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POVZETEK 

Medosebni odnosi so vpeti v naše celotno življenje in ga prežemajo, saj smo vsakodnevno v 

neprestanem stiku drug z drugim. So eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 

zadovoljstvo posameznikov pa tudi na uspešno izvajanje delovnih nalog in uspeh v podjetju. 

V raziskavi, opravljeni v 46 komunalnih podjetjih, smo preučevali povezanost čustvene 

inteligentnosti in medosebnih odnosov ter spremenljivk spol, starost in izobrazba z odnosi na 

delovnem mestu. Kot merski instrument smo za raziskavo uporabili anketni vprašalnik, 

razdeljen na tri raziskovalne sklope: 1) demografski podatki; 2) čustvena inteligentnost; 3) 

medosebni odnosi. Čustveno inteligentnost smo merili s pomočjo vprašalnika SSEIT (Schutte 

Self-report Emotional Intelligence Test), medosebne odnose pa s pomočjo vprašalnika WRC 

(Work Relationship Scale). Ugotovili smo povezanost čustvene inteligentnosti z 

zadovoljstvom z odnosom ter povezanost čustvene inteligentnosti s kritičnostjo ter z 

disciplino na delovnem mestu. Raziskava ni izkazala statistično pomembne razlike v 

medosebnih odnosih glede na spol, izobrazbo in na starost. 

Ključne besede: čustvena inteligentnost, medosebni odnosi, čustvena inteligentnost na 

delovnem mestu, zaposleni, komunalna podjetja, organizacija. 

SUMMARY 

As we are in constant contact with each other on a daily basis, interpersonal relationships are 

embedded and permeate our entire lives. Interpersonal relationships are one of the most 

important factors influencing the satisfaction of individuals and also the successful 

implementation of work tasks and success in the company. In a survey conducted in 46 utility 

companies, we investigated the relationship between emotional intelligence and interpersonal 

relationships, and the relationship between the variables gender, age, and education with 

workplace relationships. As a measurement instrument, we used a questionnaire divided into 

three research sets: 1) demographic data; 2) emotional intelligence; 3) interpersonal 

relationships. Emotional intelligence was measured using the SSEIT questionnaire (Schutte 

Self-report Emotional Intelligence Test), and for interpersonal relationships we used the WRC 

(Work Relationship Scale) questionnaire. We found an association of emotional intelligence 

with relationship satisfaction and an association of emotional intelligence with violence and 

criticism and discipline in the workplace. The study did not show statistically significant 

differences in interpersonal relationships regarding gender, presentation, and age. 

Key words: emotional intelligence, interpersonal relationships, emotional intelligence in the 

workplace, employees, utility companies, organization. 

UDK: 159.942:331.4(043.2) 
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1 UVOD 

Obstaja več teorij čustvene inteligentnosti, različni avtorji (Goleman 2001b; Saarni 1999; 

Schutte idr. 2001) pa domnevajo, da ima čustvena inteligentnost vlogo pri vzpostavljanju in 

vzdrževanju odnosov, da je ključni sestavni del družbenega razvoja in da prispeva h kakovosti 

medosebnih odnosov. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Čustveno inteligentnost Goleman (2001b, 338) opredeli kot sposobnost prepoznavanja, 

razumevanja in umetnost obvladovanja čustev v nas samih pa tudi v odnosu do drugih. 

Salovey in Mayer (1990, 12) čustveno inteligentnost razvrščata v pet skupin sposobnosti. V 

prvo skupino spadajo: zavedanje samega sebe in poznavanje lastnih čustev, opažanje in 

prepoznava občutkov, ki jih posameznik doživlja v različnih situacijah. Druga skupina 

sposobnosti vključuje obvladovanje lastnih čustev in prilagajanje različnim situacijam, pod 

tretjo spada vadba v obvladovanju posameznega čustva, da nas ta ne ovira v obvladovanju 

določenih situacij, naslednja skupina vključuje sposobnost zaznave in prepoznave čustev 

drugih ter sposobnost čustvovanja z drugimi. Zadnja skupina sposobnosti ponazarja 

uravnavanje odnosov, tj. sposobnost vzpostavitve in ohranjanja odnosov z drugimi.  

Podobno vlogo čustvene inteligentnosti prepozna tudi Diggins (2004, 34), ki trdi, da ima 

čustvena inteligentnost večjo vlogo kot 'tradicionalna inteligenca'; posamezniku pomaga pri 

zavedanju medosebnega sloga, prepoznavi in upravljanju vpliva čustev na misli in vedenje, 

razvijanju sposobnosti presoje družbene dinamike na delovnem mestu ter pri razumevanju, 

kako dobro upravlja odnose in kako lahko to veščino izboljša.  

Maxwell (2004, 26) nastanek odnosa vidi kot posledico skupnih teženj, želja in ciljev. Če 

želimo, da se medosebni odnos oblikuje in raste, ga je treba negovati, saj v nasprotnem 

primeru lahko razpade. V medosebnih odnosih je pomembno, da poteka izmenjava vlog 

subjekta in objekta, da si ustvarimo mnenje o drugem, prav tako pa dovolimo, da si drugi 

ustvari mnenje o nas. Pomemben del medosebnega odnosa pa je tudi sporazum, ki ustvari 

temelj za povezovanje, sporazumevanje in za usklajevanje. Predvsem je to pomembno v 

organizaciji, v kateri posameznik sodeluje s sodelavci in poskuša doseči zastavljene cilje. Kot 

ugotavlja Možina (2002b, 653), predstavljajo medosebni odnosi klimo, v kateri živijo in 

delujejo zaposleni, zato je za vsako podjetje pomembno zavedanje, kakšna je ta klima in tudi 

kaj bi bilo mogoče treba spremeniti za njeno izboljšanje.  

Na nastanek medosebnih odnosov na delovnem mestu avtorji (Kalish in Robins 2006; Song in 

Olshfski 2008; Obakpolo 2015) uvrščajo demografsko in delovno okolje, stopnjo zaupanja, 

organizacijsko kulturo, kompatibilnost, interese, izkušnje. Na medosebne odnose vplivajo tudi 

psihološke predispozicije in čustvena stabilnost, saj čustveno stabilni posamezniki, ki so 
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odprti, bolj socialni in asertivni, posedujejo tudi več samonadzora, tolerance in 

prilagodljivosti ter lahko z drugimi tvorijo bolj pozitivne odnose. Medosebni odnosi na 

delovnem mestu imajo lahko pozitiven ali negativen vpliv na posameznika pa tudi na 

organizacijo. Možina (2002b) navaja, da medosebni odnosi vplivajo na zadovoljstvo 

posameznika in uspešno izpolnjevanje delovnih nalog ter ciljev organizacije in na delovno 

moralo v organizaciji, lahko pa pozitivno ali negativno vplivajo tudi na izvedbo delovnih 

nalog posameznika in njegovo splošno počutje.  

Prijateljski odnosi na delovnem mestu, ki se pogosto razvijejo iz formalnih odnosov, pri 

posamezniku zmanjšujejo potencialne občutke osamljenosti in mu nudijo čustveno oporo 

(Song in Olshfski 2008, 148). Kot navajata Song in Olshfski (2008, 148), lahko prijateljski 

odnosi v službi povečajo zadovoljstvo zaposlenih z delovnim mestom, zavzetost za delo in 

predanost organizaciji ter krepitev skupnosti s spodbujanjem skupnih vrednot in izkušenj. Na 

ravni organizacije pa dobri odnosi med sodelavci pripomorejo k vzpostavljanju podporne in 

inovativne klime ter povečujejo organizacijsko produktivnost.  

Pomembnost komunalne dejavnosti, ki jo Rakar (2009, 6) opredeli kot družbeno dejavnost, ki 

neprestano reproducira temeljne materialne pogoje življenja v naseljih, nakazuje na 

zanimivost in nujnost preučevanja komunalnih podjetij. Pivljaković in Bavec (2008) 

ugotavljata, da so v komunalnih podjetjih kadrovski vidiki in človeški viri nizko na lestvici 

prioritet managementa komunalnih podjetij. Avtorja sta v svoji raziskavi analizirala tudi 

odnos med sodelavci in ugotovila, da so zaposleni najvišje ocenili naslednje lastnosti 

sodelavcev: dostopnost, korektnost, prijaznost in komunikativnost, najslabše pa zaupljivost in 

objektivnost. Wirick (2009) poudarja, da se v organizacijah, ki morajo izpolnjevati zahtevane 

cilje, ki jih postavijo država in lokalne politike, management spoprijema z izzivi upravljanja 

zaposlenih, in to zaradi zmanjšanih možnosti izbire članov delovnih skupin, ki temeljijo na 

izkušnjah, znanju in na zahtevanih kompetencah ter zmanjšani možnosti povezovanja 

uspešnosti posameznikov in njihovega nagrajevanja. Raziskave čustvene inteligentnosti in 

odnosov med zaposlenimi so v strokovni literaturi zelo dobro zastopane in predstavljene, 

vendar pa smo opazili primanjkljaj raziskav v specifičnem okolju komunalnih podjetij, za 

katere so značilni vpliv lokalnega okolja, zadovoljevanje potreb javnega interesa in politično 

vplivanje.  

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen magistrske naloge je prepoznati vlogo čustvene inteligentnosti in povezavo med 

čustveno inteligentnostjo z odnosi med zaposlenimi v komunalnih podjetjih. Smiselnost 

namena tovrstne raziskave je predvsem v tem, da v slovenskem prostoru še ni bilo raziskave, 

ki bi pokazala odnos med obema pojmoma v javnih podjetjih, kamor sodi tudi komunala. Pri 

tem želimo pokazati, da je tudi v javnih podjetjih (komunalna podjetja samo manjši del 

sredstev pridobivajo s tržnimi dejavnostmi) čustvena inteligentnost pomemben dejavnik 
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razvoja in vzdrževanja medosebnih odnosov v organizaciji, kar se mora zavedati tudi 

management teh podjetij. 

V magistrski nalogi smo si postavili naslednje cilje: 

̶ pregledati relevantno literaturo s področja čustvene inteligentnosti in odnosov med 

zaposlenimi; 

̶ ugotoviti povezavo med čustveno inteligentnostjo ter med odnosi med zaposlenimi 

oziroma medosebnimi odnosi v organizaciji; 

̶ ugotoviti, ali obstaja razlika v medosebnih odnosih med različnimi demografskimi profili 

zaposlenih (po spolu, izobrazbi in glede na starost). 

Pri tem smo oblikovali štiri raziskovalna vprašanja. Pri njihovem oblikovanju smo se oprli na 

teoretična spoznanja o čustveni inteligentnosti na delovnem mestu in še posebej na 

metodologijo merjenja čustvene inteligentnosti SSEIT (Suttle Self-reported Emotional 

Intelligence Test) Saloveyja in Mayerja (1990, 187) ter metodologijo WRC (Work 

Relationship Scale), ki so jo prvi predstavili Khodarahimi, Hashim in Mohd - Zaharim (2012). 

Njihova razdelitev odnosov med zaposlenimi (medosebnih odnosov) v organizaciji se deli na: 

1) prijaznost in podporo v odnosu; 2) kritičnost v odnosu; 3) zadovoljstvo z odnosom; 4) 

disciplino na delovnem mestu, to se nam je z vidika naše raziskave zdelo ustrezno, zato smo 

njihovo razdelitev vključili v pojasnitev raziskovalnih vprašanj.    

Raziskovalno vprašanje 1: Ali obstaja povezava med čustveno inteligentnostjo in 

medosebnimi odnosi v komunalnih podjetjih? 

Pri tem so nas zanimale povezave med čustveno inteligentnostjo in naslednjimi 

komponentami medosebnih odnosov: 

̶ Ali obstaja statistično značilna povezava med čustveno inteligentnostjo ter prijaznostjo in 

podporo v odnosu zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstaja statistično značilna povezava med čustveno inteligentnostjo in kritičnostjo v 

odnosu zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstaja statistično značilna povezava med čustveno inteligentnostjo in zadovoljstvom 

z odnosom zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstaja statistično značilna povezava med čustveno inteligentnostjo in disciplino na 

delovnem mestu zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

Diggins (2004, 34) ugotavlja, da čustvena inteligentnost pomaga posamezniku pri razvoju 

sposobnosti presoje družbene dinamike na delovnem mestu in razumevanju, kako dobro 

upravljati odnose in kako jih izboljšati. Tudi študija avtorjev Lopes, Salovey in Straus (2003) 

je ugotovila korelacijo med čustveno inteligentnostjo in kakovostjo interpersonalnih odnosov, 

pri čemer so posamezniki z ugotovljeno višjo stopnjo čustvene inteligentnosti v večji meri 

poročali o pozitivnih odnosih z drugimi kot s posamezniki z manjših številom zbranih točk na 
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lestvici čustvene inteligentnosti. Suliman in Al Shaikh (2007) prav tako ugotavljata povezavo 

med višjo stopnjo čustvene inteligentnosti in nižjo stopnjo konfliktov v medosebnih odnosih.  

Raziskovalno vprašanje 2: Ali spol pri čustveni inteligentnosti vpliva na medosebne odnose v 

komunalnih podjetjih? 

V okviru drugega raziskovalnega vprašanja smo analizirali: 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na spol ter prijaznost in podporo v odnosu 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na spol ter kritičnost v odnosu zaposlenih v 

komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na spol in zadovoljstvo z odnosom 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na spol in disciplino na delovnem mestu 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

Petrovici in Dobrescu (2014) ugotavljata boljše rezultate žensk v svoji raziskavi, ki so 

izkazale višjo raven čustvene inteligentnosti kot moški ter s tem večjo sposobnost gradnje in 

vzdrževanja harmoničnih odnosov z drugimi. Na drugi strani Suliman in Al Shaikh (2007) ne 

ugotavljata statistično pomembne povezave med spolom in kakovostjo medosebnih odnosov.  

Raziskovalno vprašanje 3: Ali izobrazba pri čustveni inteligentnosti vpliva na medosebne 

odnose v komunalnih podjetjih? 

Pri tem so nas zanimale povezave med izobrazbo v okviru čustvene inteligentnosti in štirimi 

sklopi medosebnih odnosov: 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na izobrazbo ter prijaznost in podporo v 

odnosu zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na izobrazbo in kritičnost v odnosu 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na izobrazbo in zadovoljstvo z odnosom 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na izobrazbo in disciplino na delovnem 

mestu zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

Študija avtorjev Suliman in Al Shaikh (2007) kaže nižjo stopnjo konfliktov visokoizobraženih 

delavcev v primerjavi z zaposlenimi z nižjo ravnjo izobrazbe v družinskih odnosih in odnosih 

na delovnem mestu. Hkrati je raziskava pokazala tudi povezavo med višjo izobrazbo in višjo 

stopnjo čustvene inteligentnosti. Kot ugotavljata avtorja, se zaposleni z nižjo stopnjo 

izobrazbe vedejo manj naravno, ne kažejo svojih občutkov in imajo težave z odprto 
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komunikacijo, kar pa se posledično kaže v večjem številu konfliktnih situacij v medosebnih 

odnosih.  

Raziskovalno vprašanje 4: Ali starost pri čustveni inteligentnosti vpliva na medosebne odnose 

v komunalnih podjetjih? 

Pri tem so nas zanimale povezave med starostjo v okviru čustvene inteligentnosti in štirimi 

sklopi medosebnih odnosov: 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike med starostjo in prijaznostjo ter podporo v 

odnosu zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike med starostjo in kritičnostjo v odnosu zaposlenih 

v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike med starostjo in zadovoljstvom z odnosom 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike med starostjo in disciplino na delovnem mestu 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

Suliman in Al Shaikh (2007) ugotavljata tudi, da starejši zaposleni izkazujejo nižjo stopnjo 

nagnjenosti h konfliktom in v večji meri poročajo o pozitivnih odnosih. Tudi Mayer in 

Salovey (1997, 433) potrjujeta, da imajo starejši in izkušenejši zaposleni višjo zmožnost 

spremljanja lastnih in tujih čustev ter uporabo teh informacij za usmerjanje razmišljanja in 

dejanj v odnosu z drugimi posamezniki.  

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo 

uporabili deskriptiven pristop, v sklopu katerega smo preučili strokovno literaturo z 

omenjenega področja ter povzeli stališča in rezultate več avtorjev. Z metodo kompilacije smo 

povzeli spoznanja, sklepe in ugotovitve različnih avtorjev, z metodo komparacije pa smo 

primerjali ugotovitve različnih avtorjev na področju čustvene inteligence in medosebnih 

odnosov.  

V drugem, empiričnem delu smo uporabili metodo anketiranja kot osnovno metodo 

pridobivanja podatkov, metodo statističnega vrednotenja pridobljenih empiričnih podatkov in 

metodo interpretacije rezultatov.  

Anketni vprašalnik, ki je bil razvit za namene raziskave magistrske naloge, je razdeljen na tri 

sklope oz. raziskovalne dele: 1) demografski podatki; 2) čustvena inteligentnost; 3) 

medosebni odnosi. Anketni vprašalnik prikazujemo v prilogi 1. 
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V prvem delu vprašalnika smo ugotavljali naslednje demografske podatke, ki so relevantni za 

raziskavo: 1) spol; 2) starost; 3) izobrazba. 

Drugi del merskega instrumenta je meril čustveno inteligenco s pomočjo vprašalnika SSEIT 

(Schutte Self-report Emotional Intelligence Test), ki temelji na vprašalniku Saloveyja in 

Mayerja (1990) ter obsega merjenje in uravnavanje lastnih čustev ter čustev drugih, izražanje 

čustev in uporabo čustev pri reševanju problemov (Schutte, Malouff in Bhullar 2009, 119). 

Anketni vprašalnik zajema 33 trditev s 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico (Likertova lestvica), 

na podlagi skupnega seštevka odgovorov pa se izračuna stopnja čustvene inteligentnosti 

anketiranca.  

Tretji del merskega instrumenta je namenjen ugotavljanju različnih vidikov medosebnih 

odnosov, in sicer s pomočjo vprašalnika WRC (Work Relationship Scale), ki so ga razvili 

Khodarahimi, Hashim in Mohd - Zaharim (2012). Sestavljen je iz 15 vprašanj, ki so 

razdeljena v štiri različne sklope, ki smo jih omenili že pri oblikovanju raziskovalnih vprašanj. 

Tudi vprašalnik WRC ponuja možnost odgovorov v okviru 5-stopenjske Likertove lestvice. 

1.4 Predpostavke in predvidene omejitve 

Magistrska naloga vključuje določene predpostavke in omejitve raziskave, ki jih ločeno 

predstavljamo v nadaljevanju. 

Ključne predpostavke 

Predpostavili smo, da bodo zbrani podatki na osnovi anketnega vprašalnika verodostojni za 

empirični del in preverjanje raziskovalnih vprašanj. Predpostavili smo tudi, da bo na osnovi 

ključnih teoretičnih in empiričnih ugotovitev raziskave mogoče ugotoviti povezavo med 

čustveno inteligentnostjo in medosebnimi odnosi. 

Ključne omejitve 

V empiričnem delu ugotavljamo omejitev v uporabi tujih standardiziranih vprašalnikov, ki so 

bili vzpostavljeni in validirani v okoljih s potencialnimi razlikami v primerjavi s slovenskim 

okoljem. V raziskovalnem delu se ugotovitve raziskave nanašajo na komunalno dejavnost in 

jih zaradi specifičnosti okolja lahko apliciramo samo na komunalno dejavnost v slovenskem 

okolju, ugotovitev pa ne moremo posplošiti na širšo organizacijsko populacijo. 

Anketiranci so vedno manj pripravljeni slediti običajnim postopkom ankete. Stopnje odzivov 

anket nenehno upadajo, anketiranci pogosto prenehajo sodelovati (Müller in Toš 2021, 9). 

Glede na ta spoznanja obstaja dvom, ali tako pridobljeni podatki dejansko opisujejo stanje. 

Müller in Toš (2021, 8) ugotavljata, da nova področja družbenih raziskav nudijo tudi 

spremenjene, inovativne interakcije s posamezniki ali pa z družbenimi skupinami. Ti novi 



  

7 

pristopi pridobivanja in analize podatkov pojmujejo anketirance na povsem drug način kot 

postopki standardnih anket, ki je del naše raziskave. Nove metode želijo ohraniti bolj odprt in 

prilagodljiv pristop do raziskovalcev. 

Pri sklepanju iz značilnosti vzorca za celotno populacijo se skozi celoten proces anketnega 

raziskovanja pojavljajo različne anketne napake (Groves 2004, 81). To seveda predstavlja 

pomembno omejitev naše raziskave, saj populacijo predstavljajo vsi zaposleni v Sloveniji v 

komunalnih podjetjih, mi pa smo spletno anketo, skupaj s spremnim besedilom, poslali 

tajništvom 46 največjih slovenskih komunalnih podjetij (od 81 podjetij, ki jih pojmujemo kot 

komunalna) in prosili, da anketo posredujejo nekaj zaposlenim. Sami nismo imeli 

neposrednega stika z anketiranci, ampak so tajništva določila, komu bodo posredovali anketo. 

Zato na tem mestu utemeljeno postavljamo vprašanje, ali je s tem prišlo do nenaključnega 

vzorčenja na osnovi dosegljivosti (Daniel 2012), kar lahko pomeni, da se značilnosti 

analiziranega vzorca razlikujejo od značilnosti populacije. Statistična analiza temelji na 

vzorcu 2,1 % populacije oziroma vseh zaposlenih v komunalnih podjetjih, zato lahko tudi 

velikost vzorca razumemo kot omejitev naše raziskave. 
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2 ČUSTVENA INTELIGENTNOST 

Čustvena inteligentnost je sestavljena iz dveh komponent, iz čustev in inteligence. V literaturi 

je opazno razlikovanje med izrazoma inteligenca in inteligentnost. Slovenski slovarji za 

pomen nadarjenost za umske dejavnosti ali bistrost dopuščajo uporabo obeh izrazov, 

strokovna literatura pa uporabo pojmov razlikuje v pomenu. Inteligenca se uporablja za 

družbeni sloj, medtem ko se izraz inteligentnost uporablja kot sposobnost (Pogačnik 1995, 

11).  

Medtem ko Pogačnik (1995, 12) inteligentnost opredeli kot sposobnost obdelave informacij 

na nov način, Gardner (1995, 97) še dodatno opredeli namen teh sposobnosti, in sicer 

pomagati posamezniku pri reševanju raznovrstnih problemov; ugotavlja, da so bile predhodne 

definicije inteligentnosti pomanjkljive, saj niso vključevale več razsežnosti, ampak so se 

osredinjale predvsem na logično-matematično ter jezikovo in prostorsko inteligentnost. Um 

pa ni sestavljen iz ene same inteligence, ampak iz različnih organov, modulov, inteligenc. S 

tem je avtor postavil temelje teorije o raznovrstnih inteligencah.  

Druga komponenta čustvene inteligentnosti, torej čustva, je opredeljena kot omejene in 

intenzivne reakcije na določen dogodek, ki so usmerjene k nekemu konkretnemu cilju (Rajah, 

Song in Arvey 2011, 1108). Čustva predstavljajo tudi odziv posameznika na dražljaje iz 

okolja in njihovo dojemanje.  

Musek in Pečjak (2001, 70) kot najpomembnejše funkcije čustev navedeta vrednostno, 

usmerjevalno, spodbujevalno in obrambno funkcijo. Pri vrednostni funkciji čustva doživljanju 

omogočijo opredelitev doživetja kot prijetnega/pozitivnega ali neprijetnega/negativnega; 

zaradi usmerjevalne funkcije čustva posameznika usmerijo k objektom ali stran od njih, 

spodbujevalna funkcija čustev posameznika spodbuja k delovanju, obrambna funkcija pa 

pripomore k hitrejšemu umiku posameznika od nevarnosti.  

Kelly in Kaminskiene (2016, 56) vidita zelo pomembno vlogo čustev tudi pri reševanju 

sporov, vendar pa jih posamezniki v trenutku spora pogosto ne razumejo ali jih ne uporabljajo 

učinkovito.  

Čustva imajo lahko tudi vrsto pozitivnih in negativnih vplivov. Med pozitivne vplive Shapiro 

(2009, 139–146) uvršča: 1) zavedanje in prepoznavo čustev, ki omogočita razumevanje 

posameznikovih potreb in zanimanj; 2) komunikacija o drugih informacijah glede sebe prek 

čustev. Čustva, ki so opredeljena kot pozitivna, npr. veselje in sreča, spodbujajo ustvarjalno 

reševanje problemov in zmanjšajo uporabo spornih taktik. Preusmeritev pozornosti iz 

vsebinskega koncepta, oviranje razmišljanja, manipulacija in prevzetost s čustvi pa 

predstavljajo negativne vplive čustev.  
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2.1 Modeli čustvene inteligentnosti 

Prvo definicijo sta leta 1990 podala Salovey in Mayer (1990, 187), vsebuje pa analiziranje, 

izražanje in obvladovanje čustev pri sebi in drugih ter uporabo čustev, pozneje pa dodata še 

razmišljanje o občutkih. Čustvena inteligentnost se po Salovey in Mayer (1990, 190) izraža v 

petih različnih sklopih sposobnosti, in sicer v prepoznavi čustev, torej zavedanju samega sebe 

in prepoznavanju lastnih občutkov, v regulaciji čustev oz. sposobnosti obvladovanja čustev, v 

spodbujanju, samokontroli in samoobvladovanju. Četrti sklop sposobnosti vključuje 

prepoznavo in zaznavo čustev pri drugih, zadnji sklop pa izraža usklajevanje odnosov, torej 

sposobnost ustvariti in ohraniti odnose z drugimi.  

 

Slika 1: Koncept čustvene inteligentnosti 

Vir: Salovey in Mayer 1990, 190. 

Mayer in Salovey (1997, po Avsec in Pečjak 2003, 35-36) sta na podlagi preučevanj 

kognitivnih komponent predstavila preoblikovan in dodelan model čustvene inteligentnosti 

(glejte sliko 2), kjer čustvena inteligentnost vključuje sposobnost zaznave, ocenjevanja in 

izražanja čustev, sposobnost spodbujanja mišljenja, sposobnost razumevanja in uporabe 

emocionalnega znanja ter sposobnost obvladovanja čustev.  
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Slika 2: Sposobnosti čustvene inteligentnosti 

Vir: Avsec in Pečjak 2003, 38. 

Pojem čustvena inteligentnost pa je dokončno stopil v veljavo z delom Čustvena inteligenca, 

v katerem je Goleman (2001b, 338) čustveno inteligentnost opredelil kot sposobnost 

prepoznave in obvladovanja lastnih čustev in čustev drugih ter kot sposobnost 

samomotivacije. Kot smo pojasnili v prejšnjem poglavju, strokovni jezik na obravnavanem 

področju čustvene inteligentnosti razlikuje med izrazoma inteligenca in inteligentnost. Izraz 

čustvena inteligenca se uporablja pri opredelitvah, ki se nanašajo na družbeni sloj, izraz 

čustvena inteligentnost pa pri opredelitvah, ki se nanašajo na čustveno sposobnost.  

Goleman (2001a, 337) je konstrukt čustvene inteligentnosti ponazoril skozi pet čustvenih 

spretnosti, pri čemer se je nanašal na že opisani model avtorjev Salovey in Mayer (1990, 190). 

Prva čustvena spretnost je samozavedanje, in sicer prepoznava občutkov v določenem 

trenutku, stvarna ocena svojih sposobnosti ter razvito samozaupanje. Samoobvladovanje, tj. 

regulacija lastnih čustev, predstavlja drugo čustveno spretnost, pri kateri nam čustva 

pomagajo in nas ne motijo ali ovirajo, regulacija čustev pa posamezniku pomaga tudi pri 

hitrejšem okrevanju po katerem koli čustvenem pretresu. Spodbujanje samega sebe ter 

izkoriščanje vseh svojih sposobnosti in nagnjenosti posamezniku pripomore k doseganju 
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zastavljenih ciljev. V ta sklop spretnosti spadajo tudi spodbujanje in želja po napredovanju ter 

premagovanje preprek in razočaranj. Naslednji sklop vključuje prepoznavanje čustev drugih 

ljudi, empatijo in razumevanje čustev drugih, kar pripomore k ohranjanju medosebnih 

odnosov. Peti sklop predstavljajo socialne spretnosti, med katere spadajo uravnavanje lastnih 

čustev v odnosih z drugimi ter prepoznava socialnih okoliščin in možnost vzajemnega 

delovanja (Goleman 2001a, 337–338). 

Bar - Onov (1997, 14) model čustveno inteligentnost podobno kot Goleman (2001b, 338) 

opredeljuje skozi več osebnostnih spremenljivk, je pa precej širše zasnovan od modela 

Mayerja, Saloveyja in Carusa (2008, 504), saj vključuje tudi čustvene, socialne in osebnostne 

dimenzije inteligentnosti. Čustveno inteligentnost opredeljuje kot vrsto nekognitivnih 

sposobnosti, spretnosti in kompetenc, ki vplivajo na uspešnost oz. neuspešnosti posameznika 

pri spoprijemanju s pritiski in z zahtevami okolja (Bar - On 1997, 14).  

Cooper in Sawaf (1997, 187) sta čustveno inteligentnost razdelila na šestnajst elementov, in 

jih povezala v štiri osnovne spretnosti, in sicer: 1) čustvena pismenost: obvladovanje 

impulzivnosti, korektno odzivanje na čustva, uporaba intuicije, čustvena iskrenost, čustvena 

energija in primeren čustveni odziv; 2) čustvena sposobnost: uporaba čustvene pismenosti v 

različnih situacijah, tudi zmožnost odpuščanja sebi in drugim; 3) čustvena globina: 

posamezniku predstavlja potencial za življenjsko izpolnitev; 4) čustvena alkimija: zavedanje, 

občutenje in prilagajanje različnim čustvenim signalom, kar pripomore k učinkovitejšemu 

reševanju problemov in kriznih situacij ter prepoznavanju potencialnih priložnosti.  

Dirican in Erdil (2019, 2–3) čustveno inteligentnost na podlagi modela Salovey in Mayer 

(1990, 190) ter Golemanovega (2001a, 337–338) modela delita na štiri dimenzije, ločene na 

podlagi sposobnosti. Prva dimenzija, vrednotenje in izražanje čustev, vključuje sposobnost 

posameznika, da natančno zazna, razume in jasno izrazi svoja čustva. Ta sposobnost lahko 

posamezniku omogoči, da jasneje pokaže čustva drugim. Sposobnost ocene in prepoznavanja 

čustev pri drugih opredeli, kako posameznik lahko natančno zazna in razume čustva in 

občutke ljudi okrog sebe. Ker ti posamezniki lahko razumejo čustvena stanja in potrebe 

drugih ter imajo razvito občutljivost za razburjene ali žalostne ljudi, jih drugi dojemajo kot 

prijazne in verodostojne. Naslednja sposobnost, uporaba čustev za razvoj uspešnosti, 

vključuje sposobnost usmerjanja čustev v konstruktivne dejavnosti in osebno produktivnost. 

Ta sposobnost pomaga pri prilagajanju kognitivnih dejavnosti določeni situaciji, olajša 

reševanje problemov, medosebno komunikacijo in proces odločanja. Regulacija čustev v sebi 

pa se nanaša na sposobnost, kako dobro posameznik uravnava svoja čustva, prijetna in 

neprijetna, brez pretiravanja ali zmanjševanja pomembnosti svojih čustev. Ta sposobnost 

posamezniku omogoči, da se z ublažitvijo negativnih ali s potenciranjem pozitivnih čustev 

hitro lahko vrne v običajno psihološko stanje. Hkrati regulacija čustev omogoča lažje 

okrevanje po psiholoških stiskah.  
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2.2 Merjenje čustvene inteligentnosti 

V raziskovalni paradigmi sta se razvila dva različna konstrukta čustvene inteligentnosti – eden 

vidi čustveno inteligentnost kot sposobnost, drugi pa kot osebnostno lastnost. Razlika med 

njima se odraža tudi v načinu merjenja čustvene inteligentnosti, pri pristopu k merjenju 

(Petrides 2011, 656). Kot navaja Petrides (2011, 656), se koncept merjenja čustvene 

inteligentnosti deli na samoocenjevanje, tj. kot v osebnih vprašalnikih, in na merjenje na 

podlagi testov, pri katerih posameznika in njegov način reševanja testa ocenjuje in kontrolira 

druga oseba.  

Samoocenjevalne vprašalnike so sestavili avtorji, ki čustveno inteligentnost definirajo kot 

zbirko osebnostnih lastnosti in ki so na ravni osebnostnih vprašalnikov. Pri merjenju na 

podlagi testa pa se analizirajo soodvisni odnosi med posameznimi sposobnostmi, ki so 

povezana s čustvi. Pri tem je mogoče opredeliti njihovo hierarhično strukturiranost, podobno, 

kot je mogoče pri drugih vrstah inteligentnosti (Avsec in Pečjak 2003, 44).  

Merjenje čustvene inteligentnosti je bolj razširjeno v obliki samoocenjevanja. Kljub kritikam 

pristopa samoocenjevanja obstaja veliko samoocenjevalnih vprašalnikov, ki so predstavljeni v 

preglednici 1. Razlog za njihovo pogostejšo rabo pa lahko med drugim najdemo v preprostem 

načinu ocenjevanja, lažji dostopnosti in v ekonomičnosti (Petrides 2011, 656).  

Preglednica 1: Samoocenjevalni vprašalniki na področju čustvene inteligentnosti 

Leto Oznaka Naziv vprašalnika Avtorji 

1995 TMMS Trait Meta-Mood Scale 
Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, 

S., Turvey, C., in Palfai, T. 

 
ESCI 

Emotional and social 

competency inventory 

Goleman, D., Boyatzis, R., in 

Group, H. 

1997 EQ-i 
The Emotional Quotient 

Inventory              
Bar - On, R. 

1998 SEIS 
Schutte Emotional 

Intelligence Scale 

Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, 

L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., 

Golden, C. J., in Dornheim, L. 

1999 ECI 
Emotional Intelligence 

Inventory 

Boyatzis, R., Goleman, D., in 

Group, Hay/McBer 

 
DHEIQ 

Emotional Intelligence 

Qiuestionnaire 
Dulewicz, S. V., in Higgs, M. J. 

2000 EISRS 
Emotional Intelligence Self-

Regulation Scale 
Martinez - Pons, M. 

 
TOES 

Test opažanja emocionalnog 

sadržaja u slikama 

Arar, L., Takšić, V., in Molander, 

B. 

 

                              
                                        »se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 
 

  

Leto Oznaka Naziv vprašalnika Avtorji 

2001 EI-IPIP 
Emotional Intelligence IPIP 

Scales 
Barchard, K. A. 

 

 

 

SPTB 
Sjoberg Personality Test 

Battery 
Sjoberg, L. 

 
TEII 

Tapia Emotional Intelligence 

Inventory 
Tapia, M. 

 
ESCQ Competence Questionnaire Takšić, V. 

 
TAE Test analize emocije 

Kulenović, A., Balenović, T., in 

Buško, V. 

2002 WEIP-3 

Workgroup Emotional 

Intelligence Profile (version 

3) 

Jordan, P. J., Ashkanasy, N. M., 

Hartel, C. E. J., in Hooper, G. S.       

 
EIS Emotional Intelligence Scale 

Van der Zee, K., Schakel, L., in 

Thijs, M.  

2003 LEIQ 
Lioussine Emotional 

Intelligence Qiuestionnaire 
Liossine 

 
GEC 

The Group Emotional 

Competence Inventory 
Hamme, C. 

2004 TRE Test rječnika emocija 
Takšić, V., Harambašić, D., in 

Velemir, B. 

2005 MEIA 
Multidimensional Emotional 

Intelligence Assessment 
Tett, R. P., Fox, K. E., in Wang, A. 

2007 WLEIS 
Wong and Law Emotional 

Intelligence Scale 
Wong, C. S. 

2009 TEIQue 
Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire  
Patrides, K. V. 

Vir: Pérez, Petrides in Frunham 2005, 127-128. 

Na področju merjenja čustvene inteligentnosti kot sposobnosti so se uveljavili 

samoocenjevalni vprašalniki Saloveyja in Mayerja (1990, 190), ki poskušajo meriti čustveno 

inteligentnost na podlagi testov, ter predstavljajo drugačen raziskovalni pristop. Na podlagi 

Saloveyja in Mayerja (1990, 187) temelji tudi uporabljeni vprašalnik SSEIT v okviru 

empiričnega dela magistrske naloge.  

Poleg vprašalnikov samoocenjevanja so raziskovalci razvili tudi teste za merjenje čustvene 

inteligentnosti (glejte preglednico 2).  
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Preglednica 2: Testi za merjenje čustvene inteligentnosti 

Oznaka Leto Naziv vprašalnika Avtorji 

1996 EARS 
Emotional Accuracy 

Research Scale 
Mayer, J. D., in Geher, G. 

1999 EISC 

Emotional 

Intelligence Scale for 

Children 

Sullivan, A. K. 

1999 MEIS 
Multifactor Emotional 

Intelligence Scale 

Mayer, J. D., Caruso, D. R., in 

Salovey, P.  

2001 MSCEIT 

The Mayer-Salovey-

Caruso Emotional 

Intelligence Test 

Mayer, J. D., Salovey, P., in Caruso, 

D. R.  

2003 FNEIPT 

Freudenthaler in 

Neubauer Emotional 

Intelligence Test 

Freudenthaler, H. H., in Neubauer, 

A. C. 

Vir: Pérez, Petrides in Frunham 2005, 129. 

2.3 Čustvena inteligentnost na delovnem mestu 

Poslovno okolje posameznika je prežeto z najrazličnejšimi čustvi, čustva pa predstavljajo 

osrednji element organizacijskega življenja s trenutki žalosti, veselja in strasti, ki podpirajo 

trajne občutke zadovoljstva in zavezanosti. V poslovnem svetu je vedno prevladovala moč 

razuma, vendar pa se podjetja vse bolj zavedajo čustev zaposlenih kot prednost in dragoceni 

kapital (Carmeli in Josman 2009, 407). 

Organizacije so družbeni sistemi, v katerih člani sodelujejo med seboj in z zunanjimi 

deležniki, kot so kupci in dobavitelji. Te interakcije po naravi vključujejo čustva, ki so osnova 

človekovega vedenja. Zato je za pospeševanje učinkovitih interakcij ključnega pomena, da 

posamezniki razvijejo svojo sposobnost razumevanja in obvladovanja svojih lastnih čustev in 

čustev drugih (Carmeli in Josman 2009, 407). 

Tudi Wood in Tolley (2004, 10) ugotavljata, da pri reševanju problemov, s katerimi se 

spoprijemajo zaposleni, ne more biti vedno odločilen sam razum, saj je večina problemov 

čustvene narave. Vse več podjetij se zaveda, da je čustvena inteligentnost pomemben sestavni 

del filozofije upravljanja katere koli organizacije; predvsem naj bi bil koncept uporaben pri 

ocenjevanju uspešnosti delovnega procesa in dobrega počutja zaposlenih na kritičnih stopnjah 

njihove kariere kot pri izbiri za delovno mesto, usposabljanju, napredovanju (Cooper in Sawaf 

1997, 27).  

Stein in Book (2006, 34) ugotavljata, da uspeh pri delu ni povezan samo z inteligenčnim 

količnikom, ampak tudi s čustveno inteligentnostjo. Ugotavljata, da IQ napoveduje približno 

6 % uspeha na določenem delovnem mestu, medtem ko je čustvena inteligentnost neposredno 

odgovorna za od 27 % do 45 % uspešnosti v službi, odvisno od preučevanega področja. Visok 
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inteligenčni količnik in nerazvita čustvena inteligentnost lahko celo ovirata drugače 

pametnega profesionalca, ki druge mogoče odvrača s svojim zaničevalnim ali z negativnim 

vedenjem.  

Tudi Miao, Humphrey in Qian (2017, 145) čustveno inteligentnost opredeljujejo kot enega 

ključnih dejavnikov, ki lahko meri uspešnost posameznika v poklicnem in vsakdanjem 

življenju; ta je lahko razlog za uspeh, prispeva k oceni vodstvenih lastnosti ter krepi 

organizacijske komunikacijske sposobnosti in interakcije.  

Razviti čustveno inteligentnost na delovnem mestu pomeni priznanje, da so čustva vedno 

prisotna. Ljudje se lahko razlikujejo v spretnostih, s katerimi uporabljajo lastna čustva, in se 

odzivajo na čustva drugih (Chreniss 2001, 6). Po Chrenissu (2001, 6–10) je razvijanje 

čustvene inteligentnosti na delovnem mestu izjemnega pomena zaradi štirih glavnih razlogov. 

Za uspeh pri večini poklicev so pomembne sposobnosti, povezane s čustveno inteligentnostjo, 

ker so ključnega pomena za samozavest, fleksibilnost, vživljanje v čustva drugih in za dobre 

odnose z drugimi. 

Čustvena inteligentnost lahko deluje kot kompenzacija za druge sposobnosti. Veliko 

posameznikov vstopa na trg delovne sile brez zahtevanih izkušenj ali formalne izobrazbe, 

svoje pomanjkljivosti pa lažje in tudi uspešneje nadomestijo ob visokorazviti čustveni 

inteligentnosti. Hkrati visokorazvita čustvena inteligentnost pripomore k motivaciji in 

usvajanju tistih znanj, ki posamezniku odpirajo možnosti za novo, drugačno zaposlitev. Vse 

več organizacij vlaga veliko pozornosti na delovnem mestu in sredstev v izobraževalne 

programe za razvijanje čustvene inteligentnosti, saj želijo zaposlene spodbujati k razvijanju 

sposobnosti, ki lahko potencialno pozitivno vplivajo na uspešnost delovnih nalog. Delovno 

mesto vse bolj postaja prostor, v katerem posameznik preživi večino svojega časa in v 

katerem se spletajo vezi, prijateljstva, odvija se komunikacija. Sposobnost prepoznavanja in 

obvladovanja lastnih čustev ter prepoznavanja čustev pri drugih je na delovnem mestu, na 

katerem posameznik spleta ene izmed najbolj ključnih odnosov v svojem življenju, izjemnega 

pomena (Chreniss 2001, 6). 

Čustvena inteligentnost naj bi vplivala na široko množico delovnih vedenj, vključno s 

timskim delom, z zavzetostjo zaposlenih, inovativnostjo, razvojem talentov, s kakovostjo 

storitve in z zvestobo strank (Zeidner, Matthews in Roberts 2004, 386). Kot navajajo Zeidner, 

Matthews in Roberts (2004, 386–387), čustveno inteligentni posamezniki lahko svoje ideje in 

cilje sporočijo na zanimiv in asertiven način, s čimer se drugi počutijo bolj prilagojeni 

poklicnemu okolju. Čustvena inteligentnost je prav tako povezana s socialnimi veščinami, 

potrebnimi za timsko delo, pri katerem so lahko posamezniki z visoko razvito čustveno 

inteligentnostjo še posebej spretni pri oblikovanju in vodenju projektov. Čustvena 

inteligentnost je uporabna tudi za timski razvoj, pri katerem se za učinkovito in nemoteno 

timsko delo prepoznajo prednosti in slabosti posameznikov ter izkoristek prednosti, kadar je 
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to mogoče. Ne nazadnje naj bi čustvena inteligentnost vplivala tudi na sposobnost 

spoprijemanja z okoljskimi zahtevami in s pritiski.  

Teoretični model, ki so ga predlagali Jordan idr. (2002, 209–211), vključuje čustveno 

inteligentnost kot spremenljivko, ki napoveduje čustvene in vedenjske odzive zaposlenih na 

negotovost zaposlitve. Glede na model so zaposleni z nižjo stopnjo čustvene inteligentnosti 

dovzetnejši za negativna čustva, povezana z negotovostjo zaposlitve, kot zaposleni z 

razvitejšo čustveno inteligenco. Zaradi večje dovzetnosti za negativna čustva pa se tudi 

pogosteje obnašajo obrambno in negativno, imajo manjšo afektivno zavzetost in povišano 

občutenje napetosti na delovnem mestu kot odgovor na njihovo negotovost. Nasprotno pa se 

zaposleni z višjo stopnjo čustvene inteligentnosti lažje spoprijemajo z negotovostjo, kar 

pogosto vodi do večje delovne zavzetosti, pozitivnega vedenja in do preoblikovanja 

dojemanja negotovosti kot izziva.  

Tudi Schutte in Loi (2014, 134) ugotavljata, da imajo posamezniki z višjo čustveno 

inteligentnostjo večji občutek nadzora nad svojim delom, ki pozitivno vpliva na duševno 

stanje, hkrati pa dojemajo delovno okolje kot bolj podporno in imajo večji občutek moči v 

svojem delovnem okolju. 

Višja stopnja čustvene inteligentnosti je povezana tudi s splošnim pozitivnim vplivom na 

zadovoljstvo z življenjem ter boljše duševno zdravje, hkrati pa pozitivno vpliva na vedenje, 

usmerjeno k sodelovanju, boljše medosebne odnose in na večje zadovoljstvo z odnosi. 

Posamezniki z višjo čustveno inteligenco imajo večjo socialno podporo in so z njo tudi 

zadovoljnejši (Schutte in Loi 2014, 134).  

Čustveno inteligentni zaposleni bolje razumejo potrebe in čustva drugih, zato bodo verjetno 

hitreje ponudili empatično pomoč tistim, ki jo potrebujejo za pomoč ali podporo pri delu, bolj 

bodo tudi pripravljeni pomagati novim zaposlenim, da jim olajšajo prilaganje organizaciji 

(Dirican in Erdil 2019, 3–4). 

Carmeli in Zvi (2009, 414) ugotavljata, da čustvena inteligentnost prispeva k izboljševanju 

delovnih rezultatov. Ugotavljata, da so čustveno inteligentni posamezniki spretnejši v 

določenih vidikih izvajanja nalog, vendar pa niso nujno spretnejši, ko gre za pomoč drugim 

ali sodelovanje v skupnih nalogah. Avtorja raziskave (Carmeli in Zvi 2009, 414) dopuščajo 

možnost, da so čustveno inteligentni posamezniki sposobni narediti boljši vtis na nadzornike, 

ki pozneje ocenijo njihove naloge kot uspešnejše.  

Nguyen, Nham in Takahashi (2019, 1) opozarjajo na nasprotujoče si rezultate študij o vplivu 

čustvene inteligentnosti na delovno uspešnost. Nedosledne rezultate pripisujejo različnim 

učinkom štirih dimenzij čustvene inteligentnosti: zaznavanju, razumevanju, uporabi čustev in 

uravnavanju čustev. Kluemper, De Groot in Choi (2011, 880) so ugotovili, da imata le dve 
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dimenziji čustvene inteligentnosti – uporaba in uravnavanje čustev – pozitiven odnos do 

uspešnosti naloge. 

Tudi Lopes, Salovey in Straus (2003, 642) opozarjajo na neenotnost koncepta čustvene 

inteligentnosti, uporabljenega pri številnih raziskavah. Sprašujejo se, kako je treba definirati 

in oceniti čustveno inteligentnost ter kaj lahko napove. Ali čustvena inteligentnost prispeva k 

socialni in čustveni prilagoditvi bolj kot osebne lastnosti in tradicionalno pojmovana 

inteligenca? V kolikšni meri so čustvene spretnosti prevladujoče in ali so specifične samo v 

določenem kontekstu?  

Na eni strani imamo teorijo avtorjev Salovey in Mayer (1990, 187), ki se je osredinila na 

čustvene spretnosti, na drugi strani pa so teorije, ki obravnavajo čustveno inteligentnost kot 

splošno zmožnost družbene in čustvene prilagoditve oz. kot osrednji izraz, ki označuje široko 

množico kompetenc, kot je Bar – Onov model (1997, 14). Ti širši pogledi vključujejo socialne 

in čustvene veščine in lastnosti, ki se prekrivajo z osebnostjo in motivacijo (Lopes, Salovey in 

Straus 2003, 642–643). 

Suliman in Al Shaikh (2006, 213) v svoji študiji vloge in vplivu čustvene inteligentnosti na 

rezultate dela ugotavljata, da izobrazba in starost kažeta statistično značilno povezanost s 

čustveno inteligentnostjo in konflikti. Visokoizobraženi anketiranci so izkazali manjšo raven 

konflikta v delovnem okolju in doma ter manj občutkov frustracije kot anketiranci z nižjo 

ravnjo izobrazbe. Hkrati pa opozarjata, da je rezultate mogoče pripisati višjim nagradam, ki 

jih lahko visokoizobraženi zaposleni prejmejo od svojih delodajalcev, kar jim lahko pomaga 

zmanjšati ali premagati konflikte in frustracije.  

Visokoizobraženi delavci so prav tako nagnjeni k poročanju o višjih stopnjah čustvene 

inteligentnosti, vendar pa je bilo v študiji razmerje med samoocenjeno čustveno 

inteligentnostjo in izobrazbo bolj izraženo kot razmerje med oceno čustvene inteligentnosti 

zaposlenih prek njihovega vodje in izobrazbo. Visokoizobraženi zaposleni mogoče lažje 

izražajo svoja čustva, odprto komunicirajo in bolje razumejo čustva drugih kot manj 

izobraženi. Avtorja študije pa opozarjata, da se zaradi nekaterih formalnih in neformalnih 

organizacijskih pravil, predpisov in politik manj izobraženi zaposleni mogoče ne morejo 

obnašati naravno, odkrito komunicirati in pokazati svojih občutkov (Suliman in Al Shaikh 

2006, 214).  

Tudi starost anketirancev je vplivala na rezultate raziskave; starejši zaposleni se nagibajo k 

poročanju o manjši stopnji konfliktov kot njihovi mlajši kolegi. Podobno kot pri izobrazbi 

avtorja razlog vidita v statusu starejših zaposlenih, saj so verjetno na višjem položaju in 

prejemajo višje organizacijske nagrade, kar zmanjša možnost spoprijemanja s konflikti in 

frustracijo. Čeprav so starejši zaposleni izkazovali večjo raven čustvene inteligence, pa so bili 

rezultati samoocenjene čustvene inteligentnosti starejših zaposlenih višji kot ocena čustvene 

inteligentnosti istih starejših, zaposlenih prek njihovega vodje. Starejši zaposleni imajo v 
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večini več izkušenj in posledično tudi sposobnost spremljanja lastnih in tujih čustev, lažje 

razlikujejo med njimi ter znajo uporabiti te informacije za usmerjanje mišljenja in dejanj 

(Suliman in Al Shaikh 2003, 214). 

Glede na rezultate raziskave in ugotovitve avtorjev (Suliman in Al Shaikh 2003, 214) lahko 

sklepamo, da spremenljivki izobrazba in starost izkazujeta povezanost z višino čustvene 

inteligentnosti, vendar pa sama po sebi nista zadostna faktorja, saj višja starost običajno 

vključuje več izkušenj, daljšo delovno dobo, boljši status, prav tako pa tudi višja izobrazba 

običajno sovpada z boljšim delovnim mestom in višjim socialnim statusom, kar zmanjša 

možnost frustracij in konfliktov na delovnem mestu in v domačem okolju.  
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3 MEDOSEBNI ODNOSI NA DELOVNEM MESTU 

Posameznik, ki ima zaposlitev za polni delovni čas, verjetno preživi prav toliko – če ne več – 

svojega časa v interakciji s svojimi sodelavci kot s svojo družino ali prijatelji. Odnosi na 

delovnem mestu oziroma medosebni odnosi so tako eden najpomembnejših dejavnikov v 

vsakdanjem življenju. 

Možina (2002b, 596) medosebne odnose opredeljuje kot enega najpomembnejših dejavnikov, 

ki vplivajo na zadovoljstvo posameznikov in tudi na uspešno izpolnjevanje delovnih nalog ter 

ciljev organizacije. Tudi Svetlik in Zupan (2009, 40) poudarjata pomen medosebnih odnosov, 

ki predstavljajo neformalno skupino v delovnem okolju ter so del psiholoških in socialnih 

dejavnikov z močnim vplivom na posameznika.  

Medosebni odnosi so pomembni faktor pri razvoju posameznikove osebnosti v čustvenem pa 

tudi intelektualnem in socialnem pomenu, saj si na osnovi medosebnih odnosov ljudje 

ustvarijo svojo identiteto. Učinkoviti medosebni odnosi pa so tudi ključni pogoj za osebno 

srečo in uspeh v podjetju. Tudi v poklicih, ki ne zahtevajo neposrednega dela z ljudmi, so 

prisotni stiki s sodelavci ter z nadrejenimi in s podrejenimi (Lamovec 1993, 9).  

Izraz odnos na delovnem mestu se nanaša na vsak odnos, ki ga ima nekdo v okviru izvajanja 

dela, kot so odnosi med nadrejenimi in podrejenimi, odnosi med sodelavci, odnosi med 

mentorjem in učencem. Odnosi na delovnem mestu imajo številne posledice na posameznike 

in organizacijo samo. Učinkoviti odnosi na delovnem mestu prispevajo k delovnim izkušnjam 

posameznikov, saj zagotavljajo vire socialne podpore, ustvarjalnosti, kariernega razvoja in 

napredovanja. Z vidika organizacije zdravi odnosi na delovnem mestu pripomorejo k večji 

zavezanosti zaposlenih organizaciji, zvišajo moralo in hitre menjave delovnih mest (Sias in 

Perry 2004, 589).  

Odnosi na delovnem mestu pa imajo lahko tudi škodljive posledice, kot je opozoril Fine 

(1986, 201); tesna razmerja na delovnem mestu lahko na primer organizaciji zagotovijo 

nevsiljivo obliko nadzora nad zaposlenimi z zagotavljanjem osebne motivacije za sprejemanje 

vsakršnih situacij, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do odtujitve odnosa.  

3.1 Temeljne značilnosti medosebnih odnosov 

Medosebni odnosi so vpeti in prežemajo naše celotno življenje, saj smo vsakodnevno v 

neprestanem stiku drug z drugim. Kot ugotavlja Zalokar Divjak (2001, 39–40), medosebne 

odnose ustvarjamo vsi udeleženci v njih in vsak posameznik je odgovoren za kakovost 

odnosa.  

Ker medosebni odnosi predstavljajo psihološko klimo, v kateri delujejo posamezniki, je treba 

definirati temeljne značilnosti medosebnih odnosov (Možina 2002b, 597–599). Le te so: 
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̶ Priznavanje različnosti. Priznavanje drugačnosti, razlik in specifičnosti pomeni drugim 

priznati pravico do lasnega mnenja, mu dovoliti, da se z nekim našim stališčem ne strinja, 

in mu omogočiti lasten prispevek k organizaciji. Sprejemanje različnosti je tudi osnova za 

sprejemanje kompromisov in dogovarjanje, s tem pa se je mogoče izogniti enakosti in 

uniformiranosti v organizaciji. 

̶ Vzajemnost odnosov. Obojestranska aktivnost v odnosih se doseže skozi dialog, v 

katerem oba udeleženca sprejemata in podajata predloge, se dogovarjata ter izmenično 

izvajata in sprejemata nadzor, sta prožna in prilagodljiva v odnosu. Vzajemnost odnosov 

pomeni dopolnjevanje z namenom skupnega iskanja rešitev in možnosti za dosego cilja. 

̶ Omogočanje osebnega izražanja. Pravica do individualnosti ter lastnega, neodvisnega in 

samostojnega razvoja. Pomeni tudi pravico do svobodnega izražanja misli, občutkov in 

mnenj. 

̶ Dajanje in sprejemanje povratnih informacij. Povratne informacije predstavljajo 

možnost, da posameznik spozna, kako njegovo delo in vedenje sprejemajo sodelavci in 

kako to vpliva nanje. S povratnimi informacijami se odpira tudi možnost za dogovore in 

izboljšanje dela v prihodnosti. 

̶ Priznavanje nasprotij. Popolno sožitje in izogibanje konfliktom pripelje do lažnih 

odnosov in skupnosti, nasprotna mnenja pa je treba skomunicirati ter konflikt rešiti na 

iskren in razumevajoč način. 

̶ Preprečevanje dvopomenske situacije. Gre za ujemanje misli in stališč z dejanji, tj. da 

vedenje posameznika ustreza njegovim mislim in besedam. Jasno, iskreno in nezapleteno 

ozračje je pogoj za uspešno in konstruktivno sodelovanje. 

̶ Odsotnost vsakršnega vsiljevanja. Lastno doživljanje in psihične realnosti posameznik ne 

vsiljuje drugim kot njihovo psihično realnost. 

̶ Odsotnost nehotene ali nevrotične zlorabe drugega. Nevrotična zloraba drugega pomeni, 

da posameznik uporabi drugega za reševanje njegovih notranjih konfliktnih situacij ali 

težav, da si na primer gradi samozavest s poniževanjem drugih. V dobrih odnosih 

posameznik tudi ne sili druge osebe v nekaj, česar si ne želi narediti ali doživeti sam. 

3.2 Nastanek in oblike medosebnih odnosov 

Kot navaja Lamovec (1993, 15) se odnos med dvema posameznikoma začne z obojestranskim 

spoznavanjem, pri čemer si med seboj delita čustva in odzive na trenutno situacijo. 

Medosebni odnosi se v večini primerov oblikujejo na dva načina: prvi, institucionalni način je 

osnovni način oblikovanja odnosov v organizaciji; z vstopom v organizacijo posameznik ob 

izvajanju delovnih nalog ustvarja medosebne odnose, ki so dolžnosti, pravice in odgovornosti 

pri delu. Drugi, spontani način pa predstavljajo medosebni odnosi, ki nastanejo med člani 

kolektiva, ki so povezani s samim delom pa tudi z različnimi osebnimi problemi in z vprašanji 

posameznika. Pomembno vlogo tu predstavlja komunikacija, ki je odvisna predvsem od naših 
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komunikacijskih veščin, naše predstave o drugih in od pripravljenosti za komuniciranje z 

drugimi (Možina 2002a). 

Ferris idr. (2009, 1387) ugotavljo, da se odnosi razvijejo skozi štiri faze, od začetne 

interakcije do vzpostavljenega odnosa. V vsaki fazi v odnos vstopajo nove dimenzije kot 

funkcija predhodnih izkušenj ter izpolnjenih ali neizpolnjenih pričakovanj, dimenzije pa se 

spreminjajo glede na pomembnost (glejte sliko 3). 

 

Slika 3: Stopnje odnosov in dimenzije 

Vir: Ferris idr. 2009, 1379–1403. 

Kot drugi odnosi v posameznikovem življenju tudi odnosi na delovnem mestu niso statični, 

ampak dinamični in se sčasoma spreminjajo.  

3.3 Negativni medosebni odnosi na delovnem mestu 

Negativne odnose na delovnem mestu je mogoče opredeliti v smislu besedne interakcije med 

posamezniki oz. komunikacije, ki se giblje od pasivne do aktivne nenaklonjenosti, 

sovražnosti, nespoštovanja ali destruktivne medsebojne interakcije. Andersson in Pearson 

(1999, 455) negativno razmerje opredeljujeta kot tisto, pri čemer so pogoste interakcije, ki 

izražajo manipulacijo, prikrivanje, konflikt, nespoštovanje, pogosta nesoglasja in sovražnost.  

Poleg neprijetne besedne komunikacije se negativni odnosi lahko izražajo tudi v slabem 

vedenju. Johnson in Indvik (2001, 459) najpogostejše vrste nesramnega vedenja opredeljujeta 

kot: 

̶ vzvišene in poniževalne pripombe; 

̶ preglasitev odločitve brez obrazložitve; 

̶ motenje sestankov; 

̶ izrekanje javnih opominov; 
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̶ govoriti o nekom za njegovim hrbtom, kaznovanje s tišino; 

̶ ignoriranje; 

̶ nepriznavanje zasluženih uspehov; 

̶ spolno nadlegovanje; 

̶ negativni stiki z očmi; 

̶ žaljenje in vpitje na druge. 

Moerbeek in Need (2003) sta objavili študijo, ki posebej preučuje učinke negativnih odnosov 

v delovnih okoljih; ugotavljata, da je glavna razlika med prijatelji in sovražniki ta, da so 

odnosi s sovražniki nehoteni odnosi. Ljudje se za sovražnike v svoji socialni mreži ne 

odločijo. Če se razmere na delovnem mestu poslabšajo ali odnosi postanejo negativni, morajo 

posamezniki pogosto nadaljevati interakcijo, saj je delovno mesto eno redkih okolij, v 

katerem so ljudje prisiljeni v odnose z drugimi.  

Težave na delovnem mestu najpogosteje opisuje pojem konflikt. Ta je na splošno opredeljen 

kot proces, v katerem posameznik (ali skupina) zazna soodvisnega drugega posameznika ali 

skupino, ki nasprotuje njegovim interesom, prepričanjem, vrednotam ali dojemanju 

resničnosti (Dijkstra idr. 2004, 88). Prav tako je konflikt tudi proces, v katerem interesi 

posameznika nasprotujejo interesom drugega posameznika, kar opredeljujeta Omisore in 

Abiodun (2014, 118). 

Konflikt med zaposlenimi kot pogost pojav je posledica razlik v osebnosti in različnih 

vrednotah zaposlenih. Pravočasno reševanje konfliktov je pomembno za ohranjanje zdravega 

delovnega okolja, saj zaradi napačne predpostavke, da bo nevšečnost preprosto izginila, lahko 

konflikt preraste v velike težave (Isa 2015, 55). Kot ugotavlja Isa (2015, 55), se konfliktu na 

delovnem mestu ni mogoče izogniti, med kolegi nastajajo nesoglasja, pojavljajo se razkoli 

med vodjo in zaposlenimi. Delovno mesto je okolje, v katerem obstaja veliko situacij, ki 

lahko povzročijo konflikte znotraj organizacije. Reševanje konfliktov je ključnega pomena, 

saj lahko težave hitro postanejo neobvladljive. Tudi Dijkstra idr. (2004, 88) poudarjajo, da je 

konflikt eden največjih stresorjev na delovnem mestu.  

Omisore in Abiodun (2014, 124) poudarjata, da konflikt ni nujno slab ali neprimeren, ampak 

je njegova narava odvisna od vrste konflikta, torej je treba razlikovati med funkcionalnimi in 

nefunkcionalnimi konflikti. 

Funkcionalni konflikt podpira cilje skupine ter izboljša njeno skupinsko delovanje in 

uspešnost. Če konflikt vodi v normalno tekmovanje med skupinami in če skupine delajo več 

in bolje, to koristi skupini in organizaciji. Na funkcionalni konflikt se gleda kot na soočenje 

vseh idej, ciljev in strank, ki izboljša zaposlene in organizacijsko uspešnost. Ena glavnih 

prednosti konstruktivnega konflikta je, da ponuja članom priložnost za identifikacijo težave in 

ogled priložnosti. Prav tako lahko spodbudi nove ideje, učenje in rast pri posameznikih 

(Kreitner, Kinicki in Cole 2007, 185). 
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Disfunkcionalni ali destruktivni konflikti pa na drugi strani ovirajo delovanje skupine in 

preprečujejo doseganje organizacijskih ciljev. Disfunkcionalni konflikt običajno ovira 

organizacijsko uspešnost in vodi do zmanjšane produktivnosti. Za to konfliktno usmerjenost 

so značilni posamezni konkurenčni interesi, ki prevladajo nad splošnimi interesi organizacije. 

Zaposleni lahko sabotirajo delo drugih namerno ali s subtilno, konfliktno motivirano 

nezainteresiranostjo za timsko delo (Kreitner, Kinicki in Cole 2007, 185–186). 

Konflikt je proces, pri katerem ena stran nakazuje, da njeni interesi nasprotujejo drugi strani. 

Običajno so opazni: del konflikta, jezne besede in dejanja, vendar to predstavlja le majhen del 

konfliktnega procesa. Omisore in Abiodun (2014, 124) proces konflikta ločita na pet faz, kot 

prikazuje slika 4: 1) potencialno nasprotovanje ali nezdružljivost; 2) prepoznanje in 

personalizacija; 3) namera; 4) vedenje; 5) rezultat. 

Pri tem naj izpostavimo še vlogo managerjev, tudi v komunalnih podjetjih, v času kriz (kot je 

npr. kriza covid-19, ki je močno potencirala negativna čustva v organizacijah). Uravnavanje 

močnih negativnih čustev je prvi korak k iskanju rešitev za nepričakovane in neznane 

dogodke in izzive, ki so značilni za krizni čas. Ker krizo spremljajo močni občutki, ki jih 

doživljajo vsi v organizaciji in se z njimi soočajo vsak po svoje, je vodenje v takšnih časih še 

posebno zahtevno. Splošne ugotovitve glede tega, kako ljudje krizo doživljamo, managerju 

pomagajo spoznavati samega sebe in sodelavce ter jih v skladu z njihovimi potrebami voditi 

(Ažman, Bogataj in Lamut 2021, 5). 
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Slika 4: Proces konflikta 

Vir: Omisore in Abiodun 2014, 118–137. 

3.4 Pozitivni medosebni odnosi na delovnem mestu 

Dobri odnosi in sodelovanje med zaposlenimi predstavljajo enega izmed odločilnih 

dejavnikov za uspešno delovanje organizacije. Večina poslovnih pobud zahteva aktivno 

sodelovanje različnih deležnikov; za notranjo in zunanjo integracijo v sistem dela Daugherty 

idr. (2009, 1) poudarjajo ustrezno komunikacijo in sodelovanje med zaposlenimi.  

Medosebni odnosi so povezani s komunikacijo med zaposlenimi, z naravo dela, osebnimi 

značilnostmi posameznikov in z njihovimi navadami. Kot ugotavljajo May, Gilson in Harter 
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(2004, 15), zadovoljujoče medosebne interakcije med sodelavci posamezniku nudijo občutek 

smiselnosti. Če je posameznik obravnavan s spoštovanjem in z dostojanstvom, njihovo delo in 

prispevek k organizaciji pa sta opažena in cenjena, bo veliko hitreje odkril smisel v odnosih z 

drugimi. Interakcije s sodelavci pa spodbujajo občutek pripadnosti, močnejši občutek 

družbene identitete in pomena, kar pripomore k uspešnosti organizacije. Tudi Pervaiz in 

Mohammed (2003, 1179) ugotavljata pomen notranjih odnosov za izboljšanje uspešnosti 

organizacije in zaposlenih. Trdita, da razvijanje in pozitivno upravljanje notranjih odnosov 

med posamezniki ali skupinami posameznikov prinašata dodatno vrednost organizaciji.  

Petrovici in Dobrescu (2014, 1406–1407) kot ključen element pri vzpostavljanju pozitivne 

interakcije poudarjata medosebne veščine, kot so: verbalne in neverbalne komunikacijske 

veščine, veščine povezovanja in sodelovanja, spretnosti obvladovanja konfliktov, spodbujanje 

skupinskega duha, spoštovanje drugih in občutek biti spoštovan. Medosebne veščine se 

izražajo v posameznikovi sposobnosti razlikovanja med različnimi medosebnimi odnosi in 

sposobnosti učinkovitega odzivanja na posamezne situacije ter interpretacije odzivov drugih.  

Obakpolo (2015, 122) ugotavlja, da ima vodstvo pri spodbujanju pozitivnih odnosov na 

delovnem mestu pomembno vlogo. Ustrezno druženje novincev, spodbujanje ozračja 

odprtosti in zabave pri delu, ki lahko posledično sproži socialne dejavnosti znotraj in zunaj 

delovnega okolja, ter zagotavljanje možnosti za povezovanje ekipe so strategije, ki jih 

organizacije lahko uporabljajo za spodbujanje vrednostnih in pozitivnih odnosov na delovnem 

mestu. Druga mogoča strategija za ustvarjanje kakovostnih medosebnih odnosov pri delu je 

vključevanje zaposlenih v postopek zaposlovanja in vključevanje predlaganih oseb za 

zaposlitev zdajšnjih zaposlenih. Ko interno delovno silo sestavljajo prijatelji ali sorodniki 

zaposlenih, prijateljstva zunaj delovnega mesta postanejo prijateljstva na delovnem mestu, kar 

naj bi spodbujalo pozitivne medosebne odnose na delovnem mestu.  

Pri zagotavljanju izboljšanih medsebojnih odnosov na delovnem mestu pripomorejo tudi 

vodje. Kot ugotavlja Obakpolo (2015, 122–123), redno sodelovanje s člani ekipe, tedenski 

sestanki in skrb za dobro počutje zaposlenih pripomorejo k temu, da se bodo zaposleni 

počutili srečne in da bodo gradili zdravi odnos z nadrejenimi. Interakcija je bistvenega 

pomena, saj pomaga pri prebijanju ledu med ljudmi. Primerjave med člani ekipe prek vodje 

niso zaželene, prav tako ni primerno karati zaposlenih v prisotnosti drugih; zaposlenemu je 

priporočljivo omogočiti, da se zave svojih napak v zasebnosti pisarne. Priporočljiva je 

neposredna komunikacija z zaposlenimi brez posrednikov. Vloga vodje ni vodenje za zaprtimi 

vrati pisarne, ampak sodelovanje z zaposlenimi in pomoč pri vsakodnevnem delu. 

Pomembni dejavniki so tudi dostopnost vodje vsem članom svoje ekipe, saj se običajno 

težave pojavijo, ko zaposleni težko stopijo v stik s svojimi nadrejenimi, posredovanje vodje 

ob sporih med zaposlenimi in prevzemanje odgovornosti vodenja ter zmanjševanje možnosti 

za večji konflikt. Pogovor z zaposlenimi, svetovanje in motiviranje, razpravljanje o vprašanjih 

in težavah, spodbujanje neformalnega druženja, ki povezuje ljudi, lahko prav tako zmanjšajo 
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možnosti konflikta. Nagrade in priznanja za opravljeno delo, primerna obravnava slabših 

rezultatov zaposlenih brez prezira in nesramnosti ter nepristranskost so prav tako dejavniki, ki 

pripomorejo k vzpostavitvi pozitivnega delovnega vzdušja in pripomorejo k zmanjšanju 

konfliktov (Obakpolo 2015, 123). 

Za pozitivne odnose in dobro delovno klimo pa so poleg vodij odgovorni tudi posamezniki. 

Za dobre medosebne odnose je ključnega pomena zaupanje. Vloga zaposlenega pri 

izboljšanju dobrih medosebnih odnosov na delovnem mestu po Obakpolo (2015, 123) 

vključuje pozitivno naravnanost na delovnem mestu in izogibanje iskanja napak pri svojih 

sodelavcih. Pomembna sta prilagodljivost in razumevanje stališč drugih zaposlenih, 

izogibanje izkazovanju podcenjevalnega odnosa do svojih sodelavcev ter spoštljiv in korekten 

odnos do sodelavcev. Ignoriranje vodi do frustracije in sčasoma pokvari odnose na delovnem 

mestu. Aroganten odnos do sodelavcev, širjenje govoric in norčevanje na delovnem mestu so 

neetični in neprofesionalni pristopi. Brez zaupanja dober odnos ni mogoč, razkrivanje 

skrivnosti pa lahko pokvari vsak odnos in vnese napeto vzdušje v družbeno klimo. 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

Namen magistrske naloge je prepoznati vlogo čustvene inteligentnosti in povezavo z odnosi 

med zaposlenimi v organizaciji. S pomočjo statističnih metod smo odgovorili na štiri 

raziskovalna vprašanja, pri čemer smo medosebne odnose razdelili po Khodarahimi, Hashim 

in Mohd - Zaharimu (2012) v štiri dele. 

4.1 Raziskovalna metoda 

Easterby - Smith, Thorpe in Lowe (2007, 18–25) opredeljujejo štiri glavne raziskovalne 

metode v managementu, in sicer intervju, vprašalnik, testiranje in opazovanje, dodatno pa 

metodam priključujejo še metodo zbiranja podatkov, analizo iz različnih baz podatkov. Za 

namene naše raziskave smo za merski instrument izbrali anketni vprašalnik.  

Anketni vprašalnik, ki je bil razvit za namene raziskave magistrske naloge, je razdeljen na tri 

sklope oz. raziskovalne dele: 1) demografski podatki; 2) čustvena inteligentnost; 3) 

medosebni odnosi. Vprašalnik prikazujemo v prilogi 1, z rimskimi številkami pa ločimo vse 

tri sklope med seboj. 

V prvem delu vprašalnika smo ugotavljali naslednje demografske podatke, ki so relevantni za 

raziskavo: 1) spol; 2) starost; 3) izobrazba. 

Drugi del merskega instrumenta meri čustveno inteligentnost s pomočjo vprašalnika SSEIT 

(Schutte Self-report Emotional Intelligence Test), ki temelji na vprašalniku Saloveyja in 

Mayerja ter obsega merjenje in uravnavanje lastnih čustev ter čustev drugih, izražanje čustev 

in uporabo čustev pri reševanju problemov (Schutte, Malouff in Bhullar 2009, 119). Anketni 

vprašalnik zajema 33 trditev s 5-stopenjsko ocenjevalno lestvico, na podlagi skupnega 

seštevka odgovorov pa se izračuna stopnja čustvene inteligence anketiranca. Notranja analiza 

konsistentnost lestvice izkazuje Cronbach alfa α = 0,90 (Schutte idr. 1998, 171). 

Tretji del merskega instrumenta je namenjen ugotavljanju različnih vidikov medosebnih 

odnosov, in sicer s pomočjo vprašalnika WRC (Work Relationship Scale), ki so ga razvili 

Khodarahimi, Hashim in Mohd - Zaharim (2012). Sestavljen je iz 15 vprašanj, ki so 

razdeljena v štiri različne sklope oz. podlestvice: 1) kritičnost v odnosu; 2) zadovoljstvo z 

odnosom; 3) prijaznost in podpora v odnosu; 4) disciplina na delovnem mestu. Tudi 

vprašalnik WRC ponuja možnost odgovorov v okviru 5-stopenjske lestvice. Notranja 

konsistentnost lestvice je α = 0,83 (Khodarahimi, Hashim in Mohd - Zaharim 2012, 4). 

Lestvica SSEIT (Schutte idr. 1998) in tudi lestvica WRC (Khodarahimi, Hashim in Mohd - 

Zaharim 2012) sta prosto dostopni in sta bili najprej prevedeni ter potem oddani v 

lektoriranje. 
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V raziskavo so bili zajeti zaposleni v komunalnih podjetjih v Sloveniji. Za zbiranje podatkov 

smo uporabili aplikacijo za spletno anketiranje 1KA; anketiranje je potekalo v obdobju od 3. 

4. 2020 do 3. 7. 2020. Za raziskovalne namene je bilo izbranih 46 največjih komunalnih 

podjetij iz vseh statističnih regij Slovenije. V tajništva teh podjetij smo po predhodnem 

telefonskem pogovoru poslali elektronsko pošto, ki je poleg uvodnega nagovora vsebovala 

tudi povezavo do anketnega vprašalnika. Tajništva, ki so bile naše kontaktne točke, smo 

prosili, da prepošljejo elektronsko sporočilo različnim zaposlenim ter nam sporočijo število 

poslanih anket in odziv.  

Vabilo k sodelovanju je bilo poslano neposredno in posredno, prek tajništev teh podjetij, na 

278 naslovov, na raziskavo pa se je odzvalo 197 oseb, kar predstavlja 70,8-odstotno 

odzivnost. 61 anket je bilo nepopolno izpolnjenih, zato zaradi veljavnosti raziskave niso bile 

vključene v raziskavo. 136 vprašalnikov, kar znaša 48,9 %, je bilo izpolnjenih v celoti in so 

bili upoštevani v analizi. 

Od Ajpesa (2021) smo prejeli seznam podjetij, ki bi po SKD lahko spadala med komunalna 

podjetja. V Sloveniji namreč ne obstaja točen seznam izključno komunalnih podjetij. Iz 

seznama 303 podjetij smo izločili 81 podjetij, ki bi jih lahko okarakterizirali kot komunalna 

podjetja in so imela povprečno v letu 2021 6.461 zaposlenih (Ajpes 2021). Ti zaposleni 

predstavljajo populacijo za našo raziskavo. 

V empirični raziskavi je sodelovalo 56,8 % komunalnih podjetij. Anketa je bila posredovana 

4,3 % zaposlenim v komunalnih podjetjih, vrnjeno smo dobili od dobrih 3 % zaposlenih; 

vzorec predstavlja 2,1 % (zaposleni v komunalnih podjetjih, ki so izpolnili anketo, da je bila 

ta primerna za nadaljnjo statistično analizo).   

Na tem mestu moramo izpostaviti dve omejitvi empirične raziskave, in sicer tip in velikost 

vzorca glede na opazovano populacijo. Vzorec anketiranih je glede na vse zaposlene v 

komunalnih podjetjih majhen, kar ima gotovo pomemben vpliv na rezultate statistične analize, 

kar smo izpostavili kot omejitev naše raziskave. Del tega smo sicer kompenzirali z uporabo 

bolj specifičnih in manjšemu vzorcu prilagojenh statističnih metod. 

Druga omejitev pa se nanaša na statistično napako nepokritja. Do napake pride, ker del ciljne 

populacije ni vključen v vzorčni okvir (Groves 2004, 11). Ker našo populacijo zajemajo vsi 

zaposleni v komunalnih podjetjih, upravičeno predvidevamo, da so v anketi večinoma 

sodelovali administrativni delavci oziroma zaposleni v upravah, v zelo majhnem delu pa 

zaposleni, ki na delavnem mestu nimajo dostopa do računalnika. 

Za analizo podatkov smo uporabili programsko orodje IBM SPSS, Statistics 25. Pri opisni 

statistiki smo uporabili frekvence in relativne frekvence ter aritmetično sredino, standardni 

odklon in mediano. Za potrebe analize smo izračunali nove spremenljivke: »Čustvena 

inteligentnost«, ki predstavlja vsoto vseh trditev drugega sklopa, ter »Prijaznost in podpora v 
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odnosu«, »Kritičnost v odnosu«, »Zadovoljstvo z odnosom« in »Disciplina na delovnem 

mestu«, ki predstavljajo povprečja pripadajočih vprašanj iz tretjega sklopa. Pri teh 

spremenljivkah smo preverili tudi normalnost porazdelitve, ki pa je bila kršena, zato smo za 

preverjanje povezav uporabili neparametrične teste.  

Za preverjanje prvega raziskovalnega vprašanja smo uporabili Spearmanov korelacijski 

koeficient, za preverjanje drugega smo uporabili Mann-Whitneyjev U-test, za preverjanje 

tretjega in četrtega raziskovalnega vprašanja pa Kruskal-Wallisov test. Pri vseh izračunih smo 

kot stopnjo tveganja uporabili α = 0,05. 

4.2 Rezultati empirične raziskave 

Najprej predstavljamo demografski sklop ankete, tj. deskriptivno statistiko anketirancev, ki 

vključuje spol, starost in izobrazbo. V preglednici 3 predstavljamo anketirance po spolu. 

Preglednica 3: Demografski podatki anketirancev – spol 

Spol Frekvenca Delež (v %) 

Moški    57 41,9 

Ženski 79 58,1 

Skupaj  136 100 

Kot je razvidno iz preglednice 3, je bilo med anketiranci 57 moških (41,9 %) in 79 žensk 

(58,1 %). Prevladujejo torej ženske. 

V preglednici 4 prikazujemo starost anketirancev po posameznih razredih. 

Preglednica 4: Demografski podatki anketirancev – starost 

Starost Frekvenca Delež (v %) 

18–30   8 5,9 

31–40   45 33,1 

41–50   45 33,1 

51–60   33 24,2 

61 ali več   5 3,7 

Skupaj  136 100 

Kot je razvidno iz preglednice 4, je bilo med anketiranci 8 (5,9 %) starih od 18 do 30 let, 45 

(33,1 %) starih od 31 do 40 let, 45 (33,1 %) starih od 41 do 50 let, 33 ( 24,2 %) starih od 51 

do 60 let ter 5 (3,7 %) starih 61 let ali več. Skoraj dve tretjini je starih med 31 in 50 let. 

V preglednici 5 prikazujemo izobrazbeno strukturo anketirancev. 
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Preglednica 5: Demografski podatki anketirancev – izobrazba 

Izobrazba Frekvenca Delež (v %) 

Srednja izobrazba (splošna, poklicna ali 

strokovna) ali manj   31 22,8 

Višja izobrazba (višja strokovna, višješolska, 

višješolska specialistična)   29 21,3 

Visokošolski strokovni (predbolonjski, bolonjski)   36 26,5 

Univerzitetna izobrazna (predbolonjski, bolonjski) 30 22 

Magistrska izobrazba (predbolonjski, bolonjski) 

ali več   10 7,4 

Skupaj  136 100 

Kot je razvidno iz preglednice 5, je bilo med anketiranci 31 (22,8 %) takih z dokončano 

srednjo izobrazbo ali manj, 29 (21,3 %) takih z dokončano višjo izobrazbo, 36 (26,5 %) takih 

z dokončano visokošolsko strokovno izobrazbo, 30 (22 %) takih z dokončano univerzitetno 

izobrazbo in 10 (7,4 %) z magistrsko izobrazbo ali več. V anketi prevladujejo bolj izobraženi 

zaposleni, kar vsekakor predstavlja omejitev empirične raziskave. 

Za merjenje čustvene inteligentnosti smo uporabili SSEIT (Schutte Self-report Emotional 

Intelligence Test), ki zajema 33 trditev s 5-stopenjsko Likertovo ocenjevalno lestvico – 

vprašalnik se razume kot celota in ni razdeljen na sklope, v celoti pa je predstavljen v prilogi 

1. Rezultate ankete prikazujemo v preglednici 6. 

Preglednica 6: Povprečne vrednosti trditev o čustveni inteligentnosti 

 Povprečje St. odklon 

Vem, kdaj je primerno o svojih osebnih težavah govoriti z drugimi. 3,86 1,034 

Kadar se spoprijemam z ovirami, se spomnim trenutkov, ko sem se 

srečal s podobnimi ovirami in jih tudi premagal. 
3,94 0,768 

Pričakujem, da mi bo uspelo v večini stvari, ki se jih lotim. 4,20 0,630 

Drugi ljudje se mi z lahkoto zaupajo. 3,79 0,744 

Težko razumem neverbalna sporočila drugih ljudi.  2,67 0,919 

Nekateri pomembnejši dogodki v mojem življenju so me pripeljali 

do ponovnega razmisleka o tem, kaj je pomembno.  
4,00 0,740 

Kadar se moje razpoloženje spremeni, vidim nove možnosti.  3,46 0,816 

Čustva so ena izmed stvari, zaradi katerih je vredno živeti.  4,21 0,864 

Zavedam se čustev, ki jih doživljam v trenutku.  4,18 0,691 

Pričakujem, da se bodo zgodile dobre stvari.  4,05 0,763 

Svoja čustva rad delim z drugimi.  3,32 0,868 

Ko doživim pozitivno čustvo, ga znam ohraniti, da traja.  3,73 0,715 

Znam organizirati dogodke, ki so drugim v užitek.  3,73 0,954 

Iščem aktivnosti, ki me razveseljujejo.  4,25 0,697 

Zavedam se neverbalnih sporočil, ki jih pošiljam drugim.  3,61 0,781 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

 Povprečje St. odklon 

Predstavim se tako, da naredim dober vtis na druge.  3,74 0,782 

Kadar sem dobro razpoložen, je reševanje problemov preprosto.  4,21 0,764 

Z gledanjem obraznih izrazov prepoznam čustva, ki jih ljudje 

doživljajo.  
3,85 0,698 

Vem, zakaj se moja čustva spreminjajo.  3,82 0,797 

Kadar sem dobro razpoložen, sem zmožen zasnovati nove ideje.  4,05 0,659 

Svoja čustva znam nadzorovati.  3,71 0,729 

Z lahkoto prepoznam čustva, ki jih doživljam.  3,81 0,715 

Motiviram se tako, da si pri prevzetih nalogah zamislim pozitiven 

izid.  
3,97 0,699 

Druge ljudi pohvalim za dobro opravljeno delo.  4,35 0,726 

Zavedam se neverbalnih sporočil drugih ljudi.  3,77 0,720 

Če mi druga oseba pripoveduje o pomembnem dogodku v svojem 

življenju, se počutim skoraj tako, kot da sem tudi sam doživel ta 

dogodek. 

3,42 0,891 

Če začutim spremembo v čustvih, poskušam priti do novih idej.  3,35 0,784 

Kadar sem pred izzivom, obupam, ker mislim, da mi ne bo uspelo.  1,96 0,910 

Vem, kaj ljudje čutijo, že samo s tem, da jih pogledam.  3,13 0,802 

Pomagam ljudem, ko se ne počutijo dobro.  4,02 0,672 

Ko se spoprijemam z ovirami, si pomagam z dobrim razpoloženjem 

in s pozitivno naravnanostjo.  
3,96 0,729 

Glede na ton glasu posameznika lahko prepoznam njegove 

občutke.  
3,80 0,697 

Težko razumem, zakaj se ljudje počutijo tako, kot se.  2,79 0,936 

Kot je razvidno iz preglednice 6, so anketiranci za večino trditev o čustveni inteligentnosti 

ocenili, da za njih veljajo precej pogosto (povprečje nad 3). Za tri trditve so anketiranci 

ocenili, da za njih veljajo precej redko (povprečje pod 3), so pa to ravno tiste tri trditve, ki so 

oblikovane negativno: 1) Težko razumem neverbalna sporočila drugih ljudi, 2) Kadar sem 

pred izzivom, obupam, ker mislim, da mi ne bo uspelo, 3) Težko razumem, zakaj se ljudje 

počutijo tako, kot se. Sklenemo lahko, da so anketiranci vse vidike čustvene inteligentnosti v 

povprečju ocenili pozitivno oz. da zanje veljajo pogosto.  

Trditev, za katero so anketiranci ocenili, da zanje velja najpogosteje, je »Druge ljudi pohvalim 

za dobro opravljeno delo« (povprečje 4,35), sledijo trditve »Iščem aktivnosti, ki me 

razveseljujejo« (povprečje 4,25), »Čustva so ena izmed stvari, zaradi katerih je vredno živeti« 

(povprečje 4,21) in »Kadar sem dobro razpoložen, je reševanje problemov preprosto« 

(povprečje 4,21). 

Odnose na delovnem mestu smo merili s pomočjo vprašalnika WRC (Work Relationship 

Scale), ki je sestavljen iz 15 vprašanj, vsebinsko razdeljenih v štiri sklope, ki pa jih snovalci te 

metodologije (Khodarahimi, Hashim in Mohd - Zaharim 2012) v sami anketi za anketiranca 
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niso eksplicitno ločili (priloga 1). Za potrebe nadaljnje analize predstavljamo vprašanja, ki 

spadajo pod posamezni sklop (osnova za izračun preglednice 8 in za nadaljnjo statistično 

analizo): 

1) Prijaznost in podpora v odnosu 

̶ Do katere mere na delovnem mestu iščete podporo sodelavcev pri svojih osebnih 

težavah? 

̶ Do katere mere ste odvisni od pomoči, sočutja in od nasvetov drugih na delovnem mestu? 

̶ Do katere mere se zanašate na to, da vas bodo drugi na delovnem mestu razvedrili, kadar 

se ne počutite dobro ali ste vznemirjeni? 

2) Kritičnost v odnosu:  

̶ Do katere mere na delovnem mestu izpostavljajo svoje napake ali vas zatirajo? 

̶ Do katere mere vas na delovnem mestu kritizirajo? 

̶ Do katere mere vam na delovnem mestu govorijo nesramne in ostre stvari? 

̶ Do katere mere sodelavci na delovnem mestu naredijo stvari po svoje, kadar vedo, da se 

ne strinjate z načinom dela? 

̶ Do katere mere na delovnem mestu sprejemajo odločitve namesto vas? 

̶ Do katere mere morate na delovnem mestu delati stvari, kot želijo drugi? 

3) Zadovoljstvo z odnosom:  

̶ Do katere mere ste zadovoljni z medosebnimi odnosi na delovnem mestu? 

̶ Do katere mere so vaši odnosi na delovnem mestu dobri? 

̶ Do katere mere ste srečni z odnosom, ki poteka med vami in delovnim mestom? 

̶ Do katere mere ste zadovoljni s svojimi sodelavci? 

4) Disciplina na delovnem mestu: 

̶ Do katere mere vas na delovnem mestu kaznujejo ob neposlušnosti? 

̶ Do katere mere vas na delovnem mestu okregajo za stvari, ki jih ne bi smeli narediti? 

Kot je razvidno iz preglednice 7, so anketiranci pogostost različnih vprašanj glede 

medosebnih odnosov ocenjevali precej različno.  

Preglednica 7: Povprečne vrednosti trditev o medosebnih odnosih 

 Povprečje St. odklon 

Do katere mere na delovnem mestu iščete podporo 

sodelavcev pri svojih osebnih težavah? 
2,05 0,905 

Do katere mere ste odvisni od pomoči, sočutja in od 

nasvetov drugih na delovnem mestu? 
2,03 0,934 

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje« 

 Povprečje St. odklon 

Do katere mere na delovnem mestu iščete podporo 

sodelavcev pri svojih osebnih težavah? 
2,05 0,905 

Do katere mere ste odvisni od pomoči, sočutja in od 

nasvetov drugih na delovnem mestu? 
2,03 0,934 

Do katere mere se zanašate na to, da vas bodo drugi na 

delovnem mestu razvedrili, kadar se ne počutite dobro ali 

ste vznemirjeni? 

2,07 0,921 

Do katere mere na delovnem mestu izpostavljajo svoje 

napake ali vas zatirajo? 
2,10 1,049 

Do katere mere vas na delovnem mestu kritizirajo? 2,03 0,910 

Do katere mere vam na delovnem mestu govorijo nesramne 

in ostre stvari? 
1,69 0,947 

Do katere mere sodelavci na delovnem mestu naredijo 

stvari po svoje, kadar vedo, da se ne strinjate z načinom 

dela? 

2,24 1,029 

Do katere mere na delovnem mestu sprejemajo odločitve 

namesto vas? 
2,19 1,099 

Do katere mere morate na delovnem mestu delati stvari, kot 

želijo drugi? 
2,81 0,993 

Do katere mere ste zadovoljni z medosebnimi odnosi na 

delovnem mestu? 
3,53 0,950 

Do katere mere so vaši odnosi na delovnem mestu dobri? 3,77 0,834 

Do katere mere ste srečni z odnosom, ki poteka med vami 

in delovnim mestom? 
3,76 0,947 

Do katere mere ste zadovoljni s svojimi sodelavci? 3,76 0,733 

Do katere mere vas na delovnem mestu kaznujejo ob 

neposlušnosti? 
1,68 1,038 

Do katere mere vas na delovnem mestu okregajo za stvari, 

ki jih ne bi smeli narediti? 
1,67 0,919 

Najvišja stopnja strinjanja obstaja pri vprašanjih »Do katere mere so vaši odnosi na delovnem 

mestu dobri« (povprečje 3,77), »Do katere mere ste zadovoljni s svojimi sodelavci« 

(povprečje 3,76) in »Do katere mere ste srečni z odnosom, ki poteka med vami in delovnim 

mestom« (povprečje 3,76). Najnižja stopnja strinjanja obstaja pri vprašanjih »Do katere mere 

vas na delovnem mestu okregajo za stvari, ki jih ne bi smeli narediti« (povprečje 1,67), »Do 

katere mere vas na delovnem mestu kaznujejo ob neposlušnosti« (povprečje 1,68) in »Do 

katere mere vam na delovnem mestu govorijo nesramne in ostre stvari« (povprečje 1,69). 

V preglednici 8 prikazujemo rezultate anketnega vprašalnika po metodologiji SSEIT (prva 

vrstica preglednice) in metodologiji WRC (vrstice 2–5). 



  

34 

Preglednica 8: Povprečne vrednosti izračunanih spremenljivk 

 Povprečje 

St. 

odklon Mediana 

Koeficient 

asimetrije 

Koeficient 

sploščenosti 

Čustvena inteligentnost 125,88 11,120 127,00 –0,297 0,195 

Prijaznost in podpora v odnosu 2,05 0,784 2,00 0,341 –0,429 

Kritičnost v odnosu 2,18 0,800 2,00 0,946 0,914 

Zadovoljstvo z odnosom 3,71 0,758 4,00 –0,874 1,255 

Disciplina na delovnem mestu 1,68 0,916 1,25 1,593 2,341 

*Kršena normalnost porazdelitve 

Kot je razvidno iz preglednice 8, celotna ocena čustvene inteligentnosti anketirancev 125,88 

(izračun na osnovi metodologije SSEIT) , kar na lestvici od 33 do 165 predstavlja dobro 

oceno. Glede medosebnih odnosov v podjetju (metodologija WRC) pa anketiranci v manjši 

meri zaznavajo prijaznost in podporo v odnosu (povprečje 2,05), na svojem delovnem mestu 

v manjši meri opažajo kritičnost v odnosu (povprečje 2,18) ter disciplino na delovnem mestu 

(povprečje 1,68), razmeroma dobro pa so zadovoljni z odnosom (povprečje 3,71) (glejte 

preglednico 8). Na tem mestu smo preverili tudi normalnost porazdelitve, ki je bila kršena pri 

vseh spremenljivkah, razen pri čustveni inteligentnosti.  

4.3 Raziskovalna vprašanja in analiza ankete 

Medosebne odnose smo pri vsakem raziskovalnem vprašanju razčlenili v štiri sklope (na 

osnovi metodologije WRC), saj smo jih na ta način laže merili. Za potrebe naše raziskave smo 

pri spremenljivki starost zaradi majhnega števila anketirancev v prvi kategoriji (starost med 

18 in 30 let) in v peti kategoriji (starost nad 61 let) združili kategorijo starost med 18 in 30 let 

s kategorijo starost med 31 in 40 let ter kategorijo od 51 do 60 let s kategorijo nad 61 let. Prav 

tako smo pri spremenljivki izobrazba zaradi majhnega števila anketirancev v kategoriji 

magistrska izobrazba ali več to združili s kategorijo univerzitetna izobrazba. V nadaljevanju 

sledi analiza raziskovalnih vprašanj. 

Raziskovalno vprašanje 1: Ali obstaja povezava med čustveno inteligentnostjo in 

medosebnimi odnosi v komunalnih podjetjih? 

Pri tem so nas zanimale povezave med čustveno inteligentnostjo in naslednjimi 

komponentami medosebnih odnosov: 

̶ Ali obstaja statistično značilna povezava med čustveno inteligentnostjo ter prijaznostjo in 

podporo v odnosu zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstaja statistično značilna povezava med čustveno inteligentnostjo in kritičnostjo v 

odnosu zaposlenih v komunalnih podjetjih? 
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̶ Ali obstaja statistično značilna povezava med čustveno inteligentnostjo in zadovoljstvom 

z odnosom zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstaja statistično značilna povezava med čustveno inteligentnostjo in disciplino na 

delovnem mestu zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

Glede na to, da porazdelitve spremenljivk, ki merijo medosebne odnose, statistično značilno 

odstopajo od normalnosti, smo se odločili, da bomo za preverjanje povezav uporabili 

neparametrični Spearmanov korelacijski koeficient (preglednica 9).  

Preglednica 9:  Povezanost med čustveno inteligentnostjo in različnimi vidiki 

medosebnih odnosov 

 

Spearmanov 

korelacijski koeficient  p 

Prijaznost in podpora v odnosu –0,050 0,560 

Kritičnost v odnosu –0,228 0,008 

Zadovoljstvo z odnosom 0,172 0,045 

Disciplina na delovnem mestu –0,290 0,001 

Kot je razvidno iz preglednice 9, Spearmanov korelacijski koeficient za čustveno 

inteligentnost ter prijaznost in podporo v odnosu znaša –0,050, kar nakazuje na izjemno šibko 

negativno povezanost, ki pa ni statistično značilna (p = 0,560). Ne moremo torej trditi, da med 

čustveno inteligentnostjo ter prijaznostjo in podporo v odnosu obstaja statistično značilna 

povezanost.  

Spearmanov korelacijski koeficient za čustveno inteligentnost ter kritičnost v odnosu znaša –

0,228, kar nakazuje na šibko negativno povezanost, ki pa je statistično značilna (p = 0,008). 

Lahko torej trdimo, da med čustveno inteligentnostjo ter kritičnostjo v odnosu obstaja 

statistično značilna povezanost.  

Spearmanov korelacijski koeficient za čustveno inteligentnost in zadovoljstvo z odnosom 

znaša 0,172, kar nakazuje na šibko pozitivno povezanost, ki pa je statistično značilna (p = 

0,045). Lahko torej trdimo, da med čustveno inteligentnostjo in zadovoljstvom z odnosom 

obstaja statistično značilna povezanost.  

Spearmanov korelacijski koeficient za čustveno inteligentnost in disciplino na delovnem 

mestu znaša –0,290, kar nakazuje na šibko negativno povezanost, ki pa je statistično značilna 

(p = 0,001). Lahko torej trdimo, da med čustveno inteligentnostjo in disciplino na delovnem 

mestu obstaja statistično značilna povezanost. 

Ugotovimo torej, da obstaja povezava med čustveno inteligentnostjo in medosebnimi stiki 

(statistično značilna v treh vidikih medosebnih stikov, razen pri prijaznosti in podpori). Ta 

ugotovitev je tudi osnova za priporočila managementu komunalnih podjetij.  



  

36 

Raziskovalno vprašanje  2: Ali spol pri čustveni inteligentnosti vpliva na medosebne odnose v 

komunalnih podjetjih? 

V okviru drugega raziskovalnega vprašanja smo analizirali: 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na spol ter prijaznost in podporo v odnosu 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na spol in kritičnost v odnosu zaposlenih v 

komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na spol in zadovoljstvo z odnosom 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na spol in disciplino na delovnem mestu 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

Glede na to, da porazdelitve spremenljivk, ki merijo medosebne odnose, statistično značilno 

odstopajo od normalnosti, smo se odločili, da bomo za preverjanje povezav uporabili 

neparametrični Mann-Whitneyjev test (preglednica 10).  

Preglednica 10: Primerjava različnih vidikov medosebnih odnosov glede na spol 

 

Spol N Povprečje St. odklon Mediana 

Mann-Whitneyjev test 

U p 

Prijaznost in 

podpora v odnosu 

Moški 57 1,91 0,731 2,00 
1881,5 0,099 

Ženski 79 2,15 0,811 2,00 

Kritičnost v odnosu 
Moški 57 2,08 0,710 2,00 

2051,0 0,375 
Ženski 79 2,24 0,857 2,17 

Zadovoljstvo z 

odnosom 

Moški 57 3,79 0,699 4,00 
1995,5 0,251 

Ženski 79 3,64 0,795 3,75 

Disciplina na 

delovnem mestu 

Moški 57 1,64 0,806 1,50 
2207,0 0,833 

Ženski 79 1,70 0,992 1,00 

Kot je razvidno iz preglednice 10, so pri vseh vidikih medosebnih odnosov razlike v ocenah 

med moškimi in ženskami razmeroma majhne. Rezultat Mann-Whitneyjevega testa je 

pokazal, da te razlike tudi niso statistično značilne (p > 0,05), zato ne moremo trditi, da med 

spoloma obstajajo statistično značilne razlike v oceni medosebnih odnosov. Tako nobene 

izmed štirih povezav ne moremo potrditi. 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali izobrazba pri čustveni inteligentnosti vpliva na medosebne 

odnose v komunalnih podjetjih? 

Pri tem so nas zanimale povezave med izobrazbo v okviru čustvene inteligentnosti in štirimi 

sklopi medosebnih odnosov: 
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̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na izobrazbo ter prijaznost in podporo v 

odnosu zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na izobrazbo ter kritičnost v odnosu 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na izobrazbo in zadovoljstvo z odnosom 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike glede na izobrazbo in disciplino na delovnem 

mestu zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

Glede na to, da porazdelitve spremenljivk, ki merijo medosebne odnose, statistično značilno 

odstopajo od normalnosti, smo se odločili, da bomo za preverjanje povezav uporabili 

neparametrični Kruskal-Wallisov test (preglednica 11). 

Preglednica 11: Primerjava različnih vidikov medosebnih odnosov glede na izobrazbo 

 

Izobrazba N Povprečje 

St. 

odklon Mediana 

Kruskal-Wallisov 

test 

H p 

Prijaznost in 

podpora v 

odnosu 

Srednja izobrazba (splošna, 

poklicna ali strokovna) ali manj 
31 2,08 0,698 2,00 

1,094 0,779 

Višja izobrazba (višja 

strokovna, višješolska, 

višješolska specialistična) 

29 1,95 0,881 2,00 

Visokošolski strokovni 

(predbolonjski, bolonjski) 
36 2,07 0,752 2,00 

Univerzitetna izobrazba 

(predbolonjski, bolonjski) ali 

več 

40 2,08 0,825 2,00 

Kritičnost v 

odnosu 

Srednja izobrazba (splošna, 

poklicna ali strokovna) ali manj 
31 2,05 0,750 1,83 

3,885 0,274 

Višja izobrazba (višja 

strokovna, višješolska, 

višješolska specialistična) 

29 2,24 0,862 2,00 

Visokošolski strokovni 

(predbolonjski, bolonjski) 
36 2,03 0,739 2,00 

Univerzitetna izobrazba 

(predbolonjski, bolonjski) ali 

več 

40 2,36 0,832 2,17 

Zadovoljstvo z 

odnosom 

Srednja izobrazba (splošna, 

poklicna ali strokovna) ali manj 
31 3,72 0,816 4,00 

0,648 0,885 
Višja izobrazba (višja 

strokovna, višješolska, 

višješolska specialistična) 

 

29 3,78 0,643 4,00 

 

     

»se nadaljuje« 
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»nadaljevanje«       

 

Izobrazba N Povprečje 

St. 

odklon Mediana 

Kruskal-Wallisov 

test 

H p 

Zadovoljstvo z 

odnosom 

Visokošolski strokovni 

(predbolonjski, bolonjski) 
36 3,73 0,740 4,00 

 

0,648 

 

0,885 Univerzitetna izobrazba 

(predbolonjski, bolonjski) ali 

več 

40 3,62 0,820 3,75 

Disciplina na 

delovnem 

mestu 

Srednja izobrazba (splošna, 

poklicna ali strokovna) ali manj 
31 1,53 0,718 1,00 

0,926 0,819 

Višja izobrazba (višja 

strokovna, višješolska, 

višješolska specialistična) 

29 1,84 1,119 1,50 

Visokošolski strokovni 

(predbolonjski, bolonjski) 
36 1,64 0,807 1,25 

Univerzitetna izobrazba 

(predbolonjski, bolonjski) ali 

več 

40 1,70 0,992 1,50 

Kot je razvidno iz preglednice 11, so pri vseh vidikih medosebnih odnosov razlike v ocenah 

med anketiranci z različnimi vrstami izobrazbe razmeroma majhne. Rezultat Kruskal-

Wallisovega testa je pokazal, da te razlike tudi niso statistično značilne (p > 0,05), zato ne 

moremo trditi, da med različno izobraženimi osebami obstajajo statistično značilne razlike v 

oceni medosebnih odnosov. Tako ne moremo potrditi nobeno povezavo izmed štirih vprašanj.  

Raziskovalno vprašanje 4: Ali starost pri čustveni inteligentnosti vpliva na medosebne odnose 

v komunalnih podjetjih? 

Pri tem so nas zanimale povezave med starostjo v okviru čustvene inteligentnosti in štirimi 

sklopi medosebnih odnosov: 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike med starostjo in prijaznostjo ter podporo v 

odnosu zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike med starostjo in kritičnostjo v odnosu zaposlenih 

v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike med starostjo in zadovoljstvom z odnosom 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

̶ Ali obstajajo statistično značilne razlike med starostjo in disciplino na delovnem mestu 

zaposlenih v komunalnih podjetjih? 

Glede na to, da porazdelitve spremenljivk, ki merijo medosebne odnose, statistično značilno 

odstopajo od normalnosti, smo se odločili, da bomo za preverjanje statistične značilnosti 

povezav uporabili neparametrični Kruskal-Wallisov test, ki je podan v preglednici 12.  
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Preglednica 12: Primerjava različnih vidikov medosebnih odnosov glede na starost 

 

Starost N Povprečje 

St. 

odklon Mediana 

Kruskal-Wallisov 

test 

H p 

Prijaznost in 

podpora v 

odnosu 

40 ali manj 53 2,03 0,743 2,00 

0,965 0,617 41–50 45 2,12 0,782 2,33 

51 ali več 38 1,99 0,854 2,00 

Kritičnost v 

odnosu 

40 ali manj 53 2,20 0,711 2,17 

1,955 0,376 41–50 45 2,11 0,955 1,83 

51 ali več 38 2,23 0,728 2,08 

Zadovoljstvo 

z odnosom  

40 ali manj 53 3,70 0,736 3,75 

0,457 0,796 41–50 45 3,66 0,843 4,00 

51 ali več 38 3,77 0,694 4,00 

Disciplina na 

delovnem 

mestu 

40 ali manj 53 1,57 0,721 1,50 

1,205 0,547 41–50 45 1,69 1,041 1,00 

51 ali več 38 1,82 1,003 1,50 

Kot je razvidno iz preglednice 12, so pri vseh vidikih medosebnih odnosov razlike v ocenah 

med različno starimi anketiranci razmeroma majhne. Rezultat Kruskal-Wallisovega testa je 

pokazal, da te razlike tudi niso statistično značilne (p > 0,05), zato ne moremo trditi, da med 

različno starimi osebami obstajajo statistično značilne razlike v oceni medosebnih odnosov. 

4.4 Razprava o rezultatih glede na teoretične osnove 

Za razvoj teoretičnih izhodišč in obravnavanih področij raziskovanja, čustveno inteligentnost 

in medosebne odnose na delovnem mestu, smo uporabili sistematičen pregled literature in 

komparacijo ugotovitev različnih avtorjev.  

Čustveno inteligentnost smo merili z vprašalnikov SSEIT (Schutte Self-report Emotional 

Intelligence Test). Analiza glavnih komponent na področju čustvene inteligentnosti je v 

raziskavi pokazala, da so najbolj izražene »Druge ljudi pohvalim za dobro opravljeno delo«, 

»Iščem aktivnosti, ki me razveseljujejo«, »Čustva so ena izmed stvari, zaradi katerih je 

vredno živeti« ter »Kadar sem dobro razpoložen, je reševanje problemov preprosto«. Trditve, 

ki imajo najvišjo stopnjo strinjanja pri analizi čustvene inteligentnosti, nakazujejo na 

ujemanje z opredelitvijo koncepta čustvene inteligentnosti po Salovey in Mayerju (1990) ter 

ujemanje z opredelitvijo konstrukta čustvenih spretnosti Golemana (2001a).  

Kot nakazujejo odgovori anketirancev, anketiranci v večini znajo prepoznati lastna čustva ter 

čustva drugih, izražajo čustva in uporabljajo čustva pri reševanju problemov. Pri Salovey in 

Mayerju (1990) ter pri Golemanu (2001a) je prepoznava čustev pri sebi in drugih ena glavnih 

sposobnosti čustvene inteligentnosti, kar podpirata tudi Dirican in Erdil (2019).  
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Medosebne odnose na delovnem mestu smo merili s pomočjo vprašalnika WRC (Work 

Relationship Scale). Komponente z najvišjo stopnjo strinjanja so bile »Do katere mere so vaši 

odnosi na delovnem mestu dobri«, »Do katere mere ste zadovoljni s svojimi sodelavci« in 

»Do katere mere ste srečni z odnosom, ki poteka med vami in delovnim mestom«. 

Komponente z najvišjo stopnjo strinjanja anketirancev nakazujejo splošno zadovoljstvo z 

medosebnimi odnosi na delovnem mestu. 

Komponente z najnižjo stopnjo strinjanja »Do katere mere vas na delovnem mestu okregajo 

za stvari, ki jih ne bi smeli narediti«, »Do katere mere vas na delovnem mestu kaznujejo ob 

neposlušnosti« in »Do katere mere vam na delovnem mestu govorijo nesramne in ostre 

stvari«. Komponente z nizko stopnjo strinjanja, ki skupno ponazarjajo negativne vidike 

komunikacije, številni avtorji (Johnson in Indvik 2001; Andersson in Pearson 1999; 

Daugherty idr. 2009; Obakpolo 2015) poudarjajo kot enega izmed ključnih elementov 

negativnih odnosov. Slabo ocenjene trditve anketirancev izkazujejo ustrezno komunikacijo v 

organizaciji. 

V prvem raziskovalnem vprašanju smo poskušali pokazati povezanost čustvene 

inteligentnosti in medosebnih odnosov med zaposlenimi v komunalnih podjetjih. Medtem ko 

povezave čustvene inteligentnosti s prijaznostjo in podporo v odnosu zaposlenih nismo 

potrdili, pa Spearmanov korelacijski koeficient nakazuje povezavo čustvene inteligentnosti s 

kritičnostjo v odnosu, z zadovoljstvom z odnosom in z disciplino na delovnem mestu. Čeprav 

čustvena inteligentnost pomaga posamezniku, da lahko razume stanja in potrebe drugih 

(Dirican in Erdil 2019), Carmeli in Zvi (2009) ugotavljata, da čustvena inteligentnost ne 

zagotavlja nujno tudi večje pomoči in podpore drugim. 

Spretnost prepoznave čustev pri drugih in samokontrola, torej empatija in razumevanje čustev 

drugih ter regulacija svojih čustev kot eni izmed glavnih sposobnosti čustvene inteligentnosti 

(Goleman 2001a; Salovey in Mayer 1990; Dirican in Erdil 2019), posamezniku omogočijo, da 

se v odnosu z drugimi ne poslužuje oz. zmanjša uporabe kritičnosti. Tudi raziskava nakazuje 

korelacijo čustvene inteligentnosti s kritičnostjo v odnosu. Schutte in Loi (2014) sta ugotovila, 

da imajo posamezniki z višjo čustveno inteligentnostjo večji občutek nadzora nad svojim 

delom, ki pozitivno vpliva na duševno stanje, hkrati pa imajo večji občutek moči v svojem 

delovnem okolju. Njunim ugotovitvam potrjuje tudi potrjena povezava čustvene 

inteligentnosti z zadovoljstvom in disciplino na delovnem mestu.  

V okviru drugega raziskovalnega vprašanja smo preverjali, ali ima spol statistično značilen 

vpliv na medosebne odnose na delovnem mestu. Petrovici in Dobrescu (2014) v svoji 

raziskavi ugotavljata boljše rezultate žensk v medosebnih odnosih, ki so izkazale višjo raven 

čustvene inteligence kot moški, ter sposobnost gradnje in vzdrževanja harmoničnih odnosov z 

drugimi. Na drugi strani Suliman in Al Shaikh (2007) ne ugotavljata statistično pomembne 

povezave med spolom in kakovostjo medosebnih odnosov. Tudi naša raziskava je pokazala, 
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da med spoloma ne obstajajo statistično značilne razlike v oceni medosebnih odnosov, saj 

nobena izmed povezav ni statistično značilna. 

V tretjem raziskovalnem vprašanju smo analizirali, ali obstajajo statistično značilne razlike 

glede na izobrazbo v medosebnih odnosih. Raziskava je pokazala, da so sicer pri vseh vidikih 

medosebnih odnosov majhne razlike v ocenah med anketiranci z različno vrsto izobrazbe, 

vendar pa razlike niso statistično značilne, zato povezave izobrazbe z medosebnimi odnosi ne 

moremo potrditi. Suliman in Al Shaikh (2007) v svoji študiji ugotavljata, da se zaposleni z 

nižjo stopnjo izobrazbe vedejo manj naravno, ne kažejo svojih občutkov in imajo težave z 

odprto komunikacijo, kar pa se posledično kaže v večjem številu konfliktnih situacij v 

medosebnih odnosih. Hkrati pa avtorja študije opozarjata, da se zaradi nekaterih formalnih in 

neformalnih organizacijskih pravil, predpisov in politike manj izobraženi zaposleni mogoče 

ne morejo obnašati naravno, odkrito komunicirati in pokazati svojih občutkov, ki so 

pokazatelji dobrih medosebnih odnosov.  

V okviru zadnjega, četrtega raziskovalnega vprašanja, smo preučevali korelacijo med 

starostjo in medosebnimi odnosi v komunalnih podjetjih. Tako kot pri analizi povezav v 

drugem in v tretjem sklopu, so bile tudi pri četrtem sklopu ugotovljene majhne razlike v 

ocenah med anketiranci različnih starosti, vendar razlike niso bile statistično značilne, zato 

povezave starosti z medosebnimi odnosi ne moremo potrditi. Analiza literature je sicer 

pokazala, da starejši zaposleni izkazujejo nižjo stopnjo nagnjenosti h konfliktom in v večji 

meri poročajo o pozitivnih odnosih (Suliman in Al Shaikh 2007). Tudi Mayer in Salovey 

(1997) potrjujeta, da imajo starejši in izkušenejši zaposleni višjo zmožnost spremljanja lastnih 

in tujih čustev ter uporabo teh informacij za usmerjanje razmišljanja in dejanj v odnosu z 

drugimi posamezniki. Podobno kot pri izobrazbi pa Suliman in Al Shaikh (2007) opozarjata, 

da starost sama še ne pomeni nujno boljših medosebnih odnosov, ampak vidita razlog tudi v 

statusu starejših zaposlenih, saj so verjetno na višjem položaju in prejemajo višje 

organizacijske nagrade, kar zmanjša možnost spoprijemanja s konflikti in frustracijo. 

Rezultati naše empirične raziskave so lahko v okviru zadnjih treh raziskovalnih vprašanj 

pogojeni z neoptimalno izvedbo ankete in vzorčenja, kar smo poudarili že v omejitvah 

raziskave. 

4.5 Predlogi za management 

Namen empiričnega dela je bil spoznati, ali obstaja povezava med odnosi med zaposlenimi in 

čustveno inteligentnostjo v komunalnih podjetjih. Čeprav povezavo med odnosi med 

zaposlenimi po posameznih demografskih značilnostih zaposlenih in čustveno inteligentnostjo 

nismo spoznali kot statistično značilno, smo dokazali splošno povezavo med odnosi v 

komunalnih podjetjih in čustveno inteligentnostjo. To je izjemno pomemben podatek za 

management komunalnih podjetij. Priporočljivo je, da se managerji čim bolj seznanijo s 

pojmom čustvene inteligentnosti in z njenim vplivom na odnose v organizacijah. Cilj 
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managementa komunalnih podjetij mora biti razumevanje pomena čustvene inteligentnosti in 

oblikovanje okolja, ki bo spodbujalo izrabo vseh potencialov čustvene inteligentnosti. 

Seveda pa se mora tudi sam management komunalnih podjetij zavedati pomena lastne 

čustvene inteligentnosti pri vodenju. Prav v času kriz (kot je npr. covid-19) ima čustvena 

inteligentnost managementa še posebej velik pomen. V času kriz na dan prihaja avtentično 

vodenje, za katero so poleg čustvene inteligentnosti značilni še zaupanje, dobri odnosi in 

spretnosti pri vodenju sodelavcev na daljavo, poleg tega pa še jasen namen, učinkovito 

delovanje, podjetnost in digitalna pismenost (Edwards 2020; Ruff in Schoenwald 2020). 

S tovrstnimi spodbudami vršnega managementa komunalnih podjetij lahko pričakujemo 

boljše odnose v organizaciji na vseh ravneh. Na dolgi rok se bo to zrcalilo tudi v lažjem 

doseganju vseh poslovnih ciljev organizacije.  
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5 SKLEP 

V nadaljevanju so predstavljeni povzetek ključnih rezultatov in ugotovitve, prednosti in 

omejitve raziskave ter predlogi za nadaljnja raziskovanja.  

5.1 Povzetek rezultatov in ugotovitve 

Vabilo k sodelovanju je bilo poslano na 278 naslovov, na raziskavo pa se je odzvalo 197 oseb, 

kar predstavlja 70,8-odstotno odzivnost. 61 anket je bilo nepopolno izpolnjenih, zato zaradi 

veljavnosti raziskave niso bile vključene v raziskavo. 136 vprašalnikov oz. 48,9 % je bilo 

izpolnjenih v celoti in so bili upoštevani v analizi. Ti vprašalniki predstavljajo naš statistični 

vzorec. 

Glede na raziskavo o oceni čustvene inteligentnosti so anketiranci za večino trditev o čustveni 

inteligentnosti potrdili, da za njih veljajo precej pogosto. Za tri trditve so anketiranci ocenili, 

da zanje veljajo precej redko, so pa to ravno tiste tri trditve, ki so oblikovane negativno: 1) 

Težko razumem neverbalna sporočila drugih ljudi, 2) Kadar sem pred izzivom, obupam, ker 

mislim, da mi ne bo uspelo, 3) Težko razumem, zakaj se ljudje počutijo tako, kot se. 

Sklenemo lahko, da so anketiranci vse vidike čustvene inteligentnosti v povprečju ocenili 

pozitivno oz. da zanje veljajo pogosto.  

Rezultat, pridobljen iz povprečja odgovorov o čustveni inteligentnosti, nakazuje razmeroma 

dobro stopnjo razvitosti čustvene inteligentnosti pri zaposlenih v komunalnih podjetjih v 

Sloveniji, vendar pa so odprte možnosti za izboljšavo. Medtem ko anketiranci v večini znajo 

prepoznati lastna čustva in čustva drugih, izražajo čustva in uporabljajo čustva pri reševanju 

problemov, največje možnosti izboljšave vidimo v deljenju čustev in vživljanju v čustva 

drugih. Cilji managementa komunalnih podjetij morajo biti poznavanje in prepoznavanje 

čustvene inteligentnosti ter oblikovanje okolja znotraj organizacije, ki bo omogočalo 

izrabljanje teh potencialov v smeri izboljšanja odnosov in delovanja organizacije na splošno. 

Hkrati pa mora biti čustvena inteligentnost pomemben dejavnik, na katerem sloni vodenje 

managerjev, še posebej v času kriz (kot je npr. covid-19 kriza). 

Glede medosebnih odnosov v podjetju pa anketiranci v manjši meri zaznavajo prijaznost in 

podporo v odnosu, na svojem delovnem mestu v manjši meri opažajo kritičnost v odnosu ter 

disciplino. Anketiranci so na splošno zadovoljni z odnosi na delovnem mestu, vendar pa 

manjše strinjanje anketirancev s sklopom »Prijaznost in podpora v odnosu« kaže na možnosti 

izboljšave delovne klime.  

Analiza povezave med čustveno inteligentnostjo in medosebnimi odnosi je pokazala nekaj 

stičnih točk med obema konceptoma. Ugotovili smo povezanost čustvene inteligentnosti z 

zadovoljstvom z odnosom ter povezanost čustvene inteligentnosti s kritičnostjo ter z 
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disciplino na delovnem mestu. Povezava med čustveno inteligentnostjo ter prijaznostjo in 

podporo v odnosu ni bila ugotovljena.  

Zaradi ugotovljene korelacije med čustveno inteligentnostjo in zgoraj navedenimi vidiki 

medosebnih odnosov v raziskavi bi vodstvu za izboljšanje ravni čustvene inteligentnosti na 

delovnem mestu predlagali redne programe za razvoj čustvene inteligentnosti na delovnem 

mestu. 

Pri statistični obdelavi povezav v drugem, tretjem in v četrtem raziskovalnem vprašanju smo 

ugotovili, da ne obstajajo statistično pomembne razlike v medosebnih odnosih glede na spol, 

izobrazbo in starost. Spremenljivke spol, starost in izobrazba ne izkazujejo povezanosti s 

prijaznostjo in podporo, s kritičnostjo, z zadovoljstvom z odnosom zaposlenih ali disciplino 

na delovnem mestu. Ugotavljamo, da demografske spremenljivke, kot so spol, izobrazba ali 

starost v komunalnih podjetjih, ne vplivajo na kakovost medosebnih odnosov na delovnem 

mestu. Seveda pa so te ugotovitve lahko pogojene s slabim vzorčenjem. 

5.2 Omejitve in prednosti raziskave 

V empiričnem delu raziskave smo za namen raziskave oblikovali in uporabili anketni 

vprašalnik. Omejitev merskega instrumenta vidimo v tem, da izvira iz dveh uporabljenih 

vprašalnikov, ki sta tujega izvora. Vprašalnika sta bila razvita, validirana in uporabljena v 

okoljih, ki se od slovenskega razlikujejo po socialnih, kulturnih, ekonomskih in po političnih 

dejavnikih.  

Raziskava je bila izvedena s samoocenjevalnimi vprašalniki ter je merila subjektivne poglede 

anketirancev o čustveni inteligentnosti in medosebnih odnosih na delovnem mestu. Oba 

uporabljena vprašalnika sta konsistentna in notranje zanesljiva ter veljavna in uporabljena v 

različnih okoljih, zato omejitev v samoocenjevalnih vprašalnikih vidimo v možnosti, da se 

samoocena anketiranca potencialno lahko razlikuje od objektivnih dejstev. 

Raziskava je potekala v 46 komunalnih podjetjih, ki imajo zaradi vpliva lokalnega okolja, 

zadovoljevanja potreb javnega interesa in političnega vpliva specifično vlogo v managementu, 

zato ugotovitev raziskave ne moremo aplicirati na preostale sektorje. Naš vzorec je 

predstavljalo 2,1 % zaposlenih v vseh komunalnih podjetjih v Sloveniji. Pri tem smo 

izpostavili tudi problem vzorčenja (naš vzorec je bil majhen in ni zajel popolnoma vseh 

skupin zaposlenih), hkrati pa tudi menimo, da bi z drugačnim, bolj osebnim pristopom do 

anketirancev lahko prišli do drugačnih izidov empirične raziskave, predvsem v povezavi med 

demografskimi značilnostmi zaposlenih in uporabo čustveno inteligentnosti v odnosih med 

zaposlenimi. 
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5.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Pri obstoječi anketi bi lahko povečali število anketirancev, hkrati pa predlagamo, da bi do 

anketirancev pristopali individualno in ne posredno prek tajništev komunalnih podjetij. S tem 

bi zajeli vse skupine zaposlenih, tudi tistih, ki pri svojem delu nimajo dostopa do računalnika. 

S tem bi povečali verodostojnost izidov ankete. Hkrati predlagamo izvedbo ankete v različnih 

časovnih točkah oziroma periodično, s čimer bi dobili tudi časovno dinamično primerjavo.  

Na področju metodologije bi v nadaljnjih raziskavah lahko uporabili kombinacijo 

kvantitativnih in kvalitativnih metod. Uporaba kvalitativnega pristopa kot dodatnega orodja 

raziskave bi prispevala k poglobljenemu razumevanju rezultatov raziskave, hkrati pa bi lahko 

omogočila tudi odkritje novih povezav med čustveno inteligentnostjo in medosebnimi odnosi. 

Za poglobljeno razumevanje rezultatov raziskave predlagamo izvedbo intervjujev z 

reprezentativnim deležem udeležencev raziskave. Iz analize raziskave ugotavljamo, da so 

udeleženci v večini zadovoljni z odnosi na delovnem mestu, vendar pa je raziskava 

osredinjena na iskanje povezav med demografskimi spremenljivkami in čustveno 

inteligentnostjo ter medosebnimi odnosi, ne ponuja pa vpogleda v morebitne druge dejavnike, 

ki vplivajo na medosebne odnose na delovnem mestu. Menimo, da bi s poglobljenimi 

intervjuji odkrili še druge dejavnike, ki vplivajo na medosebne odnose, in z nadaljnjim 

raziskovanjem vzpostavili model gradnikov, ki vplivajo na medosebne odnose na delovnem 

mestu v komunalnih podjetjih v Sloveniji. Pri pregledu in analizi literature smo ugotovili, da 

težave na delovnem mestu najpogosteje opisuje pojem konflikt. Medtem ko funkcionalni 

konflikt izboljšuje skupinsko delovanje in uspešnost, pa disfunkcionalni konflikt ovira 

delovanje skupine. Za nadaljnjo raziskavo predlagamo analizo povezanosti konflikta s 

čustveno inteligentnostjo in z medosebnimi odnosi.  

V magistrski nalogi smo analizirali medosebne odnose na delovnem mestu, ki pa niso bili 

ločeni glede na vrsto odnosa, torej na odnose med nadrejenimi in podrejenimi, odnose med 

sodelavci, odnose med mentorjem in učencem. Menimo, da bi udeleženci v večji meri potrdili 

opažanje discipline na delovnem mestu pri raziskavi odnosov med nadrejenimi in podrejenimi 

kot v odnosu med sodelavci.  
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Prosimo, če si vzamete nekaj minut in s klikom na Naslednja stran začnete izpolnjevanje 

ankete.  

 

 

I. DEMOGRAFSKI DEL 
 

V 1 – Spol  
 

 Moški  

 Ženski  

 

 

V 2 – Starost  
 

 18–30  

 31–40  

 41–50  

 51–60  

 61 ali več  

 

 

V 3 – Izobrazba  
 

 Srednja izobrazba (splošna, poklicna ali strokovna) ali manj  

 Višja izobrazba (višja strokovna, višješolska, višješolska specialistična)  

 Visokošolski strokovni (predbolonjski, bolonjski)  

 Univerzitetna izobrazba (predbolonjski, bolonjski)  

 Magistrska izobrazba (predbolonjski, bolonjski) ali več 

 

 

II. ČUSTVENA INTELIGENTNOST 

 

V 4 – Kliknite in vpišite besedilo vprašanja.  
 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 

Vem, kdaj je primerno o svojih osebnih 

težavah govoriti z drugimi. 
     

Kadar se spoprijemam z ovirami, se 

spomnim trenutkov, ko sem se srečal s 

podobnimi ovirami in jih tudi premagal. 
     

Pričakujem, da mi bo uspelo v večini stvari, 

ki se jih lotim. 
     

Drugi ljudje se mi z lahkoto zaupajo. 
     

Težko razumem neverbalna sporočila 

drugih ljudi.  
     

Nekateri pomembnejši dogodki v mojem 

življenju so me pripeljali do ponovnega 

razmisleka o tem, kaj je pomembno.  
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 Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 

Kadar se moje razpoloženje spremeni, 

vidim nove možnosti.   
     

Čustva so ena izmed stvari, zaradi katerih je 

vredno živeti.   
     

Zavedam se čustev, ki jih doživljam v 

trenutku.  
     

Pričakujem, da se bodo zgodile dobre stvari.  
     

Svoja čustva rad delim z drugimi.  
     

Ko doživim pozitivno čustvo, ga znam 

ohraniti, da traja.  
     

Znam organizirati dogodke, ki so drugim v 

užitek.  
     

Iščem aktivnosti, ki me razveseljujejo.   
     

Zavedam se neverbalnih sporočil, ki jih 

pošiljam drugim.  
     

Predstavim se tako, da naredim dober vtis 

na druge.   
     

Kadar sem dobro razpoložen, je reševanje 

problemov preprosto.  
     

Z gledanjem obraznih izrazov prepoznam 

čustva, ki jih ljudje doživljajo.   
     

Vem, zakaj se moja čustva spreminjajo.   
     

Kadar sem dobro razpoložen, sem zmožen 

zasnovati nove ideje.  
     

Svoja čustva znam nadzorovati.  
     

Z lahkoto prepoznam čustva, ki jih 

doživljam.   
     

Motiviram se tako, da si pri prevzetih 

nalogah zamislim pozitiven izid.   
     

Druge ljudi pohvalim za dobro opravljeno 

delo.  
     

Zavedam se neverbalnih sporočil drugih.  
     



 

 
  

 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 

Če mi druga oseba pripoveduje o 

pomembnem dogodku v svojem življenju, 

se počutim skoraj tako, kot da sem tudi sam 

doživel ta dogodek. 

     

Če začutim spremembo v čustvih, 

poskušam priti do novih idej.  
     

Kadar sem pred izzivom, obupam, ker 

mislim, da mi ne bo uspelo.  
     

Vem, kaj ljudje čutijo, že samo s tem, da jih 

pogledam.  
     

Pomagam ljudem, ko se ne počutijo dobro.  
     

Ko se spoprijemam z ovirami, si pomagam 

z dobrim razpoloženjem in s pozitivno 

naravnanostjo.  
     

Glede na ton glasu posameznika lahko 

prepoznam njegove občutke.  
     

Težko razumem, zakaj se ljudje počutijo 

tako, kot se.  
     

 

III. MEDOSEBNI ODNOSI NA DELOVNEM MESTU 
 

V 5 – Kliknite in vpišite besedilo vprašanja. 

 Zelo 

redko 

Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

Do katere mere na delovnem mestu iščete 

podporo sodelavcev pri svojih osebnih 

težavah? 
     

Do katere mere ste odvisni od pomoči, 

sočutja in od nasvetov drugih na delovnem 

mestu? 
     

Do katere mere se zanašate na to, da vas 

bodo drugi na delovnem mestu razvedrili, 

kadar se ne počutite dobro ali ste 

vznemirjeni? 

     

Do katere mere na delovnem mestu 

izpostavljajo vaše napake ali vas zatirajo? 
     

Do katere mere vas na delovnem mestu 

kritizirajo? 
     



 

 
  

 Zelo 

redko 

Redko Včasih Pogosto Zelo 

pogosto 

Do katere mere vam na delovnem mestu 

govorijo nesramne in ostre stvari? 
     

Do katere mere sodelavci na delovnem 

mestu naredijo stvari po svoje, kadar vedo, 

da se ne strinjate z načinom dela? 
     

Do katere mere na delovnem mestu 

sprejemajo odločitve namesto vas? 
     

Do katere mere morate na delovnem mestu 

delati stvari, kakor želijo drugi? 
     

Do katere mere ste zadovoljni z 

medosebnimi odnosi na delovnem mestu? 
     

Do katere mere so vaši odnosi na delovnem 

mestu dobri? 
     

Do katere mere ste srečni z odnosom, ki 

poteka med vami in delovnim mestom? 
     

Do katere mere ste zadovoljni s svojimi 

sodelavci? 
     

Do katere mere vas na delovnem mestu 

kaznujejo ob neposlušnosti? 
     

Do katere mere vas na delovnem mestu 

okregajo za stvari, ki jih ne bi smeli 

narediti? 
     

 

 


