zaposlenih med različnimi dejavniki najpomembnejši. 
 
Višina zaslužka (plača in denarne nagrade) je še vedno ključni motivacijski dejavnik pri 
večini ljudi, kljub vsemu razvoju, tako sociološkemu in socialnemu razvoju družbe na 
splošno, kakor tudi tehnološkemu, ki skupaj zagotavljajo višji nivo standarda in lažji dostop 
do dobrin. Verjetno je razlog predvsem ta, da je denar tisto sredstvo, s katerim lahko 
pridobimo večino zgoraj omenjenih dobrin. Ta trditev je v nekem oziru v nasprotju z 
Maslowovo in Herzbergovo motivacijsko teorijo, ki zaslužek uvrščata med motivacijske 
dejavnike nižjega rangiranja. Lahko pomeni tudi to, da te ustrezne potrebe niso popolnoma 
zadovoljene. V nekaterih ostalih, predvsem procesnih teorijah (teorija pričakovanj, teorija 
enakosti, teorija okrepitve,...) je zaslužek lahko eden izmed zelo pomembnih motivacijskih 
dejavnikov.      
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Hipoteza 2: Stabilnost zaposlitve je pomemben dejavnik za  motivacijo zaposlenih. 
 
Stabilnost zaposlitve je pomemben dejavnik za motivacijo in uspešno delovanje zaposlenih. 
Stabilno in varno delovno okolje tudi v smislu dolgoročne zagotovitve delovnega mesta 
pomeni zagotovitev finančnih sredstev za obstoj. S tega stališča ima posredni vpliv na 
motivacijo zaposlenih, ki pa ni zanemarljiv. Takšno okolje omogoča tudi razvoj in 
zadovoljevanje potreb višjega rangiranja po Maslowu. 
 
 
Hipoteza 3: Močna organizacijska kultura mednarodnih podjetij pozitivno vpliva na 
zadovoljstvo in  motivacijo zaposlenih, 
 
Podjetja z močno organizacijsko kulturo direktno podajajo in izražajo specifične cilje v 
povezavi z vedenjem, kakor tudi z vrednotami. Organizacijsko kulturo usmerjajo na način, da 
je le-ta na zelo visokem nivoju in je interno v podjetju, kakor tudi v javnosti pozitivno 
sprejeta. Vse to vpliva na potencialne kupce, kakor tudi na zaposlene, ki jim poda občutek 
zavezanosti in podpore do podjetja. Na ta način imajo zaposleni v teh podjetjih posredno 
dodatno motivacijo, saj delujejo v okolju, ki je ugledno in nudi tudi neke vrste 
samouresničevanja želja posameznikov.  
 
 
Hipoteza 4: Osebne poslovne cilje zaposleni povezujejo s cilji podjetja.  
 
Močna mednarodna podjetja, tudi s področja IKT imajo izrazito ambiciozne letne načrte z 
zahtevano rastjo prihodkov in dobička. Za delovanje takšnega podjetja je izredno pomembno, 
da so zaposleni seznanjeni s poslovnimi cilji podjetja, ter da z njimi povezujejo tudi lastne 
poslovne cilje. Najvišji nivo je dosežen, ko so osebni cilji zaposlenih identični ciljem podjetja. 
To se mora odražati tudi na nivoju posameznikov v tržnih oddelkih. Preveč ambiciozni 
poslovni načrti podjetja in preveliki osebni cilji lahko motivacijsko delujejo negativno in 
lahko predstavljajo stresno situacijo. Predvidevam tudi, da podajo zaposleni prednost 
doseganju lastnih poslovnih ciljev pred skupinskimi. 
 
 
Hipoteza 5: Nagrajevanje je neposredno vezano na doseganje osebnih ciljev, kar deluje 
motivacijsko.      
   
Zaposleni v tržnem oddelku Podjetja X pozitivno sprejemajo model motiviranja in 
nagrajevanja glede na doseganje poslovnih ciljev. Potrebna je vsekakor intenzivna 
komunikacija v obeh smereh; zaposleni – podjetje. Doseganje teh ciljev je za zaposlene 
motivirajoče ne samo zaradi zaslužka, temveč se s tem zadovoljijo tudi potrebe višjih nivojev, 
kot so osebno zadovoljstvo, prepoznavnost in ugled. Problem in konflikt interesov nastane v 
primeru, da določeni zaposleni ne vidijo možnosti doseganja osebnih ciljev glede na 
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karakteristike in možnosti določenega tržišča. Ta situacija lahko privede v stanje, ki 
motivacijsko deluje negativno.     
 
 
5.2 Sestava in struktura vprašalnika 
 
Pri sestavi in strukturi vprašalnika – ankete sem upošteval predvsem sestavo vprašanj na 
način, da bom povzel teme področja namena in cilja magistrske naloge in postavljenih 
hipotez. Pri oblikovanju sem upošteval tudi nekatera priporočila iz literature. Velikost vzorca 
bazira na opazovanjih Coolican-a (Coolican, 1992, str. 45), ki dokazuje, da pri neodvisni 
eksperimentalni spremenljivki lahko domnevamo, da bo imela podoben vpliv na večino ljudi 
v primeru, da šteje vzorec anketiranih 25 do 30 ljudi. V skladu s tem, sem oblikoval štiri 
osnovne skupine vprašanj, ki tvorijo zaključeno vsebinsko celoto. Glede na to, da je zahteva 
po maksimalni zaupnosti podatkov in manjšemu vzorcu anketirancev, v vprašalnik nisem 
vključeval tipov vprašanj iz katerih bi se lahko razpoznalo osebo (spol, starost, stan in ostalo).  
 
Vprašalnik se nahaja v Prilogi in obsega skupaj štiri sklope vprašanj. Večina vprašanj je 
zaprtega alternativnega tipa in omogoča izbiro ocene vrednosti po posameznem vprašanju, 
glede možno lestvico odgovorov po Likertovi metodi (Collins, 2003, str 183).  Izjema je nekaj 
vprašanj, kjer so anketiranci lahko podali svoje mnenje ali predloge. V skladu s tem sem 
oblikoval petstopenjsko ocenjevalno lestvico, z navodili za pripravo odgovorov. Anketiranci 
so imeli možnost izmed vseh vprašanj - trditev v skupini določiti tri, ki so za njih 
najpomembnejše. Na ta način bom lahko rangiral pomembnost posameznih vprašanj – trditev.  
Vsebinsko vprašalnik pokriva naslednja področja: 
 

• Vprašanje št. 1 obravnava področje splošnih motivacijskih dejavnikov in 
zadovoljstva. Iz teh odgovorov predvidevam dobiti rezultate za analizo hipotez št. 1 
in 2, 

• Vprašanje št. 2 obravnava področje organizacijske kulture in vpliv na motivacijo 
zaposlenih. Iz teh odgovorov predvidevam dobiti rezultate za analizo hipoteze št. 3, 

• Vprašanje št. 3 obravnava področje določevanja in povezave osebnih ciljev s cilji 
podjetja. Iz teh odgovorov predvidevam dobiti rezultate za analizo hipoteze št. 4, 

• Vprašanje št. 4 obravnava področje povezave nagrajevanja in doseganja osebnih 
ciljev. Iz teh odgovorov predvidevam dobiti rezultate za analizo hipoteze št. 5,  

 
 
5.3 Anketiranci 
 
Ker je število zaposlenih v tržnem segmentu v Podjetju X omejeno, sem vsebino vprašalnika 
priredil motivacijskimi posebnostmi, ki veljajo izključno za njih. Anketirance nisem ločeval 
med seboj po spolu, starosti ali drugih karakteristikah, zato sem vse zaposlene s področja 
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trženja vključil v to anketo. Anketo sem podelil med 29 zaposlenih v Podjetju X in prejel sem 
26 pravilno izpolnjenih anket. Raziskavo sem opravil v mesecu juniju 2005.   
 
 
5.4 Ostali viri podatkov 
 
Pri analizi hipoteze 3 bom uporabil rezultate pridobljene s ponovitvijo raziskave kulturnih 
karakteristik po modelu Gerta Hofsteda, ki je bila opravljena lansko leto na identičnem vzorcu 
zaposlenih v Podjetju X. Študija je bila opravljena v okviru MBA zaključnega dela (Leonardi, 
2005, str. 40-48), ki je obsegalo analizo kulturnih karakteristik v treh slovenskih organizacijah 
in jih ne moremo prevzeti za celotno Slovenijo. Rezultati te raziskave so navedeni v Tabeli 5-
1 in primerjani z rezultati, ki jih je Gert Hofstede dobil pred tridesetimi leti za področje 
Slovenije. 
 
 
Tabela 5-1: Rezultati analize kulturnih dejavnikov po analizi Hofstede za Podjetje X 
 
Področje ocenjevanja kulturnih dejavnikov  
po analizi Hofstede za podjetje X 

Ocena 
Slovenija 2005 
(Leonardi) 

Ocena  
Slovenija 1975 
(Hofstede) 

socialna neenakost (velika - majhna)        29        71 
individualizem proti kolektivizmu        83        27 
karakter družbe (moški - ženska)        27        19 
izogib negotovosti (visok - nizek)        74        88 

 
Vir: Leonardi, 2005 
  
    
Komentarji rezultatov in povzetki: 
 

1. Ocena socialne neenakost se je povišala zaradi globokih političnih, gospodarskih in 
socialnih sprememb v zadnjih petnajstih letih, kar se odraža tudi na spremembi 
nacionalne kulture. 

2. Ocena izogiba negotovosti ne prinaša bistvenih sprememb. Visok izogib negotovosti 
lahko smatramo kot del nacionalne kulture. Če primerjamo karakteristike socialne 
neenakosti in izogiba negotovosti, smo po teh karakteristikah blizu germanskim 
državam. 

3. Ocena razmerja individualizem proti kolektivizmu kaže, da je nivo individualizma v 
porastu, in je zelo visok. Razlog so verjetno politične in gospodarske spremembe. 
Individualizem je zelo blizu rezultatov veljavnih za ameriško področje, kar lahko 
smatramo tudi kot direktni vpliv ameriške kulture preko mednarodnega podjetja. 
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4. Ocena karakterja družbe; moški – ženski kažejo, da so se te vrednosti rahlo porasle, 
vendar so podobne, kot jih je podal Hofstede pred 30-imi leti. Lahko ga smatramo 
kot del kulture, ki je prevzet še iz socialističnih časov, oziroma je del nacionalne 
kulture. Tu se razlikujemo od germanskih držav, saj primerjava karakterja družbe 
kaže na sorodnost z nordijskimi državami. 

 
 
 

6.  Rezultati ankete in ugotovitve 
 
Poglavje je namenjeno predstavitvi rezultatov ankete in podajanju nekaterih povzetkov. 
Rezultati bodo obravnavani po vrstnem redu sklopov anketnih vprašanj. Pri vsakem sklopu so 
anketiranci odgovarjali na dve vrsti vprašanj: 
 

1. Pri vprašanju so morali zaposleni oceniti dejavnike na lestvici od 1 (dejavnik sploh ni 
pomemben) do 5 (dejavnik je zelo pomemben).  

2. Hkrati so morali izbrati tri dejavnike, za katere smatrajo, da so izmed navedenih 
najpomembnejši, s čimer se je izoblikovala prioritetna lestvica dejavnikov.  

 
Rezultati so prikazani v dveh grafih, ter ustreznih tabelah s statističnimi podatki. Na anketo je 
od 29-ih anketirancev 26 odgovorilo pravilno. 
 
Absolutne povprečne vrednosti odgovorov v nekaterih primerih zelo malo odstopajo po 
absolutni vrednosti. Ker želim dokazati, ali je neka izjava statistično pomembnejša od druge, 
sem uporabil parni T – test (ang; Paired T-test) za analizo odvisnih vzorcev. Namenjen je 
primerjavi aritmetičnih sredin dveh spremenljivk in preizkusi domnevo, da je povprečna 
razlika različna od 0 (Rovan, 1998, str.111). Z njim preverjamo značilnost razlike pri 95% 
intervalu zaupanja (α=0,05). Postavimo dve hipotezi: 

1. h0: µ1 = µ2    
2. h1: µ1 > µ2 

 
 Za potrjevanje hipotez uporabimo enostranski  Sig(1) = Sig(2) /2 test. 
 
V primeru, da je Sig(1) > 0,05, razlika ni statistično značilna in hipoteze h0 ne moremo 
zavrniti. Pomeni, da statistično razlika ni potrjena in s tem statistično ne moremo zagotoviti, 
da je ena izmed dveh povprečnih vrednosti dejavnikov statistično pomembnejša.       
 
V primeru, da je Sig(1) < 0,05, je razlika statistično značilna in hipotezo h0  zavrnemo. 
Pomeni, da je statistično razlika potrjena in s tem statistično lahko zagotovimo, da je 
absolutno višja povprečna vrednost dejavnika statistično pomembnejša.       
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6.1  Dejavniki pomembni za delo in zaposlitev  
 
V prvem sklopu vprašanj so anketiranci odgovarjali na vprašanje pomembnosti nekaterih 
dejavnikov motivacije za delo v Podjetju X. S pomočjo odgovorov na vprašanja iz tega sklopa 
nameravam obravnavati področje splošnih motivacijskih dejavnikov in zadovoljstva. Iz teh 
odgovorov predvidevam dobiti rezultate za analizo hipotez 1 in 2.  
 
Vsekakor je poznavanje in vedenje, kaj je zaposlenim v podjetju najpomembnejše, kaj jih 
vzpodbuja k delu in doseganju zastavljenih delovnih ciljev, za management izrednega 
pomena. Na osnovi poznavanja tega področja, lahko uspešno vodimo in usmerjamo 
motivacijske dejavnike in elemente, ki vodijo k večjemu zadovoljstvu in uspešnosti 
zaposlenih. Zato sem v prvem sklopu vprašanj postavil nekaj trditev s področja dejavnikov 
motiviranja in zadovoljstva.  
 
 
Graf 6-1: Povprečja odgovorov na prvi sklop vprašanj; Dejavniki pomembni za delo in  
                zaposlitev 
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Vir: Anketna raziskava 
 
Pri ocenjevanju dejavnikov, pomembnih za delo in zaposlitev, so zaposleni vsem dejavnikom 
podali relativno visoke ocene, ki segajo od 3,58 do 4,54 točk (glej Graf 6-1). Po tem načinu 
ocenjevanja je na prvo mesto pomembnosti uvrščena višina zaslužka z oceno 4,54. Sledi 
zanimivo delo s 4,45 točkami in odnosi s sodelavci z 4,35 točkami. Najnižje točke sta 
zasedala delovni pogoji s 3,58 točkami in ugled in status delovnega mesta s 3,65 točkami.  
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Glede na to, da so povprečne ocene dejavnikov zelo blizu, sem izvedel še T-test, kjer sem 
primerjal povprečne vrednost dejavnikov z najvišje ocenjenim. Rezultati kažejo, da so prvi 
štirje dejavniki v območju Sig(1) > 0,05. Pomeni, da statistično razlika ni potrjena in s tem 
statistično ne moremo zagotoviti, da so povprečne vrednosti dejavnikov statistično 
pomembnejša (rezultati v Prilogi). Za ostale dejavnike lahko zagotovimo, da so statistično 
manj pomembni od najvišjega ocenjenega dejavnika, višine zaslužka.  
 
Iz Tabele 6-1 lahko razberemo, da je standardna deviacija v povprečju manjša pri bolje 
ocenjenih dejavnikih, kot tista pri slabše ocenjenih. To pomeni, da so imeli zaposleni v 
povprečju glede na podane ocene tudi dokaj enotno mnenje o nekaterih dejavnikih. Višina 
zaslužka je dejavnik, kjer so ocene najbolj enotne, saj so zaposleni za to področje podali samo 
najvišji možni oceni. Večjo standardno deviacijo so imeli v povprečju slabše ocenjeni 
dejavniki, kar je lahko tudi posledica različnih subjektivnih pogledov na določene dejavnike.   
 
 
 
Tabela 6-1: Osnovni statistični podatki odgovorov na prvi sklop vprašanj; Dejavniki  
                    pomembni za delo in zaposlitev 
 

Dejavniki dela Najmanjša 
vrednost 

Največja 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Standardna 
Deviacija 

Višina zaslužka (plača in denarne nagrade) 4 5 4,54 0,51 

Zanimivo delo 3 5 4,46 0,65 

Odnosi s sodelavci 3 5 4,35 0,56 

Odgovorno in samostojno delo 3 5 4,27 0,72 

Samouresničevanje osebnih ciljev 3 5 4,27 0,78 

Odnosi z nadrejenim 3 5 4,23 0,59 

Dodatno izobraževanje in usposabljanje 2 5 4,19 0,90 

Napredovanje 2 5 4,04 0,77 

Spoštovanje in cenjenost opravljenega dela v podjetju 2 5 4,00 0,75 

Varnost in stabilnost zaposlitve 2 5 3,96 0,72 

Pohvale in priznanja za dobro opravljeno delo 2 5 3,88 0,91 

Razporeditev in fleksibilnost delovnega časa 2 5 3,88 0,95 

Ugled in status delovnega mesta v podjetju 2 5 3,65 0,69 

Delovni pogoji (delovno mesto, oprema,...) 2 5 3,58 1,03 

  
Vir: Anketna raziskava 
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Graf 6-2: Izbrani najpomembnejši dejavniki v prvem sklopu vprašanj; Dejavniki pomembni   
                za  delo  
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Pri analizi prioritetne lestvica dejavnikov motiviranja se je izkazalo, da je daleč največ število 
odgovorov, kar 22, dobil dejavnik višine zaslužka, kar je tudi v skladu s pričakovanji in je 
razvidno iz Grafa 6-2. Pomeni, da je 22 anketirancev izmed 26-ih izbralo ta dejavnik kot 
enega izmed najpomembnejših, kar pomeni 84% anketirancev. Sledijo dejavniki kot so odnosi 
s sodelavci in samouresničitev osebnih ciljev. Na koncu lestvice se nahaja dejavnik ugleda in 
statusa delovnega mesta, ter razporeditve in fleksibilnosti delovnega časa. Rezultati 
prioritetne lestvice se dokaj usklajujejo z ocenjevanjem dejavnikov motiviranja in je vrstni red 
z rahlimi odstopanji identičen.  
 
 
Pomembnost zaslužka za motivacijo zaposlenih 
 
Hipoteza 1 se glasi:  
Zaslužek je za motivacijo zaposlenih med različnimi dejavniki najpomembnejši. 
 
Rezultati ankete kažejo, da je izmed štirinajstih možnih dejavnikov pomembnih za delo in 
zaposlite višina zaslužka izbrana za najpomembnejši dejavnik. Hkrati je ta dejavnik prejel tudi 
najvišjo povprečno oceno.  
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Iz tega lahko sklepamo, da je višina zaslužka še vedno najpomembnejši dejavnik motivacije v 
Podjetju X. To se sklada tudi z motivacijskim programom, ki ga Podjetje X oblikuje za 
zaposlene s tržnega področja dela, kar je vsekakor potrebno vzeti v obzir pri analizi teh 
rezultatov. Zanimivo je, da kot najpomembnejši dejavniki sledijo odnosi s sodelavci, 
samouresničevanje osebnih ciljev ter pohvale in priznanja za opravljeno delo. Identično, kot 
pri ocenjevanju dejavnikov, so najnižje mesto zasedli dejavniki ugleda delovnega mesta, 
razpored in fleksibilnost delovnega časa ter delovni pogoji.         
 
Zanimiv je vrstni red, saj dejavnik višine zaslužka, po Maslow-ovi teoriji spada med primarne 
potrebe in v skladu s tem zadovoljuje osnovne življenjske potrebe. Sledijo dejavniki, ki segajo 
v najvišje kategorije potreb, kot so potrebe po samouresničevanju, samospoštovanju, in 
socialne potrebe.  
 
 
Stabilnost zaposlitve kot dejavnik motivacije 
 
Hipoteza 2 se glasi: 
Stabilnost zaposlitve je pomemben dejavnik za  motivacijo zaposlenih. 
 
Varnost in stabilnost zaposlitve je na splošno zelo pomemben dejavnik za zaposlene, saj jim 
zagotavlja stalni vir preživetja. Običajno ima vsak nelagoden občutek ob misli na menjavo 
zaposlitve, oziroma strah pred izgubo dela. Podobne rezultate smo pričakovali pri anketi, 
vendar so samo štirje anketiranci odgovorili, da je varnost in stabilnost zaposlitve eden izmed 
pomembnih dejavnikov. Dejansko se uvršča v sredino lestvice najpomembnejših dejavnikov 
zaposlitve, kar je pod pričakovanji.       
 
Ta rezultat lahko komentiramo predvsem s stališča, da se zaposleni v Podjetju X počutijo in 
smatrajo, da je njihova zaposlitev relativno stabilna in varna. Dejstvo je, da v zadnjih štirih 
letih ni bilo veliko fluktuacije in odhodov zaposlenih iz Podjetja X. Vsi odhodi so bili na 
lastno željo in odhodov zaradi slabih rezultatov ni bilo. Velika je tudi možnost zaposlitve pri 
konkurenci ali drugih podobnih podjetjih. Navedena dejstva so prispevala k temu, da so 
zaposleni v Podjetju X ocenili, da so nekateri drugi dejavniki pomembnejši, in jih tudi višje 
ocenili. 
 
 
6.2  Dejavniki organizacijske kulture  
 
V drugem sklopu vprašanj so anketiranci odgovarjali na vprašanje strinjanja z nekaterimi 
trditvami glede organizacijske kulture v Podjetju X. S pomočjo odgovorov na vprašanja iz 
tega sklopa nameravam obravnavati področje vpliva in povezave organizacijske kulture in 
motivacijskih dejavnikov. Iz teh odgovorov predvidevam dobiti rezultate za analizo hipoteze 
številka 3.  
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Analiza rezultatov ocenjevanja trditev glede organizacijske kulture je pokazala, da so 
zaposleni kot pomembne dejavnike zelo visoko ocenili prepoznavno lastno podobo in ugled, 
prevzem kulture od matičnega podjetja, vizije in vrednote, vzpodbujanje doseganja ciljev in 
kulturo visokih dosežkov (glej Graf 6-3). Te vrednote so v povprečju ocenjene v območju od 
4,23 do 4,46 točk. Vsi dejavniki organizacijske kulture so dobili relativno visoke povprečne 
ocene v območju od 3,24 do 4,46 točk.  
 
Rezultati T- testa kažejo, da je prvih pet dejavnikov v območju Sig(1) > 0,05. Pomeni, da 
statistično razlika ni potrjena in s tem statistično ne moremo zagotoviti, da so povprečne 
vrednosti dejavnikov statistično pomembnejše (rezultati v Prilogi). Za ostale dejavnike lahko 
zagotovimo, da so statistično manj pomembni od najvišjega ocenjenega dejavnika, da ima 
podjetje prepoznavno lastno podobo in ugled.     
 
 
Graf 6-3: Povprečja odgovorov na drugi sklop vprašanj; Dejavniki organizacijske kulture 
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Vir: Anketna raziskava 
 
Zanimivo je, da so najvišja mesta zasedle lastnosti, kot so vizije in kulturne vrednote Podjetja 
X kot takega, ki jih goji, neguje in širi med zaposlene in širšo okolico. To je vsekakor izredno 
pomembno za zunanji ugled, podobo in pozicioniranje podjetja kot takšnega, saj na ta način 
sporoča in komunicira z okolico in zaposlenimi. Šele tem dejavnikom sledijo vrednote in 
elementi organizacijske kulture, ki se nanašajo direktno na zaposlenega in ga v tem kontekstu 
tudi vključujejo. Glede na visoke povprečne ocene dejavnikov lahko zaključimo, da so ti 
vseeno pomembni za zaposlene. 
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Tabela 6-2: Osnovni statistični podatki odgovorov na drugi sklop vprašanj; Dejavniki  
organizacijske kulture 
 

 Dejavniki organizacijske kulture Najmanjša 
vrednost 

Največja 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Standardna 
Deviacija 

Podjetje ima prepoznavno lastno podobo in ugled 3 5 4,46 0,65 

Kulturne vrednote so prevzete od matičnega podjetja 3 5 4,42 0,70 

Podjetje ima vizijo in vrednote 3 5 4,38 0,57 

Podjetje vzpodbuja doseganje ciljev in rezultatov 3 5 4,35 0,63 

Podjetje ima kulturo visokih dosežkov 2 5 4,23 0,76 

Uspešnost posameznika povečuje ugled v podjetju 2 5 3,88 0,91 

Kulturne vrednote podjetja pozitivno vplivajo na moje delo 2 5 3,81 0,69 

Obstajajo interna pravila vedenja in odnosov 2 5 3,73 1,00 

Cilje lažje dosegam zaradi organizacijskih kulturnih 
vrednot 2 5 3,65 0,75 

Delo lažje opravljam, ker delam v mednarodnem podjetju 2 5 3,62 0,90 

Cenjena je osebna inovativnost in lastne ideje 2 5 3,62 0,98 

Spodbujeno je skupinsko reševanje problemov 2 5 3,46 0,95 

Kot skupina delujemo usklajeno 2 5 3,27 1,04 

 
Vir: Anketna raziskava 
 
 
Pri oceni standardne deviacije v drugem sklopu vprašanj (Tabela 6-2) so rezultati identični kot 
pri prvem. Razvidno je, da se standardna deviacija v povprečju veča s padanjem vrednosti 
odgovorov. Stališče zaposlenih je najbolj enotno za najbolje ocenjene dejavnike.    
 
Analiza prioritetne lestvica dejavnikov organizacijske kulture kaže, da je daleč največ število 
odgovorov (kar 18) dobil dejavnik vzpodbujanja za doseganje ciljev in rezultatov, kar 
pomeni, da ga je izbralo skoraj 70% anketiranih (glej Graf 6-4). Sledijo mu dejavniki kot so 
prepoznavna lastna podoba in ugled, kultura visokih dosežkov, ter vizija in vrednote Podjetja 
X.   
 
Rezultati so tu identični kot pri ocenjevanju dejavnikov, saj so v obeh primerih med prvimi 
štirimi trije enaki, vendar različno uvrščeni. Vsebinsko smo torej v obeh primerih dobili 
identične rezultate. Iz same ankete se je izkazalo tudi, da samo delovanje v mednarodnem 
podjetju za zaposlene ne prinaša nekaterih bistvenih prednosti ali ugodnosti. Za zaposlene je 
pomembno, da ima to podjetje kot takšno močno organizacijsko kulturo, kar so zaposleni 
ocenili bolje .       
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Graf 6-4: Izbrani najpomembnejši dejavniki v drugem sklopu vprašanj; Dejavniki   
                 organizacijske kulture 
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Vpliv organizacijske kulture na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih 
 
Hipoteza 3 se glasi: 
Močna organizacijska kultura mednarodnih podjetij pozitivno vpliva na zadovoljstvo in  
motivacijo zaposlenih, 
 
Podjetja, ki imajo močno organizacijsko kulturo, jo usmerjajo na način, da je le-ta na zelo 
visokem nivoju in je interno v podjetju, kakor tudi v javnosti pozitivno sprejeta. Z njo 
direktno podajajo in izražajo specifične cilje v povezavi z vedenjem in vrednotami.  
 
Na splošno so dejavniki organizacijske kulture dobili visoke ocene in so s tega stališča za 
zaposlene pomembni. Najvišje so bili ocenjeni dejavniki organizacijske kulture, ki spodbujajo 
doseganje ciljev, imajo prepoznavno lastno podobo in ugled, ter kulturo visokih dosežkov.  
Tem dejavnikom sledijo vrednote in elementi organizacijske kulture, ki se nanašajo direktno 
na zaposlenega. Zaposleni se strinjajo, da je del organizacijskih kultur prevzetih od 
mednarodnega podjetja, vendar se je ta dejavnik po pomembnosti uvrstil v drugi del lestvice. 
Izkazalo se je, da za zaposlene ne prinaša nekaterih bistvenih prednosti samo delovanje v 
mednarodnem podjetju. Pomembno je, da ima to podjetje močno organizacijsko kulturo, kar 
so zaposleni ocenili bolje. S tega stališča je organizacijska kultura dejavnik, za katerega 
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zaposleni pozitivno ocenjujejo, da vpliva na lažje doseganje ciljev in s tem tudi vpliva na 
zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih.      
Če vzamemo v obzir raziskave opravljene v sklopu preverjanja dejavnikov kulture po 
Hofstedu, ugotovimo dve značilni spremembi. Socialna neenakost se je znižala zaradi 
globokih političnih, gospodarskih in socialnih sprememb v zadnjih petnajstih letih, kar se 
odraža tudi na spremembi nacionalne kulture. Kot družba smo postali mnogo bolj 
individualistični na kar posredno vpliva mednarodno podjetje s svojo organizacijsko kulturo.   
 
 
6.3  Dejavniki ciljev  
 
Tretji sklop vprašanj se je navezoval na področje določevanja in povezave osebnih ciljev s 
cilji podjetja. Anketiranci so odgovarjali na vprašanje strinjanja z nekaterimi trditvami glede 
določevanja in povezav osebnih poslovnih ciljev s cilji Podjetja X. Iz teh odgovorov 
predvidevam dobiti rezultate za analizo hipoteze 4.   
 
Analiza rezultatov ocenjevanja trditev glede dejavnikov ciljev je pokazala, da so zaposleni kot 
pomembne dejavnike zelo visoko ocenili povezave osebnih ciljev s cilji Podjetja X, kjer se 
kaže tudi tesna povezava. Dejavniki ciljev, kot so poznavanje potrebnih aktivnosti za 
doseganje osebnih poslovnih ciljev, nagrajevanje glede na dosežene rezultate, poznavanje 
ciljev podjetja ter skladnost osebnih ciljev, so se uvrstili med prvih pet v povprečju najbolje 
ocenjenih dejavnikov v območju ocen od 4,12 do 4,42 točk, kar je prikazano v Grafu 6-5. 
Vsekakor pa je največ točk dosegla trditev oziroma dejavnik, da previsoki osebni cilji delujejo 
nemotivacijsko. Razloge za to bom navedel v komentarju v naslednjem poglavju. Najnižje 
povprečne ocene sta dobila dejavnika oziroma trditve, da bi enake rezultate dosegli s fiksnim 
sistemom nagrajevanja in da se lahko dogovarjamo in usklajujemo glede na določitev višine 
osebnih poslovnih ciljev.  
 
Rezultati T - testa kažejo, da je prvih šest dejavnikov v območju Sig(1) > 0,05. Pomeni, da 
statistično razlika ni potrjena in s tem statistično ne moremo zagotoviti, da so povprečne 
vrednosti dejavnikov statistično pomembnejše (rezultati v Prilogi). Za ostale dejavnike lahko 
zagotovimo, da so statistično manj pomembni od najvišjega ocenjenega dejavnika ter, da ima 
podjetje prepoznavno lastno podobo in ugled.  
 
Pri analizi standardne deviacije, ki je prikazana v Tabeli 6-3 se izkaže, da so vrednosti 
odgovorov izredno razpršene. Odgovor, ki ima najvišjo povprečno oceno 4,46 ima tudi zelo 
veliko standardno deviacijo in ocene v območju od 1 – 5. V tem sklopu odgovorov v 
povprečju, kljub relativno visokim povprečnim ocenam, zasledimo veliko odstopanje med 
najvišjo in najmanjšo oceno. Vzrok je lahko, da je nekdo izmed anketirancev napačno 
interpretiral vprašanja. Vseeno pa bilo to področje lahko predmet bolj poglobljenih raziskav, 
da bi pojasnili odstopanja kljub visokim povprečnim ocenam. Zanimivo je, da ima najslabše 
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ocenjeni dejavnik relativno majhno vrednost standardne deviacije, kar pomeni, da so bili vsi 
zaposleni dokaj enotnega mnenja glede tega dejavnika. 
 
Graf 6-5: Povprečja odgovorov na tretji sklop vprašanj; Dejavniki ciljev 

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Povprečna ocena

Na določitev višine osebnih ciljev se lahko dogovarjam in usklajujem
Enake rezultate bi dosegel s fiksnim sistemom nagrajevanja

Osebni cilji so mi pomembnejši od skupinskih
Obveščen sem o odločitvah podjetja

Svoje poslovne rezultate lahko spremljam
obveščen sem o poslovnih rezultatih podjetja

Motivacija v podjetju je vezana na sisitem nagrajevanja
Moji osebni cilji so v skladu s cilji podjetja
Način motiviranja izboljšuje kvaliteto dela

Cilji podjetja so mi znani
Nagrajen sem glede na dosežene rezultate

Poznam potrebne aktivnosti za doseganje osebnih ciljev
Previsoki osebni cilji delujejo nemotivacijsko

D
ej

av
ni

ki
 c

ilj
ev

Povprečja odgovorov na 3. sklop vprašanj
Dejavniki ciljev

 
Vir: Anketna raziskava 
 
Tabela 6-3: Osnovni statistični podatki odgovorov na tretji  sklop vprašanj; Dejavniki  

 ciljev 
 

 Dejavniki ciljev Najmanjša 
vrednost 

Največja 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Standardna 
Deviacija 

Previsoki osebni cilji delujejo nemotivacijsko 1 5 4,46 0,90 

Poznam potrebne aktivnosti za doseganje kvote 2 5 4,42 0,81 

Nagrajen sem glede na dosežene rezultate 2 5 4,38 0,80 

Cilji podjetja so mi znani 3 5 4,35 0,56 

Način motiviranja izboljšuje kvaliteto dela 2 5 4,35 0,80 

Moji osebni cilji - kvota so v skladu s cilji podjetja  2 5 4,12 0,71 

Motivacija v podjetju je vezana na sistem nagrajevanja 3 5 4,08 0,74 

Obveščen sem o poslovnih rezultate podjetja 2 5 4,00 0,80 

Svoje poslovne rezultate lahko spremljam 1 5 3,77 1,14 

Obveščen sem o odločitvah podjetja 2 5 3,65 0,85 

Osebni cilji so mi pomembnejši od skupinskih 1 5 3,35 1,13 

Enake rezultate bi dosegel s fiksnim sistemom nagrajevanja  1 5 2,00 0,94 

Na določitev višine kvote se lahko dogovarjam in usklajujem 1 3 1,54 0,71 

Vir: Anketna raziskava 
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Pri analizi izbire najpomembnejših dejavnikov osebnih poslovnih ciljev s cilji Podjetja X se 
izkaže, da so zaposleni kot najpomembnejše dejavnike ocenili tiste, ki so neposredno vezani 
na nagrajevanje (glej Graf  6-6). Tako je največje število odgovorov dobil dejavnik, da je 
zaposleni nagrajen glede na dosežene cilje. Ta predstavlja 17 odgovorov, kar je 65% 
anketirancev.   
 
 
Graf 6-6: Izbrani najpomembnejši dejavniki v tretjem sklopu vprašanj; Dejavniki ciljev 
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Rezultati povprečne ocene ter izbira najpomembnejših dejavnikov ciljev pokažejo naslednja 
spoznanja: 
 

• obstaja močna povezava med poslovnimi cilji Podjetja X in osebnimi poslovnimi 
cilji zaposlenih, česar se le-ti zavedajo in pozitivno sprejemajo, 

• problematično je vsakoletno dodeljevanje osebnih poslovnih ciljev, na katerih delitev 
imajo zaposleni zelo malo vpliva in so lahko nemotivacijski v primeru, da zaposleni 
oceni, da so previsoki, 

• pozitivno je sprejet sistem nagrajevanja glede na osebne dosežene rezultate, ki ga 
zaposleni sprejemajo, hkrati pa so zelo nizko ocenili trditev, da bi enake rezultate 
dosegli s fiksnim sistemom nagrajevanja 
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Povezljivost osebnih poslovnih ciljev s cilji podjetja 
 
Hipoteza 4 se glasi: 
Osebne poslovne cilje zaposleni povezujejo s cilji podjetja.  
 
Anketirani zaposleni so pri ocenjevanju trditev glede dejavnikov ciljev ocenili, da je zelo 
pomemben dejavnik povezave osebnih ciljev s cilji Podjetja X, kjer se kaže tudi tesna 
povezava. Dejavniki ciljev, kot so poznavanje potrebnih aktivnosti za doseganje osebnih 
poslovnih ciljev, nagrajevanje glede na dosežene rezultate, poznavanje ciljev podjetja, ter 
skladnost osebnih ciljev, so se uvrstili med prvih pet v povprečju najbolje ocenjenih 
dejavnikov. Največ točk je dosegel dejavnik, da previsoki osebni cilji delujejo 
nemotivacijsko.  Trditev, da zaposleni povezujejo osebne cilje in rezultate s cilji Podjetja X 
lahko podkrepimo z ugotovitvijo, da je dejavnik oziroma trditev, da bi enake rezultate dosegel 
s fiksnim sistemom nagrajevanja prejel najnižjo vrednost. Pomeni, da se tudi v smislu 
motiviranja in nagrajevanja zaposleni identificirajo s svojimi osebnimi poslovnimi cilji, ki so 
vezani tudi na cilje Podjetja X.   
 
Pri analizi izbire najpomembnejših dejavnikov osebnih poslovnih ciljev s cilji Podjetja X se 
izkaže, da so zaposleni kot najpomembnejše dejavnike ocenili tiste, ki so neposredno vezani 
na nagrajevanje.  Pri tem je problematično dejstvo, da zaposleni nimajo vpliva na vsakoletno 
dodeljevanje osebnih poslovnih ciljev, kar deluje nemotivacijsko. 
 
 
6.4  Dejavniki nagrajevanja  
 
V četrtem sklopu vprašanj so anketiranci odgovarjali na vprašanja, ki obravnavajo področje 
povezave nagrajevanja in doseganja osebnih ciljev. S pomočjo odgovorov na vprašanja iz tega 
sklopa nameravam obravnavati področje povezave nagrajevanja in doseganja osebnih ciljev in 
iz teh odgovorov predvidevam dobiti rezultate za analizo hipoteze 5. 
 
Analiza rezultatov ocenjevanja dejavnikov nagrajevanja je pokazala, da so zaposleni najvišje 
ocenili naslednje dejavnike nagrajevanja: dodatni program za povečanje socialne varnosti, 
nagrajevanje vezano na doseganje osebnih ciljev, ostale nagrade in način nagrajevanja 
spodbujajo doseganje ciljev in  delujejo motivacijsko. Ti dejavniki so v povprečju ocenjeni v 
območju od 1,96 do 4,27 točk (glej Graf 6-7). Najnižje ocene sta dobila dva dejavnika, in 
sicer službeni avtomobil in interni odkup delnic, kar zaposleni ne smatrajo kot velik dejavnik 
nagrajevanja in motiviranja. 
 
Analiza rezultatov T-testa kažejo (glej Prilogo), da je prvih šest dejavnikov v območju Sig(1) > 
0,05. Pomeni, da statistično razlika ni potrjena in s tem statistično ne moremo zagotoviti, da 
so povprečne vrednosti dejavnikov statistično pomembnejše. Za ostale dejavnike lahko 
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zagotovimo, da so statistično manj pomembni od najvišjega ocenjenega dejavnika, da bi 
uvedli dodaten program za povečanje socialne varnosti. 
 
Graf 6-7: Povprečja odgovorov na četrti sklop vprašanj; Dejavniki nagrajevanja 
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Tabela 6-4: Osnovni statistični podatki odgovorov na četrti sklop vprašanj; Dejavniki  
                     nagrajevanja 
 

 Dejavniki nagrajevanja Najmanjša 
vrednost 

Največja 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Standardna 
Deviacija 

Ostale nagrade (bonusi,...) delujejo vzpodbujevalno 3 5 4,23 0,71 
Uvedel bi programe dodatnega pokojninskega zavarovanja in 
ostale za povečanje socialne varnosti 3 5 4,27 0,72 

Nagrajevanje je neposredno vezana na doseganje osebnih 
cilje                                                                                          3 5 4,19 0,57 

Način nagrajevanja spodbuja doseganje ciljev in deluje 
motivacijsko 3 5 3,92 0,69 

Sistem nagrajevanja me spodbuja k delu 2 5 3,88 0,86 

Sistem nagrajevanja je obsežen in težko razumljiv 2 5 3,88 0,95 

Delo in zaposlitev v podjetju mi pomeni tudi socialni status 2 5 3,85 0,88 

Z zaslužkom iz dela lahko zadovoljim svoje potrebe 3 5 3,69 0,68 

Zaslužek  je ustrezen vloženemu delu 2 5 3,46 1,07 

Zaslužek je ustrezen razmeram na trgu 2 5 3,12 0,91 

Točno lahko določim nagrado glede na dosežene rezultate  1 4 2,73 1,08 

Službeni avto smatram kot element nagrade 1 5 2,46 1,17 

Možnost internega nakupa delnic spodbuja moje delo 1 3 1,96 0,92 

 
Vir: Anketna raziskava 
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Ocena standardne deviacije v četrtem sklopu vprašanj (Tabela 6-4) poda identične rezultate 
kot pri prvem in drugem. Standardna deviacija se v povprečju veča s padanjem povprečne 
vrednosti odgovorov. Stališče zaposlenih je najbolj enotno šele za tretje uvrščeni odgovor.   
 
 
Graf  6-8: Izbrani najpomembnejši dejavniki v tretjem sklopu vprašanj; Dejavniki 
                 nagrajevanja 
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Analiza prioritetne lestvica dejavnikov (Graf: 6-8) nagrajevanja kaže identične rezultate kot 
pri analizi rezultatov ocenjevanja dejavnikov nagrajevanja, le vrstni red prvih štirih je 
drugačen. Pri analizi prioritetne lestvice dejavnikov je največ odgovorov prejel dejavnik, da je 
nagrajevanje neposredno vezano na doseganje osebnih ciljev, ki je prejel 17 odgovorov, kar 
predstavlja 65% anketirancev. Sledijo mu dejavniki, ki so tesno povezani med nagrajevanjem 
in doseganjem osebnih ciljev, kot so: ostale nagrade delujejo vzpodbujevalno, sistem 
nagrajevanja me vzpodbuja k delu ter način nagrajevanja spodbuja doseganje ciljev in deluje 
motivacijsko. Med te dejavnike se je na tretje mesto vrinil dejavnik uvedbe dodatnih 
programov za povečanje socialne varnosti. Najmanj pomembni dejavniki nagrajevanja so bili 
po rezultatih analize prioritetne lestvice možnost internega odkupa delnic, obsežnost in težka 
razumljivost sistema nagrajevanja ter službeni avtomobil.     
 
Komentar k rezultatom povprečne ocene ter izbira najpomembnejših dejavnikov nagrajevanja 
pokažejo naslednja spoznanja: 
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• sistem nagrajevanja je tesno povezan z doseganjem osebnih ciljev in rezultatov ter 

deluje vzpodbujevalno in motivacijsko, 
• velik poudarek je na zagotavljanju in povečanju socialne varnosti, ki je kljub 

razmeroma ugodnemu, vendar ne povsem stabilnemu delovnemu okolju močan 
dejavnik, 

• celotni sistem nagrajevanja je težko razumljiv, kljub temu, da ga zaposleni pozitivno  
sprejemajo in ocenjujejo, da deluje motivacijsko,   

• program internega odkupa delnic ni zanimiv, 
• službeno vozilo se smatra že kot potreba v skladu z delovnim mestom in je v skladu s 

tem razumska zahteva in ne predstavlja dodatnega motivacijskega faktorja.  
 
 
 
Nagrajevanje in doseganje osebnih ciljev 
 
Hipoteza 5 se glasi: 
 Nagrajevanje je neposredno vezano na doseganje osebnih ciljev, kar deluje motivacijsko.      
   
Iz rezultatov ankete je razvidno, da zaposleni v tržnem oddelku Podjetja X pozitivno 
sprejemajo model motiviranja in nagrajevanja glede na doseganje poslovnih ciljev. Najvišje 
se je uvrstil dejavnik nagrajevanja, ki je neposredno vezano na doseganje osebnih ciljev, 
sledijo mu dejavniki, ki so tesno povezani z nagrajevanjem in doseganjem osebnih ciljev, kot 
so: ostale nagrade delujejo vzpodbujevalno, sistem nagrajevanja me vzpodbuja k delu ter 
način nagrajevanja me spodbuja k doseganju ciljev in deluje motivacijsko. Pomembno je 
ocenjen tudi dejavnik zagotavljanja socialne varnosti. Najmanj pomembni dejavniki 
nagrajevanja so bili dejavniki internega odkupa delnic, obsežnost in težka razumljivost 
sistema nagrajevanja, ter službeni avtomobil.     
 
Doseganje osebnih ciljev je za zaposlene motivirajoče ne samo zaradi zaslužka, temveč se s 
tem zadovoljijo tudi potrebe višjih nivojev, kot so osebno zadovoljstvo, prepoznavnost in 
ugled. Vse to je povezano tudi z organizacijsko kulturo in vrednotami v Podjetju X. S 
povezavo osebnih poslovnih ciljev in ciljev podjetja, kar smo že ugotovili pri hipotezah 3 in 
4. Zanimivo je, da sta dejavnika, kot sta uporaba službenega avtomobila in možnost internega 
odkupa delnic, zelo nizko ocenjena in se dejansko uvrščata kot dejavnika motivacije. 
Zaključimo lahko, da je sistem nagrajevanja tesno povezan z doseganjem osebnih ciljev in 
rezultatov ter deluje vzpodbujevalno in motivacijsko. 
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6.5 Predlogi za povečanje učinkovitosti sistema motiviranja in nagrajevanja 
 
Na osnovi rezultatov in analiz so v nadaljevanju nekateri predlogi za management Podjetja X, 
ki  bodo lahko še izboljšali pristop k motiviranju zaposlenih. Predlogi so bili pripravljeni na 
osnovi rezultatov ankete in programa motiviranja zaposlenih v tržnem oddelku Podjetja X.  
 
Kot analizo sistema motivacije in nagrajevanja lahko najprej predstavimo nekatere ugotovitve 
glede poglavitnih karakteristik sistema motivacije, ki predstavljajo pozitivni pristop in 
prednosti tega sistema motivacije: 
 

1. Osebni pristop z določanjem ciljev in nalog vsakega posameznika, ki se povezuje s 
cilji celotnega podjetja. Celotni sistem je v naprej določen in posredovan vsakemu 
posamezniku za konkretno časovno obdobje. 

2. Močna povezava nagrajevanja po učinku z merjenjem doseganja ciljev (angl.: 
Performance Management System), ki je ključno merilo uspešnosti. Nagrajevanje je 
mnogokrat bolj odvisno od uspeha posameznika in prispevku v teamu, kot pa 
formalni kategorizaciji delovnega mesta. 

3. Podpira in motivira delo v teamih, kar je podprto tako v organizacijski strukturi, 
kakor tudi v sistemu motiviranja in nagrajevanja.  

4. Spodbuja delovanje posameznika s cilji podjetja in kulturo visokih dosežkov, 
oziroma (angl.: High performance Culture), kar je eden izmed najpomembnejših 
elementov, organizacijske kulture Podjetja X. Zaposlitev pri podjetju, ki ima razvito 
dolgoročno vizijo in močno pozicijo na tržišču deluje pozitivno. Ta element je 
potrebno okrepiti v smislu zavesti in motivacije zaposlenih. 

5. Zaposleni v tržnem oddelku pozitivno sprejemajo sistem motiviranja in nagrajevanja  
in delujejo s ciljem njihove izpolnitve. 

6. V nekaterih primerih se elementi poslovnega odločanja spustijo na prvi nivo 
zaposlenih, kar deluje pozitivno. Poveča se občutek pomembnosti in odgovornosti.  

 
Vsekakor pa smo v sistemu motiviranja in nagrajevanja našli tudi pomanjkljivosti, ki so v 
večini primerih bolj izvedbene narave, kot sistemske. Poglavitna področja, ki predstavljajo 
slabosti tega sistema in so lahko predmet izboljšave so: 
 

1. Kritični element tega sistema je obširnost in pravilna komunikacija do zaposlenih. 
Izkazalo se je, da je sistem motiviranja in nagrajevanja v določenem obsegu nejasen, 
preobširen in nerazumljiv nekaterim zaposlenim. Model za izračun stimulativnega 
nagrajevanja je v nekaterih primerih preveč zapleten in težaven za razumevanje.  
Rešitev bi bila poenostavitev tega sistema z možnostjo večjega vpliva lokalnega 
managementa na oblikovanje nekaterih kriterijev. S tem bi dosegli predvsem večje 
razumevanje sistema s strani zaposlenih, managerji pa bi pridobili povratne 
informacije.  
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2. Zaposleni nimajo možnosti vpliva na postavitev osebnih ciljev, kar je domena 
Podjetja X. Osebni cilji so mnogokrat zelo visoki in pogojeni z zunanjimi vplivi, na 
katere zaposleni nimajo možnosti vplivanja. To ima lahko negativni vpliv na 
zaposlene in ne deluje motivacijsko. Posebno vlogo pri odnosu do tega problema ima 
tudi nezaupanje pred prevzemom odgovornosti in izogib negotovosti, ki je za 
slovensko področje relativno visoko pozicioniran kulturni element.  

3. Dejavniki, kot so uporaba službenega vozila, možnost internega odkupa delnic, 
splošni delovni pogoji in status delovnega mesta, ne predstavljajo močnih dejavnikov 
motivacije. Ti dejavniki, razen možnosti internega odkupa delnic, morajo biti sami 
po sebi zagotovljeni in tudi ne predstavljajo konkurenčne prednosti pred 
zaposlitvami v sorodnih podjetjih. Ti dejavniki so enostavno predpogoj in zahteva za 
izvajanje delovnih obveznosti, za kar mora management vseeno skrbeti.    

4. Zelo priporočljivo bi bilo delovanje v smeri povečanja socialne varnosti ter uvedbe 
dodatnih programov za njeno povečanje, kot na primer možnosti uvedbe programa 
drugega pokojninskega stebra in podobo. S tem bi povečali občutek varnosti in 
zadovoljstvo zaposlenih. 

5. Management podjetja bi lahko razmislil o dodatnih motivacijskih elementih, ki bi bili 
pripravljeni z lokalnimi specifikami in možnostmi ter bi bili izven uradnega 
programa motiviranja mednarodnega podjetja. Usmerjeni in podkrepljeni bi morali 
biti z bolj socialnimi in družabnimi elementi. S tem bi dosegli povečanje pripadnosti 
teamom, povečanje zadovoljstva zaposlenih in znižanje napetosti iz vsakodnevnih 
stresnih situacij.   

6. Management bi lahko v motivacijske namene v večji meri izkoristil in okrepil 
elemente organizacijske kulture, ki delujejo pozitivno na zaposlene. Podjetje, ki ima 
razvito dolgoročno vizijo in močno pozicijo na tržišču deluje pozitivno na 
samozavest in motivacijo zaposlenih.  

7. Večji poudarek bi bilo potrebno podati tudi ne-finančnemu sistemu nagrajevanja ter 
sistemu osebne rasti in razvoja. To sta področji, kjer lahko z manjšimi stroški za 
podjetje dosežemo velike učinke na motivaciji zaposlenih.  

8. Potrebno bi bilo povečati interno komunikacijo do zaposlenih na dveh področjih: pri 
poslovnih odločitvah managementa ter strategiji in dolgoročnih ciljih Podjetja X. S 
tem bi dosegli večjo obveščenost, zaposleni bi lažje delovali, poleg tega bi imeli 
večji občutek pomembnosti in soodločanja.  

 
Podjetje X je glede na svojo mednarodno organiziranost oblikovalo sistem motivacije in 
nagrajevanja, ki je transparenten po celotnem svetu, z upoštevanjem lokalnih posebnosti, kot 
so zakonodaja, kulturne posebnosti in nekatere norme. Motivacija in predvsem nagrajevanje 
je usklajeno s planiranjem in cilji podjetja za obdobje enega leta, ki je tudi fiskalno obdobje.  
 
Kljub zahtevnim ciljem, ki jih Podjetje X dodeli zaposlenim, ima sistem nagrajevanja in 
motivacije še vedno mnogo možnosti za zadovoljevanje potreb zaposlenih. 
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7. Zaključek  
 
Raziskovanje motivacije je aktualno že več desetletij. Najrazličnejše teorije so poskušale 
izboljšati razumevanje principa motiviranja in dejstvo kako nagrajevanje vpliva na vedenje in 
uspešnost zaposlenih. Tako je bilo razvitih veliko teorij, ki so vsaka na svoj način obravnavale 
problematiko in prispevale k razumevanju tega področja. V današnjem času so raziskave 
usmerjene predvsem v način motiviranja zaposlenih in njihovo doseganje ciljev v povezavi z 
delovanjem, uspešnostjo in razvojem podjetja.   
 
Osnovno pravilo motivacije je individualni pristop, saj vsakega zaposlenega lahko smatramo 
kot individuma z različnimi potrebami, zahtevami, željami in cilji. Iz tega stališča bo tudi vsak 
posameznik lahko določene motivacijske elemente drugače dojel in tudi njihov učinek je 
lahko različen. Tudi čustva in čustvena inteligenca so tu pomemben dejavnik, saj posamezniki 
informacije različno obdelajo in uporabijo. 
 
Glede na nekatera teoretična izhodišča smatram in predvidevam, da je v posameznih 
konkretnih primerih motiviranja težko uporabiti izključno eno motivacijsko teorijo in da so 
takšni primeri redki. Za poglobljen opis nekega motivacijskega primera smatram, da je 
potrebno upoštevati zaključke različnih motivacijskih teorij in jih ustrezno prilagoditi. Razlog 
je predvsem ta, da smo ljudje miselna in socialna bitja in se med seboj razlikujemo. Hkrati 
moramo upoštevati razvoj družbe kot takšne in z njim povezane vrednote.   
 
Veliko vlogo pri motiviranju zaposlenih imajo managerji, saj oni neposredno vodijo 
zaposlene in tudi najbolje poznajo njihove potrebe in pristop k delu. Uspešen manager 
neprestano analizira delovne pogoje in razmere ter išče ustrezne poti in dejavnike za 
izboljšave in dodatne elemente za motivacijo zaposlenih in njihov osebni razvoj. Drugi zelo 
pomembni element pri motiviranju in nagrajevanju zaposlenih so vsekakor vezani stroški za 
izvajanje sistema motiviranja. Tu morajo managerji oceniti predvsem razmerje, oziroma 
korist sistema motiviranja in nagrajevanja v primerjavi z doseženimi poslovnimi rezultati ter 
določiti kakšen vpliv bo to imelo na dolgoročno uspešnost poslovanja, kakor tudi posredno na 
zadovoljstvo kupcev.  
 
Pri oblikovanju ustreznega sistema motiviranja in nagrajevanja je pomembno, da podjetje 
razumno usklajuje različne vrste nagrad, kot so zunanje denarne in ne-denarne, kakor tudi 
notranje, kot so osebni razvoj ter vloga in pomembnost zaposlenega. Velikokrat ne-denarna 
nagrada doseže ob pravem času zelo velik učinek. Primer je lahko javno izrečena pohvala, ki 
zaposlenim zagotavljajo dostojanstvo, občutek zadovoljstva ob uspehu in priznanje, da je 
njegovo delo cenjeno.    
 
Eden izmed temeljev za povečanje uspešnosti in učinkovitosti so torej zaposleni, njihova 
kultura in organizacijska kultura podjetja. Pomeni, da mora kultura podjetja za povečanje 
uspešnosti in učinkovitosti podjetja zadostiti zahtevam podjetja kot celote in omogočiti 
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zaposlenim, da zadovoljijo njihove individualne potrebe. Predvsem tako imenovane močne 
organizacijske kulture imajo močan vpliv na uspešnost poslovanja podjetja, saj imajo 
neposredni učinek na vedenje zaposlenih v podjetjih. Postopek motiviranja zaposlenih v 
povezavi z organizacijsko kulturo je lahko dolgotrajni postopek in potrebujemo lahko več let, 
da ustvarimo ustrezno delovno okolje, ki na zaposlene deluje motivacijsko. Nasprotno lahko z 
nekaj nepremišljenimi ukrepi to zelo hitro podremo.  
 
Mednarodna podjetja, med njimi tudi s področja informacijskih tehnologij, so danes verjetno 
najbolj kompleksna oblika široko razširjene organizacije. S samim poslovanjem med 
produkti, trgi, nacijami in kulturami se mednarodno podjetje srečuje s problemi in situacijami, 
ki so verjetno bolj kompleksne in bolj razširjene od teh, s katerimi se srečujejo domača 
podjetja. Na eni strani se z globalizacijo odpirajo enormne poslovne možnosti, po drugi strani 
pa internacionalne sile ustvarjajo podjetniško okolje vedno bolj negotovo ter težje za 
predvidevati in kontrolirati. Pravilno ujemanje med organiziranostjo podjetja, okoljem, v 
katerem podjetje deluje ter cilji podjetja, je nujno za konkurenčni uspeh. Vsekakor pa želijo 
mednarodna podjetja imeti čimbolj enak, usklajen in transparenten model poslovanja in 
procesov, ki veljajo enako za celotno mednarodno podjetje.  
 
Vedno pogosteje je v mednarodnih podjetjih s področja informacijskih tehnologij opazen 
trend dajanja zaposlenim moč, svobodo, avtoriteto in informacije za odločevanje in popolno 
sodelovanje v podjetjih. S tem se pospeši hitrost, fleksibilnost, odločnost, krajšajo se 
odločitveni postopki in delovne operacije se hitreje izvajajo. Torej, zaposleni postane zelo 
pomemben člen v delovanju podjetja in zato se tudi področju motivacije posveča več 
pozornosti.  
 
Na osnovi teoretičnih spoznanj in opravljene ankete sem prišel do nekaterih zaključkov, ki 
odražajo tudi delovanje in pristope mednarodnih podjetij k motivaciji in odnosu do 
zaposlenih. Podjetje X je kot del mednarodnega podjetja glede na svojo organiziranost 
prevzelo in oblikovalo sistem motivacije in nagrajevanja, ki je transparenten po celotnem 
svetu z upoštevanjem lokalnih posebnosti, kot so zakonodaja in nekatere norme. Osrednji 
poudarek  je na motivaciji in nagrajevanju zaposlenih, ki je tesno povezano in usklajeno s 
planiranjem, ter cilji zaposlenih in podjetja za obdobje enega leta, ki je hkrati tudi fiskalno 
obdobje.  
 
Možnost zaslužka, oziroma denarna nagrada je poglavitni motivacijski dejavnik za zaposlene 
v tržnem oddelku. Sistem nagrajevanja temelji na sistemu plačila po uspehu (ang.: Payment 
for Performance), ki v osnovi temelji na dejanskih doseženih rezultatih posameznega 
zaposlenega in je individualno oblikovan. Podjetje X ima v te namene oblikovan tudi posebni 
program motivacije in nagrajevanja (ang.: Sales Incentive Plan), ki dejansko določa vse 
podrobnosti. Takšen sistem nagrajevanja in motivacije nudi zaposlenim mnogo možnosti za 
zadovoljevanje njihovih potreb in je kot takšen pozitivno sprejet. Ena izmed posebnosti je, da 
je ta sistem izredno individualno oblikovan in usmerjen. Razlog je predvsem ta, da je na ta 
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način možno doseči natančno opredelitev osebnih poslovnih ciljev posameznih zaposlenih, ki 
jih je možno meriti in spremljati ter na koncu tudi ustrezno nagraditi. To je v skladu tudi z 
ameriško kulturo, ki ima velik individualistični značaj.  
 
Analiza ankete opravljene v Podjetju X je pokazala, da so zaposleni z delom zadovoljni in 
tudi ustrezno motivirani za doseganje osebnih ciljev. Kar je zelo pomembno se izraža v visoka 
povezljivosti osebnih ciljev s cilji podjetja. Zaposlenim v Podjetju X so tudi zelo pomembni 
medsebojni odnosi in jih tudi zelo visoko cenijo in predstavljajo pomemben motivator. Glede 
na anketo, je zaslužek še vedno največji motivacijski dejavnik, kar je v skladu s 
predvidevanji. Razlog je predvsem ta, da v sedanji potrošniški družbi z denarjem lahko 
zadovoljimo večino potreb po Maslowovi hierarhiji potreb, vključno s samouresničitvijo.  
 
Seveda so tudi področja, kjer so potrebne izboljšave. To se nanaša predvsem na transparetnost 
in razumevanje motivacijskih programov in možnosti večjega vpliva lokalnega managementa 
na modifikacijo motivacijskih dejavnikov v planu ter možnosti večjega sodelovanja 
zaposlenih pri določanju osebnih poslovnih ciljev.  
 
Zaključimo lahko, da so organizacije in podjetja edinstvene s specifično organizacijsko 
kulturo in strukturo, z različno organizacijo in notranjimi procesi ter na koncu tudi različnimi 
zaposlenimi. Zato so tudi sistemi motiviranja in nagrajevanja specifični in posebni za 
posamezne vrste podjetij, oziroma celo za posamezna delovna mesta. V skladu s tem ne 
moremo posploševati nekaterih sistemov motiviranja in nagrajevanja, in jih enostavno 
kopirati.    
 
Na slovenskem področju so se podobni sistemi motivacije in nagrajevanja pojavili predvsem z 
ustanovitvijo različnih predstavništev tujih podjetij v Sloveniji ter s prevzemi in sodelovanji 
domačih podjetij s tujimi. V Sloveniji so se po ustanovitvi lastne države spremenile tudi 
kulturne vrednote, ki posredno vplivajo na sprejem in odnos do nekaterih motivacijskih 
dejavnikov, kar kažejo in potrjujejo tudi zadnje raziskave. Verjamem, da bi neka modificirana 
in prilagojena oblika takšnega sistema motivacije in nagrajevanja prišla v uporabo tudi v 
slovenska podjetja, saj bi z njim rešili marsikatero odprto vprašanje. Nekatera podjetja imajo 
podobne sisteme že vpeljane. Vsekakor pa je pri tem potrebno upoštevati tri osnovne 
elemente: uspešnost podjetja, zadovoljstvo zaposlenih in zadovoljstvo kupcev.     
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