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POVZETEK 

Konflikti so neizogibni v vsaki organizaciji in za uspešno delovanje organizacije je nujno, da 

se čim prej prepoznajo. Nerešeni konflikti postanejo obremenjujoči za medosebne odnose in 

vplivajo na kakovost opravljenega dela. Nezadovoljni zaposleni ne sledijo ciljem 

organizacije. Zato je za organizacijo pomembno, da ima sposobno vodstvo, ki skrbi za dobro 

upravljanje s konflikti. Pri reševanju konfliktov pomaga učinkovita komunikacija, ki omogoča 

ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov, hkrati pa je lahko prav komunikacija vzrok za 

nastanek konfliktov. Zato je dobro, da vodstvo pozna klimo v organizaciji in usmerja 

aktivnosti zaposlenih v želeno smer. Za razumevanje konfliktov med zaposlenimi v splošnih 

knjižnicah v Sloveniji smo izvedli raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika. Ugotovili 

smo, da konflikti niso pogosto prisotni na delovnem mestu, največkrat poteka konflikt na 

relaciji direktor proti knjižničarju, najučinkoviteje pomagajo pri reševanju konflikta 

sodelavci.  

Ključne besede: konflikt, komunikacija, motivacija, medosebni odnosi, organizacijska klima, 

splošna knjižnica, vodja, knjižničar 

 

SUMMARY 

Conflicts are caused in any organization but for the successful organization progress they 

have to be identified as soon as possible. Unsolved conflicts become overload for 

interpersonal relations between the workers and the quality of the work is affected. 

Discontented employees can't follow the goals of the organization. That's why it is important 

for the organization to have capable leadership who is concerned for good solutions of 

conflicts. Good communication also helps to resolve the conflicts or avoid them. At the same 

time the bad communication can cause new conflicts. That’s why it is very important that 

leadership-management knows the atmosphere in the organization and tries to guide the 

employess activities to the right direction. To understand the conflicts between employess in 

the public libraries in Slovenia we conducted a research with the help of questionnaire which 

is based on research of the conflicts in American libraries. We found out that the conflicts are 

not often present at the workplace, most of them take a course on the relation director against 

a librarian. Co-workers most effectively assist in resolving the conflicts. 

Key words: conflict, communication, motivation, interpersonal relations, organizational 

climate, public library, leader, librarian 
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1 UVOD 

Kjer koli smo ljudje v komunikaciji, pride po logiki delovanja medčloveških odnosov do 

nasprotij oziroma do različnih mnenj. Če nasprotij ne znamo reševati na ustrezen način, pride 

do konfliktov. Od tega, kako bomo rešili konflikt, je odvisna nadaljnja klima in medosebni 

odnosi zaposlenih (Černetič 2007, 174–184). Znanja ravnanja z ljudmi se je treba naučiti, ker 

le tako bomo imeli primeren pristop do zaposlenih. Ob ustrezni motivaciji pa bomo ustvarjali 

občutek zadovoljstva zaposlenih, kar je ključnega pomena uspešnega vodje. Uspešen vodja 

tudi ne sme zanemariti skrbi za razvoj lastne čustvene inteligence. Brečko (2008, 42) pravi, da 

se čustvena inteligenca kaže v vseh aktivnostih vodenja. Vodja namreč na podlagi čustvenega 

odnosa do sebe, lastnega dela in sodelavcev odločilno vpliva na rezultate v organizaciji.  

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev raziskovalnega problema 

Organizacija je sestavljena iz številnih sestavin in njihovih medsebojnih povezav. Te 

sestavine so spremenljive in nenapovedljive. Zato je organizacija kompleksna in ne more biti 

uspešna le na osnovi naključnega delovanja sestavin. Pogoj za učinkovito in uspešno 

delovanje organizacije je obvladovanje organizacije, in to je temeljna naloga managementa. 

Pri tem ločimo obvladovanje, ki zadeva organizacijo kot instrument. Prevladuje pri 

načrtovanju in urejanju delovanja organizacije. Je pretežno racionalno in obsega rutinske ter 

analizne odločitve. Obvladovanje, ki zadeva organizacijo kot ciljno združbo interesov, pa 

prevladuje pri usmerjanju in nadziranju ljudi. Je vedenjsko in pretežno temelji na občutkih 

(Tavčar in Trunk Širca 2003, 28–29). V magistrski nalogi se bomo osredotočili na tisti del 

managementa, ki zadeva slednje. Kot primer organizacije bomo vzeli neprofitno organizacijo, 

in sicer splošno knjižnico. 

Pojem management proučujejo različne družboslovne vede, po svoji naravi pa spada med 

organizacijske in upravne vede. Če z managementom označujemo (v našem primeru) skupino 

ljudi, se nam zastavlja vprašanje, kateri predpisi in kako urejajo njihov pravni položaj 

(Vodovnik 2006a, 7–8). To vprašanje je pomembno predvsem z vidika delovnega prava. 

Poznavanje delovnega prava nam koristi zaradi nas samih, kajti gre za zakonodajo, ki skozi 

pravice in obveznosti iz delovnega razmerja okvirja naše življenje v času zaposlitve 

(Belopavlovič 2004, 7). Potreba po pravni regulaciji odnosov v družbi izvira iz same narave 

teh odnosov, saj posamezniki z njimi urejajo eksistenčno pomembna vprašanja. S pravno 

institucionalizacijo dosežemo stabilnost in predvidljivost ravnanj udeležencev v odnosu, ki so 

lahko potencialno interesno konfliktni (Mihovar Globok idr. 2015, 98, po Igličar 2007, 41), in 

preprečimo samovoljno odločanje posameznikov. 

Ljudje, ki obvladujejo organizacije, so managerji. Izhajajoč iz prvega odstavka, so tako 

managerji obenem poslovodniki, ki obvladujejo organizacijo kot instrument, in vodje, ki 

obvladujejo ljudi kot nosilce interesov. Za učinkovito in uspešno obvladovanje organizacije 
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pa ni dovolj samo zavzetost in nadarjenost, ampak so nujna poglobljena strokovna znanja o 

poslovodenju in vodenju ljudi (Tavčar in Trunk Širca 2003, 29–30), kajti organizacijska 

znanja in znanja o odnosih med ljudmi niso prirojena (Stonner 1978, 20, po Možina in 

Merkač 1990, 9). Vendar je danes treba poleg formalne izobrazbe tudi, da se znajdemo v 

odnosih z drugimi, pomembno je, kako reagiramo in rešujemo različne situacije ter kako 

okolica doživlja nas (Goleman 2001). Morda bi pomislili, da predvsem vodje najbolj 

potrebujejo pamet. Vsekakor jo potrebujejo, toda potrebujejo tudi čustveno inteligenco, kajti 

le-ta vpliva tudi na intelektualno zmogljivost. Če imajo ljudje nizko čustveno inteligentnost, 

jih to ovira, da bi uresničili svojo intelektualno zmogljivost, saj dopuščajo, da jim možgane 

preplavijo stresni hormoni, ki ohromijo spomin, učne sposobnosti in mišljenje. Za učinkovito 

vodenje pa potrebujemo zelo visoko raven čustvene inteligentnosti (Brečko 2001). Voditi 

zaposlene je namreč zapleteno, saj ima vsak posameznik specifične vrednote in interese, 

znanje in motivacijo. Tako je ustvarjalne ljudi dosti teže voditi, saj jim je treba predstaviti 

cilje (Možina in Merkač 1990, 8). Zato mora imeti vodja v organizaciji določene sposobnosti, 

da vpliva na druge zaposlene in jih usmerja tako, da izberejo tako vedenje, da organizacija 

dosega cilje in vizijo. Vodenje v organizaciji je proces, ki je pogojen z medsebojnimi odnosi. 

Čeprav so odnosi v organizaciji res formalno določeni s hierarhijo, mora priti med vodjem in 

zaposlenim do vzpostavitve lastnih medosebnih odnosov, ki omogočajo zaupanje in sledenje 

vodji (Černetič 2007, 117–118). 

Za učinkovito vodenje je pomembno tudi zavedanje, da je vodja hkrati tisti, ki je soodgovoren 

za število, moč in reševanje konfliktov. Od tega, kako bo rešil konflikt, je odvisna nadaljnja 

klima in medsebojni odnosi zaposlenih. Klima se namreč nanaša na to, kako zaposleni v 

organizaciji interpretirajo delovno okolje oziroma kako zaznavajo dogodke, postopke, odnose 

v organizaciji. Je torej vrsta značilnosti, ki kažejo zadovoljstvo zaposlenih s socialnega vidika 

dela. Zadovoljstvo zaposlenih obravnava različne vidike dela, kot so: varnost zaposlitve, 

višina plače, odnosi med sodelavci ter razmerja med delavci in njihovimi nadrejenimi. To pa 

je skladno z dimenzijami klime v organizaciji (Černetič 2007). Zadovoljstvo zaposlenih se 

odraža tudi v njihovi povezanosti z delom in poistovetenjem z organizacijo ali oddelkom. Od 

podrejenega, ki sovraži svoje delo, težko pričakujemo ustvarjalnost in tudi normalno delo 

opravlja pod pritiskom (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 181). 

Pri raziskovanju klime izhajamo iz vizije in ciljev ter se sprašujemo, ali obstoječa 

organizacijska klima vzpodbuja ali zavira doseganje ciljev (Černetič 2007, 287). Za 

organizacijsko klimo samo po sebi namreč ne moremo reči, ali je dobra ali slaba, pomembno 

je, kako vpliva na doseganje ciljev (Muchinsky 1987, 364, po Kaše idr. 2007, 138). Tako 

lahko organizacijska klima spodbuja ali zavira na primer motiviranost zaposlenih, 

ustvarjalnost, sodelovanje (Kaše idr. 2007, 138). Sicer se lahko človek klimi prilagodi. To je 

koristno, če se prilagodi tisti klimi, ki mu omogoča, da doseže, kar čuti, da mora doseči. V 

primeru, ko se prilagodi klimi, ki je za človeka škodljiva, lahko povsem upravičeno 

razmišljamo o spreminjanju (Lipičnik 2005, 199). 
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Organizacijska klima je po Scheinu (1990, 109) odraz organizacijske kulture. Organizacijska 

kultura pomeni način življenja v organizaciji in zajema na primer vrednote, norme, 

komunikacijo, način obnašanja ter oblačenja (Petr Balog 2012, 3).  

Vloga vodje je tudi v motiviranju zaposlenih. Vodja mora načine motiviranja prilagoditi 

zaposlenim in okolju, v katerem delajo (Zupan 2001, 58–59), čeprav lahko vodja doseže 

ustrezno ravnanje svojega delavca že z jasnimi navodili za delo (Lipičnik in Možina 1993, 

47). To pomeni, da mora vodja z delavcem nedvoumno komunicirati oziroma mu sporočiti, 

kaj od njega pričakuje (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 263). Napačno komuniciranje v 

organizaciji hitro vpliva na motiviranost in kakovost dela (Mumel 2008, 155). Gledano s 

stališča organizacije, je motiviranost zaposlenih za svoje delo zelo pomembna, saj je delo 

opravljeno bolj kakovostno in poveča se število storitev (Likar 2000, 9).  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo zbrali in podrobno pregledali različne vire in 

literaturo in tako prek teoretičnih spoznanj pojava konfliktnih situacij preučili vzroke za 

konflikte med zaposlenimi v organizacjah, vlogo vodje v procesu njihovega razreševanja in 

njihov vpliv na medosebne odnose, pomen komunikacije, vodenja, politike organizacije, 

organizacijske klime. Za razumevanje konfliktov med zaposlenimi in pomena reševanja 

nastalih konfliktov smo teoretično opredelili pojme, kot so komunikacija, medosebni odnosi, 

vodenje, pomen čustvene inteligence pri vodenju, organizacijska klima, in pojasnili vzroke za 

nastanek konfliktov ter pojasnili njihove pozitivne in negativne posledice. 

V empiričnem delu je bil temeljni namen raziskave ugotoviti, kaj so pogosti vzroki konfliktov 

na delovnem mestu v splošnih knjižnicah. Zanimalo nas je, kakšna je klima v organizaciji in 

vloga vodje pri ustvarjanju klime ter kakšen vpliv ima (če) politika organizacije na zaposlene.  

Vprašalnik, ki smo ga uporabili kot orodje raziskave, temelji na raziskavi o konfliktnem 

managementu v ameriških knjižnicah, ki sta jo poleti leta 2000 opravila Montgomery in Cook 

(2005, 187). Omenjeni vprašalnik (Library Workplace Conflict) smo prevedli v slovenščino in 

ga prilagodili razmeram v slovenskem prostoru. Prav tako smo vprašalnik pred anketiranjem 

preizkusili na manjšem številu ljudi iz vzorca in ob pripombah anketirancev prilagodili 

vprašanja ter tako izboljšali njegovo razumljivost.  

Iz opredeljenega namena smo si zastavili naslednje cilje: 

– poglobljeno preštudirati teorijo s področja konfliktov, komunikacije, medosebnih 

odnosov, motivacije; 

– ugotoviti organizacijsko klimo v splošnih knjižnicah Slovenije, odnose med 

zaposlenimi in možnosti obstoja konfliktnih situacij; 

– ugotoviti povezavo med stopnjo izobrazbe zaposlenih in vrsto konfliktov v slovenskih 

splošnih knjižnicah; 
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– ugotoviti vpliv delovne dobe zaposlenih na pogostost konfliktov; 

– ugotoviti povezavo med delovnimi izkušnjami vodij in organizacijsko klimo v 

slovenskih splošnih knjižnicah; 

– ugotoviti povezavo med delovnimi izkušnjami zaposlenih in kakovostjo komuniciranja 

v splošnih knjižnicah; 

– raziskati vpliv institucionalne politike glede na stopnjo izobrazbe zaposlenih in 

odgovornostjo delovnega mesta;  

– raziskati vpliv osebnih problemov na kakovost dela v knjižnici v odvisnosti od stopnje 

izobrazbe zaposlenih. 

1.3 Temeljna teza in hipoteze 

V nadaljevanju predstavljamo temeljno tezo naloge in hipoteze. 

Temeljna teza  

Čeprav konflikte pogosto obravnavajo v poslovnem svetu, tudi knjižnice niso imune na 

konfliktne situacije. Magistrska naloga temelji na teoretičnem izhodišču, da so konflikti v 

organizacijah prisotni. Ker konflikti obstajajo, moramo ugotoviti vzroke zanje in jih nato s 

čim večjo učinkovitostjo odpravljati. Na podlagi teoretičnih dognanj iz literature smo 

oblikovali sedem hipotez – teoretičnih predpostavk, iz katerih so razvidni odnosi med 

dejavniki, poimenovanimi variable (Tratnik 2002, 30–31). 

 

Hipoteza 1: 

Med vrsto konfliktov in stopnjo izobrazbe zaposlenih je povezava. 

 

Hipoteza 2: 

Pogostost konfliktov se z daljšo delovno dobo niža. 

 

Hipoteza 3: 

Med delovnimi izkušnjami vodje in organizacijsko klimo obstaja povezava. 

 

Hipoteza 4: 

Med delovno dobo zaposlitve v knjižnici in komunikacijo z nadrejenim obstaja povezava. 

 

Hipoteza 5: 

Vpliv institucionalne politike se s stopnjo izobrazbe zaposlenega viša. 

Hipoteza 6: 

Vpliv institucionalne politike je pri zaposlenih na delovnih mestih, ki jim omogočajo 

sprejemanje odločitev, višji. 
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Hipoteza 7: 

Odraz osebnih problemov na kakovost opravljenega dela se s stopnjo izobrazbe zaposlenega 

niža. 

1.4 Uporabljene metode 

Za proučevanje in razumevanje zastavljenega raziskovalnega problema smo se odločili v 

literaturi in virih poiskati teorijo, ki ustreza temi in ciljem naloge, in smo jo preizkusili v 

specifičnem okolju – splošno izobraževalnih knjižnicah – in preverjali, ali to, kar so 

ugotavljali drugi pred nami, velja tudi za okolje, ki ga proučujemo sami. V literaturi tak način 

imenujejo deduktivni način raziskovanja, pozitivistično naravnan pristop v raziskovanju 

oziroma kvantitativna metodologija. V družboslovje je pozitivizem prinesel prepričanje, da je 

človeško vedenje moč opazovati na enak način kot dogajanje v naravoslovju – logično, 

natančno, objektivno, z razdalje. Takšno raziskovanje nas pripelje do splošnih zakonitosti, s 

katerimi obrazložimo ali predvidimo dogajanja, in temelji na vzpostavitvi vzročno-

posledičnih povezav med variablami (Tratnik 2002, 19–25). 

V teoretičnem delu naloge smo izbrano tematiko preučevali z natančno analizo izbrane 

literature (primarni in sekundarni viri), ki smo jo povzeli in smiselno vključili v celoto. S 

pomočjo različnih virov (članki, monografske publikacije, elektronski viri) smo podrobneje 

opredelili pojme, ki so relevantni pri naši raziskavi. 

Empirični del naloge predstavlja kvantitativna raziskava, za katero smo zbirali podatke z 

metodo spraševanja. Z namenom, da odkrijemo vrste in pogostost pojavljanja konfliktov ter 

vzročno-posledične povezave s stopnjo izobrazbe zaposlenih, delovnimi izkušnjami v 

knjižnici, vodstvenim kadrom, komunikacijo, institucionalno politiko in organizacijsko klimo, 

smo anketirali strokovne delavce, zaposlene v splošnih knjižnicah v Sloveniji. Uporabili smo 

mnenjski vprašalnik, ki sta ga leta 2000 uporabila Montgomery in Cook (2005, 187) pri 

raziskovanju konfliktnega managementa v ameriških knjižnicah. Z vprašanji smo zbrali 

podatke o proučevanih spremenljivkah, ki smo jih morali zbrati sami. Z vprašalnikom 

pridobljene informacije in rezultate smo uporabili za testiranje hipotez. Namen te raziskave je 

bil tudi pridobitev osebnih komentarjev s strani anketirancev, ki odražajo svoj osebni pogled 

na svoje delovno okolje. Zato tudi anketa namenoma sprašuje o osebnem mnenju.  

Vzorec  

Raziskava temelji na namenskem vzorcu 58 splošnih knjižnic v Sloveniji. Na vprašalnik je 

odgovarjal strokovni kader v splošnih knjižnicah (direktorji, vodje območnih enot in vodje 

oddelkov ter knjižničarji). Anketni vprašalnik smo poslali splošnim knjižnicam iz seznama 

(priloga 1), kar predstavlja po podatkih iz leta 2014 930 zaposlenih strokovnih delavcev 

(Narodna in univerzitetna knjižnica 2015, 63). Poslali smo ga prek elektronskega medija, 

vrnjenega smo dobili na enak način. Na podlagi predhodnega kontaktiranja vodij in prošenj za 
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sodelovanje v raziskavi in njihovega slabšega odziva smo pričakovali med 100 in 200 

izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 

V celotnem procesu raziskave smo spoštovali osnovna etična načela. Vse potencialne 

udeležence smo seznanili z vsebino, namenom, potekom raziskave, z načinom zbiranja in 

obdelovanja podatkov ter načinom poročanja o rezultatih in hranjenja. Udeležba v raziskavi je 

bila prostovoljna odločitev posameznika. Vsem udeležencem v raziskavi in tudi knjižnicam je 

bila zagotovljena anonimnost (Trnavčevič in Strašek 2006). Rezultati ankete so se namreč 

zbirali na posebnem URL-naslovu in ne na elektronskem naslovu anketarja. Prav tako se ni 

videlo, koliko anketnih vprašalnikov je bilo vrnjenih iz določene knjižnice. 

Obdelava podatkov 

Z ustreznimi metodami in modeli zbrane podatke transformiramo v informacije, s katerimi 

poskušamo razložiti proučevani pojav. V fazi obdelave podatkov smo zbrane podatke obdelali 

z deskriptivno statistično metodo, namreč z opisnimi ali deskriptivnimi statističnimi analizami 

raziskujemo sestavo zbranih/opazovanih podatkov in različne zveze med njimi. O opisnih 

statističnih analizah govorimo, kadar predstavljamo na primer velikost vzorca (N), odstotke 

(%), frekvence (f), minimalne (min) in maksimalne (max) vrednosti, srednje vrednosti itn. 

(Kodrič in Strašek 2008). Za obdelavo podatkov smo uporabili računalniško aplikacijo SPSS. 

1.5 Predpostavke in omejitve 

Predpostavke in omejitve naloge so naslednje: 

predpostavke: 

– predpostavljamo, da se v vsaki organizaciji pojavljajo konfliktne situacije; 

– predpostavljamo, da je možno konfliktne situacije obvladovati, za kar je predvsem 

zadolžen vodja organizacije; 

omejitve: 

– anketiranci lahko odgovorijo le na tista vprašanja, na katera želijo; 

– anketiranci lahko dajo odgovore, skladne z družbenimi vrednotami svojega okolja; 

– pričakujemo tudi nezainteresiranost vodstvenega kadra za izvedbo raziskave. 

1.6 Prispevek k znanosti in stroki 

Problematika konfliktov v slovenskih splošnih knjižnicah do zdaj še ni bila raziskana. Z našo 

raziskavo želimo čim bolj osvetliti raziskovalni problem, in sicer vzroke pogostih konfliktov 

na delovnem mestu v splošnih knjižnicah, in tudi podati predloge za učinkovito reševanje 

konfliktnih situacij. Glede na to, da so konflikti zapletena tematika in zaposleni o njih težko 

govorijo, menimo, da bomo z našo raziskavo pridobili dragocen vpogled v stanje v splošnih 
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knjižnicah v Sloveniji in njegovo boljše razumevanje. Zato bomo obravnavani problematiki 

dodali spoznanja o povezavi med konfliktnimi situacijami in čustveno inteligentnostjo vodje, 

s čimer želimo dodatno osvetliti problematiko oziroma želimo prikazati “praktično orodje” za 

obvladovanje konfliktov v knjižnici. Prispevek magistrske naloge k teoriji in praksi bi 

predstavljal odkrita spoznanja o medsebojnih, vzročno-posledičnih vplivih obravnavanih 

dimenzij organizacije, predvsem o pozitivnem učinku učinkovitega reševanja konfliktnih 

situacij na zaposlene.  
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2 ORGANIZACIJA KOT SKUPINA LJUDI 

Organizacija je sistem ljudi, sredstev in virov, ki ga osnujejo ljudje zaradi svojih 

interesov/koristi in mu določajo zamisli, poslanstvo, vizijo, smotre in cilje ter v njem delajo 

ali z njim sodelujejo (Kralj 2005, 62). S stališča cilja lahko vse organizacije razvrstimo v dve 

osnovni skupini (Kaše idr. 2007, 2):  

– organizacije, ki ustvarjajo materialne cilje posameznikov ali družbe: na primer podjetja, 

nacionalna gospodarstva, svetovno gospodarstvo; 

– organizacije, ki ustvarjajo določene etične (moralne), osebne in družbene cilje: na primer 

prosvetne, kulturne, znanstvene, socialne, verske, zdravstvene, politične, obrambne. 

Organizacije, kjer poteka knjižničarska dejavnost, uvrščamo pod drugo alinejo. Knjižničarska 

dejavnost poteka v knjižnicah in podobnih ustanovah pa tudi kot sestavina delovanja mnogih 

drugih organizacij (Tavčar in Trunk Širca 2003, 28). V Sloveniji je razmeroma veliko 

knjižnic, ki delujejo kot večje organizacije, torej imajo več zaposlenih in vodjo. Teorija 

managementa ne velja samo za profitne organizacije, tudi v neprofitnih (kot je knjižnica) ima 

svoj pomen (Južnič 2010, 11).
1
 Namreč da lahko knjižnica v praksi uresniči svoj namen in 

doseže svoje cilje, mora biti njeno delovanje kot organizacije usklajeno (Kos 2010, 81). 

Smotrno usklajevanje dejavnosti, ciljev in razmerij med člani organizacije pa zagotavlja 

management. To imenujemo vsebinski del managementa. Po namenu pa je management 

zagotavljanje (ne izvajanje) smotrnega doseganja cilja organizacije s štirimi osnovnimi 

procesi: planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje (Rozman 2002). 

Knjižničarstvo niso predvsem knjige, temveč ljudje, ki ravnajo z njimi in ki so most med 

pisnimi viri in uporabniki knjižnice. Brez ljudi so knjige in drugi informacijski viri mrtvi 

(Tavčar in Trunk Širca 2003, 28). Ljudje oziroma zaposleni v knjižnicah imajo s svojo 

strokovno usposobljenostjo za izvajanje storitev ter spretnostjo v komuniciranju velik vpliv 

pri njenem razvoju (Štular Sotošek 1999, 37). Nosilci razvoja knjižnice in tudi vsake druge 

organizacije so namreč kadri in od njih so odvisni rezultati dela ter podoba organizacije, kajti 

z ustrezno kadrovsko strukturo lahko vplivamo na želene cilje knjižnice/organizacije, ki se 

kažejo na kvaliteti in kvantiteti storitev (Florjančič  1994, 1). Glede na pomembno vlogo 

kadrov je “cilj organizacije zagotavljanje smotrnosti v sodelovanju ljudi in v doseganju cilja 

organizacije” (Rozman 2000, 18). 

 

                                                        
1
 Tavčar (2002, 82) pravi, da ne smemo zamenjavati pojma neprofitna in nepridobitna organizacija. 

Neprofitno organizacijo opredeli kot organizacijo, ki posluje na meji izgube ali z izgubo. Vendar ker v 

literaturi, ki jo uporabljamo, avtorji uporabljajo pojem neprofitna organizacija in ne nepridobitna, tudi 

mi v nalogi uporabljamo pojem neprofitna organizacija. Prav tako Pavčić (2001, 105) uporablja pojem 
neprofitna organizacija. Pravi, da je neprofitna organizacija tista, ki služi ustvarjanju nekega 

posebnega javnega interesa, vendar ji osnovni namen ni ustvarjanje profita. 
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2.1 Opredelitev splošnih knjižnic 

Splošna knjižnica je lokalni informacijski center, ki omogoča svojim uporabnikom brez 

zadržkov dostop do vseh vrst znanja in informacij (UNESCO: manifest o splošnih knjižnicah 

1995, 1). Prva in tradicionalna glavna naloga splošne knjižnice za informacijske, 

izobraževalne in razvedrilne storitve je namreč omogočanje splošne dostopnosti do 

informacijskih virov, kar zajema fizično in intelektualno dostopnost (Borko, Zabukovec in 

Južnič 2006, 95). Sicer so pa naloge splošnih knjižnic natančno in jasno opredeljene v 

dvanajstih točkah UNESCO-vega Manifesta o splošnih knjižnicah (IFLA/UNESCO Public 

Library Manifesto 1994). Manifest je pomemben dokument, ki je bil prvič izdan leta 1949, 

posodobljen pa leta 1972 in leta 1994 (Verlič 2003, 148). Zadnja verzija Manifesta poudarja 

dvojni pomen knjižnic: splošna knjižnica kot center lokalnega značaja in center za svoboden, 

neomejen dostop do univerzalnega znanja, misli in kulture, ki ga na lokani ravni omogoča z 

lastno zbirko knjižničnega gradiva in informacij ter s pomočjo nacionalne knjižnične mreže 

(Novljan 1994, 6). Manifest o splošnih knjižnicah je bil leta 1973 povod za nastanek prvih 

smernic/standardov za splošne knjižnice (The Public Library Service IFLA/UNESCO 

Guidelines for Development), saj so le-ti nekakšen podrobnejši opis in načrt praktične 

izpeljave uresničevanja načel, zapisanih v Manifestu, torej priporočila za uporabo praktikom v 

splošnih knjižnicah (Verlič 2003, 148). 

V Sloveniji opredeljuje dejavnost knjižnic Zakon o knjižničarstvu, ki je bil sprejet leta 2001 

(ZKnj-1) ter nato spremenjen in dopolnjen leta 2015 (ZKnj-1A). Po Zakonu o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A, Ur. l. RS, št. 92/2015) je knjižnica v 3. členu 

opredeljena kot pravna oseba in ne več kot javni zavod. V 1.a-členu pa je knjižnična dejavnost 

opredeljena kot javna služba ali kot knjižnična dejavnost, potrebna za izvajanje javne službe 

na področju vzgoje in izobraževanja. Knjižnična dejavnost, ki je knjižnična javna služba, pa 

zajema obdelovanje knjižničnega gradiva, njegovo hranjenje, zagotavljanje dostopnosti do 

njega, izdelavo podatkovnih zbirk, izobraževanje uporabnikov … 

2.2 Pomen managementa v knjižnici 

V teoriji in praksi se večkrat srečamo z razmišljanjem, da je management v javnih 

organizacijah povsem nekaj drugega kot management v profitnih organizacijah. Dejstvo je, da 

so naloge, ki jih management opravlja v kateri koli organizaciji, podobne (Gradišar in 

Češnovar 1997, 78). Management se je v neprofitne organizacije (knjižnice, šole in druge) 

prenesel iz gospodarstva, kjer je postal aktualen takrat, ko je prišlo do sprememb v ekonomski 

politiki, ko so se osvobodili državnih regulativ in prešli na tržno gospodarstvo (Steinbuch 

1998, 82). Knjižničarsko razvite dežele so se z managementom v knjižnicah oziroma 
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knjižničnim managementom začele ukvarjati že pred desetletji.
2
 Tako v drugi polovici 

osemdesetih let zasledimo bolj množičen pojav literature o knjižničnem managementu v 

angleškem jeziku, opazni pa so tudi prispevki v drugih jezikih (nemščina, francoščina, 

ruščina). Nastajajo različni priročniki, bodisi splošni o knjižničnem managementu, bodisi za 

različne vrste knjižnic ali za različna področja in aktivnosti knjižničnega managementa (na 

primer planiranje, organiziranje, vodenje, kontroliranje; komunikacija, konflikti, motivacija). 

Takih priročnikov je vedno več, izdajajo jih založniške hiše in knjižničarska združenja (Likar  

2000, 16). Zelo razvejano publicistično dejavnost ima Ameriško združenje knjižnic (ALA), 

saj izdaja revije, knjige  in referenčno literaturo, ki jo prodaja po vsem svetu (Ambrožič 1996, 

129–130), in prav to združenje je izdajatelj priročnika Conflict Management for Libraries 

(Montgomery in Cook 2005), od koder smo prevzeli vprašalnik Library Workplace Conflict. 

Ameriško združenje knjižnic je najstarejše, največje, najbolje organizirano in najvplivnejše 

združenje na svetu. Združuje knjižničarje, knjižnice, podpornike knjižnic, založnike in druge 

zainteresirane posameznike. Prav tako imajo tudi druge anglosaksonske dežele dolgo, več kot 

stoletno tradicijo knjižničarstva in tudi množično članstvo v profesionalnih združenjih 

(Ambrožič in Kastelic 1999, 275–284).
3
 Anglosaksonske dežele torej spadajo med 

knjižničarsko najbolj razvite. 

Ker smo kot primer neprofitne organizacije navedli knjižnico, bomo naloge oziroma procese 

managementa predstavili na podlagi le-te. 

Ena najpomembnejših nalog managementa je planiranje/načrtovanje. Planiranje je težaven in 

zamuden proces, ki zahteva sistematičen pristop k pričakovanju prihodnosti in njenih 

sprememb, hkrati pa prinaša precejšnjo negotovost. V bistvu je planiranje izbor ciljev in 

smotrov ter določanje načinov za njihovo uresničitev vnaprej, in sicer, kaj bo treba storiti, 

zakaj, kdaj, kako in kdo bo to storil, nikakor pa ni prepuščanje stvari slučaju (Čveljo 1990, 5). 

Knjižnica kot izhodišče pri procesu načrtovanja sledi svojemu temeljnemu cilju, ki ga je 

opredelila ob svoji ustanovitvi. Temeljni cilj knjižnice je določen v poslanstvu knjižnice. 

Temeljni cilj knjižnice je prenos informacij uporabnikom. V okviru temeljnega cilja pa si 

knjižnica postavlja bolj določene cilje. Poslanstvo knjižnice definira namen knjižnice ter 

opredeljuje namembnost obstoja, obnašanja in delovanja knjižnice. Pri načrtovanju ciljev 

knjižnice izhajamo iz jasne opredelitve poslanstva knjižnice, ki je odločilna za pripravo ciljev 

posameznih aktivnosti. Opredelitev poslanstva se veže na knjižnico kot celoto, saj na splošno 

pojasnjuje namen knjižnice. Cilje in naloge, ki so konkretnejši, si zastavijo in jih uresničujejo 

                                                        
2
 Knjižnični management je uvedel Frederich Crunden, leta 1897, knjižničar v splošni knjižnici St. 

Luisa, ki je na ALA-konferenci govoril o »Poslovnih potezah v knjižničnem managamentu – Business 

methods in library management« (Renborg 2000, 5–6). 

 
3
 Ta združenja so uradno pooblaščena za podeljevanje akreditacij izobraževalnim ustanovam s 

področja knjižničarstva, izvajanje parmanentnega usposabljanja svojih članov in za podeljevanje 

strokovnih nazivov in licenc (Ambrožič in Kastelic 1999, 275–284).  
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v posameznih oddelkih. Postavljanje ciljev za knjižnico kot celoto in določanje ciljev po 

enotah poteka hkrati (Kos 2010, 87–88). 

Naslednja managementska funkcija je organiziranje. Organizacija “/…/ deli aktivnosti na 

enote, ki jih je mogoče voditi, in omogoča kompatibilnost posamezne enote z vsemi drugimi. 

Organizacija določa načine, s pomočjo katerih lahko dosežemo načrtovane cilje. Lahko jo 

obravnavamo kot most, ki povezuje s planiranjem zastavljene cilje in specifična orodja za 

doseg teh ciljev” (Hicks in Gullett 1981, 321, po Čveljo 1990, 8).  

Tretja managerska funkcija je usmerjanje dejavnosti zaposlenih v organizaciji in drugih ljudi, 

da organizacija učinkovito deluje in uspešno dosega cilje (Tavčar 2002, 5). Nanaša se torej na 

ljudi in njihove naloge. Deli se na kadrovanje in vodenje. Kadrovanje obsega naloge: izbor 

primernih kandidatov, njihova namestitev, usposabljanje, izobraževanje, sistemi ocenjevanja 

in nagrajevanja, napredovanje, odpuščanje, razvoj karier in razvijanje zmožnosti zaposlenih.  

Vodenje pa zajema komuniciranje, motiviranje in sposobnost vodje, da vpliva na zaposlene s 

svojo osebnostjo in delovanjem (Lipičnik 2002, po Kos 2010, 90). Knjižnica mora na trgu 

delovne sile iskati najprimernejše ljudi, pri katerih z različnimi postopki (testiranje 

kandidatov, osebni intervjuji, priporočila) išče tista znanja in osebnostne značilnosti, ki so 

najprimernejši za opravljanje določenih nalog. Temeljni cilj izbire primernega kandidata za 

določeno delovno mesto je dobro ujemanje med usposobljenostjo kandidata in zahtevami 

delovnega mesta. Knjižnica v okviru managementske funkcije organiziranja sistematizira 

delovna mesta. Sistemizacija delovnega mesta mora vsebovati opis delovnih nalog, ki 

podrobno določijo dolžnosti in obveznosti delavca, njegove osebne značilnosti, kot so 

izobrazba, spretnosti in izkušnje, ki so potrebne za izvajanje tega dela. Opis nalog, to je 

seznam delovnih aktivnosti, natančno določa naloge, za katere je delavec odgovoren (Stueart 

in Moran 2002, po Kos 2010, 90). V sodobni knjižnici knjižničar dela z gradivi, ki so 

napisana v različnih jezikih, zato mora znati najmanj dva tuja jezika (Urbanija 2003, po Kos 

2010, 91). Vodja učinkovito obvladuje delovanje organizacije le tako, da obvladuje delovanje 

ljudi. Ljudi pa obvladuje z vodenjem, ki je sposobnost in/ali je dejavnost vodje, da doseže, da 

mu zaposleni sledijo in izvedejo tisto, kar si je zamislil. To doseže s komuniciranjem, 

motiviranjem ter s svojo osebnostjo in delovanjem (Stueart in Moran 2002, po Kos 2010, 92). 

Naloga vodij je, da zaposlene motivirajo tako, da ti svoje delo opravljajo kakovostno (Kos 

2010, 92). Ker motivacija vpliva na delo posameznega delavca kot na učinkovitost 

organizacije, so vodje zelo zainteresirani za ustvarjanje motivacije (Čveljo 1990, 9).  

Management se zaključi z nadzorovanjem, ki je najkompleksnejša funkcija managementa. Z 

nadzorovanjem se pokaže delo knjižnice v celoti, posamezne dejavnosti pa se lahko merijo 

(Čveljo 1990, 9). Nadziranje je ugotavljanje, ali je knjižnica učinkovita in uspešna (Kos 2010, 

93). Standard SIST ISO 11620 (2008, 11) določa uspešnost zagotavljanja knjižničnih storitev 

ter učinkovitost pri razporejanju in uporabi virov pri zagotavljanju storitev.  
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2.3 Knjižničarji in managerska znanja 

Gazvoda (1997, 64) je že leta 1997 zapisala, “da se danes delo v knjižnicah v vseh segmentih 

precej razlikuje od tistega pred na primer desetimi leti in očitno je, da se bodo spremembe še 

nadaljevale. Ne le vodje, tudi srednje in nižje ravni zaposlenih se srečujejo z vedno novimi 

zahtevami”. Če želimo uveljaviti novi vzorec vodenja, se bo moralo vedno več zaposlenih 

usposabljati ne le v strokovnem pogledu, ampak tudi v nekaterih managerskih pogledih, to je 

metodah reševanja problemov in reševanju konfliktov (prav tam). Zavest o tem, da vodilni na 

vseh nivojih, tudi v knjižnicah, potrebujejo mnoga znanja s tega področja, le prodira v 

knjižnice. To naj bi bilo samoumevno (po našem mnenju) že v preteklosti, namreč na 

predmetniku bibliotekarskega študija je bil management vključen že prej in tudi zdaj so, po 

bolonjskem sistemu izobraževanja, vključeni predmeti iz managementa. Tako Lasić-Lazić in 

Savić (1999, 110) pravita, da mora biti formalno izobraževanje bibliotekarjev osredotočeno 

na temeljna, teoretska in metodološka vprašanja bibliotekarstva. Enako pomembno je, da so 

vključena tudi druga področja, med njimi tudi management (ali ekonomija).
4
 

Sodobne razvojne spremembe, ki jih prinaša informacijska družba, zahtevajo spremenjen, 

sodoben način poslovanja, namreč v preteklosti, kot trdi Likar (2000, 8), pri poslovanju in 

vodenju v knjižnicah niso uporabljali načel in znanj sodobnega managementa. Pogoj, da bi v 

knjižnice lahko uvedli ustrezno vodenje, je, da dobro poznamo vse elemente, ki vplivajo na 

sodoben proces vodenja (Likar 2000, 15–16). Ključna področja, na katerih se kaže v 

knjižnicah voditeljstvo, so razumevanje tehnologije, organizacije in ljudi. Umetnost vplivanja 

na ljudi, da bodo entuziastično stremeli za doseganjem zastavljenih ciljev, je pravzaprav 

bistvo vodenja (Čveljo 1990, 12). Pri sodobnem načinu vodenja je pomemben individualni 

pristop do zaposlenega, ugotavljanje njegovih trenutnih potreb, želja, pričakovanj in 

interesov. Dejstvo je, da lahko posamezniku pohvala za delo, ki je bilo opravljeno v prijetnem 

vzdušju, pomeni veliko več, kot bi mu pomenila finančna stimulacija v primeru stalnih 

konfliktov med delom. Da bi ugotovili, kakšne so potrebe, želje, pričakovanja in interesi 

zaposlenih, je treba z zaposlenimi komunicirati. Tako je mogoče na zaposlene uspešno 

vplivati (Likar 2000, 13).  

2.4 Izbira in skrb za kadre v organizaciji 

Uspešnost organizacije je odvisna od kakovostnega dela zaposlenih (Simmons in Simmons 

2000, 193). Zato je treba vsako delovno mesto oblikovati tako, da bo za zaposlenega 

predstavljalo določen izziv in da bo hkrati umeščeno v okvir tistega, čemur pravimo 

načrtovanje in strategija. Oblikovanje delovnih mest mora biti stalna naloga, saj se zahteve 

dela z novo tehnologijo spreminjajo (Gazvoda 1997, 64). Organizacija mora biti sposobna 

zaposliti dobre delavce in jih tudi nato vzgajati. Dobre delavce dobimo tako, da jih 

                                                        
4
 Ostala področja, ki jih navajata, so še: statistika, računalništvo, sociologija, psihologija. 
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razporedimo na tista delovna mesta, kjer so za organizacijo najbolj učinkoviti, ter jim 

svetujemo in jih usmerjamo. Vedeti moramo, kaj delovno mesto zahteva od delavca in kako 

njegove značajske poteze ustrezajo tem zahtevam. Slabi delavci povzročajo fluktuacijo 

delovne sile in visoke stroške zaposlovanja (Simmons in Simmons 2000, 193–197).  

Prav tako je pomembno, da se zaposleni v neki delovni skupini znajo prilagajati med seboj. 

Organizacija na osnovi analize delovnih mest namreč določi lastnosti, ki jih mora imeti 

kandidat za to delovno mesto. Če pri določenem kandidatu najde vse zahtevane lastnosti, 

meni, da je kandidat za to delovno mesto primeren. Predpostavlja se namreč, da te lastnosti 

omogočajo posamezniku ustrezno reagiranje na delovnem mestu. Vendar se je v praksi 

pokazalo, da ko izberemo odličnega delavca glede na delo, ki smo mu ga namenili, to ni 

dovolj za njegovo uspešno delo. Odličen delavec se zaradi nemogoče vključitve v delovno 

skupino lahko zelo hitro spremeni v slabega delavca. Zato je dobro, da delavca izberemo tudi 

glede na lastnosti obstoječih delovnih skupin. Znano je namreč, da ljudje enakih vedenjskih 

vzorcev zelo težko delajo skupaj, če je to sploh mogoče (Kaše idr. 2007, 55–56). 

Čim več podpore so zaposleni deležni, tem večje zaupanje in zvestobo bodo gojili do 

organizacije. Če pa z zaposlenimi ne ravnamo pošteno in spoštljivo, ne moremo od njih 

pričakovati čustvene vdanosti. Zaposleni, ki v službo hodijo kot obiskovalci v delovno 

organizacijo in se ne počutijo kot njeni stalni prebivalci, imajo nizko stopnjo zavzetosti. Če so 

zagrenjeni, ker niso dovolj nagrajevani ali so odrinjeni pri odločitvah, ki so povezane z 

njihovim delom, gotovo ne čutijo velike zavzetosti za splošne cilje organizacije (Goleman 

2001, 136–137). Glede na to, da pa vsaka organizacija želi imeti ljudi, ki so sposobni izpolniti 

njene cilje in s svojim delom prispevati k njenemu uspešnejšemu poslovanju, morajo biti le-ti 

primerno usposobljeni. Pri tem je pomembno, da se kakovost dela zaposlenih stalno izboljšuje 

ter da se le-ti razvijajo v smeri, ki omogoča njihov največji možni napredek in rast 

(Armstrong 1996, po Treven 1998, 197).  

2.5 Pripadnost organizaciji 

Pripadnost organizaciji se nanaša na zvestobo zaposlenega organizaciji, njegovo prizadevanje 

za cilje organizacije (Porter idr. 1974 in 1976; Bhat in Maheshwari 2005, po Mahal 2012, 38). 

Zaposleni z visoko stopnjo pripadnosti zagotavljajo varno in stabilno delovno silo (Steers 

1977, po Mahal 2012, 38). Pri zaposlenih, ki čutijo pripadnost organizaciji, je manj verjetno, 

da jo bodo zapustili. To pa za organizacijo pomeni, da se stroški pridobivanja in izbora kadra 

zmanjšajo. Zaposleni, ki jih izberemo glede na zahteve dela, imajo večjo pripadnost do 

organizacije in želijo ostati v njej (Mahal 2012, 44). Lee idr. (1992, po Mahal 2012, 44) 

menijo, da je nagnjenost k zapustitvi organizacije vedno odvisna od ravni zadovoljstva in 

značaja zaposlenega. Ko izbiramo kader, je zato treba upoštevati ne samo vrednote, izobrazbo 

in izkušnje, ampak tudi značaj (Kristaf 1996; Van 2000; Rhoades idr. 2001, po Mahal 2012, 

44). Če damo zaposlenim dobro delovno okolje, kažejo visoko pripadnost organizaciji, kar 
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prinese k stabilnosti med zaposlenimi. Delovno okolje pa ne vključuje le zaposlenih, ampak 

tudi sodobno tehnologijo, kajti če zaposleni meni, da nova tehnologija izboljšuje njegovo 

produktivnost, narašča zvestoba organizaciji. Če so zaposleni deležni od časa do časa 

usposabljanja, dobijo občutek pripadnosti. Usposabljanje je lahko na delovnem mestu ali 

izven njega. Zaposlenim moramo dati vedno enake priložnosti, da lahko uporabijo svoje 

znanje, pridobljeno med usposabljanjem, kar jim na koncu daje samozavest in 

samospoštovanje (Mahal 2012, 43–44). Če zaposleni čutijo, da so njihova prizadevanja, 

sposobnosti in rezultati, ki jih dosegajo, priznani v organizaciji, ostanejo v taki organizaciji 

dolgo (Davies 2001, po Mahal 2012, 44). Priznanje vodij in sodelavcev krepi pripadnost. Bolj 

pripadni zaposleni so tudi bolj odgovorni do svojega dela. Zaposleni, ki menijo, da imajo več 

samostojnosti na svojih delovnih mestih, čutijo večjo pripadnost organizaciji (Mathieu in 

Zajac 1990, po Mahal 2012, 40). Pomembno je, da zaposleni v organizaciji najdejo svoj 

smisel in da jim uspe zadovoljiti svoje potrebe in želje (Zupan 2001, 40).  

Bolj ko so pripadni organizaciji, bolj so motivirani (Mahal 2012, 43). Mnogo zaposlenih in 

managerjev je prepričanih, da bo povišanje plače zaposlene bolj motiviralo, jih naredilo bolj 

produktivne in zveste organizaciji. To do neke mere res drži. Postavlja pa se vprašanje, kje je 

ta meja (Parker in Wright 2001, 70). Watson Wjatt je leta 2000 razvil Indeks pripadnosti 

zaposlenih (Employee Commitment Index – ECI), ki temelji na raziskavi WorkCanada 2000. 

Indeks pripadnosti zaposlenih temelji na šestih ključnih vprašanjih, ki med seboj povezana 

dajejo zanesljivo merilo, ki oceni pripadnost zaposlenih do dela in organizacije. Poleg 

podatkov, kot je klasična lojalnost organizaciji, nam Indeks pripadnosti zaposlenih izmeri 

tudi, kako primeren je posamezni zaposleni za določeno organizacijo. Indeks pri zaposlenih 

tako izmeri naslednje stopnje (Parker in Wright 2001, po Šprah Brank 2003, 56): 

– stopnjo zadovoljstva s svojim delom; 

– stopnjo zadovoljstva z organizacijo, v kateri delujejo; 

– stopnjo ponosa na delo, ki ga opravljajo za svojo organizacijo; 

– stopnjo priporočila organizacije drugim; 

– stopnjo zvestobe organizaciji, kljub temu da je zaposlenemu ponujeno primerljivo delo v 

drugi organizaciji; 

– stopnjo rangiranja organizacije glede na ostale. 

  

Strnemo lahko, da si vsaka organizacija želi, da imajo zaposleni visoko stopnjo pripadnosti 

organizaciji, saj se s tem zmanjšajo problemi s samo organizacijo. Visoka organizacijska 

pripadnost je namreč povezana z manjšim prehajanjem zaposlenih v druge organizacije in 

manjšo odsotnostjo z dela. Poveča se tudi pripravljenost zaposlenih za prostovoljne družbeno 

koristne aktivnosti (Tosi, Mero in Rizzo 2000, 105–108).  
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3 POLITIKA ORGANIZACIJE 

Politika organizacije je odvisna od okolja, v katerem organizacija deluje (Černetič 2007, 77). 

Notranje okolje organizacije zadeva organizacijo samo in še posebej njene aktivnosti do 

zaposlenih (Štular Sotošek 2000, 57). Zunanje okolje pa po Kotlerju in Andreasenu (1996, 79, 

po Štular Sotošek 2000, 60) zavzema tri komponente, in sicer okolje različnih javnosti, 

konkurenčno okolje in makrookolje. Organizacija mora okolje analizirati, da lahko definira, 

kaj predstavlja in kaj želi postati ter katere cilje bo zasledovala. Lahko rečemo, da določi smer 

svojega delovanja. Organizacija si prizadeva uresničiti svoje cilje in tudi širše družbene cilje, 

kar je še posebej pomembno za neprofitno organizacijo, kamor sodi knjižnica (Štular Sotošek 

2000, 55–56). Cilji izhajajo iz vizije organizacije, vizija pa je pregled vrednot, ciljev in 

poslanstva organizacije (Černetič 2007, 77–80). Politika organizacije torej zadeva poslanstvo, 

vizijo, cilje, organizacijsko kulturo.  

Poslanstvo je jasen zapis o namenu organizacije, ki izraža razlog za obstoj organizacije. Biti 

mora dolgoročno. Predstaviti mora glavne aktivnosti in položaj, ki ga organizacija želi imeti v 

okviru svoje dejavnosti. Elementi v poslanstvu niso nujno merljivi, saj je namen poslanstva 

spodbujati in ne nadzorovati doseženo (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 70). Pomembno je, 

da so s poslanstvom seznanjeni vsi zaposleni, saj ga le-ti uresničujejo. Dobro opredeljeno 

poslanstvo daje zaposlenim in organizaciji občutek skupnega cilja in jih motivira (Habjanič in 

Ušaj Hvalič 1998, 20). Vizija je zrcalna slika prihodnosti organizacije (Hočevar, Jaklič in 

Zagoršek 2003, 74). Je opis organizacije kot celote (na primer njene dejavnosti, njene 

tehnologije) v prihodnosti (Pučko 2002, 272). Biti mora posebna oziroma drugačna od drugih 

organizacij. Je merljiva ter dosegljiva in časovno omejena (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 

74). V poslanstvu in viziji najdemo tudi filozofijo organizacije oziroma kulturo organizacije. 

Gre za sistem vrednot, prepričanj in navad, ki ustvarjajo v organizaciji tudi vedenjske norme 

(Pučko 2002, 272). Kultura z drugimi besedami pomeni skupnost in v njej se vidiji odnosi 

med ljudmi. Skupnost lahko razdelimo na dva tipa odnosov med ljudmi, in sicer tisti, v 

katerih prevladuje družabnost, in tisti, v katerih prevladuje racionalnost. Družabne skupnosti 

so tiste, pri katerih ljudje ne vidijo drugih v luči zadovoljevanja svojih ciljev. Ustvarjajo se 

prijateljske vezi. V racionalnih skupnostih pa ljudje težijo k hitremu in učinkovitemu 

reševanju ciljev, ne glede na osebne odnose. Na podlagi teh dveh lastnosti so oblikovani štirje 

osnovni tipi organizacijskih kultur, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju (Hočevar, Jaklič in 

Zagoršek 2003, 86–87). Cilji so rezultati, ki jih želimo kot celotna organizacija v določenem 

času doseči. Biti morajo središčne točke, okoli katerih se sučeta razvijanje planov in alokacija 

virov v organizaciji (Pučko 2002, 284).  

3.1 Poslanstvo splošne knjižnice 

Poslanstvo je temeljni dokument organizacije, kot na primer statut, le da nima pravne podlage 

(Rozman in Kovač 2012, 148–149). Je izjava, ki jo odobrijo pristojni organi, v katerih so 
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opredeljeni (v našem primeru) cilji knjižnice in ponudba njenih storitev ter razvoj proizvodov 

(SIST 2008, 11). Poslanstvo torej usmerja delovanje organizacije oziroma določa njeno 

identiteto in vrednote. Opredeli bistvo poslovanja organizacije oziroma opredeli razloge za 

svoj obstoj in utemelji prihodnje delovanje (Rozman in Kovač 2012, 148–149). 

Poslanstvo splošne knjižnice sledi usmeritvam Unescovega Manifesta o splošnih knjižnicah 

(Manifest o splošnih knjižnicah 1994, 1995). Manifest med vsem drugim opredeljuje splošno 

knjižnico kot lokalni informacijski center, ki omogoča svojim uporabnikom brez zadržkov 

dostop do vseh vrst znanja in informacij. Od začetka devetdesetih let pa vse do danes splošno 

knjižnico v svoje dokumente umeščajo evropska in svetovna združenja knjižnic, smernice 

razvoja splošnih knjižnic, številne evropske deklaracije in mnogi drugi dokumenti (Bon 2012, 

106). 

Hiter tehnološki razvoj in globalizacija družbe prinašata zadnjega četrt stoletja velike 

spremembe v naše vsakdanje življenje. Današnja informacijska družba je visoko konkurenčna 

in ljudje povprašujejo po izdelkih in storitvah, ki jih potrebujejo za zadovoljitev svojih potreb. 

Zato morajo usmeritve splošnih knjižnic postavljati v ospredje ljudi, obiskovalce splošnih 

knjižnic in ne knjižničnega gradiva. Poslovanje morajo prilagajati potrebam uporabnikov na 

trgu. Zagotavljati morajo tudi socialno vključenost vseh skupin prebivalcev (Bon 2012, 106–

107).                  

Na eni strani se torej morajo splošne knjižnice odzvati na zahteve uporabnikov, na drugi 

strani pa morajo prebujati potrebe uporabnikov in ustvarjati takšne storitve, s katerimi bodo 

prebujale uporabnikove potenciale. To posledično vpliva tudi na razvoj družbe. Zato naj bo 

poslanstvo knjižnice način poslovanja knjižnice, ki vodi k napredku in razvoju posameznika 

oziroma njegovih potencialov in blaginji družbe (Žagar 2011, 24).  

Lahko torej strnemo, da iz poslanstva splošnih knjižnic morajo uporabniki na kratek in jasen 

način razumeti, kakšne koristi jim lahko v njihovem življenju prinese uporaba knjižničnih 

storitev (Bon 2012). 

3.2 Vizija splošne knjižnice 

Vizija organizacije se navezuje na prihodnost in je povezana s cilji organizacije (Rozman in 

Kovač 2012, 167). Ima simbolni pomen, posreduje podobo organizacije, ki privlači sposobne 

ljudi. Dobra je tista vizija, ki jo vzamejo za svojo sodelavci organizacije. Njim je vizija 

osnova usmeritev pri delovanju; tej usmeritvi sledijo iz lastne volje in ne zaradi prisile v 

organizaciji. Zato je močna vizija najbolj učinkovito sredstvo, da organizacija uspešno deluje 

(Tavčar 2002, 81). 
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Leta 1996 je v okviru Evropske unije potekala raziskava "Splošne knjižnice v informacijski 

družbi". Raziskavo je naročila Evropska komisija. V letu 1997 je izšlo poročilo o tej 

raziskavi. V povzetku tega poročila je v tretji točki opredeljena vizija splošne knjižnice. Le-ta 

opredeljuje ˮsplošno knjižnico kot ključni dejavnik v lokalnem uveljavljanju družbe”, ki 

ponuja (Thornhaug idr. 1997):  

– dostop do človeškega zapisa v kateri koli obliki hranjenja,  

– zbirko tiskanega gradiva in multimedijev za izposojo,  

– dostop do omrežja in podporo za navigacijo po omrežju in iskanje informacij,  

– delovne postaje za uporabnike,  

– odprte priložnosti za učenje in izobraževanje,  

– fizični prostor za večnamenska srečanja,  

– servise za elektronsko dostavo dokumentov. 

Posodobljena splošna knjižnica pa bo: 

– imela pravočasen dostop do vzajemnih katalogov za medknjižnično izposojo,  

– del svetovnega knjižničnega omrežja,  

– tesno sodelovala z drugimi spominskimi ustanovami, šolami in drugimi izobraževalnimi 

ustanovami,  

– dobavitelj informacij za skupnost,  

– ponujala posebne storitve različnim ciljnim skupinam – od poslovnih informacij do 

servisa za etnične manjšine in za ljudi z motnjami vida. 

Kot del širše vizije splošne knjižnice kot ustanove, ki ima veliko pomembnih funkcij v 

lokalnem uveljavljanju informacijske družbe, pa so v povzetku zgoraj omenjenega poročila v 

četrti točki navedene ˮključne vloge splošnih knjižnicˮ:  

– aktivni partner pri zaščiti demokracije, ki bo zagotavljal neoviran dostop do vseh 

objavljenih gradiv;  

– podpornik izobraževanja in učenja na mnogih stopnjah, ki bo oskrboval osnovne 

sestavine znanja;  

– lokalni center informacijske tehnologije, ki omogoča dostop do strojne in programske 

opreme ter omrežij, pri čemer daje državljanom možnost delati z novo in popolnoma 

prevladujočo tehnologijo;  

– kulturna ustanova.  

Gornji povzetek nam kaže, da vizija splošne knjižnice zajema usmeritve razvoja splošnih 

knjižnic in udejanjanje njenih vlog, ki umeščajo splošno knjižnico v tokove sodobne 

informacijske in globalizirane družbe (Bon 2012, 106). 
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3.3 Cilji splošne knjižnice 

Cilji organizacije so usmerjeni v prihodnost. S postavljanjem ciljev organizacija usmerja 

svojo dejavnost, pri čemer upošteva sedanji položaj in predvideno okolje (Rozman in Kovač 

2012, 137). Da pa organizacija doseže cilje, mora opraviti primerne dejavnosti (tako po 

obsegu, kot po vsebini). Doseganje ciljev zahteva tudi primerno urejenost organizacije 

(delitev dela, pristojnosti in odgovornosti med sodelavci, splošno veljavna pravila delovanja). 

Tretji pogoj za doseganje ciljev so primerna sredstva (materialna in nematerialna), s katerimi 

razpolaga organizacija. Skupno ime za te dejavnosti, urejenost in sredstva je strategija 

organizacije (Tavčar 2005, 153–158).  

V primeru knjižnice nam strategija določa smer delovanja knjižnične dejavnosti in vizije. Pri 

načrtovanju pa izhajamo iz strokovnih zahtev, analize organizacije in okolja. Strateški načrt je 

proces, v katerem se na podlagi trenutnega stanja, predvidevanja dogajanja v prihodnosti in 

želenega stanja odločamo o naših prihodnjih dejanjih, in sicer z namenom, da bi določili smer 

razvoja in si postavili vizijo, ki nas bo usmerjala v nadaljnjih letih. Strateški načrt knjižnice 

opredeljuje strokovne zahteve za knjižnično dejavnost knjižnice in usmerja njeno delovanje v 

usklajenost med zakonodajo, zahtevami okolja in pričakovanji kadrov. Osnovni cilj teh 

usmeritev je povečanje dostopnosti knjižničnih storitev (Knjižnica Miklova hiša Ribnica 

2012). 

Knjižnice s strateškim načrtovanjem opredelijo dolgoročne, srednjeročne in kratkoročne cilje, 

ki so oblikovani na osnovi njihovega poslanstva. Takšen pristop od zgoraj navzdol omogoča 

knjižnicam, da povežejo svoje poslanstvo, vizijo in na njej oblikovane cilje, oblikujejo 

strategijo za doseganje zastavljenih ciljev ter oblikujejo sisteme za merjenje uspešnosti 

doseganja predhodno postavljenih ciljev (Matthews 2004, 25, po Podbrežnik in Bojnec 2013, 

68). 

3.4 Organizacijska kultura 

S kulturami se srečujemo povsod, kjer živijo in delajo ljudje. Kulture temeljijo na vrednotah, 

ki prevladujejo med ljudmi. Zato se kultura organizacije začne pri posamezniku – pa tudi v 

ozadju, od koder izvira: to je najprej družina, pa narod, družbeni razred, stroke, druge 

povezave in pripadnosti. Nadaljuje se v skupinah v organizaciji – tako v formalnih – v enotah 

organizacije – kot v neformalnih, interesnih. Rezultanta teh kulturskih vplivov je kultura 

organizacije. Ta bistveno vpliva na delovanje in usmeritve organizacije (Tavčar 2002, 17).  

Organizacijska kultura je sklop vrednot, prepričanj, razumevanj in vedenjskih norm, ki jih 

delijo člani organizacije in se jih morajo novi člani naučiti, da lahko v organizaciji dobro 

delajo (Daft 2001, 314, po Kaše idr. 2007, 138). Robbins (2001, 515, po Kaše idr. 2007, 138) 

tako označuje organizacijsko kulturo kot nekakšno socialno lepilo, ki povezuje organizacijo. 



 

19 

Lahko rečemo, da ima organizacijska kultura v organizacijah dva namena (Daft 2001, 315, po 

Kaše idr. 2007, 138):  

– da poveže člane organizacije tako, da vedo, kako naj se vedejo (usmerja vsakodnevno 

delovanje, določa način medsebojnega komuniciranja in sodelovanja, katero vedenje je 

sprejemljivo in katero ne, kako sta porazdeljena moč in status ipd); 

– da pomaga organizaciji, da se lažje prilagaja okolju (kako organizacija dosega cilje in 

kakšen je njen odnos do okolja, na primer kako ravnajo s kupci, kako se odzovejo na 

spremembe). 

Temeljno vprašanje v zvezi s kulturo organizacije je, kako se odnosi in aktivnosti v 

organizaciji dogajajo. Kultura z drugimi besedami pomeni skupnost in v kulturi se vidijo 

odnosi med ljudmi. Skupnost pa lahko razdelimo v dva tipa odnosov med ljudmi, in sicer tisti, 

v katerih prevladuje družabnost, in tisti, v katerih prevladuje racionalnost. Pri prvih se 

ustvarjajo prijateljske in emocionalne vezi, v racionalnih skupnostih pa težijo udeleženci k 

hitremu in učinkovitemu reševanju ciljev, ne glede na osebne odnose. Kateri tip odnosov je 

bolj primeren, je odvisno od vrste organizacije
5
 in njene vizije (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 

2003, 86–88). Vizija pa je preprost odgovor na vprašanje: Kam hočemo in kaj želimo doseči? 

(Habjančič in Ušaj Hvalič 1998, 21). Biti mora merljiva, dosegljiva in časovno omejena. 

Vizija daje organizaciji skupno usmeritev (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 74). Vizija je 

dobra, če jo vzamejo za svojo sodelavci organizacije. Vizija obsega splošno vsebinsko  

zamisel, smotre in cilje. Smotri predstavljajo udejanjanje vizije. So dolgoročni in malo 

spremenljivi. Po smotrih so organizacije pridobitne ali nepridobitne. Smotru organizacije so 

podrejeni cilji (Tavčar 2002, 81–82). Cilji so zastavljeni tako, da tvorijo hierarhijo in 

postopnost glede na pomembnost pri uresničevanju vizije organizacije (Černetič 2007, 81). So 

konkretni, primerni za udejanjanje, opredeljeni glede obsega in vsebine, časovnega poteka in 

nosilcev oziroma izvajalcev, sredstev ipd. (Tavčar 2002, 82).  

Dejavnosti organizacije za doseganje ciljev imajo dve temeljni sestavini, in sicer poslanstvo 

organizacije in usmeritev dejavnosti organizacije (Tavčar 2002, 75–76). Poslanstvo mora 

vsebovati glavne namene, želje in razloge za obstoj organizacije. Predstaviti mora glavne 

aktivnosti, ki jih organizacija želi imeti v okviru svoje dejavnosti (Hočevar, Jaklič in 

Zagoršek 2003, 70). Poslanstvo je dolgoročno in mora biti uresničljivo, motivacijsko in jasno 

(Štular Sotošek 2000, 58). Usmeritev dejavnosti organizacije pa opredeljuje koncepte, po 

katerih organizacija izvaja svoje dejavnosti, uokvirjene v poslanstvo (Tavčar 2002, 76). 

Organizacijska kultura splošne knjižnice  

Vsak poklic ali področje ima svoja pravila, norme in vzorce obnašanja, ki se jih strokovni 

člani morajo držati. Tako je knjižničarska dejavnost, ki je neprofitna, določena ne samo s 

                                                        
5
 Poznamo mrežasto, skupnostno, razdeljeno in koristoljubno organizacijo (Hočevar, Jaklič in 

Zagoršek 2003, 88). 
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strokovnim znanjem, ampak tudi z normami in vrednotami, ki jo definirajo. Norme in 

vrednote pa predstavljajo organizacijsko kulturo in je njihovo poznavanje, identifikacija z 

ustanovo in analiza v okviru organizacije bistveno za uspešno vodenje organizacije oziroma 

knjižnice. V neprofitnih organizacijah, kot so knjižnice, sta za upravljanje organizacijske 

kulture zadolžena ravnatelj in uprava same ustanove. Upravljanje  z organizacijsko kulturo, 

njeno ohranjanje, usmerjanje ali spreminjanje je bistveno za ustvarjanje poslanstva in vizije 

knjižnice (Rendulić 2010, 4). 

Poslanstvo knjižnice je usmerjeno na nudenje storitev uporabnikom knjižnice oziroma 

izpolnjevanje uporabnikovih informacijskih zahtev (Lakos 2002, 314). Ključno je ustvariti 

organizacijsko kulturo, ki bo osredotočena na učinkovite rezultate za uporabnike knjižnice 

(Lakos 1999, po Lakos 2002, 311). Prav tako so z organizacijsko kulturo neposredno vezane 

veščine zaposlenih in motivacija. Organizacijska kultura vključuje vizijo, timsko delo, 

merjenje rezultatov in izvedbo (Lakos 2002, 312). Neobhodno pa je treba ustvariti kulturo 

vrednot na osnovi vsakodnevnih aktivnosti, ker je to podlaga za učinkovito upravljanje s 

knjižnico (Rendulić 2010, 23 v Lakos 2002, 212–213). 

V strokovni literaturi najdemo različno tipologijo organizacijske kulture. Montgomery in 

Cook (2005), ki se v svoji raziskavi opirata na Goffeeja in Jonesa (1998, po Montgomery in 

Cook 2005, 174–177), organizacijsko kulturo opredeljujeta kot:  

– mrežna organizacijska kultura. Lahko jo opredelimo z dejstvom, da “ljudje poznajo in 

imajo radi drug drugega – sklepajo prijateljstva”. Zaposleni si medsebojno pomagajo, 

tudi tako, da gredo prek svojih formalnih zadolžitev. Poudarek je na enostavni 

komunikaciji. V takšnem okolju se ljudje dobro počutijo. Vendar pa se ljudje, ki niso 

preveč družabni, ne počutijo udobno v mrežni kulturi. Ta kultura prav tako ne odgovarja 

ljudem, ki so tekmovalni, ker jim mrežna kultura ne omogoča dosežkov. 

– koristoljubna organizacijska kultura. Je neusmiljena in vključuje značilnosti visoke 

solidarnosti. Teži k temu, da se stvari opravijo hitro, hitro se odziva na spremembe, kot 

britev ostra osredotočenost na cilj (in drznost glede premagovanja konfliktov). Izjemno se 

cenijo rezultati in uspeh. Zaposleni so spodbujeni k tekmovalnosti, vendar so pripravljeni 

sodelovati, če je to njim v lastno korist. Koristoljubna kultura temelji na uspešnosti in če 

posameznik ni dovolj uspešen oziroma ne doseže cilja, je to konec njegove kariere. 

Družabnost je nizka, mreženja ni, zato so koristoljubne kulture meritokrazirane.  

– razdrobljena organizacijska kultura. Zanjo je značilna nizka stopnja družabnosti in 

solidarnosti. Zaposleni imajo malo stikov. Od zaposlenih se pričakujejo visoke 

sposobnosti in razmeroma enostavno dobijo službo drugje. Ljudje v razdrobljeni kulturi 

sicer delajo v organizaciji, vendar se ne identificirajo z njo, pač pa s poklicem, ki ga 

opravljajo. Ta tip kulture najdemo v organizacijah, kjer je tveganje veliko, tempo hiter. 

To so na primer investicijske banke, oglaševanje, visoko tehnološka polja. Prisotnost na 

sestankih in sejah je obvezna in ne nekaj, kar bi bilo cenjeno. Gre za kulturo, ki so ji 

pomembne ideje, ne posameznik, ljudje so zaposleni zaradi svojega intelekta in ne zaradi 
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tega, da se na delu razumejo drug z drugim. Negativna stran te kulture je cinizem, 

pretirano kritiziranje drugih.  

– skupna organizacijska kultura. Združuje tekmovalni duh koristoljubne kulture in delovno 

etiko mrežne kulture. Skupna kultura visoko ceni rezultate, vendar hkrati kaže skrb za 

ljudi. Močno je osredotočena na družabnost. Cenita se prijaznost in prijateljstvo. 

Zaposleni se zanašajo drug na drugega skoraj v vsaki zadevi. Slabost te kulture je, da se 

delo in osebno življenje zaposlenih začneta preveč prepletati. Če vodja zahteva popolno 

predanost organizaciji, dobri delavci zaradi prevelikega pritiska odidejo. Zato Geoffery in 

Jones predlagata, da naj skupna kultura obstaja v organizaciji nekaj časa, nato pa naj se 

spremeni v drug tip kulture. Slabost te kulture je tudi, da mora neprestano vzdrževati 

družabno okolje, to pa lahko spodnese učinkovite odločitve, še posebej v času krize.  

 

Martin (2006) pravi, da nikoli ne moremo zares razumeti organizacije, dokler ne razumemo 

kulture te organizacije. Kultura knjižnice v veliki meri pojasnjuje, kako knjižnica deluje, 

zadovoljstvo zaposlenih in raven odpora do sprememb. Knjižnice že dolgo ne delujejo več v 

vakuumu. Eksplozija svetovnega spleta in naknadno tudi informacijske revolucije so ustvarili 

konkurenčni trg za knjižnice. S pravo kulturo lahko knjižnica ohrani v svetu svoje mesto 

vodilnega vira informacij (prav tam).  

3.5 Organizacijska klima 

Organizacijsko klimo lahko opredelimo kot “ozračje v organizaciji, ki je posledica različnih 

znanih in neznanih dejavnikov iz preteklosti in sedanjosti, iz ožjega in širšega okolja, ki 

vpliva na vedenje ljudi in uporabo njihovih zmožnosti“ (Lipičnik 1998, 74). Organizacijsko 

klimo oziroma to ozračje ali vzdušje v organizaciji tvorijo mnoge sestavine, ki jih označimo 

kot dimenzije organizacijske klime, kot so odnosi med vodstvom in zaposlenimi, odnosi med 

zaposlenimi, zadovoljstvo z delom, motiviranost, reševanje konfliktov ipd. (Kaše idr. 2007, 

137). Na organizacijsko klimo torej vpliva veliko dejavnikov. Zato je pravo ugotavljanje 

vzrokov za nastanek določene dimenzije klime precej zapleteno. Za organizacijsko klimo ne 

moremo reči, da je dobra ali slaba, pomembno je, kako vpliva na delovanje organizacije in 

doseganje njenih ciljev (Muchinsky 1987, 364, po Kaše idr. 2007, 138). Tako organizacijska 

klima lahko spodbuja ali pa zavira motiviranost zaposlenih, ustvarjalnost, sodelovanje, timsko 

delo in podobno (Kaše idr. 2007, 138). Adizes (1996, 268–269) pravi, da če čutimo, da v 

organizaciji vlada vzdušje, v katerem drug drugemu zaupamo, smo pripravljeni sodelovati in 

navzkrižja tako postanejo tvorna. Za ustvarjanje “vzdušja vzajemnega zaupanja in 

spoštovanja” potrebujemo zrele ljudi. Če ima organizacija dobro razvito organizacijsko klimo, 

pravimo, da je motiv za delo v njej, ne le zaposlitev, ampak realizacija osebnega poslanstva. 

Seveda ni realno pričakovati, da bo ta cilj vedno in povsod dosežen, lahko pa je iskanje 

skladnosti med osebnim in organizacijskim poslanstvom splošni cilj, ki si ga zastavijo 

kadrovske službe pri zaposlovanju, in element kadrovskega managementa, ki vidi v 
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zaposlenih vir moči, energije in ustvarjalnosti, talentov in sposobnosti, ki se lahko bolje 

realizirajo, če posameznik opravlja delo, ki ga veseli (Čurin Radovič 2009, 25). 

Posledice dobrega organizacijskega ozračja so zelo ugodne. Ustvarjajo ozračje enotnosti in 

lojalnosti ter dobre volje, ki se kaže kot dober odnos med zaposlenimi v organizaciji in se 

pozitivno izrazi tudi v razmerju s klienti (Lipovec 1987, 302). Podobne koristi navaja Rozman 

(2000, 68). Dodaja le, da je delovno vzdušje odvisno od stopnje zadovoljenosti potreb članov 

organizacije, ki izvira iz njihovega zadovoljstva pri delu in iz odnosov med člani organizacije.  

3.5.1 Dejavniki vplivanja na klimo v organizaciji 

Organizacijsko klimo sestavlja več dejavnikov oziroma dimenzij. Ker nas redko zanima 

celotna splošna klima v organizaciji, se pri raziskovanju omejimo na določeno področje 

človekovega obnašanja oziroma posamezno dimenzijo klime (Lipičnik 1998, 74–75). Glede 

na to, da je klima oziroma da so vse njene dimnezije v organizaciji zmeraj prisotne, moramo 

posamezno dimenzijo klime, če jo želimo ugotoviti, najprej predpostaviti. Šele potem 

ugotavljamo, ali je ta dimenzija bistvena za klimo ali ne. “Tako recimo ne moremo odkriti, ali 

v organizaciji obstaja ustvarjalnost ali ne, pač pa lahko vzamemo, da ustvarjalnost je, in 

skušamo ugotoviti, kakšna je” (Lipičnik 1998, 75).  

V Sloveniji se organizacijska klima meri z vprašalnikom SiOK (slovenska organizacijska 

klima). Standardiziran vprašalnik vsebuje dvanajst dimenzij organizacijske klime 

(Gospodarska zbornica Slovenije 2004, 5–6): 

– organiziranost. Organizacija mora organizirati delo in procese, da lahko doseže 

postavljene cilje. Kos Knez in Deutsch (2012, 10) poudarjata, da je pomembno, da 

zaposleni vedo, kaj organizacija od njih pričakuje in kakšen je njihov položaj v 

organizacijski strukturi.  

– strokovna usposobljenost. Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje mora biti 

pravica in dolžnost vseh zaposlenih v organizaciji. Danes ni več dovolj, da se posameznik 

izobražuje samo na svojem področju dela, kajti področja se med seboj vedno bolj 

prekrivajo. Zato je posameznikovo znanje vedno bolj odvisno od znanj na drugih 

področjih in uspeh je vedno pogojen s pravim spletom različnih veščin (Kos Knez in 

Deutsch 2012, 20).  

– odnos do kakovosti. Kakovost izdelka oziroma storitve je skupni rezultat dela zaposlenih, 

timov in oddelkov ter je zanjo odgovoren vsak. Vsaka organizacija naj bi upoštevala tri 

ključna načela: doseči čim večje zadovoljstvo svojih partnerjev, stalno izboljševati svoje 

procese in doseči čim boljše sodelovanje zaposlenih pri realizaciji ciljev kakovosti, ki si 

jih je postavila (Marolt in Gomišček  2005, 9).  

– pripadnost organizaciji. Zaposleni bodo pripadali organizaciji, če bodo v njej zadovoljni. 

Zato se moramo potruditi, da za zaposlene naredimo vse za njihovo zadovoljstvo 

(Mihalič 2008, 16). 
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– poznavanje poslanstva, vizije in ciljev. Poslanstvo dolča pravila organizacije in se nanaša 

na skupna prepričanja in vrednote (Mesec 2008, 29). Poslanstvo, ki ga ne dopolnjuje 

močna, privlačna in uresničljiva vizija, lahko vodi v togost (Musek Lešnik 2007, 27). 

Sredstvo za doseganje ciljev je organizacija (Kavčič 1991, 110). Cilji so rezultat, ki jih 

človek želi doseči s svojim delovanjem (Lipičnik 2005, 8). 

– razvoj kariere. Kariera pomeni posameznikovo življenjsko pot na področju dela in 

učenja. Na uspešnost pri načrtovanju in razvoju kariere vplivajo vrednote, cilji, 

osebnostne lastnosti, sposobnosti, znanja. Načrtovanje in razvoj kariere posameznika 

mora potekati v obliki dialoga med zaposlenim in organizacijo (Kos Knez in Deutsch 

2012, 19). 

– inovativnost in iniciativnost. Pogoji za inovativnost in iniciativnost so: jasno poslanstvo, 

vrednote in vizije organizacije, vključenost zaposlenih v sprotno reševanje problemov, 

nedvoumna in razumljiva komunikacija. Za ustvarjanje in ohranjanje ustvarjalnosti in 

inovativnosti mora organizacija spodbujati osebne odločitve zaposlenih in tako prispevati 

k njihovemu občutku pripadnosti, ustrezno nagrajevati in izobraževati zaposlene. 

Organizacija se mora zavedati potencialov zaposlenih, saj le-ti s svojim znanjem, 

izkušnjami in entuziazmom ustvarjajo nove izdelke, storitve, procese (Majerhold in 

Pezdir  2011, 46–47).  

– notranji odnosi. Notranji odnosi so glede na pomembnost in zadovoljstvo zaposlenih 

eden izmed najpomembnejših dejavnikov. Temelj za dobre medsebojne odnose je 

prepričanje zaposlenih, da v organizaciji nekaj pomenijo (Kos Knez, Kašnik in Deutsch 

2009, po Kos Knez in Deutsch 2012, 16). 

– notranje komuniciranje in informiranje. Komuniciranje v organizaciji je povezano z 

vsemi drugimi procesi, ki sestavljajo upravljanje, vodenje in poslovanje organizacije 

(Lipičnik in Možina 1993, 86). Cilj je zgraditi in ohraniti zdrave in pozitivne odnose med 

zaposlenimi, kar ugodno vpliva na delovanje organizacije (Kos Knez in Deutsch 2012, 

17).  

– motivacija in zavzetost. Motivirati ljudi pomeni pripraviti ljudi do tega, da bodo storili 

tisto, kar si je “motivator” zamislil (Lipičnik in Možina 1993, 45–46). Zavzeti zaposleni 

svoje delo opravljajo s strastjo (Kos Knez in Deutsch 2012, 15).  

– vodenje. Vodenje se nanaša na ljudi in njihove zmogljivosti; vodje poskušajo vplivati na 

ljudi, jih usmerjati, motivirati oziroma pripraviti do tega, da bi opravili dela kar najbolje 

(Lipičnik in Možina 1993, 90). Bolj ko je vodstvo prepričljivo, večja je pripadnost 

zaposlenih podjetju; zaposleni vrednote podjetja vzamejo za svoje (Kos Knez in Deutsch 

2012, 14). 

– nagrajevanje. Jasna, objektivna in nedvoumna merila, ki temeljijo na uspešnosti, so 

ključni del vsakega sistema nagrajevanja v organizaciji (Kos Knez in Deutsch 2012, 18). 

 

Organizacijska klima nam pokaže percepcijo zaposlenih o njihovem delovnem okolju. Za 

organizacijo je raziskava organizacijske klime dragocena informacija, ki lahko služi vodstvu 
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organizacije za dvig uspešnosti. Vendar pa se mora organizacija, ki se odloči za takšno 

raziskavo, pripraviti tako na pozitivne kot tudi negativne ocene s strani zaposlenih (Altmann 

2000).   

3.5.2 Organizacijska klima in motivacija 

Menimo, da bi vsaka organizacija morala imeti za svoj svoj dolgoročni obstoj zadovoljne in 

zavzete zaposlene. Zavzeti zaposleni so tisti zaposleni, ki čutijo globoko povezanost z 

organizacijo, v kateri delajo. Prav tako zaupajo svojim sodelavcem, pomagajo pri razvoju 

organizacije in so najpogosteje tudi vir inovacij (Kos Knez in Deutsch 2012, 15). Le 

zadovoljni zaposleni so lahko pri delu učinkoviti in uspešni, in zato je vsaka organizacija 

lahko resnično učinkovita in uspešna le, če je v njej velika večina posameznikov zadovoljnih. 

Vzrok je namreč v tem, da je organizacija močna le toliko, kolikor je močan intelektualni 

kapital v njej (Mihalič 2008, 4). Uspešnost organizacije je odvisna od sposobnosti 

managementa, da zagotovi takšno okolje, vzdušje oziroma klimo, v kateri bo aktiviran ves 

intelektualni kapital organizacije. Temeljna naloga managementa je torej omogočiti 

zaposlenim, da postanejo motivirani (Potočnik, 2000). Če zaposleni niso ustrezno motivirani, 

ne dosegajo postavljenih ciljev in se ne držijo postavljenih rokov. Zato je primerna motivacija 

za delo v organizaciji ključnega pomena, saj pomaga usresničiti cilje organizacije in tudi 

osebne cilje zaposlenih (Kos Knez in Deutsch 2012, 15). Organizacija je namreč sama po sebi 

mrtva, prav tako denar in naprave. Oživljajo jih ljudje, ki imajo ustrezno znanje, zmožnosti in 

ki so motivirani za delo (Adizes idr. 1996, 5).   

Če zaposleni ne ve, kaj pomeni njegovo delovno mesto za organizacijo, to pomeni, da je 

njegova motivacija na ničli. Če pa na to ne zna odgovoriti niti njegov nadrejeni, potem tega 

delovnega mesta organizacija gotovo ne potrebuje (Vukovič Tomaževič 2000). 

3.5.3 Organizacijska klima ter ustvarjalnost in inovativnost 

Organizacija, ki želi biti učinkovita, mora biti hkrati tudi inovativna: znati mora izkoristiti 

prednosti ustvarjalnosti svojih ljudi (Pezdirc Žulič 2012, 85). Zaposleni so neprecenljiv vir 

ustvarjalnosti in organizacija mora gledati na njihovo inovativnost kot na temeljno vrednoto 

zaposlenih. Inovativnost je treba upravljati in razvijati tako kot druge temeljne procese v 

orgnizaciji. Spodbujanje inovativnosti v poslovnih procesih pomeni ustvarjanje dodane 

vrednosti tako pri storitvah kot pri zaposlenih (Kos Knez in Deutsch 2012, 11).   

V širšem pomenu besede pomeni inovativnost način razmišljanja zaposlenih v organizaciji s 

poudarkom na vodstvu organizacije, ki mora biti najboljši zgled zaposlenim, saj ljudje 

verjamejo samo v tisto, v kar so trdno prepričani (Kos Knez in Deutsch  2012, 12). Ključnega 

pomena je torej zavzetost vodstva. Vodstvo je tisto, ki poskrbi, da nek projekt poteka brez 
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večjih ovir ter da v njem sodelujejo vsi zaposleni. Vsak poskus posameznika brez podpore 

vodstva je namreč zaman (Mihalič 2007, 76). 

Menimo, da organizacijska klima, ki je ugodna, vzpodbuja inovativnost. Vendar ni nobenega 

empiričnega dokaza, ki bi pokazal, da ugodna organizacijska klima pozitivno vpliva na 

inovativno obnašanje posameznikov (Roy in Ramudu 2014). Vsekakor pa je dobro, da klimo 

izboljšamo, če smo nezadovoljni. Izboljšanje organizacijske klime namreč lahko spodbudi 

učinkovito reševanje problemov v organizaciji in pogosto se tudi poveča produktivnost v 

organizaciji in organizacija postane bolj konkurenčna (Carayannis in Chañaron 2007, po Roy 

in Ramudu 2014). Prav tako ugodno organizacijsko ozračje pripomore k temu, da lahko 

zaposleni nadgrajujejo svoje ideje in predloge ter jih delijo drug z drugim (Isaksen in Ekvall 

2010, po Roy in Ramudu 2014). 

Švedski raziskovalec Goran Ekvall je v svojem članku Organizational climate for creativity 

innovation povzel svoje raziskave o organizacijski klimi in ustvarjalnosti. V imenovanem 

članku je opredelil deset dimenzij organizacijske klime, ki spodbujajo ustvarjalnost in 

inovativnost. Te dimenzije so: izziv, svoboda, podpora idejam, zaupanje/odprtost, 

dinamičnost/živost, igrivost/humor, razprave, konflikti, prevzem tveganja, čas za nove ideje 

(Komendat 2010, 4). 

3.5.4 Spreminjanje organizacijske klime 

V organizaciji ugotavljamo klimo zato, da bi ugotovitve lahko uporabili pri njenem 

spreminjanju, če predpostavljamo, da je klima neugodna in jo bo treba spremeniti. Neugodne 

klime pa ni, če ne predpostavljamo, da zaradi neugodne klime ne bomo dosegli cilja. Tako 

ugodnost kot neugodnost klime vedno presojamo glede na cilje, ki jih želimo doseči. 

Spremeniti klimo pomeni spremeniti doživljanje določenih bistvenih situacij tako, da pri 

zaposlenih izzovemo želeni način odzivanja, ki omogoča doseganje prej postavljenih ciljev. 

Ob tem se zastavljata dve vprašanji: kako lahko spreminjamo klimo in kdo jo lahko spremeni 

(Lipičnik in Mežnar 1998, 79). 

V praksi srečujemo dva osnovna načina spreminjanja klime (Lipičnik in Mežnar 1998, 79–

80):     

– nekontrolirano ali nezavedno spreminjanje klime je eden najpogostejših načinov. Klima 

se spreminja sama od sebe, vendar ne naključno. Gre za takšno vrsto klime, ki lahko 

kasneje ovira doseganje cilja in narekuje spremembe. Takšno spreminjanje klime lahko 

povzroča nešteto vplivov iz bližnjega in daljnega okolja ter nas ta trenutek zanima kot 

vsak moteč faktor pri realizaciji namer.  

– spreminjanje klime z navodili in dekreti. Z navodili in dekreti skušamo uravnavati 

obnašanje posameznikov. Tako so imeli v neki organizaciji predpis, da lahko vsak vzame 

pri malice dva kosa kruha. To svojo pravico je vsak tudi izkoristil, ne glede na to, ali je 



 

26 

lahko pojedel dva kosa ali ne. Posledica klime – pravica do dveh kosov kruha – je imela 

za posledico, da so bile mize po končani malici polne ostankov kruha. Vzorni primeri 

nerazmetavanja kruha niso obrodili drugačnega obnašanja. Želeno posledico je prinesel le 

nov predpis, da lahko vsak vzame toliko kruha, kot ga bo pojedel. Sčasoma so se ljudje 

prilagodili novi klimi in ostankov kruha je bilo vsak dan manj. S pogledi in besedami so 

celo karali tiste, ki so vzeli kruh in ga niso pojedli. 

Precej dimenzij klime pa ne moremo reševati s predpisi, vsaj tistih glavnih ne, kjer 

prihajajo do izraza odnosi med ljudmi in odnos vodja – zaposleni. Tovrstne dimenzije je 

mogoče spreminjati le z neposrednim delom, pojasnjevanjem, prepričevanjem in 

dokazovanjem. Tako so v svojih namerah praviloma propadle vse organizacije, ki so s 

pravili in okrožnicami skušale urejati slabe medsebojne odnose. V praksi ne poznamo 

primera, kjer bi direktor ukazal, da naj se medsebojni odnosi izboljšajo. So se pa 

mnogokrat ti odnosi spremenili sami od sebe, če je odšel direktor, ponekod tudi na slabše. 

Zato večina avtorjev meni, da se klima spreminja razmeroma hitro, če ljudje verjamejo in 

zaupajo tistim, ki jim obljubljajo boljši jutri. Seveda pa jim s tem povzročajo le 

pričakovanja, ki jih je treba tudi uresničiti, sicer pride do razočaranj, ki povzročajo 

mnoge neželene reakcije. 

Vidimo, da klimo in njene dimenzije ustvarjajo neposredni stiki med ljudmi in pri tem 

imajo vodje največ možnosti in odgovornosti za njihovo nastajanje (ne glede na to, ali gre 

za formalne ali neformalne vodje). 
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4 ČUSTVENA INTELIGENCA 

Do nedavnega je imel odločilno vlogo v življenju inteligenčni kvocient. Vendar so ljudje 

kljub visokemu inteligenčnemu kvocientu oziroma visokim rezultatom na šolskih testih 

pogosto bili v življenju in osebnih stikih nezadovoljni. Kljub visokemu inteligenčnemu 

kvocientu niso znali reševati težav na delovnem mestu, na sploh so doživljali neuspehe. 

Novejša spoznanja so nato pokazala, da inteligenčni kvocient ni pravo merilo za iznajdljivost 

v vsakdanjih življenjskih situacijah in da človeka vodijo čustva. Ljudje, ki z večjo gotovostjo 

obvladajo svoja čustva, bolje krmarijo skozi življenje in so tudi bolj trdni v svojih občutkih 

pri odločitvah (Goleman 1997, 51–61). Področje človekovih čustev oziroma čustvena 

inteligenca prispeva k uspehu posameznika kar v 80 odstotkih. Z uspehom posameznika ne 

mislimo samo na uspešnost v poklicu, ampak tudi na uspešnost v odnosih, družini in 

vsakodnevnih stikih ter komunikaciji z drugimi ljudmi (Weisbach in Dachs 1999, 5). Zavedati 

se torej moramo, da ima posameznik dve različni inteligentnosti; razumsko in čustveno.
6
 

Druga brez druge ne moreta delovati;  od obeh je odvisno, kako se znajdemo v življenju – ni 

vse določeno samo z inteligenčnim kvocientom, zares pomembna je čustvena inteligentnost. 

Intelekt brez čustvene inteligentnosti ne more uspešno delovati (Goleman 1997, 44), kajti 

svoja čustva moramo inteligentno uporabiti. To pomeni, da jih namerno uporabljamo tako, da 

nam pomagajo k takšnemu vedenju in mišljenju, ki nam je v korist (Weisinger 2001, 17). 

Sposobnost obvladovanja čustev v nas samih in v odnosih z drugimi ter sposobnost osebnega 

motiviranja se sicer razlikujeta od kognitivnih sposobnosti akademske inteligentnosti, 

merljivih z inteligenčnim kvocientom, a jih dopolnjujeta (Goleman 2001, 338). 

Inteligentnost in čustvovanje sta torej popolnoma različna umska procesa, za katera je 

značilno nenehno medsebojno sovplivanje. Njuna tesna povezanost in prepletenost dajeta vtis 

enovitosti, čeprav potekata v medsebojnem dopolnjevanju. In prav zaradi te njune 

komplementarnosti nekateri zavračajo pojem čustvene inteligence (Mayer 2001). Očitajo ji, 

da je modni trend (Kovač, Mayer in Jesenko  2004, 75) in da ne izpolnjuje strogih zahtev 

eksaktnega merjenja (veljavnost, zanesljivost, objektivnost, normiranost) (Mayer 2001). 

Vendar, čustvena inteligenca je podprta z večletnimi raziskavami, ki so bile opravljene na 

Univerzi Yale, Univerzi Columbia in Harwardski univerzi (Montgomery in Cook 2005, 143).   

                                                        
6
 Razlika med terminoma inteligenčni kvocient (IQ) in razumsko inteligenco ter emocionalni kvocient 

(EQ) in čustveno oziroma emocionalno inteligenco: 

– s pomočjo inteligenčnega kvocienta merimo s standardnimi testi posameznikovo intelektualno 

raven za njegove umske sposobnosti. »Inteligenčni« testi torej izmerijo našo inteligentnost. 
Imenujemo jo tudi razumska inteligenca, saj meri mnoge sposobnosti, kot so: matematično-

logična inteligenca, obvladovanje jezika, prostorska predstavljivost, nadarjenost za glasbo in 

motorična spretnost; 
– enotnih testov, ki bi merili čustveno inteligenco, ni. Obstajajo pa mnogi, ki dajejo vpogled v 

človekov način razmišljanja. Zato je tudi bolje, da govorimo o emocionalni/čustveni inteligenci in 

ne o emocionalnem kvocientu (Howe 2010; Martinčič 2007). 
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Čustvena inteligenca ni novodobna “kvazi psihoterapija”. Začetki omenjanja čustvene 

inteligence segajo namreč v 30. leta 20. stoletja, ko je psiholog Edward Lee Thorndike 

definiral čustveno inteligenco kot “sposobnost razumeti druge ljudi in povezovanje z ljudmi 

ter sposobnost obvladovanja ljudi, da ravnajo pametno v medčloveških odnosih”, in tako kot 

vidik čustvene inteligence navedel družbeno in čustveno komponento (Brust 2001, 4, po  

Montgomery in Cook 2005, 143). Čustvena inteligentnost je prav tako povezana s koncepti 

Gardnerjevih inteligentnosti. Howard Gardner, psiholog s Harwarda, je predstavil 

inteligentnost z več razsežnostmi (Salovey in Mayer 1993, 433, po Montgomery in Cook 

2005, 143). Nadalje so čustveno inteligentnost preučevali Daniel Goleman, Jack Mayer, Peter 

Salovey. Odlično definicijo čustvene inteligence sta v svojem članku podala Cooper in Sawaf 

(2001, 1, po Montgomery in Cook 2005, 143): “Čustvena inteligenca je zmožnost čutenja, 

razumevanja ter učinkovite rabe moči in čustev kot vira človeške energije, informacij in 

vpliva”. Po Brown Lankard (1999, 1) čustvena inteligenca vsebuje dve komponenti, in sicer: 

sposobnost prepoznati občutke in čustva drugih in tudi svoje ter sposobnost, da te informacije 

uporabimo za reševanje sporov, problemov in za izboljšanje sodelovanja z drugimi. 

4.1 Pomen čustvene inteligence v organizaciji 

V čustveno inteligentni organizaciji je osebje zavzeto in odgovorno do svojega čustvenega 

razvoja in managementa komunikacije in medsebojne interakcije. Čustvena inteligenca osebja 

se uporablja za izboljšanje organizacije kot celote (Weisinger 1998, 212, po Montgomery in 

Cook 2005, 142). Tako se lahko v organizaciji ustanovi delovno okolje, kjer se čustva izrazijo 

na zdrav in konstruktiven način in se zato izognejo uničujočim učinkom (Montgomery in 

Cook 2005, 142). Čustvene inteligence se po Golemanu (Bates in Barrier 1999, 17) lahko 

namreč nauči kdor koli od zaposlenih na kateri koli stopnji kariere. Je pa učenje ljudi biti 

čustveno inteligenten drugačno od ostalih usposabljanj, saj razvoj čustvenih kompetenc 

zahteva od učencev, da se znebijo starih navad, čustev in dejanj, ki so globoko zakoreninjene, 

in se naučijo novih. Takšen proces zahteva motivacijo, trud, čas in podporo s strani učečih. 

Uporaba priučenih čustev ne pomaga ljudem samo, da postanejo bolj osredotočeni, ampak 

tudi da spremenijo svoj psihološki odziv na stres, kot sta na primer znižanje krvnega pritiska 

in upočasnitev bitja srca. Na delovnem mestu pa ljudem predvsem pripomore, da niso več 

nenehno zaskrbljeni in da imajo svoje občutke pod nadzorom, da postanejo bolj 

ustvarjalni/kreativni ter manj obsojajo sodelavce in nadrejene. Tudi produktivnost ljudi, ki so 

bili deležni usposabljanja čustvene inteligence, se poveča (Labbs 1999).           

Od čustvene inteligentnosti je v veliki meri odvisno, kako uspešni bomo v odnosih do drugih 

na delovnem mestu. Lastnosti, kot so odgovornost, obzirnost in družabnost, krepijo odnose. 

Sebičnost, negativna miselna naravnanost in sovražnost pa slabijo vsak odnos. Lahko smo 

inteligentni, imamo dobro formalno izobrazbo, dolgoletne delovne izkušnje, veselje do dela, 

in vendar bomo v službi doživeli neuspeh, če po čustveni inteligentnosti ne bomo ustrezali 

delovnemu mestu (Ivanuša Bezjak  2006, 57).   
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4.2 Čustvene spretnosti na delovnem mestu 

Čustveno življenje je področje, ki ga lahko obvladamo z več ali manj spretnosti in ki zahteva  

posebno zrelost. Ljudje, ki poznajo svoja čustva, jih znajo uravnavati in prepoznajo tudi 

čustva drugih ter spretno ravnajo z njimi, imajo prednost na vseh življenjskih področjih. 

Osebe z visoko razvitimi čustvenimi spretnostmi so bolj zadovoljne z življenjem in so tudi 

učinkovitejše, saj obvladujejo svoje miselne navade. Osebe, ki pa ne znajo nadzorovati 

svojega čustvenega življenja, se v sebi nenehno bojujejo in rušijo zbranost pri delu (Goleman 

1997, 54–55). Nesposobnost obvladovanja čustev in učinkovitega sporazumevanja pogosto 

pripelje do nerešenih in ponavljajočih se sporov med zaposlenimi in manjše storilnosti 

(Weisinger 2001, 16). 

Povezanost čustev z inteligentnostjo sta obsežneje razvila psihologa Peter Salovey in John 

Meyer. Čustveno inteligentnost sta definirala kot sposobnost nadzorovanja in obvladovanja 

svojih čustev in čustev drugih ter sposobnost prisluhniti občutkom, ki usmerjajo naše 

mišljenje in dejanja. Goleman je prevzel njun model in ga prilagodil tako, da je na najbolj 

razumljiv način dokazal, kako zelo nujne so takšne spretnosti v delovnem okolju. Tako 

obsega Golemanov model pet temeljnih čustvenih in družbenih spretnosti (Goleman 2001, 

338): 

– zavedanje sebe: poznavanje svojih trenutnih občutkov in sposobnost, da večjo osebno 

naklonjenost upoštevamo pri odločitvah; stvarno ocenjevanje svojih sposobnosti in 

temeljito razvit čut za zaupanje vase; 

– obvladovanje sebe: uravnavanje svojih čustev, tako da nas pri opravljanju dela ne motijo, 

temveč si z njimi lahko pomagamo, vestnost in odlašanje z nagrado do izpolnitve cilja; 

hitro okrevanje po čustvenem stresu; 

– spodbujanje sebe: izkoriščanje vseh svojih nagnjenosti pri zasledovanju svojih ciljev, pri 

zastavljanju pobud in želji po napredovanju ter premagovanju ovir in razočaranj zaradi 

frustriranosti; 

– empatija: prepoznavanje čustev drugih, sposobnost razumevanja njihovih stališč, 

ohranjanje odnosov in uglašenost z ljudmi kljub njihovi različnosti; 

– družbene spretnosti: uravnavanje čustev v odnosih z drugimi in natančno prepoznavanje 

družbenih okoliščin in povezav; tekoče vzajemno delovanje; sposobnost uporabiti vse 

naštete spretnosti v prepričevanju in vodenju, pogajanju in glajenju sporov za boljše 

sodelovanje in timsko delo. 

Čustvene spretnosti so temelj čustvene inteligentnosti, ki jih lahko razvijamo in izjemno 

povečamo (Weisinger 2001, 17). 
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4.3 Čustveno inteligentni vodja 

Vodja predstavlja vez med zaposlenimi v organizaciji in organizacijskimi cilji. Da se ti cilji 

dosežejo, vodja sodeluje s člani skupine/zaposlenimi v ustvarjanju ugodnega ozračja (Možina 

2002a, 499–500). Čuti, razume in verjame, da je njegovo ključno poslanstvo spodbujanje 

njegovih sodelavcev in ne omejevenje. S svojim vplivom izvablja iz sodelavcev najboljše 

ideje in jim omogoča, da so pri delu inovativni (Možina idr. 2002, 21). Vodja navdihuje, 

motivira ljudi, da dosežejo najboljše možne rezultate. Obrne napake, konflikte in neuspehe v 

učne priložnosti oziroma preusmerja pozornost stran od določanja krivde. Te vodstvene 

lastnosti, ki jih opredelimo kot vodstvene kvalitete, so povezane z lastnostmi čustvene 

inteligence (Montgomery in Cook 2005, 185). Goleman (1998, 92, po Montgomery in Cook 

2005, 185) je v članku v publikaciji Harvard Business Review zapisal: “Najbolj učinkoviti 

vodje so si podobni v ključni smeri: vsi imajo visoko stopnjo tega, kar poznamo kot čustvena 

inteligenca”. Pri tem moramo povedati, da “vodja ni le posameznik na vrhu, temveč vsi ljudje 

na vseh ravneh, ki tako ali drugače vodijo druge”. Vodenje je torej porazdeljeno in tako lahko 

vodje najdemo kjer koli v organizaciji: lahko so poslovodje, šefi oddelkov ali generalni 

direktorji” (Goleman, Boyatzis in McKee 2002, 11). 

Naložba v čustveno inteligentnost je relativno/dokaj nova zamisel, ki so jo še do nedavnega 

direktorji težko sprejemali, saj je večina verjela v uspeh pri delu, “če so delali z glavo, ne s 

srcem”.  Menili so, da bi zaradi sočutja ali empatije do sodelavcev lahko prišli v navzkrižje s 

svojimi poslovnimi cilji. Danes so takšna mnenja zastarela, danes morajo biti direktorji 

mojstri v medosebnih spretnostih (Goleman 1997, 180). Uspešni direktorji so danes čustveno 

stabilni in znajo nadzorovati svoja čustva. S svojo visoko stopnjo čustvene inteligence se 

svojih čustev in čustev podrejenih dobro zavedajo. To jim pomaga pri bolj prilagodljivem 

načrtovanju, spodbujanju sebe in spodbujanju zaposlenih ter pri oblikovanju in sprejemnaju 

pomembnih odločitev, med drugim tudi pri reševanju konfliktov na delovnem mestu 

(Vuković Tomaževič 2002).        

Za zaznavanje čustev drugih moramo znati brati izraz na obrazu, držo telesa, barvo glasu itd. 

(Goleman 2001, 151). Če ima nadrejeni empatijo, bo bolje prepoznal in primerno razlagal 

čustvena stanja in reakcije drugih (Montgomery in Cook 2005, 46). Če pa je čustveno slep, si 

čustva napačno razlaga in podzavestno je s tem tudi brezobziren in brezbrižen ter je tako 

popolnoma neuglašen z okoljem. Dobri vodje se razlikujejo od povprečnih po sposobnosti, da 

natančno prepoznajo svoje ljudi, pri čemer se ne pustijo zavesti čustveno obremenjenim 

stereotipom (Goleman 2001, 151–175). 
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Po Golemanu (1998, 100 po Montgomery in Cook 2005, 185) kažejo vodje štiri osnovne 

komponente čustvene inteligence: 

– samozavedanje, 

– zmožnost motiviranja sebe in drugih,  

– visoko stopnjo čustvenosti do drugih, ki se kaže v čustvenem upoštevanju drugih, 

– visoko razvito stopnjo upravljanja socialnih odnosov. 

Raziskava podjetja za svetovanje Hay/McBer, narejena med naključno izbranim vzorcem 

3871 vodilnih kadrov iz podatkovne baze 20.000 direktorjev z vsega sveta, je odkrila šest 

različnih načinov vodenja, ki izhajajo iz različnih delov čustvene inteligence. Pomembna 

ugotovitev raziskave je, da se najboljši vodje ne zanašajo samo na en način vodenja (Goleman 

2000a, 35), temveč uporabljajo zbir teh šestih načinov vodenja, vsakega za drug namen in ob 

drugem času (Brečko 2001). Teh šest načinov vodenja je (Goleman 2000a; Goleman 2000b): 

– ukazovalno vodenje. Je eno najmanj uspešnih. Inovativnosti ni mogoče doseči, saj 

avtoritativne odločitve vodje že v kali zatro vsako novo idejo. Ljudje se počutijo 

nespoštovane in tako niti ne povedo svojih predlogov. Ljudje izgubijo tudi občutek za 

odgovornost; ker ne smejo delovati po lastni pobudi, izgubijo občutek odgovornosti za 

delovno storilnost. Ukazovalno vodenje ima tudi uničujoč vpliv na sistem nagrajevanja. 

Večino uspešnih delavcev namreč ne motivira le denar, ampak zadovoljstvo najdejo tudi 

v dobro opravljenem delu. Vsiljeni način vodenja spodkopava enega najbolj primarnih 

orodij voditeljev – motiviranje ljudi s tem, da jim pokažejo, kako se njihovo delo 

vključuje v skupno poslanstvo. Zaposleni več ne čutijo pripadnosti organizaciji. 

Obstajajo pa tudi situacije, kjer se ukazovalno vodenje obnese. Vendar ga moramo 

uporabljati izredno previdno in v tistih situacijah, ko je to nujno potrebno (na primer med 

spremembo vodstva ali ko grozi sovražni prevzem podjetja). V teh primerih lahko 

ukazovalno vodenje pretrga neuspešne poslovne navade in šokira ljudi, da začnejo delati 

drugače. Vedno je primerno v nesrečah, kot so posledice potresa ali požara. Deluje pa 

ukazovalno vodenje tudi s problematičnimi delavci, pri katerih je bilo vse drugo 

neuspešno. Toda če se vodja zanaša le na ta način ali ga uporablja še potem, ko je 

nevarnost že mimo, je dolgoročni vpliv na druge zaposlene uničujoč. 

– avtoritativno vodenje. Je eno najuspešnejših, saj motivira vsak element delovnega 

vzdušja. Avtoritativni vodja je vizionar; s tem ko ljudem pokaže, kako se njihovo delo 

vključuje v širšo sliko organizacije, jih motivira. Avtoritativno vodenje tudi v najvišji 

meri razvija pripadnost ciljem in strategiji podjetja. S tem ko uokviri naloge 

posameznikov znotraj celotne vizije, določa standarde, ki se vrtijo okrog te vizije. Ko 

poroča o delovni uspešnosti, pozitivni ali negativni, je edini kriterij, ali delovna storilnost 

nadaljuje začrtano vizijo. Merila za nagrajevanje so znana vsem. Avtoritativni vodja 

postavi cilj, toda navadno daje ljudem dovolj prostora, da so inovativni. Čeprav je 

avtoritativno vodenje navadno uspešno, ne deluje v vsaki situaciji. Ta vodja ne bo 

uspešen, ko dela s skupino strokovnjakov, ki je bolj izkušena, kot je sam; lahko se jim bo 
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zdel domišljav in brez stika z realnostjo. Druga težava je, kadar vodja postane preveč 

dominanten in poruši duha enakosti v skupini.  

– očetovsko/materinsko vodenje. Vrti se okoli ljudi, zagovarja vrednote posameznikov in 

njihova čustva bolj kot naloge in cilje. Očetovski/materinski vodja se trudi, da so 

zaposleni zadovoljni in da med njimi vlada harmonija. Vodi s pomočjo močnih čustvenih 

vezi in takšen način vodenja povzroča pri zaposlenih veliko mero lojalnosti. Takšno 

vodenje ima tudi pozitiven vpliv na komunikacijo. Ljudje, ki so si blizu, se tudi veliko 

pogovarjajo, izmenjujejo ideje. Očetovski/materinski vodja ne vsiljuje strogosti glede 

tega, kako naj zaposleni opravijo svoje delo. Ljudem daje svobodo, da opravijo svoje 

delo tako, kot menijo, da je najbolje. Na splošno je pozitiven vpliv 

očetovskega/materinskega vodenja primeren za vse priložnosti, toda vodje naj bi ga 

uporabljali predvsem, kadar si želijo zgraditi harmonijo, izboljšati komunikacijo ali vrniti 

izgubljeno zaupanje. Kljub prednostim naj ne bi uporabljali le očetovskega/materinskega 

načina. Njegovo osredotočenje na pohvalo lahko povzroči, da ne popravljamo slabe 

delovne storilnosti, kar lahko zaposleni razumejo kot toleriranje povprečnosti. Ker 

očetovski/materinski vodje redko ponudijo nasvet o tem, kako kaj izboljšati, morajo 

zaposleni to razvozlati sami. Kadar zaposleni potrebujejo jasne smernice, da bi se prebili 

skozi zapletene izzive, jih očetovsko/materinski način pusti brez krmila. Zato je 

priporočljivo očetovsko/materinski način vodenja uporabljati v povezavi z avtoritativnim 

načinom vodenja. 

– demokratično vodenje. Ustvarja soglasje med sodelovanjem vseh. S poslušanjem in 

sprejemanjem predlogov si vodja pridobi zaupanje, spoštovanje in pripadnost. S tem, ko 

dovoli delavcem, da imajo besedo pri odločanju, ki vpliva na njihove cilje in na način, 

kako opravijo svoje delo, demokratični vodja vnaša samoiniciativo in odgovornost. Ima 

pa demokratičen način pomanjkljivosti, zato vpliv na delovno vzdušje ni tako pozitiven 

kot pri nekaterih drugih načinih. Ena izmed neprijetnih posledic je lahko brezkončno 

sestankovanje, kjer vedno znova premlevajo iste ideje, soglasje je vedno bolj oddaljeno in 

edini rezultat je načrtovanje novih sestankov. Zaposleni se počutijo zmedeni in brez 

vodstva. Najuporabnejše je demokratično vodenje takrat, kadar vodja potrebuje predloge, 

ki mu jih lahko dajo sposobni zaposleni. Demokratičen način je manj smiseln, kadar 

zaposleni niso dovolj kompetentni ali informirani, da bi lahko dali dober nasvet. Iskanje 

soglasja je prav tako neprimerno v času kriz. Takrat je zlasti v prvih mesecih najboljše 

avtoritativno vodenje, kasneje je lahko tudi demokratično vodenje. 

– narekovalno vodenje. Je vodenje z narekovanjem tempa in priporočljivo je, da ga 

uporabljamo varčno. Vodja postavi izredno visoke norme in jih tudi sam izpolnjuje. 

Obseden je s tem, da naredi stvari čim hitreje in čim boljše in zahteva isto od vseh okrog 

sebe. Hitro odkrije slabšo delovno storilnost pri zaposlenih in zahteva boljše rezultate. Če 

jih ne dosežejo, jih nadomesti z boljšimi delavci. Morda izgleda, da lahko takšno vodenje 

izboljša rezultate, vendar jih ne. Narekovalno vodenje namreč uniči vzdušje. Zaposleni se 

počutijo preobremenjene z zahtevami po odličnosti in njihova morala pade. Navodila za 
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delo so lahko jasna le v glavi vodje, vendar jih ne izrazi jasno oziroma pričakuje, da bodo 

ljudje sami vedeli, kaj naj storijo.  Delo ni več opravljanje tistega, kar ljudje zmorejo po 

svojih najboljših močeh, temveč ugibanje tega, kaj želi vodja. Istočasno pa ljudje čutijo, 

da jim vodja ne zaupa do te mere, da bi prevzeli pobudo. Kar zadeva nagrade, 

narekovalec tempa sploh ne daje zaposlenim povratnih  informacij o njihovem delu ali pa 

vskoči in prevzame delo, ko se mu zdi, da se ljudje obotavljajo. Pod takšnim vodstvom 

pripadnost shira, ker ljudje nimajo občutka o tem, kako se njihovi osebni napori 

vključujejo v večjo sliko. Vendar pa slog narekovanja tempa ni vedno katastrofa. Dobro 

deluje, kadar zaposleni potrebujejo le nekaj smernic; primeren je namreč za vodje visoko 

strokovnih in motiviranih strokovnjakov. 

– inštrukcijsko vodenje. Ljudi usposablja za prihodnost in je zato najprimernejše za tiste 

zaposlene, ki se želijo učiti. Vodje, ki podpirajo inštrukcijski stil vodenja, se z 

zaposlenimi dogovorijo o njihovi vlogi in odgovornosti pri razvoju, dajejo jim veliko 

informacij in odziva. Namen povratne informacije o tekočih delovnih dosežkih je 

motiviranje in ne ustvarjanje strahu ali apatije. Podpirajoči vodje se odlikujejo pri 

delegiranju nalog; zaposlenim dajejo izzivalne naloge, četudi to lahko pomeni, da delo ne 

bo hitro opravljeno. To pomeni, da takšni vodje prenesejo kratkoročne neuspehe, če ti 

prispevajo k dolgoročnemu znanju. Nenehen dialog in podpora zagotavljata, da zaposleni 

vedo, kaj se od njih pričakuje in kako se njihovo delo vključuje v vizijo organizacije. To 

vpliva na odgovornost in jasnost o poslanstvu in vrednotah podjetja. Inštrukcijsko 

vodenje spodbuja pripadnost, saj vodja verjame v zaposlene, da bodo delo opravili 

najboljše po svojih močeh. Ima pa inštrukcijsko vodenje malo učinka pri zaposlenih, ki 

zaradi katerega koli razloga odklanjajo učenje in spremembe. Propade tudi, če vodji 

primanjkuje strokovnega znanja, da pomaga zaposlenemu. 

Ta raziskava je pokazala, da je zelo dobro, da vodja pozna čim več prijemov. Vodje, ki 

obvladajo štiri ali več načinov vodenja – zlasti avtoritativno, demokratično, 

očetovsko/materinsko in inštrukcijsko – imajo najboljše vzdušje in delovno storilnost. 

Najuspešnejši vodje, glede na potrebe, načine vodenja menjavajo. Študija je tudi odkrila, da je 

od vseh šestih slogov vodenja inštruktorski slog najmanj pogost. Mnogo vodij je povedalo, da 

v času močnih ekonomskih pritiskov nimajo časa za počasno delo poučevanja (Goleman 

2000b, 35–36).  

Seveda le nekaj vodij uporablja vseh šest slogov in malo vodij ve, kdaj in kako jih uporabiti. 

Da lahko vodja razširi svoj repertoar vodstvenih slogov, mora najprej razumeti, katere 

sposobnosti čustvene inteligence so povezane s slogom vodenja, ki ga ne obvladajo. 

Očetovski/materinski vodja je na primer močan v treh sposobnostih čustvene inteligence: 

sočutju, razvoju odnosov in komunikaciji. Sočutje – začutiti, kako se ljudje počutijo v danem 

trenutku – dovoljuje takšnemu vodji, da se odziva skladno s čustvi osebe in na ta način gradi 

harmonijo. Razvoj odnosov in osebno spoznavanje ljudi – vodja na neprisiljen način 

vzpostavlja medsebojne odnose in zna gojiti vezi. Komunikacija – vodja obvlada umetnost 
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medseboje komunikacije in zna reči pravo stvar v pravem trenutku. Avtoritativni vodja, ki 

želi delovati tudi demokratično, mora razviti svoje sposobnosti na področju sodelovanja in 

komunikacije. Narekovalni vodja, če želi delovati povezujoče, mora izboljšati raven sočutja in 

komunikacijo (Goleman 2000b, 37–38). 

4.4 Vpliv čustvene inteligence vodje na klimo v organizaciji 

Odnos med čustveno inteligenco in organizacijsko klimo je prvi izpostavil Goleman (2001) s 

tezo, da čustvena inteligenca vpliva tako na uspeh in razvoj posameznika znotraj organizacije 

kot na uspeh in razvoj celotne organizacije. V kontekstu vpliva čustvene inteligence na 

organizacijsko klimo je izpostavil predvsem vlogo vodje (Žižmond 2014, 15), saj je približno 

od 50 do 70 odstotkov tega, kako zaposleni doživljajo ozračje v svoji organizaciji, odvisno od 

dejanj enega človeka: vodje (Goleman, Boyatzis in McKee 2002, 35). Pri vodenju gre namreč 

poleg upravljanja poslov tudi za upravljanje z ljudmi. Ravno iz čustvene inteligence pa izhaja 

spretnost posameznika, da zna zaposlene spodbujati in jih usmerjati (Vuković Tomaževič 

2001). Čustvena inteligenca vodje se izraža predvsem na področjih ustvarjanja pozitivnega 

delovnega vzdušja, dajanja navodil in določanja ciljev, motiviranja sodelavcev ter 

modeliranja timskega dela. Čustveno inteligenten vodja ve, kdaj se je treba pogovoriti s 

sodelavci in kdaj z njimi usklajevati mnenja. Zna dajati informacije, ki jih zaposleni pri delu 

potrebujejo in zna sprejeti povratne informacije ter se pogajati. Prav tako obvlada konfliktne 

situacije (Brečko 2008, 42). Vodja z veliko čustvene inteligence pomaga k učinkovitosti, 

delovni vnemi in zadovoljstvu zaposlenih in tako predstavlja pomemben dejavnik v 

ustvarjanju klime (Žižmond 2014, 15). Ne zanimajo ga zgolj otipljive stvari, kot so boljši 

poslovni rezultati, temveč tudi neotipljivi vidiki, na primer delovna morala, predanost, 

motivacija (Goleman, Boyatzis in McKee 2002, 21). 

Višje kot gremo navzgor po hierarhičnih ravneh v organizaciji, tem pomembnejša je razvitost 

čustvene inteligentnosti vodij. Slog vodenja pa je odvisen od tega, katere dejavnike čustvene 

inteligentnosti ima bolj razvite (Turk 2003). Ker če pogledamo na vodenje z vidika čustvene 

inteligentnosti vodje, lahko načine vodenja klasificiramo po čustvenih vidikih (Goleman 

2000a, 35). Kako identificiramo načine vodenja in vodij smo prikazali v prejšnjem 

podpoglavju. 

4.5 Vodenje zaposlenih/knjižničarjev v splošnih knjižnicah 

Knjižnice so večinoma birokratske organizacije, ki poudarjajo upoštevanje proceduralnih 

opravil, ki se jim morajo zaposleni prilagoditi (Gazvoda 1997, 59). Razvile so določeno 

organizacijsko klimo oziroma kulturo, ki se osredotoča na zelo tradicionalno videnje njihovih 

funkcij (Deekle in Klerk 1992, po Gazvoda 1997, 59). Zato kadri sčasoma izgubijo vnemo, 

zagnanost in inovativnost, ker le-to ni vzpodbujano ali je celo nezaželeno (Gazvoda 1997, 
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59). Vodstvo knjižnice podrejenim ne zna zagotoviti dela, ki bo zanje predstavljalo izziv in jih 

ne bo vodilo v malodušje in nezadovoljstvo (Srinath 1993, po Gazvoda 1997, 60). Zato 

Češnovar (1989, 107–108) opozarja, da “se vse premalo zavedamo, da so kadri 

najpomembnejše in najdragocenejše blago, ki ga ima knjižnica. Strategija dobre knjižnice 

temelji na znanju njenih kadrov, ki znajo pravilno usmerjati knjižnično gradivo. Kvalitetni 

kadri so sposobni identificirati in izpolnjevati zahteve uporabnikov”. Kljub predvidevanjem, 

da se bo z razvojem tehnologij, še posebej sodobne informacijske tehnologije, vloga človeških 

virov zmanjšala, postaja vse bolj očitno, da prihodnost ni v moči strojev, opremi in kapitalu, 

temveč v kvaliteti ljudi, njihovi pameti ali kreativnosti (Bahtijarevič Šiber in Pološki 1998, 

37). V tem spreminjajočem se okolju direktorji knjižnic dostikrat ne znajo prav opredeliti 

poslanstva svojih organizacij, čeprav so na primer prišli do spoznanja, da so nove tehnologije 

prinesle sicer drugačen način poslovanja, ne pa tudi novih vizij. Vodenje knjižnic postaja z 

uvajanjem novih tehnologij vse bolj kompleksno, zato potrebujejo dovolj usposobljene ljudi, 

ki znajo preseči konflikt med tradicionalno organizacijsko kulturo in zahtevami sodobnega 

tehnološko razvitega okolja (Gazvoda 1997, 57–59). Problem predstavlja sam stil vodenja 

knjižnice, saj je le-ta usmerjen navzven, to je v pridobivanje sredstev za poslovanje, in ne 

navznoter, to je v uvajanje novih konceptov, utrjevanje zaupanja med vodstvom in 

zaposlenimi ter ugotavljanje sposobnosti zaposlenih. Vodje organizacijskih enot niso 

usposobljeni v veščinah vodenja, zato se bolj posvečajo strokovnemu delu, za katero 

odgovarjajo, kot pa razvoju svojih podrejenih. Dostikrat ne vedo, kako naj koristno za 

knjižnico uporabijo morda nadpovprečne sposobnosti svojih podrejenih (Srinath 1993, po 

Gazvoda 1997, 60).   
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5 MEDOSEBNI ODNOSI 

Posameznik je član večjih skupin, kjer potekajo odnosi z drugimi ljudmi. Ti odnosi so odvisni 

od tega, kako doživljamo in zaznavamo sebe znotraj teh skupin in kako drug drugega. Ena od 

skupin, ki ji posamezniki pripadajo, je tudi delovna organizacija, v kateri so zaposleni in v 

kateri vzpostavljajo medosebne odnose. Medosebni odnosi so lahko prijetni oziroma pozitivni 

ali pa neprijetni oziroma negativni. Pod pozitivnimi odnosi razumemo v vsakdanji govorici 

nekaj, kar je ugodno in zadovoljuje dano situacijo in klimo, zaradi katere nam je lepo. Zato 

take situacije ali delovnega mesta ne zapustimo. Vlogo za vzpostavljanje pozitivnih 

medosebnih odnosov si enakovredno delijo vsi zaposleni, pri čemer ima direktor ob tem še 

veliko odgovornost, saj je od njega precej odvisno, ali v organizaciji prevladujeta nadvlada in 

podrejenost ali pa sodelovanje in prijateljstvo. Pri negativnih odnosih pa delovna organizacija 

kot skupina ljudi ne deluje v smeri, ki bi ji prinesla dobre rezultate, in ne doseže zastavljenega 

cilja (Gornik Baraga 2006, 22). Taki odnosi večinoma pripeljejo do frustracij, sovraštva in 

nezaupanja ter izgube delovne morale (Smith 2002, 30). 

Vsako delo z ljudmi, kjer (logično) gre za medosebne odnose, ki so lahko pozitivni ali 

negativni, privede (po našem mnenju) do nasprotujočih si pogledov/konfliktov. Menimo, da 

so le-ti nujni, saj nasprotujoči strani izrazita različne poglede, ki prek konstruktivnega 

pogovora vodijo do izboljševanja dela zaposlenih, posledično tudi izboljšanja samih odnosov 

in nadaljnje komunikacije med zaposlenimi kot tudi med zasposlenimi in vodjo. Kot pravita 

Mallappa in Kumar (2015), nam nasprotujoči si pogledi dajo priložnost, da izvemo več o sebi, 

da raziščemo poglede drugih in tako razvijamo produktivne odnose. Jasna in odprta 

komunikacija je temelj uspešnega reševanja konfliktov. Konfliktni management oziroma 

obvladovanje konfliktov daje priložnost, da znamo prepoznati in obvladati konflikte razumno, 

pravično in učinkovito. Za odpravo teh težav mora (v našem primeru) knjižničar razviti 

strategije in odkriti, zakaj je konflikt nastal, najti najboljši način za reševanje konfliktov ter 

tako ohraniti dobre odnose med knjižničnim osebjem (prav tam, 200). Po Smith (2000, 29–

30) nas dobri odnosi naučijo premišljevati o stališčih drugega ter omogočajo, da priznamo 

svoje pomanjkljivosti (na primer neznanje) in dopustimo drugim, da nam pomagajo. 

Uspešno delovanje neke skupine ljudi je tako odvisno od ustreznosti in kakovosti medosebnih 

odnosov oziroma od tega, kako se le-ti vzpostavljajo, vzdržujejo in razvijajo. Temeljni pogoj 

za vzpostavljanje in vzdrževanje pozitivnih medosebnih odnosov so socialne spretnosti 

(Gornik Baraga 2006, 22). S socialnimi spretnostmi lahko odnosom vdahnemo vsebino, 

razgibamo in navdihujemo druge, jih prepričujemo in nanje vplivamo ter jih tudi pomirjamo 

(Goleman 1997, 139).  Če imamo dobro razvite socialne spretnosti, razumemo lastna čustva 

in upravljamo z njimi ter smo se sposobni poistovetiti s čustvi drugih. Zaradi pomanjkljivosti 

v socialnih spretnostih pa se zgodi, da se odnosi porušijo in ljudje nevešči socialnih spretnosti 

obveljajo za arogantne in neobčutljive. Med pomembnejše socialne spretnosti štejemo: 
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empatijo, vplivnost, komunikacijo, obvladovanje sporov, vodenje, spodbujanje sprememb in 

timske sposobnosti (Gornik Baraga 2006, 22–23). 
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6 KONFLIKTI IN SPORI NA DELOVNEM MESTU S PRAVNEGA VIDIKA                     

Management je obvladovanje organizacij in ljudje, ki obvladujejo organizacije, so managerji. 

Izraz management uporabljamo za vse managerje v organizaciji in tudi za njihovo dejavnost 

(Tavčar 2002, 2–3). Management je tako pooblaščen, da odloča o ravnanju drugih oseb v 

organizaciji. Izraz management pa se pogosto uporablja tudi za dejansko sprejemanje 

tovrstnih odločitev in s tem se te opredelitve neposredno dotaknejo tudi pravnega sistema 

(Vodovnik 2006b, 396). Obvladovanje organizacij je zelo zahtevno, zato mora manager imeti 

obsežna strokovna znanja. Obvladovanje organizacij, to je ciljnih skupnosti ljudi, je tudi 

velika odgovornost, saj gre za obvladovanje usode skupnosti ljudi (Tavčar 2002, 1–2). 

Managerji, ki razvijejo dobre odnose s podrejenimi in sodelavci, dosežejo njihovo 

zadovoljstvo in s tem tudi večjo učinkovitost. In teorija medčloveških odnosov temelji prav na 

tem prepričanju. Posledica teorije medčloveških odnosov so spremenjeni pogledi na 

motiviranje zaposlenih in vodenje je usmerjeno v zadovoljstvo pri delu (Rozman 2002, 76–

77). V samem procesu vodenja se tako vrstijo aktivnosti svetovanja, ocenjevanja, spodbujanja 

in reševanja konfliktov (Ivanuša Bezjak 2006, 21).  

V organizacijah je delo zaposlenih vodeno in odvisno ter urejeno s pravili delovnega prava. 

Ta pravila imajo različne cilje. Med temeljnimi cilji delovnopravnih predpisov sta varstvo in 

utrditev položaja delavca v razmerju do managementa in delodajalca, od katerega je delavec 

ekonomsko in organizacijsko odvisen (Vodovnik 2009, 18). Delovno pravo je torej skupek 

pravnih norm za urejanje odnosov med zaposlenimi/delavci in delodajalci. Je samostojna veja 

prava, ki ureja področja pravic in dolžnosti delavcev ter organizacijo in funkcijo institucij, ki 

se ukvarjajo z delovnimi razmerji (Mežnar in Rous 2005, 14–19).  

Na delovna razmerja v Sloveniji so v zadnjih desetletjih pomembno vplivale velike 

spremembe, ki so posledica političnih in gospodarskih ter produkcijskih odnosov. Te 

spremembe so prav tako vplivale na pravni status organizacij, v katerih se opravlja delo. Eno 

izmed ključnih področij, ki povezuje tematiko pravnega statusa in tematiko delovnih razmerij, 

je področje sistema upravljanja, nadzora in vodenja, v katerih se opravlja delo. Te velike 

spremembe se kažejo v predpisih, ki urejajo tematiko organov organizacij, njihovo sestavo, 

pristojnosti, pravice in obveznosti ter odgovornosti, skratka njihov pravni položaj v širšem 

smislu besede (Vodovnik 2005, 307).  

Delovna razmerja so urejena s heteronomnimi in avtonomnimi pravnimi viri. Heteronomni 

pravni viri so ustava, zakoni, podzakonski akti. Za delovno pravo se kot najpomembnejši 

avtonomni pravni viri štejejo kolektivne pogodbe, ki so sklenjene glede na raven posamezne  

dejavnosti oziroma poklica. Za ureditev področja delovnega prava so pomembni tudi 

mednarodni pravni viri, kot na primer Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Mednarodni 

pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, Evropska konvencija o človekovih 

pravicah, Evropska socialna listina, Direktiva o obveznosti delodajalca, da delavce obvesti o 

pogojih, ki se nanašajo na pogodbo o zaposlitvi (Mežnar in Rous 2005, 14–25).  
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Najpomembnejši delovnopravni predpis je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Gre za 

osrednji zakon s področja delovnega prava, ki ureja individualna delovna razmerja. Sprejet je 

bil 5. marca 2013, veljati pa je začel 12. aprila 2013. Sprejetje tega zakona pomeni reformo  

trga dela, saj je poglavitni cilj nove delovne zakonodaje zmanjšanje segmentacije na trgu dela 

in povečanje prožnosti delovnih razmerij (Bečan idr. 2016, 7). S sprejetjem ZDR-1 se je 

nacionalna zakonodaja uskladila s pravnimi akti Evropske unije (upoštevana so priporočila 

OECD in Sveta EU) (Slovenija. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 2012, 3). 

6.1 Konflikti na delovnem mestu    

Delovni človek preživi vsaj tretjino aktivnega življenja na delovnem mestu. Od tega, kako se 

bo vključil v delovno okolje, je odvisno, ali bo delo opravljal z zadovoljstvom, ali se bo na 

delovnem mestu prijetno počutil (Popovič in Zajc 2011, 101–103). Neločljiv del vsakega 

delovnega okolja in odnosov med zaposlenimi pa so konflikti. Večina zaposlenih ima z 

reševanjem konfliktov večje ali manjše težave in zaradi tega se vrtijo v začaranem krogu ali 

pa se konflikti zaradi nekonsistentnih in včasih povsem destruktivnih pristopov zgolj 

poglabljajo (Kržišnik 2006, 58).  

Novak (2004, 23) imenuje nesoglasja, nesporazume, različna mnenja ter poglede in stališča v 

splošnem življenjskem smislu spori; mi pa smo glede na druga poglavja – tekst v nalogi –

uporabili besedo konflikt. Drugi vidik spora pa je v pravnem smislu in ga torej obravnavamo 

kot pravni spor (Novak 2004, 23). Nekoliko podrobneje bomo pravni spor razložili v 

naslednjem podpoglavju. 

6.2 Pravni spori na delovnem mestu    

Pravno opredelimo delovni spor kot “pravni spor med strankami (osebami) individualnega ali 

kolektivnega delovnega razmerja, katerega temelj je v heteronomnem in avtonomnem 

delovnem pravu, njegov predmet pa so pravice, obveznosti, pravna razmerja in/ali interesi, ki 

izvirajo iz delovnega razmerja, ki je rešen/končan s posebnimi rešitvami, po posebnem 

postopku in pod posebnimi organi” (Novak 2004, 67). 

Značilno za vse pravne spore je, da do njih pride zaradi kršitve določenih pravic, obveznosti 

in/ali pravnih razmerij, ki so določena v zakonih in predpisih ali v pogodbah, ki so jih sklenile 

stranke v sporu. Pravna razmerja med osebami, ki v ta razmerja vstopajo, so pravno varovana. 

Spore, ki med njimi nastanejo, lahko zato rešimo le po pravni poti. To pomeni, da jih rešimo 

po postopku in s posledicami, ki jih določa pravo (Novak 2004, 115).  

Število delovnih sporov moramo zmanjševati oziroma jih preprečevati ali se jim celo izogniti. 

Zaradi stvarnih razlogov pa to pogosto ni mogoče, zato je treba, ko do spora pride, uporabiti 
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vsa sredstva, da bi bil spor čim prej rešen. Preprečevanje sporov pa je pomembna dolžnost 

predvsem vseh vej oblasti in socialnih partnerjev (Novak 2004, 24).  

Značilnosti in razlike med posameznimi vrstami sporov lahko ugotovimo s pomočjo pravnih 

opredelitev. Delovno pravo je najbližje civilnemu pravu, ker ima v njem svoje temelje. Blizu 

je tudi upravnemu pravu, ker prek njega država vpliva na urejanje delovnih razmerij. Tudi 

gospodarsko in ustavno pravo sta pomembna za ugotavljanje položaja delovnega prava v 

pravnem sistemu (Novak 2004, 115). 

Enaka načela kot za posamezne pravne veje veljajo tudi za razmejevanje značilnosti pravnih 

postopkov za uveljavljanje pravic, obveznosti in pravnih razmerij. Postopek v delovnih sporih 

lahko zato razmejimo do civilnega pravnega postopka, upravnega postopka in upravnega 

spora, postopka v gospodarskih sporih ter ustavnega spora (Novak 2004, 115).  

6.2.1 Individualni delovni spori 

Individualni delovni spor je spor med delavcem in delodajalcem. Pravice, obveznosti ali 

pravno razmerje, ki je predmet spora, je torej vezano le na delavca in delodajalca. Temelj 

spora je vedno v individualnem pravnem razmerju – v načelu v pogodbi o zaposlitvi (Novak 

2004, 124). Delodajalec ima direktivno oblast, ki jo v okviru zakonodaje uresničuje z ustnimi 

in pisnimi odločitvami. Delavec, ki meni, da delodajalčevo ravnanje ali odločitev ni zakonita, 

lahko pri delodajalcu vloži zahtevo, s katero zahteva spremembo ravnanja ali odločitve. 

Delodajalec oziroma pristojni organi organizacije niso dolžni obravnavati in odločati o 

delavčevi zahtevi. Če delavec ni zadovoljen z nadaljnjim ravnanjem ali novo odločitvijo 

delodajalca, lahko uveljavlja svoje zahtevke pred arbitražo ali sodiščem, ki odloči o njegovi 

pravici (Vodovnik 2009, 97). 

6.2.2 Kolektivni delovni spori 

Medsebojna delovna razmerja so temeljila na zanikanju različnih interesov v organizacijah. 

Nerealnost te predpostavke je privedla do pogodbenega delovnega razmerja, ki priznava 

različne interese med subjekti socialnega dialoga. Nova razmerja temeljijo na partnerstvu, 

katerega temeljna značilnost sta usklajevanje interesov in preprečevanje sporov. Partnerski 

dialog se odvija na različnih ravneh, od državne ravni pa do konkretne organizacije, in sicer v 

dveh oblikah: v obliki kolektivnih pogajanj s sindikati v organizacijah in v obliki dogovorov 

med delodajalci in delavskimi voljenimi predstavništvi. Socialni partnerji morajo imeti tudi 

možnost spor odpraviti, ali sami z medsebojnimi komunikacijami ali pa z aktivnim ali 

pasivnim posredovanjem subjektov (konciliacija, mediacija, arbitraža), ki imajo omejeno 

pristojnost. Posredovanje tretjih oseb lahko temelji na volji strank ali na zakonski podlagi. 

Spor pa lahko odpravijo šele podrejeno in omejeno s pomočjo sodišč (Vodovnik 2009, 97).   
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7 KOMUNICIRANJE V ORGANIZACIJI   

Organizacije ne morejo obstajati brez komunikacij, saj so le-te pomembno vezivno tkivo 

vsake organizacije. Brez komunikacij ne moremo sporočati članom, kaj je naša vizija in kaj 

cilji, katere naloge morajo opravljati, in nimamo informacij, na podlagi katerih bi lahko 

sprejemali odločitve in iskali izboljšave (Muchinsky 1987, 563, po Kaše idr. 2007, 107). Z 

govorjeno in pisano besedo ljudem sporočamo, kaj smo izvedeli, kaj predlagamo. Sodelavcem 

naročamo, kaj naj počnejo, nadrejenim sporočamo, kaj smo storili (Tavčar 1995, 10). 

Komunikacije so torej sredstvo za odločanje, prejemanje povratne informacije in doseganje 

ciljev organizacije. Komunikacije omogočajo posamezniku, da razume svojo vlogo v 

organizaciji, hkrati pa povezujejo podenote organizacije (Muchinsky 1987, 563, po Kaše idr. 

2007, 107).  

7.1 Interno komuniciranje in čustvena inteligenca vodje   

Dolgo časa je veljalo, da je za uspeh posameznika v življenju odločilen njegov  inteligenčni 

kvocient (Goleman 1997, 55). Vendar pa danes raziskave dokazujejo, da je čustvena 

inteligenca bistveno pomembnejša od kognitivnih sposobnosti, ki so v kombinaciji s 

strokovnim tehničnim znanjem. Nekatere študije celo kažejo, da je čustvena inteligenca več 

kot dvakrat pomembnejša od inteligenčnega kvocienta (Kemper 1999, 16). Za doseganje 

odličnih rezultatov pri delu ni toliko pomembna strokovna izkušenost. Bolj je pomembna 

spretnost obvladovanja svojih čustev, spodbujanje sebe, empatija, usvajanje družbenih 

spretnosti (Goleman 2001, 17–19). Višji položaj kot imajo ljudje v organizaciji, tem 

pomembnejša je čustvena inteligenca in povprečne vodje loči od izjemnih ravno čustvena 

inteligenca. Le-tem predstavlja čustvena inteligenca kar 90 % sposobnosti (Kemper 1999, 16). 

Danes mora vodja, ki želi biti uspešen in učinkovit, uporabiti in spreminjati celoten vzorec 

vedenja do ljudi, s katerimi sodeluje in dela v timu. Biti mora sposoben ljudi prepričati, 

pregovoriti in včasih celo premeteno prisiliti, da bi bili motivirani za dosego ciljev. 

Razumevanje pomembnosti glasu, položaja, drže in taktičnosti pri delu z zaposlenimi je danes 

eden od ključev uspešnega vodje. Učinkovita komunikacija je namreč ključnega pomena, da 

lahko najdemo ustrezne rešitve za nesložnost ali konflikt v organizaciji (Anonymous 2000, 

27). 

V povprečju porabi vodja/nadrejeni 80 % svojega časa za medsebojno komunikacijo oziroma 

natančneje: 10 % pisanje, 15 % branje, 25 % poslušanje in 30 % govorjenje. Vse to je 

ključnega pomena pri konceptu “8 C-jev”, ki predstavljajo 8 karakteristik, ki pripomorejo k 

uspešni komunikaciji vodje v organizaciji (Anonymous 2000, 27): 

1. Credibility (kredibilnost). Ko nadrejeni komunicira z zaposlenimi, morajo biti le-ti 

pripravljeni verjeti to, kar govori. Ponavljajoče se napake ali dejanske zmote s strani 

managerja povzročijo pri zaposlenih zmanjšano zaupanje v to, kar govori. 
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2. Context (zveznost). Zaposleni mnogokrat kritizirajo nadrejene, da nimajo pojma, kako se 

stvari dejansko delajo na najnižjih nivojih organizacije. Zaposleni bodo navodila, ki med 

seboj niso povezana, ignorirali ali celo zlorabili proti svojim vodjem.  

3. Content (vsebina). Nadrejeni mora vedno natančno razložiti, zakaj in kako zelo je 

določeno sporočilo pomembno. Zakaj so pritožbe pomembne in kakšne so lahko 

posledice, če pritožb sploh ni.  

4. Continuity (stalnost). Osnovno pravilo komunikacije je, da mora biti sporočilo 

posredovano najmanj skozi tri kanale, da je uspešno. Zanašanje na eno samo 

komunikacijsko pot ima zelo nizko raven uspešnosti. Ponavljanje prispeva k 

razumevanju, zadržanju, učenju in sprejemanju.  

5. Consistency (skladnost). Ponavljanje sporočila z rahlimi variacijami je nujno, toda vodja 

mora hkrati paziti, da je zgodba skladna s samim sporočilom. Če se spremenijo dejstva, 

se bo tudi kredibilnost. 

6. Channels (kanali, poti). Zahvaljujoč tehnologiji je lahko danes komunikacija mnogo bolj 

uspešna kot nekoč. Pisna sporočila se lahko v obliki novic, okrožnic pošiljajo na primer 

prek elektronske pošte. Pomembno je, da razumemo, da imajo različni komunikacijski 

kanali drugačne učinke na različne ljudi. 

7. Capability of the audience (sposobnost publike). Za uspešno komunikacijo je zelo 

pomembna kompleksnost jezika, ki ga vodja uporablja. 

8. Clarity (jasnost). Sporočilo naj bo vedno povedano v preprostih stavkih. Besede, ki jih 

povemo, morajo vsem vpletenim pomeniti enako.  

Z eno besedo lahko torej rečemo: “komunikacije so sestavni, neločljivi del vodenja!” (Gruban 

2002, 82). Njihov cilj je graditev medsebojnih odnosov, ki krmilijo delo in uspešnost 

organizacije (prav tam).  

7.2 Interno komuniciranje in klima v organizaciji   

Organizacijska klima se od organizacije do organizacije razlikuje glede na samo strukturo 

organizacije. Struktura organizacije je okostje organizacije (Toulson in Smith 1994). 

Organizacijska struktura je abstrakten pojem, saj je v organizaciji ne moremo niti videti niti 

materialno opredeliti. Edino, kar lahko posredno zasledimo, je njena prisotnost, ki se odraža v 

tem, da se pripadniki organizacije zavedajo svoje vloge in vloge svojih sodelavcev, vedo kje 

in kako se opravljajo določene aktivnosti, kdo jih usmerja in nadzira ipd. Organizacijske 

strukture so predpogoj za delovanje katere koli organizacije, saj vplivajo na obnašanje 

posameznikov, skupin in celotne organizacije (Bavec 2005, 38–39). Posameznik, skupine in 

organizacijska struktura pa so determinante organizacijskega vedenja. Organizacijsko vedenje 

pomaga razumeti, razložiti in spremeniti vedenje ljudi, ki se pojavlja v organizaciji. Ukvarja 

se torej s tem, kako ljudje ravnajo, se vedejo in kako njihovo vedenje vpliva na delovanje 

organizacije (Maze 2013, 1–2). Rezultat vedenja in politike članov organizacije je 

organizacijska klima (Dubrin, po Možina in Merkač 1990, 51). Z organizacijsko klimo pa je 
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tesno povezano organizacijsko komuniciranje (Pincus, Knipp in Rayfield 1990, 174). Ker 

glede na to, da so organizacije odvisne od podpore ljudi, ki jih sestavljajo; od te podpore pa je 

odvisna predvsem uspešnost njihovega delovanja navzven (White 1991, 39, po Rijavec 1999, 

619), je eden izmed temeljnih načinov doseganja podpore zaposlenih prav gotovo 

komuniciranje z njimi (Rijavec 1999, 619). Pri komuniciranju z zaposlenimi oziroma 

internem komuniciranju je najbolj pomembno, da z njimi komuniciramo pogosto in 

učinkovito. Pogosto je prav pomanjkanje komunikacije in nezadostno medsebojno 

sodelovanje z managerji vzrok, da ljudje zapustijo organizacijo. Kot enega od najbolj 

učinkovitih načinov komuniciranja so zaposleni navedli sestanke z nadrejenimi, na drugem 

mestu so pisna sporočila in prav tako pomembne so novice (Numerof 2001, 62–63). Zaposleni 

mora imeti pravico komunicirati s komer koli in o čemer koli v organizaciji. Soudeležba pri 

komuniciranju glede organizacijskega življenja je pravica, ki pogojuje samospoštovanje in 

občutek pripadnosti zaposlenega, medtem ko morajo strateške odločitve še naprej ostati 

domena managementa in drugih vodilnih organov (Berlogar 2006, 124). 

7.3 Pomen in cilji ter vsebina internega komuniciranja    

Interno komuniciranje je na splošno opredeljeno kot komuniciranje med ljudmi znotraj 

organizacije (Mazzei 2010). Gre za sistematičen način komuniciranja med zaposlenimi v 

organizaciji in je v funkciji upravljanja in vodenja organizacije. Vodstvo organizacije 

uporablja sistem internega komuniciranja kot orodje za upravljanje procesov v organizaciji 

(Mumel 2008, 154). Interna komunikacija oziroma komunikacija z zaposlenimi je torej 

bistvena in je njen pomen v tem, da (Berlogar 2006, 15): 

– prisluhnemo temu, kar zaposleni mislijo o organizaciji in njenem vodstvu; 

– damo zaposlenim vse potrebne informacije za njihovo uspešno delo; 

– damo zaposlenim jasna navodila; 

– dosežemo, da zaposleni sledijo navodilom oziroma upoštevajo avtoriteto; 

– zagotovimo sprotno reševanje problemov. 

Skozi proces internega komuniciranja vodstvo organizacije pomaga zaposlenim razumeti 

poslovanje organizacije (Mumel 2008, 154). Lahko rečemo, da je komuniciranje pomembno 

orodje pri prenosu vizije in ciljev organizacije do vsakega zaposlenega (Zupan 2001, 68). 

Posebej pomembno pa je interno komuniciranje v času velikih sprememb. Takrat lahko slab 

pretok ključnih informacij med zaposlenimi povzroči negotovost. Negotovost pa znižuje 

motivacijo zaposlenih in s tem se zmanjša njihova usmerjenost na delo. Najboljši način za 

zniževanje negotovosti je prav interno komuniciranje (Mumel 2008, 154–155). 

Cilj interne komunikacije je opredeliti, vzpostaviti in vzdrževati obojestransko koristen odnos 

med organizacijo in njenimi zaposlenimi (Cutlip idr. 1985, 315, po Theaker 2004, 175). 

Pomembno je, da pri zaposlenih pridobimo želeno, visoko motivirano podporo organizaciji in 
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njenim ciljem. To lahko dosežemo s pošteno komunikacijo, v kateri pojasnimo tudi razloge, 

zaradi katerih naj bi zaposleni podprli organizacijo (Možina idr. 2004, 23). 

Vsebina sporočil, ki jih posredujemo zaposlenim, mora vsebovati tiste informacije, ki 

zaposlene neposredno zadevajo. Zaposlene zanimajo predvsem informacije, ki se tičejo 

njihove stroke, pa tudi informacije o dogajanju v sami organizaciji. Zaposleni želijo izvedeti 

kaj o uspešnosti sodelavcev ali, kdo so prejemniki nagrad. Zanimajo jih tudi finančna poročila 

organizacije. Pomembno področje, kar zadeva komunikacijo, je tudi zaposlovanje in 

upokojevanje; kako se na novo sprejeti počutijo v organizaciji, kako so bili sprejeti s strani 

zaposlenih. Zelo pomembno je, da so zaposleni seznanjeni s politiko organizacije. Če želi 

organizacija, da se osebje razvija in gleda na njihovo izobraževanje kot na investicijo,  mora o 

tem komunicirati. Sestavni del interne komunikacije so tudi obvestila o družabnih dogodkih 

(zabave) in osebnih zadevah (poroke zaposlenih) (Harrison 1995, 110–111). 

7.4 Učinkovito in uspešno komuniciranje    

Želja vsake organizacije je, da bi bilo interno komuniciranje uspešno in učinkovito. Uspešno 

in učinkovito komuniciranje nastopi takrat, ko je želena vsebina sporočila enaka dejansko 

razumljenemu sporočilu ter ko so stroški uporabljenih virov nizki. Zelo pomemben vir je čas. 

V organizacijah skušajo ljudje zmanjšati količino porabljenega časa za medsebojno 

komuniciranje, zato se organizirajo sestanki, posameznik napiše okrožnico in jo pošlje več 

sodelavcem, se poslužuje elektronske pošte ali sms-sporočil. Vendar pa, če je komuniciranje v 

organizaciji uspešno, ni nujno, da bo tudi učinkovito. Takšen primer je lahko poslano 

sporočilo prek elektronske pošte, kar pošiljatelju prihrani čas. Vprašanje pa je, če bo to 

sporočilo doseglo želeno interpretacijo in odziv. Velja pa tudi obratno: učinkovito 

komuniciranje ni nujno uspešno. Vodja, ki želi vsakega zaposlenega posebej seznaniti s 

spremembami v procesu dela, ima zagotovilo, da bodo vsi zaposleni razumeli spremembo. 

Stroškovno gledano (materialno in časovno) je to za organizacijo zelo drago (Schermerhorn, 

Hunt in Osborn 2002, 192–193), kajti učinkovito komuniciranje je tisto, ki zastavljene izide 

dosega ob čim manjši porabi sredstev (Tavčar 2002, 271). 

Na učinkovitost in uspešnost komuniciranja bistveno vplivajo odnosi med zaposlenimi, 

fleksibilnost v komuniciranju, zaupanje med sodelavci in kultura komuniciranja med 

zaposlenimi (Mumel 2008, 183). 

Ameriško združenje managerjev priporoča osem napotkov za managerje, ki želijo biti uspešni 

pri komunikaciji s svojimi člani (Možina in Damjan 1994, 574, po Sušec 2000, 49–50). Te 

napotke lahko upoštevamo tudi pri komunikaciji med zaposlenimi v knjižnici in vodjem: 

– razjasnite si misli pred komuniciranjem. Če sporočilo ni dovolj načrtovano, je 

komunikacija pogosto neuspešna. Del dobrega načrtovanja je upoštevanje ciljev in stališč 

tistih, ki bodo sporočilo prevzeli. 
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– premislite pravi namen komunikacije. Preden pošljete sporočilo, premislite, kaj bi radi z 

njim dosegli – ali želimo pridobiti informacijo, prenesti odločitev ali koga o čem 

prepričati.  

– upoštevajte položaj, v katerem poteka komunikacija. Pomen in namen sporočila se ne 

sporoča samo z besedami. Komuniciranje z nekom, ki ni prisoten, je zato težje kakor iz 

oči v oči. 

– posvetujte se z drugimi pri planiranju komunikacije, če je potrebno. Spodbujajte 

udeležbo tistih poslušalcev, na katere bo komunikacija vplivala. Pogosto bodo dodali 

vidik, ki vam ni prišel na misel. 

– premišljajte o neverbalnih sporočilih, ki jih pošiljate. Sprejemnik upošteva pri 

sprejemanju sporočila tako besede kot neverbalna znamenja. 

– izkoristite priložnost, da sprejemniku sporočite nekaj takega, kar mu lahko koristi. 

Uspešni komunikatorji zares poskušajo videti svoje sporočilo s poslušalčevega vidika. 

– zasledujte in preverjajte komunikacijo. Ne moremo vnaprej predvidevati, da je 

sprejemnik razumel naše sporočilo, zato je kakršna koli povratna informacija nujna. 

– prepričajte se, da vaša dejanja podpirajo vaše sporočilo. Najbolj uspešna komunikacija 

ni to, kar rečemo, ampak to, kar storimo.  

Brez uspešne komunikacije lahko vodja doseže le malo. Zato mora dobro vedeti, kako 

komunikacija poteka, katere ovire so pri komuniciranju in kateri so načini za uspešno 

komuniciranje v organizaciji (Možina in Damjan 1994, 559). 

7.5 Orodja interne komunikacije     

Orodja internega komuniciranja so sredstva, ki omogočajo prenos informacij med 

zaposlenimi v organizaciji. Izbira orodja je odvisna od več dejavnikov. Poznamo pisna, ustna 

in elektronska orodja internega komuniciranja (Mumel 2008, 164–176):  

– orodja pisnega komuniciranja. Bolj so primerna za obravnavanje bolj zapletenih in 

obsežnih vsebin. Uporabljamo jih, kadar takojšen odziv prejemnika ni nujen, kadar 

potrebujemo trajen in veljaven zapis in kadar je pomembno, da pri posredovanju 

sporočila ni napak. Orodja pisnega komuniciranja so časopis za zaposlene, časovni načrt 

izvedbe aktivnosti, priročnik za zaposlene, letak, brošura, poročilo, revija, oglasna deska, 

nabiralnik vprašanj in predlogov.  

– orodja ustnega komuniciranja. Uporabljamo jih neposredno in osebno, ko sta 

sogovornika skupaj, ali neposredno in neosebno, ko se sogovornika pogovarjata po 

telefonu, ali pa posredno in neosebno, ko govor posredujemo s pomočjo tehničnih 

pripomočkov, kot so govorna pošta, sporočilo na elektronski tajnici. Nasprotno od 

pisnega orodja je ustno orodje hitro in običajno vsebuje povratno informacijo ter 

omogoča sočasno komuniciranje več ljudi. Ustna orodja uporabljamo, če želimo takojšen 

odziv prejemnika, če je sporočilo enostavno in razumljivo, če trajni zapis ni potreben in 

če s sogovorniki brez težav omogočimo govorni stik. Najpogostejša orodja internega 
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komuniciranja so sestanki, ki so lahko formalin, ali osebna srečanja, kot na primer 

delovna kosila, obhodi, sestanki, redni letni razgovori. 

– elektronska orodja. O njih govorimo takrat, ko pri prenašanju sporočil uporabljamo 

elektronske naprave, kot so telefon, telefaks, televizija. Z njimi prenašamo govor in sliko 

ali oboje hkrati. Prednost elektronskih orodij je v hitrosti in natančnosti prenosa. Slabost 

elektronskih orodij je, da nekatere naprave ne omogočajo takojšnjega povratnega prenosa 

sporočila. 

7.6 Vrste internega komuniciranja        

V organizacijah potekata dve vrsti komuniciranja, in sicer (Berlogar 1999, 113):    

– formalna komunikacija ali posredovanje sporočil, ki se nanašajo na uradno delo v 

organizaciji, in 

– neformalna komunikacija ali posredovanje neuradnih sporočil, ki gredo mimo formalnih 

aktivnosti organizacije. 

Podrobnejši opis obeh vrst komunikacij sledi v nadaljevanju. 

Formalna komunikacija pomeni komunikacijo prek uradnih sredstev sporočanja med 

različnimi pozicijami v organizaciji (Kreps 1990; Daniels in Spiker 1994, po Berlogar 1999, 

115). Formalna komunikacija med člani organizacije poteka v naslednjih smereh (glede na 

hierarhijo v organizaciji) (Berlogar 1999, 115–121): 

– navzdol: od nadrejenega k podrejenemu. Komunikacija navzdol je prenos sporočil po 

strukturi hierarhije od višjih k nižjim ravnem organizacijske hierarhije. Pri komunikaciji 

navzdol srečamo sporočila, ki se nanašajo na ukaze za delo, sporočila, ki podrejenim 

narekujejo, kaj naj storijo, povratna sporočila v zvezi z učinkovitostjo zaposlenega, izjave 

o politiki organizacije. Če gre informacija skozi različne stopnje, se tudi zmanjša njena 

natančnost, še posebej, če je le-ta prenesena ustno. Isto informacijo različni ljudje 

različno interpretirajo. Sporočila navzdol so lahko tudi namenoma filtrirana po 

posameznih hierarhičnih stopnjah. Informacija je namreč moč in zmožnost kontrolirati 

situacijo je odvisna od vedenja, ki ga drugi nimajo.  

– navzgor: od podrejenega k nadrejenemu. Komuniciranje navzgor je pogoj za vključevanje 

zaposlenih v odločanje in reševanje problemov. Tipi informacij, ki tečejo navzgor, 

vsebujejo na primer poročila o uspešnosti dela ali problemih, poročila o novih idejah 

podrejenih. Komuniciranje navzgor tudi najprej pokaže na težave v skupini in na podlagi 

teh sporočil lahko nadrejeni ugotovi, kako ga vidijo podrejeni. 

– horizontalno: med dvema ali več sodelavci na isti hierarhični stopnji. Sporočila, ki 

potujejo na isti stopnji v strukturi organizacije, imenujemo horizontalna komunikacija. 

Horizontalnana komunikacija omogoča zaposlenim, da razvijejo pozitivne medsebojne 

odnose ter da se sodelavci med seboj podpirajo, oziroma pomeni ustvarjanje ustrezne 

organizacijske klime in preprečevanje konfliktov. Vendar je tudi horizontalna 
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komunikacija lahko problematična, če se pojavi rivalstvo med različnimi skupinami na 

isti stopnji v organizaciji.  

Neformalna komunikacija je komunikacija, ki poteka med zaposlenimi nenačrtovano in ni 

predpisana s formalno organizacijsko strukturo in hierarhijo. Vzrok za neformalno 

komuniciranje je radovednost, medsebojna privlačnost, potreba zaposlenih po informacijah 

glede dogajanja v organizaciji. Neformalna komunikacija se uporablja takrat, ko zaposleni ne 

dobijo ustrezne informacije prek formalnega  načina komuniciranja. Seveda se morajo ljudje 

med seboj povezovati tudi kot ljudje in ne le kot zaposleni in zato mnogo neformalnega 

komuniciranja ni povezanega z delom v organizaciji. Obstaja pa nevarnost, da je neformalno 

komuniciranje priložnost za tiste, ki v formalni hierarhiji ne zasedajo želenega položaja in 

dosežejo moč z zbiranjem informacij prek neformalnih kanalov (ker informacija je moč). 

Tako postanejo neformalni vodje. Morda je tudi iz tega razloga ta neformalna oblika 

komuniciranja pri vodstvu nezaželena. Namesto zavračanja neformalnega komuniciranja je z 

vidika, da neformalno komuniciranje hitro prenaša sporočilo, bolje povezati formalno in 

neformalno komuniciranje (Berlogar 1999, 122–123). 

7.7 Motnje pri komuniciranju            

Pri komuniciranju lahko pride do motenj, kadar tisti, ki sprejema sporočilo, le-to razume 

drugače, kot ga je razumel in posredoval pošiljatelj (Rozman in Kovač 2012, 402). Motnje 

lahko nastanejo zaradi pomanjkanja komunikacijskih sposobnosti posameznika. Pri tem 

mislimo na osebnostne značilnosti posameznika, izobrazbo, individualne razlike zaradi 

kulture (Černetič 2007, 212). Lahko pa so komunikacijske motnje povezane s hierarhičnim 

položajem v organizaciji, s stopnjo specializacije (strokovnjaki na nekem področju oblikujejo 

svoj žargon), različnostjo ciljev (vodstvo/zaposleni) in statusnimi odnosi med zaposlenimi 

(Možina in Damjan 1994, 570). Motnje komunikacije lahko privedejo do konflikta. Zato je za 

uspešno komuniciranje bistveno obvladovanje motenj (čeprav je zahtevno), ker v celoti se 

motnjam ne moremo izogniti. Najpomembnejše pri komuniciranju je, da se pošiljatelj in 

prejemnik dobro medsebojno razumeta. Tako zlahka odkrijeta skrite motnje v komuniciranju 

ter prav razumeta tudi nepopolno ali izkrivljeno sporočilo. Pomembne pri obvladovanju 

motenj so povratne informacije, ki jih prejemnik posreduje pošiljatelju. Prejemnik vrne del 

informacije pošiljatelju ter s tem potrdi, da je sporočilo pravilno sprejel. Pomebno je tudi, da 

dajemo le najpomembnejše informacije oziroma da omejimo število in obseg le-teh (Možina 

idr. 2004, 76–77). Uporabljati moramo preprost jezik. Vodje v organizaciji naj pri pošiljajnju 

sporočil svojim podrejenim uporabljajo razumljive besede in govorijo v jasnih stavkih 

(Možina in Damjan 1994, 573). 
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8 KONFLIKTI V ORGANIZACIJI  

Konflikti nastanejo kot posledica boja med različnimi motivi oziroma hotenji ali pa neka 

ovira preprečuje, da bi hotenje uresničili. Kjer nimamo hotenj, konflikti ne morejo nastati. 

Konflikti tudi ne povzročajo težav ljudem, ki so do njih vedejo brezbrižno. Želja, da bi 

uresničili svoja hotenja, povzroči, da iščemo načine za zadovoljitev le-teh. Bistveno pri vsem 

tem je, da smo zaradi konflikta zelo aktivni (Lipičnik 1996, 38). Torej izhajamo iz tega, da je 

konflikt dobra stvar oziroma da je konflikt “zdrav”. Pri tem se zastavlja vprašanje, kako je 

lahko nekaj, zaradi česar so udeleženci konfliktne situacije prizadeti in jezni, pozitivno. 

Vendar, s tem ko dopustimo konflikt, dopustimo zaposlenim, da postanejo to, kar so. Ko 

ljudje izrazijo svoje mnenje, ne glede na to, kako neprijetno je, se pojavi čarovnija. Tudi, če 

so se prej strinjali glede neke odločitve, je to bilo zato, ker vodje večinoma želijo poslušnost 

in skladnost. Ko pa ljudje povedo svoje ideje, to vodi do izboljšav in inovacij. Zato lahko 

rečemo, da je tako konflikt vir ustvarjalnosti. Ker v primeru, da pa ni neprijetnih situacij, je 

tudi ustvarjalnost nizka (Caudron 2000, 6).  

Kljub temu pa zaposleni konflikt še vedno vidijo kot nekaj negativnega, nekaj čemur se 

morajo izogniti. Razloga za to sta dva: ob konfliktu se počutijo slabo in večinoma niso 

pripravljeni na soočanje z njim. Prav tako ne ločijo med konstruktivnim konfliktom, ki vodi 

do inovacij, in destruktivnim konfliktom, ki uničuje medosebne odnose (Caudron 2000, 6–7). 

Ob omenjanju pozitivnih in negativnih lastnosti konflikta bi se morali predvsem zavedati 

pozitivnih lastnosti konflikta, ki bi jih lahko izrabili kot priložnost pri ustvarjanju prihodnosti. 

Pozitivne strani konfliktov so (Lamovec 1993, 61–62): 

– konflikti pripomorejo, da se ozavestimo problemov v odnosu, ki jih je treba rešiti; 

– konflikti spodbujajo spremembe, treba se je naučiti novih spretnosti;  

– konflikti povečujejo motivacijo za soočanje s problemom; 

– konflikt pripomorejo k ustreznejši odločitvi. Če se drugi ne strinjajo z nami, nas to 

spodbudi, da poiščemo nove kombinacije; 

– konflikti spodbujajo nove interese; 

– konflikti znižujejo napetosti, ki se pojavljajo v medosebnih odnosih. 

V zgodnjih teorijah o konfliktih na delovnem mestu srečamo prepričanje, da ima konflikt 

samo negativen učinek za organizacijo. To se vidi iz definicije konflikta, ki sta jo podala 

March in Simon (1958, po Jehn, Rispens in Thatcher 2012, 134) in opisujeta konflikt kot 

motnjo standardnih delovnih postopkov. Rapoport (1960, po Jehn, Rispens in Thatcher 2012, 

134) je definiral konflikt kot neracionalen boj, ki ga povzročajo agresivna in čustvena 

prizadevanja zaposlenih, in posledica je nesodelovanje, ki je potrebno za učinkovito delovanje 

organizacije. Šele v začetku 90. let prejšnjega stoletja so začeli spoznavati tudi pozitivne 

strani konfliktov (Jehn, Rispens in Thatcher 2012). 
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8.1 Čustvena inteligenca in konflikti      

Na negativna čustva se je najlaže odzvati na enak način, vendar pa takrat vsebina pogovora 

oziroma rešitev nastalega položaja ni več primarni cilj. Če se na konfliktno komunikacijo ne 

odzovemo osebno, lahko obvladamo svoja čustva in na problem pogledamo objektivno. To 

pomeni, da ko je pri sogovorniku prisotno čustvo jeze ali pa sogovornik o čem dvomi, se 

moramo odzvati samozavestno in nekonfliktno. Nekonfliktno komuniciranje se torej prične 

pri nas samih. Takšno odzivanje na negativna čustva je treba vaditi, da lahko postane veščina, 

ki izhaja iz iskrenega hotenja (Žezlina 2004, 56). Obvladovanje svojih čustev je torej 

bistveno, če želimo rešiti konflikt. Iz tega lahko sklepamo, da je oseba, ki zna preprečiti 

čustvene izbruhe in pokazati razumevanje v konfliktni situaciji, čustveno inteligentna. Taka 

oseba želi čim hitreje in najugodneje za vse vpletene poiskati pot iz konfliktne situacije. 

Raven čustvene inteligentnosti se torej najbolje kaže v tem, kako spretno posameznik ureja 

medsebojne odnose pri delu in tudi v zasebnem življenju (Brečko 2008, 43). Čustveno 

inteligentna oseba je iz konflikta oziroma konfliktne situacije sposobna izkoristiti predvsem 

njegove pozitivne strani in jih prenesti v prihodnost kot priložnost pri ustvarjanju boljših 

pogojev v organizaciji. To naredi na naslednji način (Lipičnik 1996, 38):                               

– zna poiskati in pokazati na problem, 

– odpraviti skuša stagnacijo, 

– na osnovi konfliktov vodi druge do novih spoznanj, 

– utrjuje skupino, 

– zahteva rešitve, 

– izhaja iz različnih interesov, 

– je ključna oseba za spremembe. 

Od našega ustreznega ravnanja je torej v veliki meri odvisno, da konflikt krene v pozitivno 

smer. 

8.2 Odnosi med udeleženci konflikta       

Medosebni odnosi so z vidika zadovoljstva zaposlenih v organizaciji eden najpomembnejših 

dejavnikov. Za dobre medosebne odnose je treba znati sprejeti sebe in druge. Zavedati se 

moramo svojih reakcij, prav tako moramo znati drugim na spoštljiv način povedati, kar nam 

ne ugaja. V spoštovanju človekove osebnosti se se kažejo dobri odnosi med zaposlenimi. 

Dobre odnose med zaposlenimi imenujemo tudi odnose sodelovanja. V organizaciji pa prihaja 

tudi do slabih medosebnih odnosov oziroma konfliktov. Ljudje rešujemo medosebne konflikte 

na različne načine (Možina 2002b). Sprejemljivost in uspešnost reševanja konfliktov je tesno 

povezana z odnosom med udeleženci konflikta. Način reševanja konfliktov uravnavata skrb 

zase oziroma za soudeleženca v konfliktu. Od stopnje zaskrbljenosti zase in za soudeleženca 

je odvisen pristop k reševanju konflikta. Strokovnjaki poudarjajo zlasti te možnosti (Lipičnik 

1996, 40–41): 
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– kadar se pojavlja nizka zaskrbljenost zase in za soudeleženca v konfliktu, se le-temu  

poskušamo ogniti, poskušamo ostati zunaj konflikta; 

– ob visoki zaskrbljenosti zase in za soudeleženca v konfliktu poskušamo uveljaviti in 

vsiljevati svojo rešitev kot edino možno – pospešujemo rešitev; 

– napetost skušamo ublažiti, kadar smo nekoliko zaskrbljeni za soudeleženca v konfliktu, 

zase pa nič. V tem primeru poskušamo soudeleženca prepričati, da konflikt ni tako težak, 

da bi ga bilo treba reševati, da je njegova skrb nepotrebna. Nismo pripravljeni reševati 

konflikta. Radi pa bi videli, če bi miroval tudi soudeleženec – gradnja pozitivnih 

občutkov; 

– če smo vsaj nekoliko zaskrbljeni zase in za soudeležence v konfliktu, smo pripravljeni 

sklepati kompromise, da bi se konfliktom izognili – začasna pomiritev; 

– kadar smo močno zaskrbljeni zase in za soudeležence v konfliktu, smo pripravljeni 

konflikte reševati po principu reševanja problemov kot z najbolj civilizirano obliko  

reševanja konfliktov – dokončna rešitev.  

8.3 Vrste konfliktov          

Konflikti nastajajo dnevno na katerem koli delovnem mestu in v osnovi ločimo dve vrsti 

konfliktov (Schermerhorn, Hunt in Osborn 2000, 127): 

– vsebinski konflikt (angl. substantive conflict). Je osnovni nesporazum med cilji in načini 

za dosego ciljev. Kadar ljudje dnevno delajo skupaj, je popolnoma normalno, da se 

srečujejo z različnimi pogledi na vsakovrstne delovne probleme, ki se porajajo. Zaposleni 

se mnogokrat ne strinjajo glede stvari, kot so na primer organizacijski cilji in politika, 

podelitev nagrad, zadolžitve oziroma naloge zaposlenih, alokacija virov. Za večino 

managerjev pa predstavlja uspešno soočenje s takšnimi konflikti vsakodnevni izziv. 

– čustveni konflikt (angl. emotional conflict). Vključuje medosebne težave, ki izhajajo iz 

čustev jeze, nezaupanja, sovražnosti, strahu, odpora in všečnosti. Takšen konflikt  

imenujemo tudi “trk osebnosti”, ko nekdo nekoga ne more sprejeti, pa niti sam ne pozna 

vzroka za nesprejemanje (Brajša 1994, po Berlogar 2006, 68). Čustveni konflikti lahko 

zahtevajo od vpletenih ogromno energije in jih odvračajo od dela, ki je pomembnejše. 

Najpogostejši so med sodelavci oziroma zaposlenimi na isti hierarhični stopnji, prav tako 

pa se pojavljajo tudi na relaciji podrejeni – nadrejeni.  

Konflikte lahko med seboj ločimo tudi glede na to, kakšne vrste posledic imajo za vpletene 

(Schermerhorn, Hunt in Osborn 2002, 128–129): 

– funkcionalni ali konstruktivni konflikt (angl. functional conflict – constructive conflict). 

Je posledica koristi posameznika, skupin ali organizacije. Gledano s pozitivne strani, 

lahko konflikt na površje prinese pomembne probleme, ki so bili prikriti, in vpleteni 

imajo možnost, da se soočijo s samim problemom. Posamezniki se med seboj pogovorijo, 

previdno sprejmejo odločitve in izberejo ustrezno rešitev za pereči problem. Na ta način 

se tudi poveča število informacij, ki jih potrebujemo za rešitev problema. Konstruktivni 
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konflikt tudi omogoči posamezniku in skupinam pa tudi organizaciji, da pokažejo vso 

svojo kreativnost za rešitev le-tega. Učinkovit manager je sposoben spodbuditi 

konstruktiven konflikt v situacijah, kjer zadovoljstvo s “statusom quo” zavira spremembe 

in razvoj. 

– nefunkcionalni ali destruktivni konflikt (angl. dysfunctional conflict – dectructive 

conflict). Deluje tako na posameznikove, skupinske kot organizacijske pomanjkljivosti. 

Takšen konflikt preusmerja vloženo energijo, slabi ubranost skupine, poudarja sovražnost 

v medosebnih odnosih oziroma na splošno ustvarja negativno okolje za zaposlene. To se 

na primer dogaja takrat, ko dva zaposlena nikakor ne moreta sodelovati zaradi 

medosebnih razlik (destruktiven čustveni konflikt) ali ko se člani skupine ne morejo 

sporazumeti glede ciljev skupine (destruktiven vsebinski konflikt). Destruktivni konflikt 

lahko povzroči upadanje produktivnosti in zmanjšanje delovnega zadovoljstva. To lahko 

prispeva k povečanju absentizma in fluktuaciji zaposlenih. Managerji morajo biti 

dojemljivi za destruktivne konflikte, da lahko ob njihovem pojavu nemudoma reagirajo in 

odstranijo ali vsaj minimalizirajo tovrstna nasprotja.  

Konflikte ločimo tudi glede na to, kako člani tima vzpodbujajo ali zavirajo pretok različnih 

mnenj. Kadar koli ljudje delajo skupaj na nekem projektu, pride do nesoglasij. Kar je pri tem 

pomembno, je to, da ta različnost mnenj pripelje do inovativnih rešitev v korist organizacije. 

Zato je za dinamičen tim konflikt, kot predhodnik inovativnosti, nujen. Inovacije so vir 

trajnostne konkurenčne prednosti za organizacijo. Pri tem je ključnega pomena vodja, ki mora 

razumeti vpliv različnih vrst konfliktov med člani tima in blažiti nesoglasja, ki nastanejo med 

člani tima (Batra 2015, 11):  

– kognitivni konflikt (angl. cognitive conflict). Nastane zaradi nesoglasij med člani tima 

glede določene ideje, o kateri imajo različna mnenja in različne zamisli za rešitev le-te. 

Te razlike v razmišljanju članov tima so zaželene, so pomoč pri pretoku različnih idej, iz 

katerih izberejo najboljšo. Zato je kognitivni konflikt treba spodbujati, saj se pri njem 

izmenjujejo in ustvarjajo ideje, ki vodijo k sprejemanju kvalitetnih odločitev. Navzkrižje 

mnenj članov tima tudi izboljšuje učinkovitost in delovanje le-tega. 

– afektivni konflikt (angl. affective conflict). Povezan je z osebnostjo (v nasprotju s 

kognitivnim konfliktom, ki je povezan s problemom). Osredotoča se na posameznika in 

osebnostne razlike. Nekdo v timu zavira, izpodbija idejo, ki ji pravzaprav ne nasprotuje. 

Afektivni konflikt je oblika destruktivnega vedenja, ki ima za posledico slabe odločitve. 

Člani tima, ki so udeleženi v afektivnem konfliktu, pa ustvarijo manj dobrih idej.  

Zelo pomembno je, da ne spregledamo notranje povezave med različnimi vrstami konfliktov. 

Kadar koli se namreč v timu pojavi kognitivni konflikt, ga člani obravnavajo kot osebni 

napad. Prav tako lahko čustveno reagirajo na nesoglasja, kar sčasoma poslabša odnose v timu. 

Čeprav ima kognitivni konflikt pozitivno povezavo z inovativnostjo v timu, pa sčasoma 

afektivni konflikt, ki se začne ustvarjati, negativno prispeva k inovacijam.  
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Medtem ko je neka stopnja kognitivnega konflikta neizogibna in zaželena, da se ustvari zdrav 

dotok idej, je naloga vodje, da omeji konflikt na tisto raven, da se ne vnaša afektivnega 

konflikta med člane tima. Prav tako mora vodja upoštevati poglede vseh članov tima in ne 

samo enega. Tudi če neka oseba v timu potiska svoje ideje v ospredje, se že obstoječi konflikt 

dodatno zaostruje. Pri tem je spet pomemben vodja, da ustrezno presoja vse ideje in poda 

prepričljiv razlog za izbiro (Batra 2015). 

8.4 Stopnje konfliktov     

Zavedati se moramo, da nerešeni konflikti povzročijo nastanek novih konfliktov. Ti so 

pravzaprav sorodni prejšnjim (nerešenim) konfliktom. Bolje kot zanikanje konflikta je 

priznanje njegovega obstoja. Nato pa se moramo potruditi, da ga čim prej odpravimo. 

Predhodni konflikt (angl. antecedent conflict) pripravi osnovne pogoje, iz katerih se razvijejo 

nadaljnji konflikti. Ko predhodne razmere postanejo osnova za čustvene razlike med ljudmi 

ali skupinami, nastopi tako imenovani zaznani konflikt (angl. perceived conflict). To lahko 

zazna samo en posameznik ali skupina. Pomembno je, da razlikujemo med zaznanim in 

občutenim konfliktom (angl. felt conflict). Ko konflikt začutimo, ga doživljamo kot napetost. 

Ta napetost nas motivira, da zmanjšamo občutek nelagodja. Za rešitev konflikta morata obe 

vpleteni strani biti sposobni ga zaznati in nato biti pripravljeni, da ga rešita. 

Ko je konflikt v vedenju izražen odprto, pravimo, da je manifesten (angl. manifest conflict). 

Stanje manifestnega konflikta razrešimo tako, da odstranimo ali popravimo predhodni 

konflikt. Lahko ga tudi samo potlačimo. Vendar je s tem manifestni konflikt zgolj kontroliran, 

ne pa tudi razrešen. Potlačitev ali ignoriranje konflikta je tako zgolj površinska ali začasna 

oblika rešitve konflikta. Nerešeni in potlačeni konflikti po navadi povzročijo cel niz novih 

konfliktov. Ti novi konflikti izhajajo iz podobne situacije, kot je bila predhodna. Kratkoročno 

pa je takšna rešitev konflikta najboljša, vsaj do takrat, dokler se predhodni pogoji za nastanek 

konflikta ne spremenijo.  

Nerešeni obstoječi konflikti lahko povzročijo trajno čustveno nelagodje in se stopnjujejo v 

nefunkcionalen čustven konflikt. Resnično rešeni konflikti vzpostavijo pogoje/osnovo za 

zmanjšanje potencialnih prihajajočih konfliktov ali pa nam pomagajo, da se bomo z njimi v 

prihodnosti lažje soočili. Vsak manager pa bi moral biti dovzeten za konfliktno posledico 

(ang. conflict aftermath) kot vpliv na prihodnje konflikte (Schermerhorn, Hunt in Osborn 

2002, 130–131). 

8.5 Načini upravljanja s konflikti       

Vzroki za nastanek konfliktov so različni, zato moramo upoštevati tudi različne načine za 

rešitev le-teh. Pri konfliktnem managementu vodja prevzame aktivno vlogo pri upravljanju  

konfliktnih situacij in če je potrebno, posreduje. Mora pa biti dovolj fleksibilen, da zna izbrati 
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primeren način upravljanja konflikta. Vsak način ima različne značilnosti, ki jih bomo spodaj 

opisali (Tosi, Mero in Rizzo 2000, 290–292): 

– izogibanje (angl. avoiding). Nekaterim povzroči soočanje s konfliktom velik čustven 

pretres. Slabe izkušnje s soočanjem s konfliktom iz preteklosti povzročijo, da si 

posameznik zaželi, da konflikta sploh ne bi bilo in se ne bi soočil z njim. Izogibanje 

konfliktu temelji na prepričanju, da je konflikt nekaj slabega, nepotrebnega in 

neprimernega. Najenostavneje se je umakniti od konfliktne situacije. Posameznik se 

lahko izogne konfliktu tako, da je popolnoma tiho ali pa da spremeni temo razgovora. 

Psihološko gledano, ljudje, ki se izogibajo konfliktu, le-tega dejansko zanikajo. 

Izogibanje konfliktu je smiselno, ko je sporna tematika nepomembna ali ko so težave, 

povezane s spopadom stališč drugega, večje, kot je morebitna korist. Smiselno je tudi 

takrat, ko je malo možnosti za rešitev konflikta. Izogibanje omogoči tudi pridobitev na 

času. Tako se oseba, vpletena v konflikt, umiri in poišče dodatne informacije za rešitev 

konflikta.  

– prilagoditev (angl. accommodating). Pomeni, da se v trenutku soočanja s konfliktom 

oseba odreče svojim željam in se prilagodi željam druge osebe. Kdor se prilagaja, se 

počuti bolje, če se odreče svojim ciljem, kot da bi povzročil vznemirjenje pri drugih, ker 

meni, da je konflikt nekaj slabega, toda raje, kot bi se temu izognil, se vda, da bi obdržal 

oziroma okrepil razmerje. Takšen stil soočanja s konfliktom odseva velikodušnost, 

človeškost in ubogljivost. Prilagoditev je lahko zelo dobra strategija takrat, ko nekdo ne 

ravna pravilno, omogoča pa pravilno pozicijo za zmago. Prilagodljivost je lahko tudi 

pripravljenost na razvijanje medsebojnega odnosa. Prilagoditev je primerna tudi takrat, 

ko si druga stran izredno prizadeva, da bi dosegla določen cilj. 

– tekmovalnost (angl. competing). Če se oseba sooča s konfliktom na tekmovalni način, 

pomeni, da svoje želje in cilje postavlja pred želje in cilje drugih. Tekmovalec definira 

konflikt kot igro, v kateri mora zmagati, da ne postane poraženec. Tekmovalci so 

samozavestno prepričani vase in nekooperativni. Zmaga jim pomeni uspeh in dosežek, 

poraz pa slabost in izgubo položaja. Tekmovalci uporabljajo različne taktike, da bi 

dosegli svoje – kot na primer izsiljevanje, prepričljivost, direktna navodila. Takšna 

pozicija je lahko najboljši stil v kriznih situacijah, ko ni časa za nesporazum in razpravo. 

Če tematike ni možno prediskutirati, se mora vodja spopasti z opozicijo na ukazovalni 

način. To je uporabno, kadar je treba sprejemati nepopularne, vendar nujne odločitve (na 

primer potreba po nadurnem delu, zato da bi ustregli pomembni stranki). Tekmovalnost 

je primerna tudi takrat, ko jo želi nasprotna stran izkoristiti, saj lahko tekmovalnost služi 

kot obrambno sredstvo. 

– kompromis (angl. compromising). Je eden najpogostejših načinov reševanja konfliktov. 

Temelji na prepričanju, da ne more biti vedno tako, kot sami želimo, ampak da skušamo 

in želimo najti srednjo pot, da sta obe strani zadovoljni. Oseba, ki išče kompromis, bo 

uporabila naslednje taktike: trgovanje, mešetarjenje, kompenzacijo in izbiranje. Skozi 

kompromis se lahko razvijajo medsebojni odnosi, saj na ta način obe strani prisluhneta 
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druga drugi in tako skušata najti skupni dogovor. Kompromis je posebej uporaben, ko 

imata obe konfliktni strani relativno enakovredno moč. Situacija rešitve je seštevek nič: 

kar ena stran izgubi, druga stran pridobi. Kompromis je korsiten tudi v časovnih 

omejitvah. Lahko se zgodi, da za reševanje problemov, ki zahtevajo veliko naporov, ni 

dovolj časa. Kompromis lahko omogoči začasno rešitev do takrat, ko je reševanju in 

analizi problematike namenjenega več časa. Kompromis je lahko uporaben tudi takrat, ko 

sodelovanje oziroma tekmovanje kot načina reševanja problema ne moreta  zagotoviti 

rešitve le-tega.  

– sodelovanje (angl. collaborating). Je pripravljenost, da sprejmemo potrebe drugega ob 

istočasnem spoštovanju svojih lastnih potreb. Če težimo k sodelovanju, verjamemo, da se 

je smiselno potruditi, da se najde rešitev. Sodelovanje zahteva, da obe strani izrazita svoje 

potrebe in cilje ter se kreativno trudita, da najdeta ustrezno rešitev. Zaradi tega zahteva 

sodelovanje odprtost in zaupanje ter tudi veliko trdega dela. Sodelovanje je koristno 

takrat, ko je vsaka stran trdno zavezana različnim ciljem in obe želita kompromis. Lahko 

je koristno tudi takrat, ko se ljudje strinjajo o ciljih, vendar imajo različna mnenja o tem, 

kako te cilje doseči. Sodelovanje lahko tudi vodi do spoštovanja mnenj drugih ljudi. 

Posledično lahko okrepi medsebojne odnose. Kadar je sodelovanje uspešno, je tudi 

predanost k doseganju ciljev visoka. 

Blake in Mouton (Montes, Rodriguez in Serrano 2012) sta leta 1964 prva predstavila 

dvodimenzionalni model reševanja medosebnih konfliktov. V njem sta opredelila pet različnih 

načinov reševanja konfliktov. Njun model je leta 1976 nekoliko priredil Thomas (Montes, 

Rodriguez in Serrano 2012), ki je te modele interpretiral v odvisnosti od kooperativnosti in 

odločnosti. Modeli so nato doživeli še nekaj sprememb, a so ohranili prvotni koncept. Tako 

jih je Rahim (1992, po Dobrijević 2010, 292) definiral v odvisnosti od dveh osnovnih 

namenov osebe v konfliktu, in sicer skrb zase in skrb za druge. Prva dimenzija pojasnjuje 

stopnjo, do katere oseba želi zadovoljiti lastne potrebe in interese. Druga dimenzija pa 

pojasnjuje, koliko želi oseba zadovoljiti interese drugih. S kombiniranjem teh dveh dimenzij 

dobimo pet različnih stilov upravljanja konflikotv oziroma vedenja v konfliktih situacijah 

(Rahim 1992, po Dobrijević 2010, 292–294; Montes, Rodriguez in Serrano 2012):  

– vključevanje (angl. integrating). O vključevanju govorimo takrat, ko kažemo visoko skrb 

zase in za druge. Osredotočimo se na skupne cilje in ne na osebne interese. Obe strani sta 

fleksibilni, med seboj komunicirata in izmenjujeta informacije (ki so pomembne, da 

spoznata, kje so razlike med njima) ter na podlagi tega najdeta najboljšo rešitev ali vsaj 

sprejemljivo rešitev za obe strani. Ta način se uspešno uporablja pri zapletenih 

problemih, ko ena stran ne more samostojno rešiti problema in je potrebna sinteza idej, da 

se najde boljša rešitev problema. Vključevanje je predvsem pomembno pri oblikovanju 

organizacijske strategije in dolgoročnem planiranju. 

– prilagajanje (angl. obliging). Pri prilagajanju kažemo visoko skrb za druge in nizko zase. 

Ta način je poskus, da pokažemo čim manj razlik med stranema in izpostavimo 

podobnosti. Lahko ga uporabljamo, ko ne poznamo dovolj dobro vprašanja v konfliktu ali 
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ko ima druga stran prav ali ko je problem pomembnejši za nasprotno stran. Prilagajanje 

uporabljamo, ko smo v slabši poziciji ali ko damo privolitev za to, da kasneje dobimo 

nekaj drugega v zameno. 

– dominiranje (angl. dominating). Za dominiranje je značilno, da oseba kaže visoko skrb 

zase in nizko skrb za druge. Ta način označujemo tudi kot win-lose usmerjenost, kar 

pomeni, da ena oseba dobi vse, druga pa nič. Dominantna oseba naredi vse, da doseže 

svoje cilje, pogosto na račun drugih. Ta način je primeren, ko je problematika spora 

pomembna za nas ali ko je neugodna odločitev nasprotne strani za nas škodljiva. Vodje 

ga uporabljajo pri rutinskih zadevah, ko je potrebna hitra odločitev, ter pri delu z 

agresivnimi ali manj usposobljenimi delavci. 

– izogibanje (angl. avoiding). Značilnost izogibanja je, da kažemo malo skrbi zase in malo 

skrbi za druge. Ta način predstavlja umik iz konfliktnih razmer ali odlaganje problema do 

ustreznega  trenutka. Oseba, ki ignorira konflikt, hitro preusmeri pogovor na drugo temo. 

Ker se izogiba soočenju in s tem reševanju problemov, taka oseba ne izpolni niti svojih 

lastnih interesov niti interesov drugih ljudi. Ta način moramo uporabiti, ko gre za 

trivialna vprašanja ali kadar obstajajo potencialne nepraktične posledice konflikta z drugo 

stranjo.  

– sklepanje kompromisov (angl. compromising). Oseba kaže poprečno zanimanje za 

zadovoljitev svojih skrbi in prav tako kaže poprečno zanimanje za zadovoljitev skrbi 

druge strani. Obe strani imata dobičke in izgube. Obe strani se morata nečemu odreči, da 

dosežeta obojestransko zadovoljivo odločitev. Uporablja se, ko se cilji sprtih strani med 

seboj izključujejo ali če sta strani enako močni.  

Od razmer in vrste konflikta je odvisna uporaba odgovarjajočega stila upravljanja s 

konfliktom. Najprimernejše v vseh situacijah je vključevanje, saj so tako vsi udeleženci v 

konfliktu obravnavani z največjim spoštovanjem.   
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9 MOTIVACIJA IN MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH         

Posameznik pri svojem delu ne dosega vedno istih rezultatov, čeprav opravlja enako delo. 

Tudi njegovo vedenje se spreminja iz ene situacije v drugo. Tako si lahko zastavimo 

vprašanje: zakaj ravna neka oseba danes tako, jutri drugače? Do odgovora lahko pridemo z 

razumevanjem pojavov v zvezi s človekovim vedenjem, ki ga povzroča motivacija (Gradišar 

in Češnovar 1997, 80). Naše vedenje je namreč pod vplivom gibal in silnic, ki nas ženejo in 

usmerjajo, in tako govorimo o motivaciji. Motivi, ki vodijo vedenje, so: ali prirojeni in 

značilni za vse nas ali se razvijajo kot posledica kulturnih vplivov, učenja, individualnih 

izkušenj. Motivi spravljajo “v tek” vso našo osebnost (Musek 1997, 130). Motivacija in 

motivi so za razvoj človeka bistvenega pomena. So vodila in gibala delovanja posameznika z 

namenom, da doseže cilj (Likar 2000, 9).  

Z vidika delovne organizacije je zelo pomembno, da so vsi zaposleni motivirani za svoje delo. 

Delo bo opravljeno kvalitetno, uspeh pri delu bo večji, povečalo se bo število storitev. Vse to 

pa posredno prinaša tudi rast delovne organizacije (Likar 2000, 9). Motivacija je torej tisto, 

zaradi česar ljudje določenih sposobnosti in z določenim znanjem delajo. Motivacija za delo 

pomaga ljudem, da uresničijo svoje cilje in cilje organizacije, v kateri so zaposleni. 

Motivacijo uporabljajo vodje kot orodje za krmiljenje človekove aktivnosti v želeno smer. 

Motivirati torej pomeni dobro voditi zaposlene (Ivanuša Bezjak 2006, 52–89).  

Na motivacijo zaposlenih vpliva več dejavnikov. Med njimi moramo omeniti individualne 

razlike, lastnosti samega dela in organizacijsko prakso (Mikuletič 2001, 82). Vodja mora pri 

motiviranju zaposlenih misliti na vse te dejavnike. Zgrešeno je, če obravnavamo motivacijo 

samo po načelu, da bo zaposleni, če mu bomo dali nekoliko več denarja, delal bolje. Človek 

lahko z denarjem zadovolji nekatere svoje potrebe, ima pa še druge, ki se jih z denarjem ne da 

zadovoljiti (Gradišar in Češnovar 1997, 80). Poleg prej omenjenih dejavnikov obstaja še 

veliko drugih dejavnikov, ki jih omenjajo avtorji številnih motivacijskih teorij. Omeniti 

moramo Herzbergovo motivacijsko teorijo. Frederick Herzberg je vse motivacijske dejavnike 

razdelil na higienike ali satisfaktorje in motivatorje. Njegova teorija se zato imenuje tudi 

dvofaktorska teorija. Higieniki (kot so na primer plača, status, delovni pogoji, varnost 

delovnega mesta) sami ne spodbujajo ljudi k aktivnosti, ampak le odstranjujejo ovire ali kako 

drugače ustvarjajo pogoje za motiviranje. Motivatorji (kot so na primer dosežek, pozornost, 

samostojnost, odgovornost) pa direktno spodbujajo ljudi k delu. Na temelju te teorije je nastal 

Hackman-Oldhamov model obogatitve dela. Avtorja Richard Hackman in Greg Oldham sta 

izpostavila tri psihološke okoliščine, ki vplivajo na motivacijo na delovnem mestu. Te 

okoliščine so:  

– doživljanje pomembnosti dela, le-to dá zaposlenemu vedeti, da se delo splača in da ga je 

vredno delati; 

– doživljanje odgovornosti povzroči, da delavec dobi občutek osebne odgovornosti pri 

delu; 
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– poznavanje rezultatov dela pripomore k temu, da spozna raven svoje uspešnosti.  

 

Vse tri okoliščine skupaj vplivajo na veliko motiviranost zaposlenih. Če je ena od teh 

okoliščin na nizkem nivoju, je tudi motivacija zaposlenih nižja (Lipičnik 1997a, 166–168). 

Herzbergova teorija je za vodstvo pomembna zato, ker ima na voljo dve vrsti orodij za vpliv 

na ljudi: motivatorje, s katerimi je mogoče izzvati aktivnosti in higienike, s katerimi je 

mogoče povzročiti zadovoljstvo med ljudmi in odstraniti razne napetosti, tako da bodo lahko 

človekove aktivnosti usmerjene v delo in doseganje ciljev organizacije (Lipičnik 1997b, po  

Gradišar in Češnovar 1997, 83). Menimo, da to velja tudi za zaposlene v knjižničarstvu. Likar 

(2000, 8) pravi, da motivacijo in motiviranje zaposlenih obravnavajo različna področja 

znanosti. Motive kot gibalo vsega človekovega delovanja obravnava psihologija, motiviranje 

zaposlenih je važen del managementa, v okviru vsake profesije je motivacija dejavnik 

delovanja in razvoja stroke.  

V državah z razvitim knjižničarskim izobraževanjem posvečajo knjižničnemu managementu 

in vprašanju motivacije in motiviranja zaposlenih posebno pozornost že v okviru rednega 

študija, motivaciji in motiviranju zaposlenih so namenjeni posebni seminarji, tečaji in 

delavnice kot oblike funkcionalnega izobraževanja. Zgledu knjižničarsko bolj razvitih držav 

so postopno sledili tudi v knjižničarstvu držav v razvoju in držav v tranziciji. Zavedali so se 

pomena motivacije zaposlenih in zadovoljstva z delom na uspešnost in poslovanje knjižnic 

(Likar 2000, 17).   

Glede na to, da je uspešnost knjižnice odvisna od načina motiviranja (in seveda tudi vodenja 

in komuniciranja) zaposlenih, moramo v njih vlagati, če želimo, da bodo oni svoje znanje in 

sposobnosti vlagali v knjižnico. Ni uspešne knjižnice brez uspešnih ljudi. Ko najdemo 

ustrezne kadre za delo v knjižnici, moramo njihovo znanje in sposobnosti vzdrževati in 

razvijati. Zgodi se, da knjižnice skrbijo predvsem za vzdrževanje svoje programske in strojne 

opreme, pozabljajo pa na vzdrževanje zaposlenih. Zelo pomembno je, kakšne možnosti imajo 

zaposleni v knjižnici in kako se počutijo. Ljudje poskušajo v knjižnici uresničevati svoje 

osnovne potrebe, kot so dohodek, medosebni odnosi, delovne razmere in osebna varnost. Če 

se ljudem ne usresničijo niti te osnovne potrebe, postanejo nemotivirani za delo in frustrirani. 

Ko pa priznamo zaposlenim uspešnost njihovega dela, odgovornost, možnost napredovanja, 

zadovoljujemo njihove dolgoročne potrebe. Najslabše je, če želimo motivirati zaposlene v 

knjižnicah tako, da jih ustrahujemo, veliko boljše je, da jim omogočimo lasten razvoj 

(Gradišar in Češnovar 1997, 84–85).  

Maurice B. Line, ki je na osnovi svojih izkušenj, ki si jih je pridobil na različnih delovnih 

mestih v angleških knjižnicah, oblikoval “pravila in tehnike” uničevanja motivacije, opozarja 

na to, kako je z enostavnimi dejanji mogoče zaposlene tako prizadeti, da izgubijo voljo do 

dela. Nazorno predstavi, kako na uničevanje motivacije vpliva: na primer šefov način vodenja 

in njegov odnos do zaposlenih (kot je komunikacija ali odnos do sodelavcev), slaba 
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organizacija dela, struktura vodenja organizacije. Poudarja, da je ljudi vedno mogoče dodatno 

demotivirati, saj obstaja mnogo ukrepov in dejanj, ki delovno moralo zaposlenih popolnoma 

uničijo (Line 1992, po Likar 2000, 14). 
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10 EMPIRIČNI DEL NALOGE        

V nadaljevanju bomo predstavili namen in cilje naloge ter metodologijo raziskovanja. Opisali 

bomo anketni vprašalnik in zbiranje ter obdelavo podatkov. 

10.1 Metodologija    

Metodologija ali pristop k raziskavi je skupek strategij, metod in tehnik, za katere smo se 

odločili v procesu raziskovanja teme ali problema (Tratnik 2002, 23). Collis in Hussey (2009) 

razložita, da izbrana metodologija odgovori na vprašanja: 

– Zakaj zbiramo neke podatke? 

– Katere podatke zbiramo? 

– Od kod pridobivamo podatke? 

– Kdaj jih zbiramo? 

– Kako jih analiziramo? 

Odgovori nam povedo, da je možnosti izbire in kombinacij veliko, zato je vsaka raziskava 

pravzaprav edinstvena zaradi svoje metodologije (Tratnik 2002, 23). 

V magistrski nalogi je izvedena kvantitativna raziskava (kvantitativna metoda). Določene 

metode ne moremo formulirati abstraktno, temveč samo glede na neki specifični problem. 

Različni znanstveni problemi se zato rešujejo z različnimi metodami (Šauperl 2005a, 8). 

Pravilna uporaba raziskovalnih metod in sistematičnost sta ločnici med spoznanji, ki si jih 

nabiramo z raziskovanjem, in tistimi, ki si jih nabiramo z izkušnjami in našim vsakdanjim 

delom (Južnič 1999, 163). Pri našem raziskovanju smo kot metodo zbiranja podatkov 

uporabili anketo, kjer smo dobljene rezultate analizirali z bolj ali manj sofisticiranimi 

statističnimi metodami (Južnič 1999, 169; Šauperl 2005b, 21). Namreč ob izdelani paradigmi  

oziroma teoretičnih izhodiščih, iz katerih izhajajo jasne hipoteze, dobimo uporabne podatke, 

ki nam pomagajo osvetliti določen problem (Južnič 1999, 169).     

Anketa kot metoda v najširšem pomenu besede pomeni organizirano zbiranje podatkov v 

večjem krogu ljudi (Pečjak 1963, 5). Podatke zbiramo s pomočjo postavljanja vprašanj. 

Vprašanja lahko postavljamo na različne načine in o različnih stvareh. Glede na to 

razlikujemo intervju, anketo v ožjem smislu in test. Zbiranje podatkov o človeškem vedenju 

nam omogoča anketa v ožjem pomenu besede in pomeni proučevanje stališč in mišljenj 

anketirancev s pomočjo pisnega vprašalnika (Ambrožič 2005, 24–28). Glede na to, da smo se 

v teoretičnem delu naloge ukvarjali s človeškim vedenjem, se nam zdi izbira ankete kot 

metode zbiranja podatkov primerna (Pečjak 1963, 8). Ima pa anketa slabost, saj lahko 

anketiranci odgovorijo le na tista vprašanja, na katera želijo. Težava je lahko tudi ta, da 

anketiranci dajejo odgovore, skladne z družbenimi vrednotami svojega okolja. Zato lahko 
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dobimo rezultate, ki so boljši od dejanskega stanja. To preprečimo z anonimnostjo ankete 

(Ambrožič 2005, 28–29).                                        

 

Struktura anketnega vprašalnika 

Vprašalnik, ki smo ga uporabili kot orodje raziskave, temelji na raziskavi, ki sta jo poleti leta 

2000 opravila Jack G. Montgomery in Eleanor I. Cook. Vprašalnik v elektronski obliki sta 

razposlala petnajstim knjižnicam v Združenih državah Amerike. Vrnjenih sta dobila prek 

petsto vprašalnikov, od tega sta jih za raziskavo uporabila 455 (Montgomery in Cook 2005, 

187). Omenjeni vprašalnik smo prevedli v slovenščino in ga prilagodili razmeram v 

slovenskem prostoru.  

Z vprašalnikom zbiramo podatke, ki jih ni mogoče najti v obstoječih virih. Vprašalniki so 

najprimernejša izbira takrat, ko je večina vprašanj standardiziranih oziroma zaprtega tipa 

(Tratnik 2002, 47). Če bomo med poizvedovanjem oblikovali pretežno odprta vprašanja, se 

raje odločimo za intervju. Z vprašalnikom pridobljene informacije uporabljamo za opisovanje, 

razlago oziroma testiranje hipotez. Z njim poizvedujemo o ljudeh in stvareh, na primer o 

organizacijah. Po navadi nas zanimajo demografski podatki, družbeno ekonomski podatki, 

mnenja ljudi o vedenju, izkušnjah, stališčih njih samih ali drugih (Tratnik 2002, 47–48). 

Vprašanj v vprašalnik seveda ne uvajamo naključno – vsako vprašanje se nanaša na določen 

indikator, indikator se nanaša na variablo, variabla na hipotezo in hipoteza na raziskovalni 

problem. Zato mora biti vsako vprašanje vezano na neko hipotezo, in ker podatke zbiramo 

zato, da preverimo naše hipoteze, to določa tudi način obdelave podatkov (Ambrožič 2005, 

29). 

Končni vprašalnik obsega 37 vprašanj oziroma trditev in je sestavljen iz treh vsebinskih 

sklopov vprašanj oziroma trditev. Za odgovore na vprašanja oziroma trditve smo uporabili 

zaprta in odprta vprašanja ter polodprta vprašanja. Vprašanja odprtega tipa anketirancu 

omogočijo, da spontano da odgovoru tisto obliko, ki neposredno izraža njegovo prvo misel, to 

je stališče, mišljenje ali dejstvo (Florjančič 1994, 107). Običajno je v anketnem vprašalniku 

manjše število vprašanj z odprtimi odgovori, vendar je nepisano pravilo, da je na koncu 

vprašalnika dana anketirani osebi možnost, da sama pove svoja stališča in predloge (Mitar 

2000, 107, po Ambrožič 2005, 33–34). Pri vprašanjih zaprtega tipa pa anketiranec ne 

odgovarja svobodno, temveč izmed predloženih odgovorov izbere tistega, ki mu ustreza 

(Florjančič 1994, 107). Zaprta vprašanja uporabljamo v procesu preverjanja hipotez, saj 

omogočajo posploševanje (Ambrožič 2005, 35). Pri našem anketnem vprašalniku so vprašanja 

zaprtega tipa postavljena tako, da anketiranci obkrožijo en odgovor; pri nekaterih oziroma 

kumulativnih vprašanjih pa je možno več odgovorov, kar smo v navodilih tudi pojasnili. 

Vprašalnik vsebuje tudi dihotomna vprašanja, pri katerih lahko anketiranci obkrožijo odgovor 

“da” oziroma “ne”. Pri nekaterih trditvah je treba odgovore razvrstiti po pomembnosti, v 

razponu od 1 do 5 oziroma od 1 do 6, pri čemer 1 pomeni “najbolj pogosto” oziroma “najbolj 



 

61 

uspešno” in 5 oziroma 6 “najmanj pogosto” oziroma “najmanj uspešno”. To so tako 

imenovana izbirna vprašanja, in sicer izbirna vprašanja s kategorijami v rangih. Vprašanja 

odprtega tipa ponujajo možnost, da anketiranci sami napišejo odgovor. Polodprta vprašanja 

vsebujejo nekaj predvidenih odgovorov in možnost “drugo”.  

Posamezne sklope vprašanj oziroma trditev pojasnjujemo v nadaljevanju. Prvi sklop vprašanj 

vsebuje splošne/demografske podatke anketiranca. Vprašanja o dejstvih se torej nanašajo: ali 

na samega anketiranca (na primer spol, starost, poklic, delovne izkušnje, položaj na delovnem 

mestu) ali pa na znane osebe ali skupine (na primer poklic direktorja). Vprašanja o dejstvih 

postavljamo zato, da lahko ugotovimo razmerja med značilnostmi anketiranca (neodvisno 

spremenljivko) in predmetom raziskave (odvisno spremenljivko) (Ambrožič 2005, 30–31). 

Pečjak (1963, 7) vprašanja o dejstvih imenuje objektivni podatki in pravi, da le-ti niso odvisni 

od anketirančevih želja, mnenj, čustev in drugih psihičnih vsebin. Subjektivni podatki pa so 

želje, mnenja, interesi, stališča in druge psihične vsebine, ki eksistirajo v zavesti subjekta. 

Drugi sklop vprašanj se nanaša na klimo na delovnem mestu. Tretji sklop vsebuje vprašanja, 

povezana s konflikti na delovnem mestu. To so vprašanja o mnenjih in stališčih – z njimi 

ugotavljamo osebna stališča (želje, občutke, motive). Postavljamo jih zaradi intenzitete mnenj 

anketirancev o proučevanem predmetu (Ambrožič 2005, 31). 

Glede na način izvajanja ločimo več vrst vprašalnikov. Delimo jih na tiste, ki jih vprašani 

izpolnjujejo sami, in na tiste, ki jih izpolnjujejo spraševalci. Med prve štejemo vprašalnike, 

poslane in vrnjene po pošti ali v elektronski obliki in dostavljene osebno. Med druge pa tiste, 

ki jih izvajamo po telefonu ali v obliki intervjuja (Tratnik 2002, 48). Mi smo kot tehniko 

zbiranja podatkov uporabili računalniško spletno anketiranje. To je zbiranje podatkov preko 

spleta, kjer anketiranci na vprašanja odgovarjajo samostojno, to pomeni, da v proces zbiranja 

podatkov anketar ni vključen. Vprašalnik po spletu (kot tudi po pošti in faksu) uporabimo, 

kadar želimo v kratkem času in z majhnimi stroški zajeti večji vzorec ljudi, zlasti če so 

vprašani geografsko preveč razpršeni. Prednosti sta tudi anonimnost in izključitev 

neposrednega vpliva spraševalca na vprašane. Taka vrsta vprašalnika zahteva tudi izrazito 

strukturiranje – jasna, kratka in pretežno zaprta vprašanja. Vprašalniku priložimo spremni 

dopis, v katerem na kratko opišemo namen naše raziskave in pomen vprašalnika ter določimo 

datum, ko ga je treba vrniti. Pri izbiri vzorca za to vrsto vprašalnika moramo upoštevati, da bo 

odziv morebiti slab (Tratnik 2002, 48). Dejavniki, ki omejujejo sodelovanje potencialnih 

anketirancev, so vsebina raziskovanja, utrujenost in nezanimanje anketiranca. Tudi zato je 

pomemebno, da pisna anketa traja največ 30 minut (Zelenika 1998, 369).  

10.2 Izbor raziskovalnega problema     

Raziskovalni problem lahko najdemo pri praktičnem delu ali pri branju objavljenih strokovnih 

in znanstvenih del. Da lahko oblikujemo raziskovalni problem, moramo okoliščine dobro 

spoznati in jih tudi dobro razumeti (Busha in Harter 1980; William 2001, po Šauperl 2005b, 
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16). Vedeti moramo, od kod problem izhaja in kaj nanj vpliva. Obseg problema mora biti v 

razumnih mejah. Najprej pa moramo ugotoviti, v kolikšni meri je bil problem že raziskan. Če 

je bil raziskan, moramo vedeti, v kolikšni meri je bil raziskan in kam bo sodil naš prispevek. 

Če menimo, da problem še ni bil raziskan, se moramo v to dobro prepričati, preden se 

raziskave lotimo (Šauperl 2005b, 16).  

Pri natančnem definiranju raziskovalnega problema nam lahko pomaga pregled literature. 

Prav tako nam pregled literature pomaga, da najdemo zamisel za izvedbo raziskave ali za 

izboljšanje izvedbe raziskave (Neuman 1994, po Šauperl 2005b, 16). Pri pregledu literature 

moramo biti profesionalno previdni (Šauperl 2005b, 17). Kritičen pregled in opis literature 

namreč pomenita podlago, na kateri bo zrasla naša raziskava (Tratnik 2002, 18). Cilj pregleda 

literature je med drugim tudi ta, da prikažemo razvoj raziskovalne problematike in svojo 

raziskavo navežemo na predhodne (Neuman 1994, po Šauperl 2005b, 16). 

Izhodišče raziskovalnega problema nam predstavlja raziskava o konfliktih v knjižnicah, 

opravljena leta 2000 v Združenih državah Amerike.
7
 V slovenskem prostoru take oziroma 

podobne raziskave nismo zasledili.
8
 Menimo, da je njena problematika aktualna in primerna 

tudi za slovenske knjižničarje in druge zaposlene v knjižnicah. Zato smo vprašalnik omenjene 

raziskave prevzeli in priredili za slovenske splošne knjižnice. 

Omejitev raziskave nam predstavlja nezainteresiranost vodstvenega kadra za izvedbo 

raziskave, ki se je pokazala ob kontaktiranju s knjižnicami, kjer določene zaposlene osebno 

poznamo. Na podlagi tega smo predpostavili, da bomo dobili vrnjenih bistveno manj anketnih 

vprašalnikov, kot jih bomo razposlali potencialnim knjižnicam za izvedbo raziskave.  

10.3 Raziskovalno vprašanje        

Šele ko se dobro seznanimo s področjem, ki ga želimo raziskati, lahko natančneje oblikujemo 

raziskovalno vprašanje. Raziskovalno problematiko si okvirno že lahko zastavimo prej, toda 

natančno vprašanje, na katerega lahko tudi odgovorimo, terja nekaj več znanja, ki ga pogosto 

na začetku raziskovanja še nimamo. Potem ko raziskovalno vprašanje postavimo tako 

natančno, da je nanj mogoče odgovoriti, moramo opredeliti tudi tisto, česar ne bomo raziskali. 

To so omejitve raziskave. Ni narobe, da ne raziščemo vsega, kar je z našim vprašanjem 

povezano. Narobe je, da tega ne povemo takoj na začetku (Šauperl 2005b, 19). 

Raziskovalno vprašanje je lahko oblikovano na različne načine (Walliman 2001, po Šauperl 

2005b, 19–20). Običajno je mnenje, da je raziskovalno vprašanje zastavljeno v obliki 

                                                        
7 Montgomery, Jack I. in Eleanor I. Cook: Conflict Management for Libraries: Strategies for a 
Positive, Productive Workplace 
 
8
 Preverili smo v bazah Cobissa. 
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hipoteze. Vendar ni vedno tako. Lahko ga oblikujemo kot vprašanje ali niz vprašanj. Lahko 

ga oblikujemo kot trditev. Lahko pa izrazimo samo namero. Kako bomo oblikovali 

raziskovalno vprašanje, je odvisno od tematike, ki jo raziskujemo. Prav tako je odvisno od 

raziskovalne metodologije, kako bomo vprašanje zastavili (prav tam). Ker bomo v naši 

raziskavi uporabili kvantitativno metodo, bomo iz vprašanja oblikovali hipotezo. Hipoteza je 

teoretična predpostavka oziroma trditev, iz katere so jasno razvidni odnosi med dejavniki 

oziroma spremenljivkami/variablami. Hipoteza mora biti empirično preverljiva v praksi 

(Tratnik 2002, 30).   

10.4 Namen naloge in cilji raziskave      

Namen magistrske naloge je razumevanje konfliktov, spoznati njihov izvor, vrste in kako jih 

obvladati. Preučiti smo želeli področje konfliktov, ki se pojavljajo na delovnem mestu, 

pojasniti vzroke za njihov nastanek, simptome, ki nakazujejo konflikte ter predstaviti možne 

načine razreševanja in preprečevanja le-teh. Vedeti moramo, kako se izogniti konfliktom ali 

jih uspešno odpraviti, ko ti že nastanejo. Dobro je, da znamo konflikte odkriti in pravočasno 

razrešiti, da ne postanejo moteči za delovanje organizacije, zato bomo v nalogi navedli 

simptome, ki nakazujejo konflikte. Skrbno obvladovanje konfliktov na delovnem mestu je 

nujno, ker so v nasprotnem primeru za organizacijo obremenjujoči.  

Konflikti v organizaciji so posledica dela več različnih osebnosti, zaposlenih v organizaciji, 

ter nasprotujočih si interesov, bodisi med zaposlenimi in vodstvom bodisi med samimi 

zaposlenimi. Konflikti nam pokažejo, da je v organizaciji potrebna komunikacija med 

zaposlenimi oziroma da začne vodstvo komunicirati z zaposlenimi in da tako pridejo do 

skupnih stališč.  

Konflikt se lahko pojavi kjer koli. Tako tudi knjižnice niso imune za konflikte in s tem 

povezane strese na delovnem mestu. Kot praktičen primer organizacije smo si izbrali splošno 

knjižnico, na podlagi katere bomo s pomočjo ankete odgovorili na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje: Kaj so pogosti vzroki konfliktov na delovnem mestu v knjižnicah? Cilj raziskave je 

pravzaprav ta, da poiščemo odgovor na raziskovalno vprašanje. S ciljem raziskave pa je tesno 

povezana raziskovalna metoda, ker ta omogoča doseganje cilja (Šauperl 2005b, 20). 

Iz opredeljenega namena smo si torej zastavili naslednje cilje: 

– podati teoretično podlago, ki pokriva čustveno inteligenco zaposlenih (še posebej vodij), 

komunikacijo, konflikte, motivacijo zaposlenih; 

– ugotoviti klimo v slovenskih splošnih knjižnicah; 

– ugotoviti izvor in vrste konfliktov v splošnih knjižnicah; 

– ugotoviti način komuniciranja v splošnih knjižnicah; 

– raziskati medosebne odnose v splošnih knjižnicah; 

– raziskati vpliv problemov iz osebnega življenja zaposlenih na delo v knjižnici; 
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– podati ugotovitve raziskave in predlagati rešitve, ki jih lahko vodje v knjižnicah 

uporabijo za obvladovanje konfliktov. 

10.5 Analiza pridobljenih podatkov ankete      

Rezultati raziskave so pridobljeni in analizirani na osnovi vprašalnika, ki smo ga poslali 

strokovnim delavcem, zaposlenim v splošnih knjižnicah v Sloveniji, katerih službeni 

elektronski naslovi so napisani na domačih straneh knjižnic. V času raziskave smo namreč 

ugotovili, da ima na spletu objavljene elektronske naslove samo 762 zaposlenih strokovnih 

delavcev v splošnih knjižnicah Slovenije (od 930 vseh zaposlenih strokovnih delavcev). Vsem 

tem smo tudi poslali vprašalnike, vendar so nam vrnili le 213 vprašalnikov, ki pa niso bili v 

celoti izpolnjeni, zato smo v nadaljevanju operirali s številom odgovorov 182. Ta razlika se je 

pojavila pri vprašanjih, ki se nanašajo na odnose in klimo v organizaciji. 

10.5.1 Demografski podatki anketirancev     

V raziskavi je sodelovalo 213 anketirancev, njihove demografske značilnosti smo opredelili 

spodaj. 

 
Preglednica 1: Podatki o spolu anketirancev 

Spol Število  Odstotek  

moški  24 11,3 % 

ženski  189 88,7 % 

Skupaj  213 100,0 % 

 

Anketni vprašalnik je rešilo 213 anketirancev, od tega 189 žensk in 24 moških. To pomeni, da 

je bilo med anketiranimi precej več žensk (88,7 %) kot moških (11,3 %) (Preglednica 1). 

 

Preglednica 2: Podatki o starosti anketirancev 

Starost Število  Odstotek  

22–29 let 9 4,2 % 

30–39 let 66 31,0 % 

40–49 let 63 29,6 % 

50–59 let 72 33,8 % 

več kot 60 let 3 1,4 % 

Skupaj  213 100,0 % 

 

Največ anketiranih je v starostni dobi od 50 do 59 let, in sicer 72, in to je 33,8 %. Sledi 

skupina  anketiranih v starostni dobi od 30 do 39 let, teh je 66 ali 31,0 %. Nato sledi skupina  

anketiranih v starostni dobi od 40 do 49 let, kar predstavlja 63 anketiranih oziroma 29,6 %. V 
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starostni skupini od 20 do 29 let jih je 9 oziroma 4,2 % anketiranih. V skupini več kot 60 let je 

bilo najmanj anketiranih, in sicer 3, in to predstavlja 1,4 % (Preglednica 2).  

 

Preglednica 3: Podatki o izobrazbi anketirancev 

Izobrazba Število  Odstotek  

srednja izobrazba 26 12,2 % 

višješolska in visokošolska izobrazba 42 19,7 % 

univerzitetna izobrazba  123 57,7 % 

podiplomska izobrazba 22 10,3 % 

Skupaj  213 100,0 % 

 

Največ anketirancev, to je 123, ima univerzitetno izobrazbo (57,7 %), in to predstavlja več kot 

polovico vseh anketiranih. Višješolsko in visokošolsko izobrazbo ima 42 anketirancev 

oziroma 19,7 %. Sledijo jim anketiranci s srednjo izobrazbo, le-teh je 26 oziroma 12,2 %. 

Najmanj oziroma 22 anketiranih pa ima podiplomsko izobrazbo (10,3 %) (Preglednica 3). 

 

Pri podatkih o izobrazbi anketirancev smo izobrazbo opredelili v štiri skupine. Prvotno je bilo 

devet skupin izobrazbe, vendar smo jih zaradi nadaljnje obdelave podatkov združili. 

Višješolsko in visokošolsko izobrazbo smo združili v eno skupino. V skupini podiplomska 

izobrazba pa smo združili specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi, specializacijo po 

univerzitetni izobrazbi, bolonjski in znanstveni magisterij ter doktorat. Skupina srednja 

izobrazba je ostala, prav tako je ostala skupina univerzitetna izobrazba. 

 

Preglednica 4: Podatki anketirancev o letih delovne dobe v knjižnici 

Delovna doba Število  Odstotek  

1–10 let 69 32,4 % 

11–20 let 59 27,7 % 

21–30 let 47 22,1 % 

več kot 30 let 38 17,8 % 

Skupaj  213 100,0 % 

 

Delovna doba v vprašalniku je bila razdeljena tako, da so udeleženci v raziskavi opredelili leta 

delovne dobe v knjižnici, in sicer od 1 do 10 let, kar predstavlja največ anketirancev, to je 69 

(32,4 %). Od 11 do 20 let je anketo izpolnilo 59 anketirancev oziroma 27,7 %. V skupini od 

21 do 30 let je 47 anketirancev oziroma 22,1 %. V skupini več kot 30 let je najmanj 

anketirancev, in sicer 38 oziroma 17,8 % (Preglednica 4). 
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Preglednica 5: Podatki o delovnem mestu anketirancev v knjižnici 

Delovno mesto Število  Odstotek  

direktor  20 9,4 % 

vodja enote 20 9,4 % 

vodja oddelka  30 14,1 % 

knjižničar  143 67,1 % 

Skupaj  213 100,0 % 

 

Največ anketiranih je zaposlenih na položaju knjižničarja, in sicer 143, kar predstavlja 

67,1 %. Na delovnem mestu vodje oddelka jih je 30 oziroma 14,1 %. Vodij enot je 20 (9,4 %) 

in tudi direktorjev je 20 (9,4 %) (Preglednica 5). 

 

Preglednica 6: Podatki o delovnem mestu anketirancev v knjižnici opredeljeni v dve 

skupini 

Delovno mesto Število  Odstotek  

direktor, vodja enote, vodja oddelka 70 32,9 % 

knjižničar  143 67,1 % 

Skupaj  213 100,0 % 

 

Ker za preizkušanje hipotez potrebujemo tudi razdelitev zaposlenih v knjižnici na vodje in 

knjižničarje, smo delovno mesto zaposlenih opredelili v teh dveh skupinah. V skupini vodja 

so združeni direktor, vodja enote in vodja oddelka, kar predstavlja 70 zaposlenih oziroma 

32,9 %. Skupina knjižničar ostane in zato je tudi število zaposlenih na tem delovnem mestu 

nespremenjeno, kar pomeni 143 oziroma 67,1 % anketirancev (Preglednica 6). 

 

Preglednica 7: Podatki anketirancev o možnosti odločanja glede na njihovo delovno 

mesto 

Možnost odločanja Število  Odstotek  

da  171 80,3 % 

ne  42 19,7 % 

Skupaj  213 100,0 % 

 

Pritrdilno je odgovorilo 171 anketirancev, kar je 80,3 %, z ne je odgovorilo 42 anketirancev, 

kar predstavlja 19, 7 % (Preglednica 7). 
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10.5.2 Splošno o delovnem mestu anketirancev      

Spodaj prikazujemo, kako zaposleni zaznavajo klimo na delovnem mestu. 

 

Preglednica 8: Vzrok zaposlitve na delovno mesto 

Vzrok zaposlitve  Število Odstotek 

izobrazba 74 40,7 % 

izkušnje za zahtevano delovno mesto 82 45,1 % 

izkušnje v vodenju 6 3,3 % 

drugo 20 11,0 % 

Skupaj 182 100,0 % 

 

Na to vprašanje je odgovorilo 182 anketirancev, od tega jih je bilo na delovno mesto zaradi 

izkušenj sprejetih največ, in sicer 82 oziroma 45,1 %. Zaradi izobrazbe jih je bilo sprejetih 74 

(40,7 %), pod “drugo” se jih je opredelilo 20 (11,0 %) ter zaradi izkušenj v vodenju 6 (3,3 %) 

(Preglednica 8). 

 

Pod “drugo” so navedli: sposobnost, upokojitev delavca (dvakrat), potrebovali so študenta za 

pomoč, kasneje pa se je na mojo srečo sprostilo delovno mesto (odhod v pokoj); javna dela, 

zaposlitve med zavodi, izobrazba in izkušnje, ne vem (dvakrat); izobrazba, izpolnjevanje 

pogojev in izkušnje, večletno nadomeščanje, izobrazba in izkušnje, prerazporeditev, nimam 

pojma, nadomeščanje porodniške in pozneje prosto delovno mesto, ker je sodelavka bila 

odpuščena; nova dejavnost informacijski servis – borza dela (dvakrat). 

 

Preglednica 9: Vzrok zaposlitve nadrejenega 

Vzrok zaposlitve Število  Odstotek 

izobrazba 49 26,9 % 

izkušnje v vodenju 53 29,1 % 

drugo 26 14,3 % 

ne vem  54 29,7 % 

Skupaj 182 100,0 % 

 

V največjem številu so anketiranci napisali, da je bil njihov nadrejeni sprejet na delovno 

mesto zaradi izkušenj v vodenju, in sicer 53 (29,1 %). Anketiranih, ki ne vedo, zakaj je bil 

nadrejeni sprejet na delovno mesto, je 54, to je 29,7 %. Izobrazbo kot vzrok zaposlitve 

nadrejenega je navedlo 49 oziroma 26,9 % anketiranih. “Drugo” jih je opredelilo 26, to je 

14,3 % (Preglednica 9). 

 

Pod “drugo” so dobesedno navedli: kriteriji ustanovitelja; da smo lahko odslovili prejšnjo 

nadrejeno, edina prijava in tudi ustrezala je razpisnim pogojem, ustrezal zahtevam 
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ustanovitelja, njegov interes, veze in poznanstva, kompatibilnost z direktorjem, ker tako pač 

je, ker je sprejel povabilo, da bi bil vodja; sposobnost vodenja, primerne osebnostne lastnosti, 

zaradi politične funkcije v občini, poznanstvo, ker teh del in nalog ni želel opravljati nihče. 

 

Preglednica 10: Zadovoljstvo s svojim delom vodje 

Odgovor Število Odstotek  

da 35 81,4 % 

ne 2 4,7 % 

delno 6 14,0 % 

Skupaj 43 100,0 % 

 

S svojim delom zadovoljnih zelo veliko vodij, in sicer je ta delež 81,4 % oziroma 35. Delno 

jih je zadovoljnih precej manj –14,0 % oziroma 6. Nezadovoljnih je le 4,7 % oziroma 2 

(Preglednica 10). 

 

Preglednica 11: Podpora direktorjev vodjem enot oziroma oddelkov 

Odgovor Število Odstotek 

da 32 74,4 % 

ne 2 4,7 % 

delno 9 20,9 % 

Skupaj 43 100,0 % 

 

Podpora direktorjev vodjem je visoka in dosega 74,4 % oziroma 32 vodij. Delno podpora 

direktorja ima 20,9 % vodij oziroma 9. V 4,7 % oziroma v dveh primerih pa direktor ne 

podpira vodij (Preglednica 11). 

 

Preglednica 12: Ustreznost komuniciranja vodij enot oziroma oddelkov z nadrejenim 

Odgovor Število Odstotek  

da 31 72,1 % 

ne 2 4,7 % 

delno 10 23,3 % 

Skupaj 43 100,0 % 

 

Ustrezno lahko z nadrejenim komunicira visok delež vodij, in sicer 72,1 % oziroma 31; da 

lahko z nadrejenim delno ustrezno komunicirajo, je navedlo 23,3 % vodij oziroma 10, da pa 

ne morejo ustrezno komunicirati z nadrejenim, je napisalo 4,7 % oziroma 2 (Preglednica 12). 
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Preglednica 13: Mnenje vodij o zaupanju podrejenih 

Odgovor Število Odstotek  

da 42 97,7 % 

ne 1 2,3 % 

Skupaj 43 100,0 % 

 

Skoraj vsi vodje menijo, da jim podrejeni zaupajo, in sicer kar v 97,7 % oziroma 42. Samo 

eden meni, da mu podrejeni kot vodji ne zaupa, to je 2,3 % (Preglednica 13). 

 

Preglednica 14: Mnenje vodij o svoji ustvarjalnosti in uvajanju sprememb na delovnem 

mestu 

Odgovor Število Odstotek 

da 41 95,3 % 

ne 2 4,7 % 

Skupaj 43 100,0 % 

  

Tako kot pri prejšnjem vprašanju tudi pri tem skoraj vsi vodje menijo, da so ustvarjalni in da 

uvajajo na delovnem mestu spremembe, oziroma je le-teh 41 (95,3 %). Samo dva vodja 

(4,7 %) menita, da nista ustvarjalna in da ne uvajata sprememb na delovnem mestu 

(Preglednica 14). 

 

Preglednica 15: Cenjenost dela vodij enot oziroma oddelkov s strani njihovih nadrejenih 

Odgovor Število Odstotek 

da 36 83,7 % 

ne 7 16,3 % 

Skupaj 43 100,0 % 

 

83,7 % oziroma 36 vodij meni, da njihovi nadrejeni cenijo njihovo delo, kar je visok odstotek; 

da nadrejeni ne cenijo njihovega dela, jih meni 16,3 % oziroma 7 (Preglednica 15). 

 

Preglednica 16: Cenjenost dela vodij s strani njihovih sodelavcev 

Odgovor Število Odstotek 

da 37 86,0 % 

ne 6 14,0 % 

Skupaj 43 100,0 % 

  

Sodelavci zelo visoko cenijo delo vodij enot oziroma oddelkov, in sicer 37 (86,0 %), medtem 

ko 6 sodelavcev (14,0 %) ne ceni dela svojih vodij (Preglednica 16).  
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Preglednica 17: Cenjenost dela vodij s strani njihovih podrejenih 

Odgovor Število Odstotek 

da 38 88,4 % 

ne 5 11,6 % 

Skupaj 43 100,0 % 

 

88,4 % oziroma 38 vodij meni, da je njihovo delo s strani podrejenih cenjeno, kar je zelo 

visok odstotek. 11,6 % oziroma 5 vodij meni, da njihovi podrejeni ne cenijo njihovega dela 

(Preglednica 17).  

 

Preglednica 18: Zadovoljstvo s sodelovanjem sodelavcev 

Odgovor Število Odstotek 

da 90 74,4 % 

ne 31 25,6 % 

Skupaj 121 100,0 % 

 

Pod zadovoljstvo s sodelovanjem s sodelavci so mišljeni zaposleni, ki delajo na isti stopnji. S 

sodelovanjem s sodelavci jih je zadovoljnih 90 oziroma 74,4 %, kar je dosti. Nezadovoljstvo s 

sodelavci jih je izrazilo 31 oziroma 25,6 % (Preglednica 18). 

 

Preglednica 19: Zadovoljstvo s profesionalnim življenjem 

Odgovor Število Odstotek 

da 90 74,4 % 

ne 31 25,6 % 

Skupaj 121 100,0 % 

 

S svojim profesionalnim življenjem jih je zadovoljnih večina knjižničarjev, in sicer 74,4 % 

oziroma 90, nezadovoljnih s svojim profesionalnim življenjem pa jih je 25,6 % oziroma 31 

(Preglednica 19). 

 

Preglednica 20: Cenjenost zavzetega dela in pobud 

Odgovor Število Odstotek 

da  75 41,2 % 

ne 26 14,3 % 

delno 81 44,5 % 

Skupaj 182 100,0 % 
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Skoraj polovica anketirancev meni, da se v njihovi organizaciji zavzeto delo in pobude delno 

ceniji, to je 44,5 % oziroma 81 anketirancev. Nekoliko manj jih meni, da se ceni zavzeto delo 

in pobude, in sicer 41,2 % oziroma 75. Manjši odstotek pa jih meni, da se zavzeto delo in 

pobude ne cenijo, teh je 14,3 % oziroma 26 (Preglednica 20).  

 

Preglednica 21: Tovarištvo med zaposlenimi 

Odgovor Število Odstotek 

da  85 46,7 % 

ne  28 15,4 % 

delno 69 37,9 % 

Skupaj 182 100,0 % 

 

Med zaposlenimi obstaja tovarištvo, kar meni skoraj polovica anketiranih, in sicer 46,7 % 

oziroma 85; da delno obstaja med zaposlenimi tovarištvo, jih meni 37,9 % oziroma 69 in da 

ne obstaja tovarištvo med zaposlenimi, jih meni 15,4 % oziroma 28 (Preglednica 21). 

 

Preglednica 22: Vloga politike organizacije v življenju zaposlenih 

Vloga politike organizacije Število Odstotek 

velika vloga 50 27,5 % 

pozitivna vloga 74 40,7 % 

negativna vloga 25 13,7 % 

drugo 33 18,1 % 

Skupaj 182 100 % 

 

Največ anketiranih (40,7 % oziroma 74) ocenjuje, da ima politika organizacije pozitivno 

vlogo v njihovem življenju. Veliko vlogo v življenju ima politika organizacije pri 27,5 % 

oziroma 50 anketiranih, negativno vlogo v življenju pa pri 13,7 % oziroma 25 anketiranih 

(Preglednica 22).  

 

Preglednica 23: Splošna opredelitev organizacijske klime na delovnem mestu 

Splošna opredelitev organizacijske klime Število Odstotek  

pozitivna 84 46,2 % 

negativna 36 19,8 % 

nevtralna 55 30,2 % 

drugo 7 3,8 % 

Skupaj 182 100,0 % 
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Skoraj polovica anketiranih opredeljuje organizacijsko klimo na delovnem mestu kot 

pozitivno, in sicer 46,2 % oziroma 84, kot nevtralno jo opredeljuje 30,2 % oziroma 55, kot 

negativno 19,8 % oziroma 36, pod drugo pa je opredelilo 3,8 % oziroma 7 (Preglednica 23). 

 

Preglednica 24: Natančnejša opredelitev organizacijske klime 

Natančnejša opredelitev organizacijske klime Število  Odstotek  

spodbudna 46 25,3 % 

prijazna 43 23,6 % 

razdvojena  52 28,6 % 

jezna  2 1,1 % 

paranoična  5 2,7 % 

ustrahovalna 6 3,3 % 

borbena  1 0,5 % 

frustrirajoča  8 4,4 % 

povedano s svojimi besedami 19 10,4 % 

Skupaj  182 100,0 % 

 

Največ anketiranih opredeljuje organizacijsko klimo kot razdvojeno, in sicer 28,6 % oziroma 

52. Kot spodbudno je opredelilo organizacijsko klimo 25,3 % oziroma 46, kot prijazno pa 

23,6 % oziroma 43. Desetina oziroma 10,4 % (19 anketiranih) je opredelila klimo s svojimi 

besedami, kar bomo navedli v spodnjem odstavku. Klimo je označilo kot frustrirajočo 4,4 % 

oziroma 8 anketirancev. Sledi opredelitev klime kot ustrahovalna, in kot takšno jo je 

opredelilo 3,3 % oziroma 6. Nato sledi opredelitev klime kot paranoična, in sicer 2,7 % (5 

anketirancev). Sledi opredelitev klime kot jezna, to je 1,1 % (2 anketiranca). Pod enim 

odstotkom opredeli klimo kot borbeno 0,5 % oziroma 1 anketiranec (Preglednica 24). 

 

S svojimi besedami so anketiranci podali opredelitev klime, in sicer kot: manipulativna, brez 

reda, raztresena, razpuščena, brez jasnih pravil, slaba, trenutno še v tranziciji, 

omalovaževalna, mešana (dvakrat), zabavna, tekmovalna, ponižujoča, včasih se spreminja iz 

minute v minuto, s podrejenimi prijazna, spodbudna, z nadrejenimi razdvojena; moje 

prizadevanje za spodbudno klimo je večinoma uspešno, večkrat pa sem razdvojena zaradi 

skupnih odločitev organizacije, če so odločitve sprejete na podlagi večine glasov, moj glas pa 

ni bil med to večino; klima je rezultat kulture, kultura je vzrok, klima posledica, in ker ne 

‘’štima’’ kultura, je temu primerna tudi klima; bolj kot ne, so vsi tiho, da imajo mir in hodijo 

v službo po plačo; zavisti, laži, sprenevedanja, prikrivanja, nepoštenosti na pretek, poleg tega 

jeza, ustrahovanje, paranoja, neiskrenost, privilegiji, strah ‘’za stolčke’’.  
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Preglednica 25: Vloga direktorja oziroma vodje pri ustvarjanju in vzdrževanju klime 

Vloga direktorja oziroma vodje Število  Odstotek  

pozitivna 80 44,0 % 

negativna 18 9,0 % 

nevtralna 26 14,3 % 

dvoumna 49 26,9 % 

povedano s svojimi besedami 9 4,9 % 

Skupaj  182 100,0 % 

 

Tukaj je mišljena klima v organizaciji, kot so jo anketiranci opredelili v preglednici 24. Vloga 

direktorja oziroma vodje pri ustvarjanju in vzdrževanju klime v organizaciji je večinoma 

pozitivna, in sicer v 44,0 % (80 anketiranih). Dvoumno vlogo pri ustvarjanju in vzdrževanju 

klime ima direktor oziroma vodja, to je 26,9 % (49 anketiranih). Nevtralna vloga direktorja ali 

vodje pri ustvarjanju in vzdrževanju klime je opredeljena v 14,3 % (26 anketiranih), negativna 

pa v 9,0 % (18 anketiranih), 4,9 % oziroma 9 je vlogo direktorja ali vodje pri ustvarjanju in 

vzdrževanju klime opredelilo s svojimi besedami (Preglednica 25). 

 

Pod “s svojimi besedami” je podano: ni kos svoji vlogi, usmerjevalno, zelo zelo negativno, se 

trudim, da pozitivno; sama mislim, da pozitivno; novi direktor ima pozitivno vlogo, ampak je 

komaj nekaj mesecev na tem delovnem mestu, prejšnji pa je 10 let imel pogubno vlogo na 

kolektiv in vzdušje v njem; včasih so prikriti slabi nameni močnejši, poleg tega so plačni 

sistemi, nezmožnost nagrajevanja ali ukrepanja ter uravnilovka tisti, ki slabijo pozicijo vodje. 

10.5.3 Konflikti na delovnem mestu anketirancev  

(Ne)pojav konfliktov na delovnem mestu podajamo spodaj. Navedli bomo tudi nekaj 

odgovorov, ki so jih podali anketiranci. 

 
Preglednica 26: Prisotnost konfliktov na delovnem mestu 

Prisotnost konfliktov Število  Odstotek  

zelo pogosto 5 3,4 % 

pogosto  38 25,7 % 

ne pogosto 102 68,9 % 

nikoli 3 2,0 % 

Skupaj 148 100 % 

 

68,9 % anketirancev, to je 102, je navedlo, da konflikti na delovnem mestu niso pogosto 

prisotni. Precej manj anketirancev je navedlo, da konflikti na delovnem mestu so pogosto 

prisotni, in sicer 25,7 % oziroma 38. Majhen odstotek anketirancev je navedel, da so konflikti 
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zelo pogosto prisotni na delovnem mestu, teh je 3,4 % oziroma 5. Da konflikti nikoli niso 

prisotni na delovnem mestu, pa sta navedla 2 anketiranca (2,0 %) (Preglednica 26). 

 

Preglednica 27: Osebe, vpletene v konflikt 

Osebe, vpletene v konflikt Povprečna vrednost Standardni odklon 

direktor proti vodji enote oziroma oddelka 3,6 1,5 

vodja enote oziroma oddelka proti knjižničarju 3,4 1,4 

direktor proti knjižničarju 3,6 1,4 

knjižničar proti knjižničarju 3,0 1,4 

drugo  3,4 1,7 

 

Pod drugo so anketiranci navajali: knjižničar proti direktorju, vodja enote proti direktorju, 

knjižničarji proti vodstvu, podrejeni proti vodji, zaposleni proti vodji oziroma direktorju; 

knjižničarji proti novincem, več knjižničarjev proti enemu knjižničarju, karakterno močnejši 

proti šibkemu, vodja nabave proti vsem, vodje oddelkov nabava in obdelava, vodja službe 

proti vodji druge službe, skupine po oddelkih, sodelavci med sabo zaradi konfliktov, ki jih je 

povzročilo prejšnje vodstvo; vsi strokovni delavci, vodje med sabo, mladi proti starim, ena 

izmena proti drugi, stare zamere, člani proti knjižničarjem, stranka proti knjižničarju, 

knjižničar proti uporabniku knjižnice, knjižničar proti bralcu ali obratno, obiskovalci, mešane 

relacije, posredno vsi zaposleni, konflikti med vsemi zaposlenimi, direktor se izogiba, stopi 

stran, ko nastanejo problemi; negativci v službi, pri nas je prejšnji direktor namenoma 

ustvarjal razdor med delavci, novi pa deluje povezovalno in pozitivno; z župani občin, 

direktor proti sindikatu, tajništvo, kadrovniki proti knjižničarjem, računovodkinja proti 

knjižničarjem (Preglednica 27). 

 

Preglednica 28: Odražanje osebnih problemov zaposlenih na delovnem mestu 

Odražanje osebnih problemov Število  Odstotek 

zelo pogosto 4 2,7 % 

pogosto 34 23,0 % 

ne pogosto 92 62,2 % 

nikoli 18 12,2 % 

Skupaj  148 100,0 % 

 

Največkrat (92 anketirancev oziroma 62,2 %) so anketiranci napisali, da se njihovi osebni 

problemi ne odražajo pogosto na delovnem mestu. Da se njihovi osebni problemi pogosto 

odražajo na delovnem mestu, je napisalo 23,0 % oziroma 34 anketirancev; da se nikoli njihovi 

osebni problemi ne odražajo na delovnem mestu, meni 12,2 % oziroma 18 anketiranih; da 

zelo pogosto pa jih meni 2,7 % oziroma 4 (Preglednica 28).  
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Preglednica 29: Vpliv osebnih problemov na delovno mesto 

Vpliv osebnih problemov Število  Odstotek  

moteče  57 38,5 % 

vzamejo čas  58 39,2 % 

povzročajo konflikte 8 5,4 % 

povedano s svojimi besedami 25 16,9 % 

Skupaj  148 100,0 % 

 

Osebni problemi zaposlenih na delovno mesto vplivajo tako, da jim v največjem odstotku 

vzamejo čas, in sicer v 39,2 % (58 anketiranim). Takoj za tem sledi, da osebni problemi 

zaposlenih vplivajo na delovno mesto moteče, to je v 38,5 % (57 anketiranih). Kako vplivajo 

osebni problemi na delovno mesto, je s svojimi besedami opisalo 16,9 % oziroma 25 

anketiranih, kar bomo podali spodaj. 5,4 % oziroma 8 pa jih je napisalo, da osebni problemi 

zaposlenih povzročajo konflikte na delovnem mestu (Preglednica 29). 

 

S svojimi besedami so anketiranci opisali vpliv osebnih problemov na delovno mesto tako: 

zavirajo kreativnost, manj je sodelovanja, bolj se držim zase; terjajo veliko pogovora in 

razumevanja, upočasnijo proces dela, ustvarjajo napeto ozračje, nelagodje; delo je bolj 

naporno, delam z  manjšo vnemo, obremenjujoče, zahtevajo usklajevanja, včasih o njih 

razmišljaš, a ne tako, da bi trpelo delo; raztresejo tistega, ki ima težave; osebnega in 

poklicnega življenja ni mogoče ločiti, če se psihično ali fizično počutiš slabo, pač tega ne 

moreš skriti ne doma ne v službi; slabo razpoloženje posameznika, jih razrešimo, poskušamo 

si medsebojno pomagati, popolnoma nič ne vplivajo, delo je profesionalno opravljeno; ne 

smejo vplivati, se trudim, da ne vplivajo; ločim zasebno in službeno, nikoli ne nosim svojih 

problemov s sabo, ne vplivajo (trikrat). 

 

Preglednica 30: Vrste konfliktov v knjižnicah 

Vrsta konflikta Povprečna vrednost Standardni odklon  

besedni spor 2,5 1,4 

kričanje  3,8 1,5 

pisna sporočila (vključojoč elektronsko pošto) 3,4 1,4 

tišina  3,1 1,5 

skupinsko prerekanje  3,5 1,3 

 

Največje povprečje je pri vrsti konflikta kričanje, na drugem mestu je skupinsko prerekanje, 

nato sledijo pisna sporočila, za njimi tišina in na koncu besedni spor. Standardni odkloni, kjer 

so vse vrednosti več kot 1, nam kažejo na bolj razpršene vrednosti (Preglednica 30). 
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Preglednica 31: Prisotnost telesnega nasilja na delovnem mestu 

Odgovor  Število  Odstotek  

da 2 1,4 % 

ne 146 98,6 % 

Skupaj  148 100,0 % 

 

Telesno nasilje na delovnem mestu ni bilo prisotno v 98,6 % (pri 146 anketiranih), v 1,4 % 

oziroma pri dveh 2 anketiranih pa je bilo prisotno (Preglednica 31). 

 

Preglednica 32: Oblike telesnega nasilja na delovnem mestu 

Oblika telesnega nasilja Število  

telesni napad 1 

besedni obračun 0 

metanje predmetov 0 

drugo  1 

 

Iz preglednice je razvidno, da telesnega nasilja skoraj ni, razen v dveh primerih. Pod drugo je 

bilo navedeno pljuvanje (Preglednica 32). 

 

Preglednica 33: Posredovanje policije 

Odgovor Število  Odstotek  

da  2 100,0 % 

ne  0 0,0 % 

Skupaj  2 100,0 % 

 

V obeh primerih telesnega nasilja (100,0 %) je posredovala policija (Preglednica 33).  

 

Preglednica 34: Uporabljene pravne sankcije 

Pravna sankcija Število  Odstotek  

aretacija  1 50,0 % 

drugo  1 50,0 % 

Skupaj  2 100,0 % 

 

En anketiranec je označil možnost aretacije (50 %), eden (50 %) pa “drugo”. Pod “drugo” je 

bilo napisano “nič ali opomin” (Preglednica 34). 
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Preglednica 35: Učinkovitost pomoči pri reševanju konflikta 

Pomoč pri reševanju konflikta Povprečna vrednost Standardni odlon 

neposredno vpleteni 1,0 0,0 

vodja oddelka 1,5 0,7 

direktor 2,5 2,1 

svetovalci in mediatorji  3,5 3,5 

sodelavci na isti ravni 1,0 0,0 

drugo  1,0 0,0 

 

Povprečna vrednost nam kaže, da najbolj učinkovito pomagajo pri reševanju konfliktov 

svetovalci in mediatorji. Na drugem mestu je direktor. Tretje mesto pa si delijo neposredno 

vpleteni, sodelavci na isti ravni in “drugo” (Preglednica 35). 

 

Pod “drugo” je neki anketiranec napisal, da pri reševanju konflikta pomagajo ostali prisotni 

uporabniki knjižnice. 

10.5.4 Preizkušanje hipotez 

V nadaljevanju bomo predstavili, ali so se naše hipoteze potrdile ali se niso. 

 
Preglednica 36: λ

2
-

 
preizkus hipoteze neodvisnosti za ugotavljanje povezanosti med vrsto 

konflikta (besedni spor) in stopnjo izobrazbe 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,506(a) 12 0,888 

Likelihood Ratio 6,544 12 0,886 

Linear-by-Linear 

Association 

0,162 1 0,687 

N of Valid Cases 148     

 

Med besednim sporom (kot odvisno spremenljivko) kot vrsto konflikta in stopnjo izobrazbe 

(neodvisna spremenljivka) ni statistično značilne razlike, in zato hipoteze ne moremo potrditi 

(Preglednica 36). 
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Preglednica 37: λ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti za ugotavljanje povezanosti med vrsto 

konflikta (kričanje) in stopnjo izobrazbe 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,952(a) 12 0,984 

Likelihood Ratio 5,412 12 0,943 

Linear-by-Linear 

Association 

0,027 1 0,870 

N of Valid Cases 148     

 

Med kričanjem (kot odvisno spremenljivko) kot vrsto konflikta in stopnjo izobrazbe (kot 

neodvisno spremenljivko) ni statistično značilne razlike, in zato hipoteze ne moremo potrditi 

(Preglednica 37). 

 

Preglednica 38: λ
2 
-preizkus hipoteze neodvisnosti za ugotavljanje povezanosti med vrsto 

konflikta (pisna sporočila) in stopnjo izobrazbe 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,114(a) 12 0,693 

Likelihood Ratio 12,348 12 0,418 

Linear-by-Linear 

Association 

0,482 1 0,487 

N of Valid Cases 148     

 

Med pisnimi sporočili (kot odvisno spremenljivko) kot vrsto konflikta in stopnjo izobrazbe 

(kot neodvisno spremenljivko) ni statistično značilne razlike, in zato hipoteze ne moremo 

potrditi (Preglednica 38). 

 

Preglednica 39: λ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti za ugotavljanje povezanosti med vrsto 

konflikta (tišina) in stopnjo izobrazbe 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,551(a) 12 0,971 

Likelihood Ratio 4,602 12 0,970 

Linear-by-Linear 

Association 

0,033 1 0,856 

N of Valid Cases 148     
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Med tišino kot vrsto konflikta (kot odvisno spremenljivko) in stopnjo izobrazbe (kot 

neodvisno spremenljivko) ni statistično značilne razlike, in zato hipoteze ne moremo potrditi 

(Preglednica 39). 

 

Preglednica 40: λ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti za ugotavljanje povezanosti med vrsto 

konflikta (skupinsko prerekanje) in stopnjo izobrazbe 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,294(a) 12 0,348 

Likelihood Ratio 14,913 12 0,246 

Linear-by-Linear 

Association 

0,064 1 0,800 

N of Valid Cases 148     

 

Med skupinskim prerekanjem (kot odvisno spremenljivko) kot vrsto konflikta in stopnjo 

izobrazbe (kot neodvisno spremenljivko) ni statistično značilne razlike, zato hipoteze ne 

moremo potrditi (Preglednica 40). 

 
Preglednica 41: λ

2
-preizkus hipoteze neodvisnosti za ugotavljanje povezanosti med 

pogostostjo konfliktov in delovno dobo 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,109(a) 9 0,523 

Likelihood Ratio 9,372 9 0,404 

Linear-by-Linear 

Association 

1,261 1 0,261 

N of Valid Cases 148     

 

Med pogostostjo konfliktov (kot odvisno spremenljivko) in leti delovne dobe zaposlenih (kot 

neodvisno spremenljivko) ni statistično značilne razlike (p > 0,05). Stopnja značilnosti je 

0,523, kar je precej večje od 0,05, in zato hipoteze ne moremo potrditi (Preglednica 41). 
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Preglednica 42: λ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti za ugotavljanje povezanosti med 

delovno dobo vodje in organizacijsko klimo 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,081(a) 9 0,119 

Likelihood Ratio 10,920 9 0,281 

Linear-by-Linear 

Association 

1,115 1 0,291 

N of Valid Cases 61     

 

Med leti delovne dobe vodje (kot neodvisno spremenljivko) in pozitivno organizacijsko klimo 

(kot odvisno spremenljivko) ni statistično značilne razlike (p > 0,05). Stopnja značilnosti je 

0,119. Hipoteze ne moremo potrditi (Preglednica 42). 

 

Preglednica 43: λ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti za ugotavljanje povezanosti med leti 

delovne dobe zaposlenih in komunikacijo z nadrejenim 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,497(a) 6 0,610 

Likelihood Ratio 5,338 6 0,501 

Linear-by-Linear 

Association 

0,004 1 0,953 

N of Valid Cases 43     

 

Med leti delovne dobe zaposlenih (kot neodvisno spremenljivko) in pogostostjo njihovega 

komuniciranja z nadrejenim (kot odvisno spremenljivko) ni statistično značilne razlike (p > 

0,05). Stopnja značilnosti je 0,610, zato hipoteze ne moremo potrditi (Preglednica 43). 

 

Preglednica 44: λ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti za ugotavljanje povezanosti med 

stopnjo izobrazbe in vplivom politike organizacije 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,273(a) 9 0,329 

Likelihood Ratio 12,950 9 0,165 

Linear-by-Linear 

Association 

0,032 1 0,857 

N of Valid Cases 182     
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Med stopnjo izobrazbe (kot neodvisno spremenljivko) in vplivom politike organizacije (kot 

odvisno spremenljivko) ni statistično značilne razlike (p > 0,05). Stopnja značilnosti je 0,329. 

Hipoteze ne moremo potrditi (Preglednica 44). 

 

Preglednica 45: λ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti za ugotavljanje povezanosti med 

možnostjo odločanja zaposlenih in vplivom politike organizacije 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 21,072(a) 3 0,000 

Likelihood Ratio 20,986 3 0,000 

Linear-by-Linear 

Association 

8,002 1 0,005 

N of Valid Cases 182     

 

Med možnostjo sprejemanja odločitev zaposlenih (kot neodvisno spremenljivko) in vplivom 

politike organizacije na zaposlene (kot odvisne spremenljivke) obstaja statistično značilna 

razlika (p < 0,05). Stopnja značilnosti je 0,000, zato hipotezo potrdimo (Preglednica 45). 

 

Preglednica 46: λ
2
-preizkus hipoteze neodvisnosti za ugotavljanje povezanosti med 

stopnjo izobrazbe in vplivom osebnih problemov na delo zaposlenih 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,127(a) 9 0,426 

Likelihood Ratio 8,812 9 0,455 

Linear-by-Linear 

Association 

3,963 1 0,047 

N of Valid Cases 148     

 

Med stopnjo izobrazbe (kot neodvisno spremenljivko) in osebnimi problemi zaposlenih (kot 

odvisno spremenljivko) ni statistično značilne razlike (p > 0,05). Stopnja značilnosti je 0,426. 

Hipoteze ne moremo potrditi (Preglednica 46). 
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11 UGOTOVITVE IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

V zaključnem delu magistrske naloge predstavljamo ključne ugotovitve v povezavi z 

opravljeno empirično raziskavo in možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

11.1 Ugotovitve glede testiranja hipotez 

Za preučitev zastavljenega raziskovalnega problema smo si zastavili sedem hipotez, ki smo 

jih v empiričnem delu potrdili ali zavrnili.  

Prva hipoteza navaja, da je med vrsto konfliktov in stopnjo izobrazbe povezava. Kot vrste 

konfliktov so bile v anketnem vprašalniku podane možnosti: besedni spor, kričanje, pisna 

sporočila (vključujoč elektronsko pošto), tišina in skupinsko prerekanje. Med nobeno vrsto 

konflikta in stopnjo izobrazbe se ni pokazala statistično značilna razlika, in zato hipoteze ne 

moremo potrditi.  

Druga hipoteza navaja, da se pogostost konfliktov z daljšo delovno dobo niža. Tudi te 

hipoteze nismo potrdili, saj ne obstaja statistično značilna razlika med pogostostjo konfliktov 

in leti delovne dobe.  

Pri tretji hipotezi nas je zanimalo, ali obstaja povezanost med leti delovne dobe vodje in 

organizacijsko klimo. Tudi to smo zavrnili.  

Četrta hipoteza navaja, da med delovno dobo zaposlenih v knjižnici in komunikacijo z 

nadrejenim obstaja povezava. Predvidevali smo, da zaposleni z daljšo delovno dobo 

zaposlitve v knjižnici manj komunicirajo z nadrejenim. Ugotovili smo, da med leti delovne 

dobe zaposlenih in pogostostjo njihovega komuniciranja z nadrejenim ni statistično značilne 

razlike. Torej tudi to hipotezo zavrnemo. 

Pri peti hipotezi smo predvidevali, da ima na zaposlene z višjo stopnjo izobrazbe 

institucionalna politika višji vpliv, vendar smo ugotovili, da to ne drži, saj med stopnjo 

izobrazbe in vplivom politike organizacije ni statistično značilne razlike, in hipotezo 

zavrnemo.  

Šesta hipoteza navaja, da ima institucionalna politika na zaposlene na delovnih mestih, ki jim 

omogočajo sprejemanje odločitev, višji vpliv. Hipotezo lahko potrdimo, saj obstaja statistično 

značilna razlika med možnostjo sprejemanja odločitev zaposlenih in vplivom politike 

organizacije na zaposlene.  

Pri zadnji hipotezi smo predvidevali, da se osebni problemi zaposlenih z višjo stopnjo 

izobrazbe manj odražajo pri opravljenem delu. Tudi to hipotezo smo zavrnili, saj med stopnjo 

izobrazbe in osebnimi problem ni statistično značilne razlike.  
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11.2 Prispevek k znanosti in stroki 

Ker smo večino zastavljenih hipotez morali zavrniti in smo lahko potrdili le eno, o višjem 

vplivu institucionalne politike na zaposlene, ki sprejemajo odločitve, ugotavljamo, da je 

raziskovanje konfliktov na delovnem mestu zapleteno in mora zajeti globlje dimenzije 

medosebnih odnosov in organizacijskih dejavnikov in njihovih povezav ter vplivov. Na 

takšno razmišljanje kažejo nekateri drugi rezultati anketnega vprašalnika. Preglednica 20: 

Cenjenost zavzetega dela in pobud, prikazuje opažanja in občutke anketiranih, kjer jih 81, to 

je 44,5 %, pravi, da se v njihovi organizaciji zavzeto delo in pobude delno cenijo, in 26 ali 

14,3 %, da se zavzeto delo in pobude ne cenijo. Kljub 75 anketiranih ali 41,2 %, ki jih meni, 

da se zavzeto delo in pobude cenijo, rezultat kaže na pomanjkanje pohvale ali pozitivnih 

odzivov vodij za korektno opravljeno delo zaposlenih. Zidar Gale (2007, 61) navaja pohvalo 

kot temeljno orodje vodenja. 

Preglednica 47: Tovarištvo med zaposlenimi, kaže, da jih med 182 anketiranci 69 ali 37,9 % 

meni, da obstaja med zaposlenimi tovarištvo le delno, 28 ali 15,4 % pa, da tovarištvo med 

zaposlenimi ne obstaja. Torej jih več kot polovica zaznava slabše medosebne odnose, ki se 

lahko odražajo pri strokovnem sodelovanju, medsebojni pomoči, solidarnosti med 

zaposlenimi, pripadnosti organizaciji, počutju, rezultatih dela. 

Preglednica 24: Natančnejša opredelitev organizacijske klime, prikazuje podatke, kjer največ 

anketiranih opredeljuje organizacijsko klimo kot razdvojeno, in sicer 52 ali 28,6 %, kot 

frustrirajočo 8 ali 4,4 %, kot ustrahovalno jo je opredelilo 6 ali 3,3 %. Nato sledi opredelitev 

klime kot paranoična, in sicer 2,7 % ali 5. Sledi opredelitev klime kot jezna, to je v 1,1 % ali 

2. Pod enim odstotkom opredeli klimo kot borbeno 0,5 % ali 1. S svojimi besedami so 

anketiranci podali opredelitev klime, in sicer kot: manipulativna, brez reda, raztresena, 

razpuščena, brez jasnih pravil, slaba, trenutno še v tranziciji, omalovaževalna, mešana, 

zabavna, tekmovalna, ponižujoča, včasih se spreminja iz minute v minuto, bolj kot ne, so vsi 

tiho, da imajo mir in hodijo v službo po plačo; zavisti, laži, sprenevedanja, prikrivanja, 

nepoštenosti na pretek, poleg tega jeza, ustrahovanje, paranoja, neiskrenost, privilegiji, strah 

‘’za stolčke’’. 

Na prejšnjo se navezuje preglednica 25: Vloga direktorja oziroma vodje pri ustvarjanju in 

vzdrževanju klime, ki kaže vlogo direktorja oziroma vodje večinoma kot pozitivno, in sicer 

80 anketiranih ali 44,0 %. 49 oziroma 26,9 % anketiranih jo opredeljuje kot dvoumno, kot 

nevtralno 26 oziroma 14,3% in kot negativno 18 oziroma 9,0 %. Rezultati potrjujejo 

teoretična spoznanja o pomenu organizacijske klime in vplivu vodstva na njeno pozitivnost, 

hkrati pa opozarjajo, da stroka daje temu pomembnemu vidiku premalo poudarka. 
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Iz preglednice 30: Vrste konfliktov v knjižnicah, je razvidno, da je največje povprečje pri vrsti 

konflikta kričanje, na drugem mestu je skupinsko prerekanje, nato sledijo pisna sporočila, za 

njimi tišina in na koncu besedni spor. 

Povprečna vrednost v preglednici 35: Učinkovitost pomoči pri reševanju konflikta, nam kaže, 

da najbolj učinkovito pomagajo pri reševanju konfliktov svetovalci in mediatorji, sledi  

direktor. Tretje mesto pa si delijo neposredno vpleteni, sodelavci na isti ravni in “drugo”.  

Omenjeni rezultati raziskave nazorno kažejo močan vpliv vodje na organizacijsko klimo, 

pomanjkanje pohvale zaposlenim, pomen medosebnih odnosov, prepletenost in medsebojni 

vpliv različnih dimenzij organizacije na zaposlene, njihovo delovanje in čutenje; prikažejo 

vrste konfliktov v slovenskih knjižnicah in možnosti za učinkovito pomoč pri njihovem 

reševanju. Ugotovljeno je lahko spodbuda stroki za nadaljnja raziskovanja, predvsem pa 

izobraževanja vodij in zaposlenih na področju ravnanja z ljudmi in usposabljanj svetovalcev 

in mediatorjev za reševanje konfliktov in nasploh medosebnih odnosov, ki bi bili zaposlenim 

tudi dostopni. Zaposleni pogrešajo tudi možnost, da bi se lahko pritožili zaradi slabega 

ozračja, pogostih konfliktov in mobinga tudi izven njihove delovne organizacije, v primeru, 

da v sami organizaciji problemov ni možno urediti. 

11.3 Možnosti za nadaljnje raziskave  

Rezultati opravljene raziskave so pokazali, da so konflikti med zaposlenimi v slovenskih 

splošnih knjižnicah prisotni, da so del oziroma posledica medosebnih odnosov v organizaciji, 

ki so močno odvisni od organizacijske klime, na katero ima največji vpliv vodstvo. Za globlje 

poznavanje, razumevanje in reševanje konfliktov med zaposlenimi bi bile potrebne raziskave 

s področja organizacijske klime, ki bi zajele njene različne dimenzije (kot na primer 

medosebni odnosi, vodenje, motivacija, nagrajevanje)  njihov medsebojni vpliv in posledično 

vplivanje na zaposlene. Prav tako bi področje konfliktnih situacij v organizaciji lahko 

raziskovali z vidika zadovoljstva zaposlenih pri delu, z vplivi motiviranosti za delo ali 

komunikacije v organizaciji.  
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12 SKLEP  

Ljudje z vstopom v organizacijo, kjer prevzamemo določene naloge, vstopimo tudi v delovno 

razmerje. Delovna razmerja so urejena v zakonskih in podzakonskih predpisih. Na področju 

delovnega prava je v Sloveniji zagotovo najpomembnejši pravni vir Zakon o delovnih 

razmerjih. Spremljevalec delovnih razmerij so tudi spori. Govorimo o sporih, ki jim pravni 

red daje značaj pravnega spora (Novak 2004, 23). Zato tudi morajo biti rešeni po predpisanem 

postopku in pred določenimi pristojnimi organi (Novak 2004, 72). 

Konflikti so neizogiben pojav v delovnem okolju katere koli organizacije. Nastanejo na 

primer zaradi razlik zaposlenih v željah, stališčih, znanju, zaznavanju. Prevladuje mnenje, da 

so spori oziroma konflikti razlog za nesoglasja ali prepire. V resnici je vzrok v nesposobnosti 

konstruktivnega reševanja konfliktov (Lamovec 1993, 61). Neustrezno upravljanje konfliktov 

negativno vpliva na počutje zaposlenih in le-ti zaznavajo takšno delovno klimo kot negativno. 

Zato je potrebno, da ohranimo nadzor nad samim seboj. Predvsem je pomembno, ali se je 

vodja sposoben pravilno odzvati na čustvene reakcije zaposlenih. Ključ do prepoznavanja in 

obvladovanja svojih reakcij in reakcij zaposlenih je čustvena inteligenca. Kot pravi Vuković 

Tomaževič (2001), gre na prvi pogled pri izrazu čustvena inteligenca za nasprotje, ker 

inteligenco razumemo kot nekaj razumskega, čustva pa nasprotno. Vendar pa pri čustveni 

inteligenci ne gre samo za čustvovanje, ampak za sposobnost prepoznavanja in obvladovanja 

čustev ter spretnost ravnanja z ljudmi. Čustvena inteligenca je lahko tudi dejavnik dobre 

klime v organizaciji, saj če so v delovnem okolju urejeni medosebni odnosi, je tudi 

učinkovitost pri delu večja. Medosebni odnosi vplivajo tudi na zadovoljstvo zaposlenih. 

Zadovoljstvo zaposlenih je za vsako organizacijo bistvenega pomena. Samo zadovoljni 

zaposleni lahko uresničijo cilje svoje organizacije.  

Tako kot je treba znati upravljati s konflikti, je pomembno tudi znati motivirati ljudi in z njimi 

nedvoumno komunicirati, saj le z dobro komunikacijo lahko rešimo še tako zapletene 

konflikte in tako ohranimo dobre odnose. Motiviranost zaposlenih krepi tudi ustrezna vizija 

organizacije. Vizija je povezana s cilji organizacije, le-te pa izpeljemo iz poslanstva. 

Kako zaposleni strokovni delavci v splošnih knjižnicah Slovenije doživljajo svoje delovno 

okolje, smo ugotavljali z raziskavo in rezultati te raziskave so odraz subjektivnih ocen 

udeležencev raziskave. Izpostaviti želimo, da namen te raziskave ni zgolj pridobitev 

statističnih podatkov za analizo, temveč tudi pridobitev osebnih komentarjev s strani 

anketirancev, ki odražajo njihov osebni pogled na njihovo delovno okolje. Zato tudi anketa 

namenoma sprašuje o osebni oceni. Želeli smo namreč dobiti celosten pogled na problem, 

povezan s konflikti na delovnem mestu v knjižnici. Sodelujoči v raziskavi so napisali tako 

pozitivne kot negativne stvari, iz česar lahko razberemo, katere stvari vidijo anketiranci kot 

koristne za delo in katere se jim zdijo slabe. Tako so na primer kot predlog za izboljšanje 

konfliktnega stanja navedli, da če bi bilo s strani vodstva manj pritiska s povsem 
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nepotrebnimi časovno omejenimi birokratskimi zadevami, bi bilo med zaposlenimi vzdušje 

bolj sproščeno in manj konfliktov.  

Kot odgovor na vprašanje, če želijo h konfliktom in njihovim rešitvam kaj dodati, so se 

sodelujoči v raziskavi kar razpisali. Želijo si jasne in predvsem razumljive komunikacije 

nadrejenega ter jasnih navodil za izvajanje nalog. Klima v knjižnicah je po odgovorih sodeč 

ponekod negativna, kajti vrednote so razkrojene. Drugod vzdržujejo pozitivno, prijetno in 

nekonfliktno klimo in če pride do nesoglasja, ga na miren način s pogovorom rešijo. 

Zaposleni pogrešajo možnost, da bi se lahko pritožili zaradi slabega ozračja, pogostih 

konfliktov in mobinga tudi izven njihove delovne organizacije, v primeru, da v sami 

organizaciji problemov ni možno urediti.  

Zaposleni se zavedajo velike vloge direktorja oziroma vodje pri reševanju konfliktov, zato  ne 

razumejo njegove pogoste odsotnosti. Prav tako se zavedajo, da je direktor tisti, ki ustvarja 

“pravo” klimo in da je slab direktor uničevalna sila. Menijo, da se direktor ne bi smel 

distancirati od nerazrešenih stvari. Želijo si umirjeno predstavitev različnih pogledov in da se 

konflikt reši s kompromisom. Obrekovanje, blatenje dobrega imena, posmehovanje, socialna 

izolacija posameznika, pikolovsko iskanje napak, izpostavljanje vsake najmanjše napake, 

omalovaževanje dela posameznika so označili kot subtilne metode, ki se pojavljajo v 

konfliktih. Dodali so še, da pravilnik o mobingu v praksi ne pomaga.  

Anketiranci poznajo tudi pozitivne strani konfliktov, saj so navedli, da so konflikti potrebni, 

ker vodijo k napredku. Napačno ravnanje zaposlenih vidijo v tem, da se raje umaknejo kot pa, 

da bi stopili na stran tistega, ki želi stvari spremeniti na bolje, in na tak način zmagujejo 

brezčutni.   

Ponekod se vlečejo nerešeni konflikti že nekaj let in vzamejo ogromno časa in energije, 

preden izboljšajo medsebojne odnose v kolektivu. Vzrok zanje je bil zdaj že bivši direktor, ki 

se je izkazal za samovoljnega in neprimernega vodjo. 

Današnje razmere v okolju knjižnic se hitro spreminjajo in terjajo drugačne pristope k 

organizaciji dela, prav tako hiter razvoj tehnologije zahteva nadgrajevanje znanja in knjižnice 

se morajo znati prilagajati hitrim spremembam, za kar potrebujejo profesionalen kader, ki 

obvladuje stroko in informacijska orodja. Anketiranci menijo, da bi v knjižnicah morali delati 

široko razgledani ljudje brez predsodkov. Moti jih, da nekateri zaposleni na delovnem mestu 

zapravljajo čas za facebook in pisanje seminarskih nalog svojim otrokom.  

Iz opravljene raziskave lahko potrdimo, da je preučevanje medosebnih odnosov na delovnem 

mestu pomembno, ker le-ti vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, izpolnjevanje delovnih nalog 

in doseganje ciljev organizacije, hkrati pa so zelo pomembni za razvoj človekove osebnosti v 

socialnem, čustvenem in intelektualnem smislu (Lamovec 1993). Raziskovanje konfliktov, ki 

so del ali posledica medosebnih odnosov, je torej možno le v širšem kontekstu, saj je treba 
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preučiti veliko področij organizacije (na primer vodenje, komunikacijo, organizacijsko klimo 

in kulturo, motivacijo), psihologije in sociologije, in zato zelo kompleksno ter zapleteno. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Seznam splošnih knjižnic v Sloveniji, zajetih v raziskavo  

Priloga 2: Dopis anketirancem 

Priloga 3: Anketni vprašalnik 

Priloga 4: Dovoljenji avtorjev vprašalnika – Jack G. Montgomery in Eleanor I. Cook 

Priloga 5: Rezultati statistične analite s programom SPSS  

Priloga 6: Sodno preveden vprašalnik 

 



 

 



Priloga 1 

 

Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška 9b, 1360 Vrhnika 

Goriška knjižnica Franceta Bevka, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica 

Knjižnica A. T. Linharta, Radovljica, Gorenjska cesta 27, 4240 Radovljica 

Knjižnica Bena Župančiča, Postojna, Trg padlih borcev 5, 6230 Postojna 

Knjižnica Brežice, Trg izgnancev 9b, 8250 Brežice 

Knjižnica Cirila Kosmača, Tolmin, Tumov drevored 6, 5220 Tolmin 

Knjižnica Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj 

Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale 

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Tržič, Balos 4, 4290 Tržič, p.p. 65 

Knjižnica Dravograd, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd 

Knjižnica Frana Ksavra Meška, Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož 

Knjižnica Hrastnik, Trg Franca Kozarja 7, 1430 Hrastnik 

Knjižnica Ivana Potrča, Ptuj, Prešernova 33-35, 2250 Ptuj 

Knjižnica Ivana Tavčarja, Škofja Loka, Šolska ulica 6, 4221 Škofja Loka 

Knjižnica Josipa Vošnjaka, Slovenska Bistrica, Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica 

Knjižnica Jožeta Udoviča, Cerknica, Partizanska cesta 22, 1380 Cerknica 

Knjižnica Kočevje, Trg zbora odposlancev 26, 1330 Kočevje 

Knjižnica Ksaverja Meška, Slovenj Gradec, Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec 

Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško 

Knjižnica Lenart, Nikova ulica 9, 2230 Lenart 

Knjižnica Lendava – Konyvtar Lendva, Glavna ulica 12, 9220 Lendava 

Knjižnica Litija, Parmova 9, 1270 Litija 

Knjižnica Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec 

Knjižnica Makse Samsa, Ilirska Bistrica, Trg Maršala Tita 2, 6250 Ilirska Bistrica 

Knjižnica Medvode, Cesta komandanta Staneta 10, 1215 Medvode 

Knjižnica Mirana Jarca, Novo mesto, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto 

Knjižnica Pavla Golie, Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje 

Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61a, 2360 Radlje ob Dravi 

Knjižnica Ribnica, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica 

Knjižnica Rogaška Slatina, Celjska cesta 13, 3250 Rogaška Slatina 

Knjižnica Sevnica, Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica 

Knjižnica Šentjur, Mestni trg 5b, 3230 Šentjur 

Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah 

Knjižnica Toneta Seliškarja, Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje 

Knjižnica Velenje, Šaleška 21, 3320 Velenje 

Knjižnica Zagorje, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi 

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne, Na gradu 1, 2390 Ravne na Koroškem 

Kosovelova knjižnica, Sežana, Ulica Mirka Pirca 1, 6210 Sežana 

Lavričeva knjižnica, Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina 

Ljudska knjižnica Metlika, Cesta bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika 

http://www.ckv.si/
http://www.ng.sik.si/
http://www.rad.sik.si/
http://www.po.sik.si/
http://www.knjiznica-brezice.si/
http://www.tol.sik.si/
http://www.crn.sik.si/
http://www.knjiznica-domzale.si/
http://www.dbl-drustvo.si/knjiznica-trzic/
http://www.knjiznica.dravograd.net/
http://www.orm.sik.si/
http://www.hra.sik.si/
http://www.knjiznica-ptuj.si/
http://knjiznica-skofjaloka.si/
http://www.knjiznica-slov-bistrica.com/
http://www.kjuc.si/
http://www.knjiznica-kocevje.si/
http://www.sg.sik.si/
http://www.knjiznica-lasko.si/
http://www.lenart.sik.si/
http://www.knjiznica-lendava.si/
http://www.knjiznica-litija.si/
http://www.log.sik.si/indexx.html
http://www.knjiznica-ilb.si/
http://www.knjiznica-medvode.si/
http://www.nm.sik.si/si/
http://www.tre.sik.si/
http://www.knjiznica-radlje.si/
http://www.miklovahisa.si/knjiznica/
http://www.r-sl.sik.si/
http://www.knjiznica-sevnica.si/
http://www.sen.sik.si/
http://www.s-je.sik.si/
http://kts.trbovlje.si/
http://www.vel.sik.si/
http://www.zag.sik.si/
http://www.rav.sik.si/
http://www.sez.sik.si/new/
http://www.ajd.sik.si/
http://www.metlika.si/lkm/
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Mariborska knjižnica, Rotovški trg 2, 2000 Maribor 

Matična knjižnica Kamnik, Ljubljanska 1, 1240 Kamnik 

Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec 

Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva cesta 15, 1290 Grosuplje 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Ulica sv. Barbare 4-5, 5280 Idrija 

Mestna knjižnica Izola – Biblioteca civica di Isola, Osvobodilne fronte 15, 6310 Izola 

Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj 

Mestna knjižnica Ljubljana, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana 

Mestna knjižnica Piran – Biblioteca civica Pirano, Župančičeva 4, 6330 Piran 

Občinska knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona 

Občinska knjižnica Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice 

Osrednja knjižnica S. Vilharja – Biblioteca centr., Koper, Trg Brolo 1, 6000 Koper 

Osrednja knjižnica Celje, Muzejski trg 1a, 3000 Celje 

Osrednja knjižnica Mozirje, Hribernikova 1, 3330 Mozirje 

Pokrajinska in študijska knjižnica, Murska Sobota, Zvezna ulica 10, 9000 Murska Sobota 

Splošna knjižnica Ljutormer, Glavni trg 1, 9240 Ljutomer 

Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Mestni trg 4, Slovenske Konjice 

Valvasorjeva knjižnica, Krško, Cesta krških žrtev 26, 8270 Krško 

 

 

 

http://www.mb.sik.si/
http://www.kam.sik.si/
http://www.zal.sik.si/
http://www.gro.sik.si/
http://www.idr.sik.si/
http://www.izo.sik.si/
http://www.mkk.si/
http://www.mklj.si/
http://www.pir.sik.si/
http://www.lu-gradgona.si/knjiznica.htm
http://www.knjiznica-jesenice.si/news.php
http://www.kp.sik.si/
http://www.ce.sik.si/
http://www.knjiznica-mozirje.si/
http://www.ms.sik.si/
http://www.knjiznica-ljutomer.si/
http://www.knjiznica-slovenskekonjice.si/
http://www.knjiznica-krsko.si/
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA RAZISKAVO ORGANIZACIJSKE KLIME IN 

KONFLIKTOV NA DELOVNEM MESTU 

 

 

Spoštovani! 

 

Z anketo, ki je pred Vami, želimo ugotoviti, kako se počutite v organizaciji, kakšni so 

medosebni odnosi, skratka kako ocenjujete klimo v Vaši organizaciji in ali zaznavate 

na delovnem mestu konfliktne situacije. Anketni vprašalnik je povzet (in nekoliko 

prirejen za slovenske razmere) iz knjige Conflict Management for Libraries, ki jo je 

izdala ALA (Ameriško združenje knjižnic). URL spletne strani, kjer se nahaja anketni 

vprašalnik, je spodaj. Odgovore na vprašanja podajte v skladu z navodili, podanimi 

pri vsakem posameznem vprašanju, do 22. maja 2016. 

 

Sodelovanje je anonimno. Dobljene rezultate bomo uporabili pri izdelavi magistrske 

naloge z naslovom Pogosti vzroki konfliktov na delovnem mestu v splošnih knjižnicah 

na Fakulteti za management v Kopru. Rezultati ankete bodo uporabljeni za prikaz 

celovite slike, ne pa pogledov posameznikov.  

Rezultati ankete Vam bodo na Vašo željo tudi v pogled. 

 

Prosim kliknite:     https://www.1ka.si/a/96077 

 

Hvala Vam za čas in pozornost, ki ste ju namenili odgovorom. 

 

Breda Bizjak, univ. dipl. bibl.  

 

https://www.1ka.si/a/96077


 

 



Priloga 3 

 

Demografski podatki 

 

Obkrožite, prosim, ustrezen odgovor. 

 

I. SPOL 

a.  Moški  b.  Ženski 

 

II. STAROST 

a.  20–29 b.  30–39 c.  40–49 d.  50–59  e.  več kot 60 

 

III. IZOBRAZBA       

a.  Srednja izobrazba 

b.  Višješolska izobrazba 

c.  Visokošolska strokovna izobrazba 

d   Univerzitetna izobrazba 

e.  Podiplomska izobrazba – specializacija po visoki strokovni šoli 

f.   Podiplomska izobrazba – specializacija po univerzitetni izobrazbi 

g.  Podiplomska izobrazba – magisterij bolonski 

h.  Podiplomska izobrazba – magisterij znanosti 

i.   Podiplomska izobrazba – doktorat 

 

IV. LETA DELOVNE DOBE V KNJIŽNICI     

a.  1–10  b.  11–20  c.  21–30  d.  več kot 30 

 

V.  VAŠE DELOVNO MESTO V ORGANIZACIJI/KNJIŽNICI        

a. Direktor/ica  

b. Vodja enote  

c. Vodja oddelka   

d. Knjižničar/ka 

 

VI. VAM VAŠE DELOVNO MESTO OMOGOČA, DA SPREJEMATE ODLOČITVE? 

a.   Da   b.   Ne                                                       
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Splošno o delovnem mestu 

 

Obkrožite, prosim, ustrezen odgovor. 

 

I. ZAKAJ STE BILI SPREJETI NA DELOVNO MESTO? 

a.  Izobrazba 

b.  Izkušnje za zahtevano delovno mesto 

c.  Izkušnje v vodenju 

d.  Drugo (prosim opredelite) _______________________________________ 

 

II. ZAKAJ JE BIL NA DELOVNO MESTO SPREJET VAŠ NADREJENI/A? 

a.  Izobrazba 

b.  Izkušnje v vodenju 

c.  Drugo (prosim opredelite) _______________________________________ 

d.  Ne vem 

 

III. ČE DELATE KOT VODJA ODGOVORITE NA VPRAŠANJA OD a DO h. (ČE NE DELATE 

KOT  VODJA, PRESKOČITE NA VPRAŠANJI i IN j.) 

a.  Ste zadovoljni z delom, ki ga opravljate?  

1.  Da  2.  Ne  3.  Delno 

 

b.  Vas direktor podpira pri vašem vodenju?  

1.  Da  2.  Ne  3.  Delno 

 

c.  Lahko ustrezno komunicirate z nadrejenim?      

1.  Da  2.  Ne  3.  Delno 

 

d.  Vam vaši podrejeni kot vodji zaupajo? 

1.  Da  2.  Ne  

 

e.  Ste na delovnem mestu ustvarjalni in uvajate spremembe? 

1.  Da  2.  Ne 

 

f.  Ali vaši nadrejeni cenijo vaše delo? 

1.  Da  2.  Ne   

 

g.  Ali vaši sodelavci cenijo vaše delo? 

1.  Da  2.  Ne   
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h.  Ali vaši podrejeni cenijo vaše delo? 

1.  Da  2.  Ne   

 

i.  Ste zadovoljni s sodelovanjem s sodelavci (s temi, ki delate na enaki stopnji)? 

1.  Da  2.  Ne   

 

j.  Ste zadovoljni s svojim profesionalnim življenjem? 

1.  Da  2.  Ne   

 

IV. KLIMA V VAŠI ORGANIZACIJI/KNJIŽNICI 

a.  Se v vaši organizaciji zavzeto delo in pobude cenijo? 

1.  Da  2.  Ne  3.  Delno 

 

b.  Obstaja med zaposlenimi tovarištvo? 

1.  Da  2.  Ne  3.  Delno 

 

c.  Kakšno vlogo ima v vašem življenju politika organizacije? (Obkrožite vse možne 

odgovore.)   

1.  Igra veliko vlogo v mojem življenju. 

2.  Ima pozitiven vpliv na moje življenje. 

3.  Ima negativen vpliv na moje življenje. 

4.  Drugo 

 

d.  Opredelite na splošno organizacijsko klimo na vašem delovnem mestu. 

1.  Pozitivna 

2.  Negativna 

3.  Nevtralna 

4.  Drugo 

 

e.  Kako bi natančneje opredelili to klimo? 

1.  Spodbudno 

2.  Prijazno 

3.  Razdvojeno 

4.  Jezno 

5.  Paranoično 

6.  Ustrahovalno 

7.  Borbeno 

8.  Frustrirajočo 

9.  Povejte s svojimi besedami: _______________________________ 
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f.  Kakšno vlogo ima direktor oz. vodja pri ustvarjanju in vzdrževanju te klime? 

1.  Pozitivno vlogo 

2.  Negativno vlogo 

3.  Nevtralno vlogo 

4.  Dvoumno vlogo 

5.  Povejte s svojimi besedami: ______________________________ 

 

 

 

Konflikti na delovnem mestu 

 

I.  ALI SO NA VAŠEM DELOVNEM MESTU PRISOTNI KONFLIKTI?   

a.   Zelo pogosto 

b.   Pogosto 

c.   Ne pogosto 

d.   Nikoli     

 

II.  KDO JE PO NAVADI VPLETEN V KONFLIKTE? (Označite s števili od 1 do 5: pri čemer 

tiste, ki se največkrat pojavljajo označite s številko 1, tiste, ki se najmanjkrat pojavljajo pa s 

številko 5.)  
 

a.  Direktor proti vodji enote oz. oddelka   Rang  ____________ 

b.  Vodja enote oz. oddelka proti knjižničarju  Rang  ____________ 

c.  Direktor proti knjižničarju/ki    Rang  ____________ 

d.  Knjižničar proti knjižničarju    Rang  ____________ 

e.  Drugo (prosim opredelite) _______________________________________ 

 

III.  ALI SE PROBLEMI IZ VAŠEGA OSEBNEGA ŽIVLJENJA ALI OSEBNEGA ŽIVLJENJA 

DRUGIH, KDAJ ODRAŽAJO NA DELOVNEM MESTU? 

a.  Zelo pogosto 

b.  Pogosto 

c.  Ne pogosto 

d.  Nikoli 

 

IV. KAKO VPLIVAJO OSEBNI PROBLEMI NA DELOVNO MESTO? 

a.  Moteče 

b.  Vzamejo čas 

c.  Povzročajo konflikte 

d.  Povejte s svojimi besedami: ______________________________ 
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V. KATERE VRSTE KONFLIKTOV SE POJAVLJAJO V VAŠI ORGANIZACIJI? (Označite s 

števili od 1 do 5: pri čemer tiste, ki se največkrat pojavljajo označite s številko 1, tiste, ki se 

najmanjkrat pojavljajo pa označite s številko 5.)   

 

a.  Besedni spor       Rang  _________ 

b.  Kričanje        Rang  _________ 

c.  Pisna sporočila (vključujoč elektronsko pošto)   Rang  _________ 

d.  Tišina        Rang  _________ 

e.  Skupinsko prerekanje      Rang  _________ 

 

VI. JE BILO NA VAŠEM DELOVNEM MESTU KDAJ PRISOTNO TELESNO NASILJE? (Če 

ste odgovorili z NE, ste zaključili z reševanjem ankete oz. nadaljujte pri XIII. vprašanju. 

Če ste odgovorili z DA, nadaljujte z reševanjem ankete do vključno XIII. vprašanja.) 

a.  Da  b.  Ne 
 

VII.  KAKŠNE OBLIKE JE BILO TELESNO NASILJE? (Obkrožite vse možne odgovore.)  

a.  Telesni napad 

b.  Besedni obračun 

c.  Metanje predmetov 

d.  Drugo (prosim opredelite) _______________________________________ 

 

VIII. JE POSREDOVALA POLICIJA? 

a.  Da  b.  Ne 

 

IX. KATERE PRAVNE SANKCIJE SO BILE UPORABLJENE? 

a.  Aretacija  

b.  Sodni poziv 

c.  Drugo (prosim opredelite) _______________________________________ 

 

X. KAJ SE JE ZGODILO KOT REZULTAT VSEGA TEGA? (Povejte s svojimi besedami.) 
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XI. KDO JE POMAGAL PRI REŠITVI KONFLIKTA? (Obkrožite vse možne odgovore.) 

OCENITE UČINKOVITOST POMOČI PRI REŠEVANJU KONFLIKTA. (Označite s števili od 

1 do 6: pri čemer tiste, ki so najbolj učinkovite, označite s številko 1, tiste, ki se najmanj 

učinkovite, pa označite s številko 6.) 

 

1. Neposredno vpleteni     Rang  ___________ 

2. Vodja oddelka      Rang  ___________ 

3. Direktor       Rang  ___________ 

4. Svetovalci in mediatorji     Rang  ___________ 

5. Sodelavci na isti ravni      Rang  ___________ 

6. Drugo (prosim opredelite)     Rang  ___________ 

 

XII. NAVEDITE PREDLOG(E) ZA IZBOLJŠANJE KONFLIKTNEGA STANJA V VAŠI 

ORGANIZACIJI. 

 

XIII. ŽELITE H KONFLIKTOM ALI NJIHOVIM REŠITVAM KAJ DODATI? 
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Dear Ms. Bizjak, 

I have copied this response to Jack Montgomery, who is the co-author of our book.  

I have not had a chance to confer with Jack about your request, but I would like to suggest 

that if you wish to develop a similar instrument for your research, that you are welcome to 

pattern what you come up with based on ideas of from our questionnaire.  However, I would 

strongly suggest that you not copy it directly because it has some problems  you would not 

want to replicate.  Our questionnaire was administered via listserve distribution, without the 

aid of online survey tools such as Survey Monkey or Qualtrics.  We did not use an 

institutional research board to vet or review  our questionnaire and we also did not pretest it 

extensively.   The results we gathered were useful however, as we were looking for stories 

and experiences rather than quantitative data.   

Depending on what your thesis advisor and university requires, you will likely need to get 

your survey instrument approved before administering it.  You would do well to consider 

using an online survey tool such as Survey Monkey or similar to aid you in reviewing and 

managing the results.  Survey Monkey has a free version that is available.  However, your 

university may have a preferred tool they will expect you to use.  

Part of the learning process of developing a thesis and doing research is thinking carefully 

about what questions you want to ask and what answers you expect to get.  Simply copying 

our survey would shortchange that process.  Instead, you should consider our survey as a 

starting point to improve upon.  I appreciate that you were inspired by reading our book and 

wish to do similar research in your region.  I wish you much success.  

Attribution to our book would be appreciated.  Keep us posted and I hope Jack will respond 

with his own thoughts on the matter. 

  

Sincerely, 

Eleanor I. Cook  
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Good morning,  This is Jack Montgomery.  I have no abjections to your using our survey for 

your research.   Eleanor has given some good advice on this matter as well.  Our survey pre-

dates "Survey Monkey" or we would have probably used it as well. 

 

I remember spending hours and hours compiling the data and a tool like "Survey Monkey" 

could save you some time.  One curious aspect of the survey was the number of letters and 

emails we received in addition to the survey.  Many contained heartfelt accounts of 

workplace conflict.  While I did use quotes from these letters, I was very careful to protect 

the confidentiality of the author.  This is very sensitive material and so I numbered the 

letters as well as the surveys and used the number as an identifier. 

 

Best of luck with your research and let me know if I can assist you further. 

 

Sincerely, 

 

Professor Jack G. Montgomery, Coordinator, Collection Services 

Cravens Library 304, Western Kentucky University Libraries 

1906 College Heights Blvd, #11067 

Bowling Green, Kentucky 42101-1067 
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Frequencies 
 
[DataSet1] \\tsclient\C\SPSS datoteke\anketa_knjiznica.sav 

 

Frequency Table 
 I. SPOL 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid moški 24 11,3 11,3 11,3 

ženski 189 88,7 88,7 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
 II. STAROST 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 20-29 let 9 4,2 4,2 4,2 

30-39 let 66 31,0 31,0 35,2 

40-49 let 63 29,6 29,6 64,8 

50-59 let 72 33,8 33,8 98,6 

več kot 60 let 3 1,4 1,4 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
 Izobrazba (4 skupine). 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid srednja izobrazba 26 12,2 12,2 12,2 

višješolska in 
visokošolska izobrazba 42 19,7 19,7 31,9 

univerzitetna izobrazba 123 57,7 57,7 89,7 

podiplomska izobrazba 22 10,3 10,3 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
 III. IZOBRAZBA (vse skupine). 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 26 12,2 12,2 12,2 

2 32 15,0 15,0 27,2 

3 10 4,7 4,7 31,9 

4 123 57,7 57,7 89,7 

5 1 ,5 ,5 90,1 

6 1 ,5 ,5 90,6 

7 3 1,4 1,4 92,0 

8 15 7,0 7,0 99,1 

9 2 ,9 ,9 100,0 

Total 213 100,0 100,0   
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IV. LETA DELOVNE DOBE V KNJIŽNICI 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1-10 let 69 32,4 32,4 32,4 

11-20 let 59 27,7 27,7 60,1 

21-30 let 47 22,1 22,1 82,2 

več kot 30 let 38 17,8 17,8 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
 V.  VAŠE DELOVNO MESTO V ORGANIZACIJI/KNJIŽNICI 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid direktor 20 9,4 9,4 9,4 

vodja enote 20 9,4 9,4 18,8 

vodja oddelka 30 14,1 14,1 32,9 

knjižničar 143 67,1 67,1 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
 Delovno mesto (2 skupini). 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid direktor, vodja enote, 
vodja oddelka 70 32,9 32,9 32,9 

knjižničar 143 67,1 67,1 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
VI. VAM VAŠE DELOVNO MESTO OMOGOČA, DA SPREJEMATE ODLOČITVE? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 171 80,3 80,3 80,3 

ne 42 19,7 19,7 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
 I. ZAKAJ STE BILI SPREJETI NA DELOVNO MESTO? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid izobrazba 74 34,7 40,7 40,7 

izkušnje za zahtevano 
delovno mesto 82 38,5 45,1 85,7 

izkušnje v vodenju 6 2,8 3,3 89,0 

drugo 20 9,4 11,0 100,0 

Total 182 85,4 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Total 213 100,0     
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Drugo (prosim opredelite) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -1 1 ,5 ,5 ,5 

-2 162 76,1 76,1 76,5 

-3 31 14,6 14,6 91,1 

 ne vem 1 ,5 ,5 91,5 

 Nova dejavnost 
Informacijski servis Borza 
dela 

1 ,5 ,5 92,0 

bil najbolj ustrezen 
kandidat 1 ,5 ,5 92,5 

izobrazba + izkušnje 1 ,5 ,5 93,0 

izobrazba in izkušnje 1 ,5 ,5 93,4 

izobrazba, izpolnjevanje 
pogojev in izkušnje 1 ,5 ,5 93,9 

javna dela 1 ,5 ,5 94,4 

Nadomeščanje porodniške 
in pozneje prosto delovno 
mesto, ker je sodelovka 
bila odpuščena 

1 ,5 ,5 94,8 

nadomeščanje, že več let 
1 ,5 ,5 95,3 

ne vem 1 ,5 ,5 95,8 

nimam pojma 1 ,5 ,5 96,2 

potrebovali so študenta za 
pomoč, kasneje pa se je, 
na mojo srečo, sprostilo 
delovno mesto (odhod v 
pokoj) 

1 ,5 ,5 96,7 

prerazporeditev 1 ,5 ,5 97,2 

prosto delovno mesto 1 ,5 ,5 97,7 

Sposobnost 1 ,5 ,5 98,1 

upokojitev delavca 1 ,5 ,5 98,6 

vse skupaj 2 ,9 ,9 99,5 

zaposlitve med zavodi 1 ,5 ,5 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
 II. ZAKAJ JE BIL NA DELOVNO MESTO SPREJET VAŠ NADREJENI/A? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid izobrazba 49 23,0 26,9 26,9 

izkušnje v vodenju 53 24,9 29,1 56,0 

drugo 26 12,2 14,3 70,3 

ne vem 54 25,4 29,7 100,0 

Total 182 85,4 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Total 213 100,0     
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Drugo (prosim opredelite): 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -1 3 1,4 1,4 1,4 

-2 156 73,2 73,2 74,6 

-3 31 14,6 14,6 89,2 

? 1 ,5 ,5 89,7 

anketo izpolnjujem 
direktorica 1 ,5 ,5 90,1 

da smo lahko odslovili 
prejšnjo nadrejeno 1 ,5 ,5 90,6 

edina prijava in tudi 
ustrezala razpisnim 
pogojem 

1 ,5 ,5 91,1 

Ker je sprejel povabilo, 
da bi bil vodja 1 ,5 ,5 91,5 

ker tako pač je 1 ,5 ,5 92,0 

ker teh del in nalog ni 
želel opravljati nihče 1 ,5 ,5 92,5 

kompatibilnost z 
direktorjem 1 ,5 ,5 93,0 

kriteriji ustanovitelja 1 ,5 ,5 93,4 

moj nadrejeni je svet 
zavoda 1 ,5 ,5 93,9 

ni nadrejenega 1 ,5 ,5 94,4 

nimam nadrejenega 2 ,9 ,9 95,3 

Njegov interes 1 ,5 ,5 95,8 

poznanstvo 1 ,5 ,5 96,2 

prijava na razpis 1 ,5 ,5 96,7 

primerne osebnostne 
lastnosti 1 ,5 ,5 97,2 

razpis 1 ,5 ,5 97,7 

Sposobnost vodenja, 
izkušnje 1 ,5 ,5 98,1 

ustrezal zahtevam 
ustanovitelja 1 ,5 ,5 98,6 

veze in poznanstva 1 ,5 ,5 99,1 

začel kot študent, nato 
zaposlen 1 ,5 ,5 99,5 

zaradi politične funkcije 
v občini 1 ,5 ,5 100,0 

Total 213 100,0 100,0   
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Ste zadovoljni z delom, ki ga opravljate? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 35 16,4 81,4 81,4 

ne 2 ,9 4,7 86,0 

delno 6 2,8 14,0 100,0 

Total 43 20,2 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Preskok (if) 139 65,3     

Total 170 79,8     

Total 213 100,0     

 
 Vas direktor podpira pri vašem vodenju? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 32 15,0 74,4 74,4 

ne 2 ,9 4,7 79,1 

delno 9 4,2 20,9 100,0 

Total 43 20,2 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Preskok (if) 139 65,3     

Total 170 79,8     

Total 213 100,0     

 
 Lahko ustrezno komunicirate z nadrejenim? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 31 14,6 72,1 72,1 

ne 2 ,9 4,7 76,7 

delno 10 4,7 23,3 100,0 

Total 43 20,2 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Preskok (if) 139 65,3     

Total 170 79,8     

Total 213 100,0     

 
 Vam vaši podrejeni kot vodji zaupajo? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 42 19,7 97,7 97,7 

ne 1 ,5 2,3 100,0 

Total 43 20,2 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Preskok (if) 139 65,3     

Total 170 79,8     

Total 213 100,0     
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Ste na delovnem mestu ustvarjalni in uvajate spremembe? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 41 19,2 95,3 95,3 

ne 2 ,9 4,7 100,0 

Total 43 20,2 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Preskok (if) 139 65,3     

Total 170 79,8     

Total 213 100,0     

 
 Ali vaši nadrejeni cenijo vaše delo? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 36 16,9 83,7 83,7 

ne 7 3,3 16,3 100,0 

Total 43 20,2 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Preskok (if) 139 65,3     

Total 170 79,8     

Total 213 100,0     

 
 Ali vaši sodelavci cenijo vaše delo? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 37 17,4 86,0 86,0 

ne 6 2,8 14,0 100,0 

Total 43 20,2 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Preskok (if) 139 65,3     

Total 170 79,8     

Total 213 100,0     

 
 Ali vaši podrejeni cenijo vaše delo? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 38 17,8 88,4 88,4 

ne 5 2,3 11,6 100,0 

Total 43 20,2 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Preskok (if) 139 65,3     

Total 170 79,8     

Total 213 100,0     
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Ste zadovoljni s sodelovanjem s sodelavci (s temi, ki delate na enaki stopnji)? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 90 42,3 74,4 74,4 

ne 31 14,6 25,6 100,0 

Total 121 56,8 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Preskok (if) 61 28,6     

Total 92 43,2     

Total 213 100,0     

 
 Ste zadovoljni s svojim profesionalnim življenjem? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 90 42,3 74,4 74,4 

ne 31 14,6 25,6 100,0 

Total 121 56,8 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Preskok (if) 61 28,6     

Total 92 43,2     

Total 213 100,0     

 
 Se v vaši organizaciji zavzeto delo in pobude cenijo? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 75 35,2 41,2 41,2 

ne 26 12,2 14,3 55,5 

delno 81 38,0 44,5 100,0 

Total 182 85,4 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Total 213 100,0     

 
 Obstaja med zaposlenimi tovarištvo? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 85 39,9 46,7 46,7 

ne 28 13,1 15,4 62,1 

delno 69 32,4 37,9 100,0 

Total 182 85,4 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Total 213 100,0     

 
 
  



Priloga 5 

 

Kakšno vlogo ima v vašem življenju politika organizacije? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid veliko vlogo 50 23,5 27,5 27,5 

pozitiven vpliv 74 34,7 40,7 68,1 

negativen vpliv 25 11,7 13,7 81,9 

drugo 33 15,5 18,1 100,0 

Total 182 85,4 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Total 213 100,0     

 
 Opredelite na splošno organizacijsko klimo na vašem delovnem mestu. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid pozitivna 84 39,4 46,2 46,2 

negativna 36 16,9 19,8 65,9 

nevtralna 55 25,8 30,2 96,2 

drugo 7 3,3 3,8 100,0 

Total 182 85,4 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Total 213 100,0     

 
 Kako bi natančneje opredelili to klimo? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid spodbudno 46 21,6 25,3 25,3 

prijazno 43 20,2 23,6 48,9 

razdvojeno 52 24,4 28,6 77,5 

jezno 2 ,9 1,1 78,6 

paranoično 5 2,3 2,7 81,3 

ustrahovalno 6 2,8 3,3 84,6 

borbeno 1 ,5 ,5 85,2 

frustrijajočo 8 3,8 4,4 89,6 

povedano s svojimi 
besedami 19 8,9 10,4 100,0 

Total 182 85,4 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Total 213 100,0     
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Povejte s svojimi besedami: 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -2 163 76,5 76,5 76,5 

-3 31 14,6 14,6 91,1 

bolj kot ne so vsi tiho, da 
imajo mir in hodijo v službo 
po plačo 

1 ,5 ,5 91,5 

brez reda 1 ,5 ,5 92,0 

klima je rezultat kulture, 
kultura je vzrok, klima 
posledica. In ker ne štima 
kultura, je temu primerna 
tudi klima. 

1 ,5 ,5 92,5 

Manipulativno 2 ,9 ,9 93,4 

mešano 1 ,5 ,5 93,9 

Mešano 1 ,5 ,5 94,4 

moje prizadevanje za 
spodbudno klimo je 
večinoma uspešno, večkrat 
pa sem razdvojena zaradi 
skupnih odločitev 
organizacije, Če so 
odločitve sprejete na 
podlagi večine glasov, moj 
glas pa ni bil med to večino 

1 ,5 ,5 94,8 

omalovaževalno 1 ,5 ,5 95,3 

ponižujočo 1 ,5 ,5 95,8 

razpuščeno, brez jasnih 
pravil 1 ,5 ,5 96,2 

raztreseno 1 ,5 ,5 96,7 

s podrejenimi prijazno, 
spodbudno, z nadrejenimi 
razdvojeno 

1 ,5 ,5 97,2 

Slabo 1 ,5 ,5 97,7 

Tekmovalno 1 ,5 ,5 98,1 

Trenutno še v tranziciji 1 ,5 ,5 98,6 

Včasih se spreminja iz 
minute v minuto 1 ,5 ,5 99,1 

zabavno 1 ,5 ,5 99,5 

zavisti, laži, sprenevedanja, 
prikrivanja, nepoštenosti na 
pretek, poleg tega jeza, 
ustrahovanje, paranoja, 
neiskrenost, privilegiji, strah 
za stolčke 

1 ,5 ,5 100,0 

Total 213 100,0 100,0   
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Kakšno vlogo ima direktor oz. vodja pri ustvarjanju in vzdrževanju te klime? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid pozitivno 80 37,6 44,0 44,0 

negativno 18 8,5 9,9 53,8 

nevtralno 26 12,2 14,3 68,1 

dvoumno 49 23,0 26,9 95,1 

povedano s svojimi 
besedami 9 4,2 4,9 100,0 

Total 182 85,4 100,0   

Missing Prekinjeno 31 14,6     

Total 213 100,0     

 
 Povejte s svojimi besedami: 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -1 1 ,5 ,5 ,5 

-2 173 81,2 81,2 81,7 

-3 31 14,6 14,6 96,2 

ni kos svoji vlogi 1 ,5 ,5 96,7 

novi direktor ima pozitivno 
vlogo ampak je komaj 
nekaj mesecev na tem 
delovnem mestu, prejšnji je 
pa 10 let imel pogubno 
vlogo na kolektiv in vzdušje 
v njem. 

1 ,5 ,5 97,2 

s kulturo ustvarja klimo 1 ,5 ,5 97,7 

sama mislim, da pozitivno 
1 ,5 ,5 98,1 

se trudim, da pozitivno 1 ,5 ,5 98,6 

usmerjevalno 1 ,5 ,5 99,1 

včasih so prikriti slabi 
nameni močnejši, poleg 
tega so plačni sistem, 
nezmožnost nagrajevanja 
ali ukrepanja ter 
uravnilovka tisti, ki slabijo 
pozicijo vodje 

1 ,5 ,5 99,5 

zelo zelo negativno 1 ,5 ,5 100,0 

Total 213 100,0 100,0   
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I.  ALI SO NA VAŠEM DELOVNEM MESTU PRISOTNI KONFLIKTI? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid zelo pogosto 5 2,3 3,4 3,4 

pogosto 38 17,8 25,7 29,1 

ne pogosto 102 47,9 68,9 98,0 

nikoli 3 1,4 2,0 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     

 
 Direktor proti vodji enote oz. oddelka 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid največkrat 22 10,3 14,9 14,9 

"2" 21 9,9 14,2 29,1 

"3" 19 8,9 12,8 41,9 

"4" 25 11,7 16,9 58,8 

najmanjkrat 61 28,6 41,2 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     

 
 Vodja enote oz. oddelka proti knjižničarju 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid največkrat 22 10,3 14,9 14,9 

"2" 20 9,4 13,5 28,4 

"3" 25 11,7 16,9 45,3 

"4" 33 15,5 22,3 67,6 

najmanjkrat 48 22,5 32,4 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     

 
 Direktor proti knjižničarju/ki 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid največkrat 19 8,9 12,8 12,8 

"2" 19 8,9 12,8 25,7 

"3" 22 10,3 14,9 40,5 

"4" 37 17,4 25,0 65,5 

najmanjkrat 51 23,9 34,5 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     
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Knjižničar proti knjižničarju 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid največkrat 31 14,6 20,9 20,9 

"2" 24 11,3 16,2 37,2 

"3" 34 16,0 23,0 60,1 

"4" 35 16,4 23,6 83,8 

najmanjkrat 24 11,3 16,2 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     

 
 Drugo (prosim opredelite) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid največkrat 38 17,8 25,7 25,7 

"2" 14 6,6 9,5 35,1 

"3" 17 8,0 11,5 46,6 

"4" 9 4,2 6,1 52,7 

najmanjkrat 70 32,9 47,3 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     

 
 Drugo (prosim opredelite) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -1 75 35,2 35,2 35,2 

-3 65 30,5 30,5 65,7 

 nimam odgovora 1 ,5 ,5 66,2 

/ 5 2,3 2,3 68,5 

??? 1 ,5 ,5 69,0 

0 1 ,5 ,5 69,5 

Člani proti knjižničarjem 
1 ,5 ,5 70,0 

Direktna nadrejena 1 ,5 ,5 70,4 

direktor proti sindikatu 1 ,5 ,5 70,9 

direktor se izogiba, stopi 
stran ko nastanejo 
problemi 

1 ,5 ,5 71,4 

ena izmena proti drugi 1 ,5 ,5 71,8 

karakterno močnejši proti 
šibkemu 1 ,5 ,5 72,3 

KNJIŽNIČAR PROTI 
DIREKTORJU 1 ,5 ,5 72,8 

knjižničar-stranke 1 ,5 ,5 73,2 

knjižničar bralec 1 ,5 ,5 73,7 

knjižničar proti bralcu ali 
obratno 1 ,5 ,5 74,2 
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knjižničar proti direktorju 
3 1,4 1,4 75,6 

Knjižničar proti direktorju 
1 ,5 ,5 76,1 

knjižničar proti uporabniku 
2 ,9 ,9 77,0 

knjižničar proti uporabniku 
knjižnice 1 ,5 ,5 77,5 

knjižničar uporabnik 1 ,5 ,5 77,9 

knjižničarji proti vodstvu 
1 ,5 ,5 78,4 

knjižničarji proti novincem 
1 ,5 ,5 78,9 

koflikti med vsemi 
zaposlenimi 1 ,5 ,5 79,3 

mešane relacije 1 ,5 ,5 79,8 

mladi proti starim 1 ,5 ,5 80,3 

ne 1 ,5 ,5 80,8 

Ne 1 ,5 ,5 81,2 

ne vem 1 ,5 ,5 81,7 

negativci v službi 1 ,5 ,5 82,2 

nesposoben direktor/ica 1 ,5 ,5 82,6 

ni drugega 3 1,4 1,4 84,0 

ni drugih konfliktov 1 ,5 ,5 84,5 

nihče 1 ,5 ,5 85,0 

nimam druge opredelitve 1 ,5 ,5 85,4 

nimam ničesar 1 ,5 ,5 85,9 

nimam pripomb 1 ,5 ,5 86,4 

obiskovalci 1 ,5 ,5 86,9 

podrejeni proti vodji 1 ,5 ,5 87,3 

posredno vsi zaposleni 1 ,5 ,5 87,8 

pri nas je prejšnji direktor 
namenoma ustvarjal 
razdor med delavci, novi 
pa deluje povezovalno in 
pozitivno. 

1 ,5 ,5 88,3 

računovodka proti 
knjižničarjem 1 ,5 ,5 88,7 

skupine po oddelkih 1 ,5 ,5 89,2 

Sodelavci med sabo 
zaradi konfliktov, ki jih je 
povzročilo prejšnje 
vodstvo. 

1 ,5 ,5 89,7 

stare zamere 1 ,5 ,5 90,1 

stranka proti knjižničarju 
1 ,5 ,5 90,6 

stranke proti knjižničarju 
1 ,5 ,5 91,1 

tajništvo, kadrovniki proti 
knjižničarjem 1 ,5 ,5 91,5 

uporabnik 1 ,5 ,5 92,0 

uporabnik knjižničar 1 ,5 ,5 92,5 

Uporabnik knjižnice proti 
knjižničarju 1 ,5 ,5 93,0 
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uporabnik zaposleni 1 ,5 ,5 93,4 

uporabniki 2 ,9 ,9 94,4 

več knjižničarjev proti 
enemu knjižničarju 1 ,5 ,5 94,8 

vodja enote proti direktorju 
1 ,5 ,5 95,3 

Vodja nabave proti vsem 1 ,5 ,5 95,8 

vodja proti vodji 2 ,9 ,9 96,7 

vodja službe proti vodji 
druge službe 1 ,5 ,5 97,2 

vodja/vodja 1 ,5 ,5 97,7 

vodje med sabo 1 ,5 ,5 98,1 

vodje oddelkov- Nabava in 
obdelava 1 ,5 ,5 98,6 

vsi strokovni delavci 1 ,5 ,5 99,1 

z župani občin 1 ,5 ,5 99,5 

zaposleni proti vodji 
oziroma direktorju 1 ,5 ,5 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
 

Descriptives 
 
[DataSet1] \\tsclient\C\SPSS datoteke\anketa_knjiznica.sav 

 

 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Direktor proti vodji enote 
oz. oddelka 148 1 5 3,55 1,504 

Vodja enote oz. oddelka 
proti knjižničarju 148 1 5 3,44 1,439 

Direktor proti 
knjižničarju/ki 148 1 5 3,55 1,406 

Knjižničar proti 
knjižničarju 148 1 5 2,98 1,378 

Valid N (listwise) 148         
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Frequencies 
 
[DataSet1] \\tsclient\C\SPSS datoteke\anketa_knjiznica.sav 

 

Frequency Table 
 
III.  ALI SE PROBLEMI IZ VAŠEGA OSEBNEGA ŽIVLJENJA ALI OSEBNEGA ŽIVLJENJA DRUGIH, KDAJ 
ODRAŽAJO NA DELOVNEM MESTU? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid zelo pogosto 4 1,9 2,7 2,7 

pogosto 34 16,0 23,0 25,7 

ne pogosto 92 43,2 62,2 87,8 

nikoli 18 8,5 12,2 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     

 
 IV. KAKO VPLIVAJO OSEBNI PROBLEMI NA DELOVNO MESTO? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid moteče 57 26,8 38,5 38,5 

vzamejo čas 58 27,2 39,2 77,7 

povzročajo konflikte 8 3,8 5,4 83,1 

povedano s svojimi 
besedami 25 11,7 16,9 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     

 
 Povejte s svojimi besedami: 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -2 123 57,7 57,7 57,7 

-3 65 30,5 30,5 88,3 

manj je sodelovanja, bolj se 
držim zase 1 ,5 ,5 88,7 

delam z manjšo vnemo 1 ,5 ,5 89,2 

delo je bolj naporno 1 ,5 ,5 89,7 

jih razrešimo 1 ,5 ,5 90,1 

ločim zasebno in službeno!! 
nikoli ne nosim svojih 
problemov s sabo!! 1 ,5 ,5 90,6 

na delavce so predvsem 
vplivali nemogoči odnosi v 
kolektivu in neprimerno 
vodenje, osebni problemi 
so postali problemi na 
delovnem mestu. 

1 ,5 ,5 91,1 
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ne smejo vplivati 1 ,5 ,5 91,5 

ne vplivajo 3 1,4 1,4 93,0 

ni vpliva 1 ,5 ,5 93,4 

Nič. 1 ,5 ,5 93,9 

obremenjujoče 1 ,5 ,5 94,4 

osebnega in poklicnega 
življenja ni mogoče ločiti. 
Če se psihično ali fizično 
počutiš slabo, pač tega ne 
moreš skriti ne doma ne v 
službi 

1 ,5 ,5 94,8 

popolnoma nič ne vplivajo, 
delo je profesionalno 
opravljeno. 

1 ,5 ,5 95,3 

poskušamo si medsebojno 
pomagati 1 ,5 ,5 95,8 

Raztresejo tistega, ki ima 
težave. 1 ,5 ,5 96,2 

se trudim, da ne vplivajo 1 ,5 ,5 96,7 

slabo razpoloženje 
posameznika 1 ,5 ,5 97,2 

terjajo veliko pogovora in 
razumevanja 1 ,5 ,5 97,7 

Upočasnijo proces dela. 1 ,5 ,5 98,1 

ustvarjajo napeto ozračje, 
nelagodje 1 ,5 ,5 98,6 

včasih o njih razmišljaš, a 
ne tako, da bi trpelo delo 1 ,5 ,5 99,1 

Zahtevajo usklajevanja 1 ,5 ,5 99,5 

zavirajo kreativnost 1 ,5 ,5 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
  
Besedni spor 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid največkrat 50 23,5 33,8 33,8 

"2" 23 10,8 15,5 49,3 

"3" 36 16,9 24,3 73,6 

"4" 24 11,3 16,2 89,9 

najmanjkrat 15 7,0 10,1 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     
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Kričanje 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid največkrat 20 9,4 13,5 13,5 

"2" 14 6,6 9,5 23,0 

"3" 13 6,1 8,8 31,8 

"4" 26 12,2 17,6 49,3 

najmanjkrat 75 35,2 50,7 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     

 
 Pisna sporočila (vključujoč elektronsko pošto) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid največkrat 25 11,7 16,9 16,9 

"2" 19 8,9 12,8 29,7 

"3" 26 12,2 17,6 47,3 

"4" 35 16,4 23,6 70,9 

najmanjkrat 43 20,2 29,1 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     

 
 Tišina 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid največkrat 30 14,1 20,3 20,3 

"2" 29 13,6 19,6 39,9 

"3" 26 12,2 17,6 57,4 

"4" 27 12,7 18,2 75,7 

najmanjkrat 36 16,9 24,3 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     
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Skupinsko prerekanje        
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid največkrat 16 7,5 10,8 10,8 

"2" 20 9,4 13,5 24,3 

"3" 32 15,0 21,6 45,9 

"4" 37 17,4 25,0 70,9 

najmanjkrat 43 20,2 29,1 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     

 
 

Descriptives 
 
[DataSet1] \\tsclient\C\SPSS datoteke\anketa_knjiznica.sav 

 

 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Besedni spor 148 1 5 2,53 1,367 

Kričanje 148 1 5 3,82 1,474 

Pisna sporočila (vključujoč 
elektronsko pošto) 148 1 5 3,35 1,447 

Tišina 148 1 5 3,07 1,474 

Skupinsko prerekanje        148 1 5 3,48 1,327 

Valid N (listwise) 148         

 
 

Frequencies 
 
[DataSet1] \\tsclient\C\SPSS datoteke\anketa_knjiznica.sav 

 

Frequency Table 
 
VI. JE BILO NA VAŠEM DELOVNEM MESTU KDAJ PRISOTNO TELESNO NASILJE? (Če ste odgovorili z 
NE, ste zaključili z reševanjem ankete oz. nadaljujte pri XIII. vprašanju. Če ste odgovorili z DA, nadaljujte z 
reševanjem ankete do vključno XIII. vprašanja.) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 2 ,9 1,4 1,4 

ne 146 68,5 98,6 100,0 

Total 148 69,5 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Total 213 100,0     
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Telesni napad 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 2 ,9 100,0 100,0 

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Preskok (if) 146 68,5     

Total 211 99,1     

Total 213 100,0     

 
 Besedni obračun 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ne 1 ,5 50,0 50,0 

da 1 ,5 50,0 100,0 

Total 2 ,9 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Preskok (if) 146 68,5     

Total 211 99,1     

Total 213 100,0     

 
 Metanje predmetov 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ne 2 ,9 100,0 100,0 

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Preskok (if) 146 68,5     

Total 211 99,1     

Total 213 100,0     

 
 Drugo (prosim opredelite) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid ne 1 ,5 50,0 50,0 

da 1 ,5 50,0 100,0 

Total 2 ,9 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Preskok (if) 146 68,5     

Total 211 99,1     

Total 213 100,0     
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Drugo (prosim opredelite) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -2 147 69,0 69,0 69,0 

-3 65 30,5 30,5 99,5 

pljuvanje 1 ,5 ,5 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
 VIII. JE POSREDOVALA POLICIJA? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid da 2 ,9 100,0 100,0 

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Preskok (if) 146 68,5     

Total 211 99,1     

Total 213 100,0     

 
 IX. KATERE PRAVNE SANKCIJE SO BILE UPORABLJENE? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid aretacija 1 ,5 50,0 50,0 

drugo 1 ,5 50,0 100,0 

Total 2 ,9 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Preskok (if) 146 68,5     

Total 211 99,1     

Total 213 100,0     

 
 Drugo (prosim opredelite) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -2 147 69,0 69,0 69,0 

-3 65 30,5 30,5 99,5 

nič ali opomin 1 ,5 ,5 100,0 

Total 213 100,0 100,0   
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X. KAJ SE JE ZGODILO KOT REZULTAT VSEGA TEGA? (Povejte s svojimi besedami.) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -2 146 68,5 68,5 68,5 

-3 65 30,5 30,5 99,1 

a 1 ,5 ,5 99,5 

Ker je šlo vedno za napad 
duševno motenih 
uporabnikov knjižnice na 
zaposlene, se ni zgodilo 
nič. Policija namreč ne 
more ukrepati, dokler 
napadalec žrtve fizično ne 
poškoduje. 

1 ,5 ,5 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
 Neposredno  vpleteni 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid najbolj učinkovito 2 ,9 100,0 100,0 

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Preskok (if) 146 68,5     

Total 211 99,1     

Total 213 100,0     

 
 Vodja oddelka 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid najbolj učinkovito 1 ,5 50,0 50,0 

"2" 1 ,5 50,0 100,0 

Total 2 ,9 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Preskok (if) 146 68,5     

Total 211 99,1     

Total 213 100,0     

 
 Direktor 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid najbolj učinkovito 1 ,5 50,0 50,0 

"4" 1 ,5 50,0 100,0 

Total 2 ,9 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Preskok (if) 146 68,5     

Total 211 99,1     

Total 213 100,0     
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Svetovalci in mediatorji 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid najbolj učinkovito 1 ,5 50,0 50,0 

najmanj učinkovita 1 ,5 50,0 100,0 

Total 2 ,9 100,0   

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Preskok (if) 146 68,5     

Total 211 99,1     

Total 213 100,0     

 
 Sodelavci na isti ravni 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid najbolj učinkovito 2 ,9 100,0 100,0 

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Preskok (if) 146 68,5     

Total 211 99,1     

Total 213 100,0     

 
 Drugo (prosim opredelite) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid najbolj učinkovito 2 ,9 100,0 100,0 

Missing Prekinjeno 65 30,5     

Preskok (if) 146 68,5     

Total 211 99,1     

Total 213 100,0     

 
 Drugo (prosim opredelite) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -1 1 ,5 ,5 ,5 

-2 146 68,5 68,5 69,0 

-3 65 30,5 30,5 99,5 

ostalim prisotni 
uporabniki knjiĹľnice 1 ,5 ,5 100,0 

Total 213 100,0 100,0   
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XII. NAVEDITE PREDLOG(E) ZA IZBOLJŠANJE KONFLIKTNEGA STANJA V VAŠI ORGANIZACIJI. 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid -2 146 68,5 68,5 68,5 

-3 65 30,5 30,5 99,1 

a 1 ,5 ,5 99,5 

Če bi bilo s strani vodstva 
manj pritiska s povsem 
nepotrebnimi časovno 
omejenimi birokratskimi 
zadevami, bi bilo med 
zaposlenimi vzdušje bolj 
sproščeno in manj 
konfliktno. 

1 ,5 ,5 100,0 

Total 213 100,0 100,0   

 
 XIII. ŽELITE H KONFLIKTOM IN NJIHOVIM REŠITVAM KAJ DODATI? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid - 1 ,5 ,5 ,5 

-1 72 33,8 33,8 34,3 

-3 65 30,5 30,5 64,8 

  Konflikte povzroča 
pomanjkanje priložnosti za 
izražanje mnenj zaposlenih 
v konstruktivnih 
organiziranih pogovorih. Po 
dva in dva knjižničarja 
modrujeta o problemih, se 
nekaj odločita, vsi niso 
seznanjeni z vsem, 
naključne \"sestanke\" med 
delovnim časom prekinjajo 
uporabniki, knjižnice in tako 
ostajajo stvari nedorečene. 

1 ,5 ,5 65,3 

/ 7 3,3 3,3 68,5 

da ni konfliktov se morajo 
upoštevati vsi zaposleni, 
mobinga ne smebiti 

1 ,5 ,5 69,0 

Do konfliktov skorajda ne 
prihaja, če že, jih rešimo s 
prijazno besedo. 1 ,5 ,5 69,5 

Določene stvari se ne da 
razrešiti, brez da direktor 
reče bo tako in tako. Če pa 
se direktor distancira od 
tega, je včasih zelo težko 
rešiti določeno stvar. 

1 ,5 ,5 70,0 
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Glede konfliktov veliko 
vlogo igra vodja/direktor. 
Zelo pomembna je sama 
organizacija dela, za kar je 
odgovoren vodja zavoda, 
predvsem v majhnem 
kolektivu, kjer vsak dela 
vse. Je pa to včasih težava, 
če vodja ni prisoten na 
delovnem mestu in je 
velikokrat 
(upravičeno/neupravičeno?
) odsoten. Verjetno praksa 
direktorjev javnih zavodov v 
Sloveniji? 

1 ,5 ,5 70,4 

Konflikti so nujno potrebni v 
vsakem okolju. V zdravi 
organizacijski kulturi vodijo 
k napredku, v nezdravi 
organizacijski kulturi pa so 
vzrok za slab občutek. 

1 ,5 ,5 70,9 

Žal je tako, da je vedno več 
zaposlenih, ki so tiho in niti 
ne bodo povedali svojega 
mnenja, Čeprav bi se z 
njim postavili na stran 
tistega, ki želi stvari 
spremeniti na bolje. Raje 
so tiho in se umaknejo, da 
imajo mir. Na tak način 
"zmagujejo" rivali in 
brezčutni. Pridni, pametni 
in željni dela pa ostanejo 
sami in odnehajo. Se 
pridružijo tistim, ki hodijo v 
službo zato, da pač hodijo. 

1 ,5 ,5 71,4 

Žal lahko en konflikten 
zaposleni prinese obilo 
slabe volje med vse 
sodelavce. 

1 ,5 ,5 71,8 

Želim si več jasne in 
predvsem razumljive 
komunikacije nadrejenega. 
Jasnih navodil pri izvajanju 
zaupanih nalog, ki jih sedaj 
ne prejemam. 

1 ,5 ,5 72,3 
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Moram reči, da pri nas še 
vedno vzdržujemo 
pozitivno, prijetno in 
nekonfliktno klimo. Včasih 
pride do kakšnega 
nesoglasja, vendar se to 
zelo hitro, na miren način in 
s  pogovorom takoj reši. 

1 ,5 ,5 72,8 

ne 23 10,8 10,8 83,6 

Ne 6 2,8 2,8 86,4 

ne. 1 ,5 ,5 86,9 

Ne. 4 1,9 1,9 88,7 

NE. 1 ,5 ,5 89,2 

ne. v knjižnicah delo več ni 
prijetno, kot nekoč. 1 ,5 ,5 89,7 

Nič. 1 ,5 ,5 90,1 

Nujno jih je prepoznati in 
preprečiti, preden res do 
njih pride. 

1 ,5 ,5 90,6 

Opažam, da so nekateri 
konflikti prisotni že dalj 
časa in da se nekateri 
posamezniki sploh niso 
pripravljeni potruditi, da bi 
zadeve rešili ali vsaj 
izboljšali. 

1 ,5 ,5 91,1 

Pri konfliktu bi si želela 
umirjene predstavitve 
različnih pogledov obeh 
strani in sprejem 
obojestransko 
sprejemljivega 
kompromisa. 

1 ,5 ,5 91,5 

Problematični so predvsem 
zaposleni, ki (včasih tudi 
načrtno) sprožajo konflikte 
in pridobijo ali poskušajo 
pridobiti ostale zaposlene v 
svojo igro oziroma igre. 

1 ,5 ,5 92,0 

reševanje konflikto v 
organizaciji ni primerno. 
Obrekovanje namesto da 
se težavo naslovi na osebo 
katere se problem dotika. 
Včasih tudi ignoriranje 
težav. 

1 ,5 ,5 92,5 

Res je pomemben odnos 
direktorja do zaposlenih. Ta 
ustvarja prvo klimo, ki 
vpliva. Pri nas se je v 
negativni smeri to poznalo 
pod prejšnjim vodstvom in 
se kaže v pozitivni smeri 
pod novim vodstvom. 

1 ,5 ,5 93,0 
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skušamo reševati sproti in 
v mirnem ozračju 1 ,5 ,5 93,4 

Smo kolektiv, ki je 
razdvojen zaradi direktorja 
iz prejšnjega mandata. 
Morali bi se pogovoriti in 
odgovoriti na določena 
vprašanja. 

1 ,5 ,5 93,9 

TEST - PREVERJANJE 
VPRAŠ ALNIKA ZA 
ANALIZO - TOMI!!!! 

1 ,5 ,5 94,4 

V konfliktih se pojavljajo 
tudi bolj subtilne metode, 
kot je obrekovanje, blatenje 
dobrega imena tako 
osebneka pot poslovnega, 
socialna izolacija 
posameznika v kolektivu, 
ignoriranje človeka in 
njegovih idej, 
posmehovanje, ustvarjanje 
socialnih taborov v delovni 
organizacijia, 
omalovaževanje dela 
posameznika, pikolovsko 
iskanje in izpostavljanje 
vsake napake, ki je delavec 
naredi, pa naj bo te tako 
minorna ... 

1 ,5 ,5 94,8 
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V našem kolektivu smo 
prejšnjih 10 let doživljali 
ponižanja, degradacije, 
ustrahovanje, delitev 
delavcev na tiste, ki 
ubogajo (in so dobro 
nagrajeni) in one, ki povedo 
svoje mnenje o problemih 
in so zaradi tega bili 
diskreditirani in kaznovani. 
Slabi direktorji so 
uničevalna sila za vsak 
kolektiv. Dokler se ne 
vzpostavijo mehanizmi, ki 
bodo resnično onemogočali 
samovoljo posameznih 
slabih direktorjev so vsi 
kolektivi in njihovi delavci v 
nevarnosti. V desetih letih 
njegovega vodenja (ko bi 
lahko bili najbolj 
produktivni), smo delavci 
porabili ogromno časa, 
energije in živcev, da smo 
prek raznih institucij, 
odvetnikov, inšpekcij, 
sodišča... dokazovali, da 
imamo popolnoma 
neprimernega vodjo. In na 
koncu, hvala bogu, uspeli. 
Vseeno bomo potrebovali 
kar nekaj časa, da 
zacelimo in pozabimo vse 
rane iz tega obdobja, 
zgladimo in izboljšamo 
medsebojne odnose z 
drugimi, do sedaj 
privilegiranimi delavci. Za 
sabo je pustil zelo slabo 
dediščino prav na področju 
medsebojnih odnosov v 
kolektivu in bo trajalo nekaj 
let, da se stvari vrnejo v 
normalo. 

1 ,5 ,5 95,3 

V velikem kolektivu se je 
konfliktom nemogoče 
popolnoma izogniti, se pa 
pri nas na srečo konflikti 
pojavljajo redko in jih 
rešujemo (vsaj po mojih 
izkušnjah) hitro in brez 
težav. Pomembno se mi zdi 
predvsem, da jih rešujemo 
in zato tudi rešimo. 

1 ,5 ,5 95,8 
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V vseh službah bi moralo 
biti prvo načelo  
medsebojno spoštovanje. V 
knjižnicah je preveč  
zapravljanja časa (kavice,  
cigareti, FB, klepetanje), 
preveč ljudi v službi dela 
privat stvari (od domačih 
nalog za otroke do pisanja 
seminarskih in drugih privat 
projektov), v knjižnicah bi 
morali delati ljudje, ki imajo 
radi dobre knjige (ne samo 
Victorie Holt), široko 
razgledani ljudje ne pa 
omejenci  s polno 
predsodki, največ konfliktov  
povzroča opravljanje, 
nespoštovanje, 
samovšečnost in 
samohvala največjih 
lenuhov 

1 ,5 ,5 96,2 

Včasih je moteče, da se 
kritika nadrejenega ne 
izreče tistemu, ki se ga tiče, 
ampak se govori za 
njegovim hrbtom. Če je 
kritika izrečena na pravi 
način osebi, ki ji je 
namenjena, lahko ta lažje 
kaj popravi. 

1 ,5 ,5 96,7 

Večjih oz. nerešljivih 
konfliktov pri nas ni. 1 ,5 ,5 97,2 

Velik vpliv imata le 2 osebi, 
ki sta negativno usmerjeni 
in vplivata na vzdušje. 1 ,5 ,5 97,7 

vidim veliko vlogo 
direktorja, ki bi marsikdaj 
lahko posegel vmes, a 
zaradi ljubega miru ne 

1 ,5 ,5 98,1 

Vrednote so razkrojene, 
družbena klima je v celoti 
negativna. 

1 ,5 ,5 98,6 

Za konflikt stva vedno 
potrebna dva. Problem je, 
če eden ne prepozna svoje 
kofliktnosti in vztraja pri 
svojem prav. 

1 ,5 ,5 99,1 
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Zanima me zakaj je pri 
ocenjevanju uspešnosti 
komunikacija vključena le 
pri ocenjevanju vseh ostalih 
razen pri direktorju? Tudi 
sprejem pravilnika o 
mobingu je imel zelo kratek 
rok vpliva na obnašanje, 
\"ker itak v praksi ne 
pomaga / pomeni nič\" 
(citirane besede vodstva in 
nekaterih zaposlenih). 

1 ,5 ,5 99,5 

Zaposleni bi MORALI imeti 
možnost pojasniti in se 
pritožiti glede slabega 
\"ozračja\", pogostih 
konfliktov in mobinga na 
delovnem mestu tudi izven 
svoje delovne organizacije, 
ker v njej teh problemov ni 
možno urediti. 

1 ,5 ,5 100,0 

Total 213 100,0 100,0   
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HIPOTEZA 1  
 
Crosstabs 
 
Izobrazba (4 skupine). * Besedni spor 
 Crosstab 
 

  Besedni spor Total 

  največkrat "2" "3" "4" najmanjkrat   

Izobrazba (4 
skupine). 

srednja izobrazba Count 
5 1 6 1 1 14 

    % within Izobrazba 
(4 skupine). 35,7% 7,1% 42,9% 7,1% 7,1% 100,0% 

  višješolska in 
visokošolska izobrazba 

Count 
12 3 5 5 3 28 

    % within Izobrazba 
(4 skupine). 42,9% 10,7% 17,9% 17,9% 10,7% 100,0% 

  univerzitetna izobrazba Count 27 15 22 15 9 88 

    % within Izobrazba 
(4 skupine). 30,7% 17,0% 25,0% 17,0% 10,2% 100,0% 

  podiplomska izobrazba Count 6 4 3 3 2 18 

    % within Izobrazba 
(4 skupine). 33,3% 22,2% 16,7% 16,7% 11,1% 100,0% 

Total Count 50 23 36 24 15 148 

  % within Izobrazba 
(4 skupine). 33,8% 15,5% 24,3% 16,2% 10,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,506(a) 12 ,888 

Likelihood Ratio 6,544 12 ,886 
Linear-by-Linear 
Association 

,162 1 ,687 

N of Valid Cases 
148     

a  12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,42. 
 

Izobrazba (4 skupine). * Kričanje 
 Crosstab 
 

  

Kričanje 

Total največkrat "2" "3" "4" najmanjkrat 

Izobrazba (4 
skupine). 

srednja izobrazba Count 3 0 1 2 8 14 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 21,4% ,0% 7,1% 14,3% 57,1% 100,0% 

višješolska in 
visokošolska izobrazba 

Count 3 3 3 5 14 28 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 10,7% 10,7% 10,7% 17,9% 50,0% 100,0% 

univerzitetna izobrazba Count 13 9 7 16 43 88 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 14,8% 10,2% 8,0% 18,2% 48,9% 100,0% 

podiplomska izobrazba Count 1 2 2 3 10 18 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 5,6% 11,1% 11,1% 16,7% 55,6% 100,0% 

Total Count 20 14 13 26 75 148 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 13,5% 9,5% 8,8% 17,6% 50,7% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,952(a) 12 ,984 

Likelihood Ratio 5,412 12 ,943 
Linear-by-Linear 
Association 

,027 1 ,870 

N of Valid Cases 
148     

a  12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,23. 
 

Izobrazba (4 skupine). * Pisna sporočila (vključujoč elektronsko pošto) 
 Crosstab 
 

  

Pisna sporočila (vključujoč elektronsko pošto) 

Total največkrat "2" "3" "4" najmanjkrat 

Izobrazba (4 
skupine). 

srednja izobrazba Count 3 1 2 4 4 14 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 21,4% 7,1% 14,3% 28,6% 28,6% 100,0% 

višješolska in 
visokošolska izobrazba 

Count 5 0 8 6 9 28 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 17,9% ,0% 28,6% 21,4% 32,1% 100,0% 

univerzitetna izobrazba Count 13 15 13 21 26 88 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 14,8% 17,0% 14,8% 23,9% 29,5% 100,0% 

podiplomska izobrazba Count 4 3 3 4 4 18 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 22,2% 16,7% 16,7% 22,2% 22,2% 100,0% 

Total Count 25 19 26 35 43 148 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 16,9% 12,8% 17,6% 23,6% 29,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,114(a) 12 ,693 

Likelihood Ratio 12,348 12 ,418 
Linear-by-Linear 
Association 

,482 1 ,487 

N of Valid Cases 
148     

a  12 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,80. 
 
 

Izobrazba (4 skupine). * Tišina 
 Crosstab 
 

  

Tišina 

Total največkrat "2" "3" "4" najmanjkrat 

Izobrazba (4 
skupine). 

srednja izobrazba Count 3 2 4 2 3 14 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 21,4% 14,3% 28,6% 14,3% 21,4% 100,0% 

višješolska in 
visokošolska izobrazba 

Count 7 4 3 6 8 28 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 25,0% 14,3% 10,7% 21,4% 28,6% 100,0% 

univerzitetna izobrazba Count 17 19 17 15 20 88 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 19,3% 21,6% 19,3% 17,0% 22,7% 100,0% 

podiplomska izobrazba Count 3 4 2 4 5 18 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 16,7% 22,2% 11,1% 22,2% 27,8% 100,0% 

Total Count 30 29 26 27 36 148 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 20,3% 19,6% 17,6% 18,2% 24,3% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,551(a) 12 ,971 

Likelihood Ratio 4,602 12 ,970 
Linear-by-Linear 
Association 

,033 1 ,856 

N of Valid Cases 
148     

a  11 cells (55,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,46. 
 
 

Izobrazba (4 skupine). * Skupinsko prerekanje        
  
Crosstab 
 

  

Skupinsko prerekanje        

Total največkrat "2" "3" "4" najmanjkrat 

Izobrazba (4 
skupine). 

srednja izobrazba Count 3 0 5 4 2 14 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 21,4% ,0% 35,7% 28,6% 14,3% 100,0% 

višješolska in 
visokošolska izobrazba 

Count 2 3 5 8 10 28 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 7,1% 10,7% 17,9% 28,6% 35,7% 100,0% 

univerzitetna izobrazba Count 10 15 15 23 25 88 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 11,4% 17,0% 17,0% 26,1% 28,4% 100,0% 

podiplomska izobrazba Count 1 2 7 2 6 18 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 5,6% 11,1% 38,9% 11,1% 33,3% 100,0% 

Total Count 16 20 32 37 43 148 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 10,8% 13,5% 21,6% 25,0% 29,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,294(a) 12 ,348 

Likelihood Ratio 14,913 12 ,246 
Linear-by-Linear 
Association 

,064 1 ,800 

N of Valid Cases 
148     

a  11 cells (55,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,51. 
 

Means 
 

[DataSet1] \\tsclient\C\SPSS datoteke\anketa_knjiznica.sav 

 

 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Besedni spor  * Izobrazba 
(4 skupine). 148 69,5% 65 30,5% 213 100,0% 

Kričanje  * Izobrazba (4 
skupine). 148 69,5% 65 30,5% 213 100,0% 

Pisna sporočila (vključujoč 
elektronsko pošto)  * 
Izobrazba (4 skupine). 148 69,5% 65 30,5% 213 100,0% 

Tišina  * Izobrazba (4 
skupine). 148 69,5% 65 30,5% 213 100,0% 

Skupinsko prerekanje         
* Izobrazba (4 skupine). 148 69,5% 65 30,5% 213 100,0% 
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Report 
 

Izobrazba (4 skupine).   Besedni spor Kričanje 

Pisna 
sporočila 

(vključujoč 
elektronsko 

pošto) Tišina 

Skupinsko 
prerekanje  

      

srednja izobrazba Mean 2,43 3,86 3,36 3,00 3,14 

N 14 14 14 14 14 

Std. Deviation 1,284 1,657 1,550 1,468 1,351 

višješolska in 
visokošolska izobrazba 

Mean 2,43 3,86 3,50 3,14 3,75 

N 28 28 28 28 28 

Std. Deviation 1,476 1,433 1,427 1,604 1,266 

univerzitetna izobrazba Mean 2,59 3,76 3,36 3,02 3,43 

N 88 88 88 88 88 

Std. Deviation 1,353 1,509 1,440 1,446 1,363 

podiplomska izobrazba Mean 2,50 4,06 3,06 3,22 3,56 

N 18 18 18 18 18 

Std. Deviation 1,425 1,305 1,514 1,517 1,247 

Total Mean 2,53 3,82 3,35 3,07 3,48 

N 148 148 148 148 148 

Std. Deviation 1,367 1,474 1,447 1,474 1,327 

 
 
  



Priloga 5 

 

ANOVA Table 
 

  
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Besedni spor * Izobrazba 
(4 skupine). 

Between Groups (Combined) ,773 3 ,258 ,135 ,939 

Within Groups 274,058 144 1,903     

Total 274,831 147       

Kričanje * Izobrazba (4 
skupine). 

Between Groups (Combined) 1,356 3 ,452 ,205 ,893 

Within Groups 318,076 144 2,209     

Total 319,432 147       

Pisna sporočila (vključujoč 
elektronsko pošto) * 
Izobrazba (4 skupine). 

Between Groups (Combined) 2,207 3 ,736 ,347 ,792 

Within Groups 305,522 144 2,122     

Total 

307,730 147       

Tišina * Izobrazba (4 
skupine). 

Between Groups (Combined) ,830 3 ,277 ,125 ,945 

Within Groups 318,494 144 2,212     

Total 319,324 147       

Skupinsko prerekanje        * 
Izobrazba (4 skupine). 

Between Groups (Combined) 3,940 3 1,313 ,742 ,529 

Within Groups 255,000 144 1,771     

Total 258,939 147       
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HIPOTEZA 2  
 
 IV. LETA DELOVNE DOBE V KNJIŽNICI * I.  ALI SO NA VAŠEM DELOVNEM MESTU PRISOTNI KONFLIKTI? Crosstabulation 
 

  

I.  ALI SO NA VAŠEM DELOVNEM MESTU PRISOTNI 
KONFLIKTI? 

Total zelo pogosto pogosto ne pogosto nikoli 

IV. LETA DELOVNE 
DOBE V KNJIŽNICI 

1-10 let Count 2 13 38 1 54 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

3,7% 24,1% 70,4% 1,9% 100,0% 

11-20 let Count 0 9 33 0 42 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

,0% 21,4% 78,6% ,0% 100,0% 

21-30 let Count 1 9 20 1 31 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

3,2% 29,0% 64,5% 3,2% 100,0% 

več kot 30 let Count 2 7 11 1 21 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

9,5% 33,3% 52,4% 4,8% 100,0% 

Total Count 5 38 102 3 148 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

3,4% 25,7% 68,9% 2,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,109(a) 9 ,523 

Likelihood Ratio 9,372 9 ,404 
Linear-by-Linear 
Association 

1,261 1 ,261 

N of Valid Cases 
148     

a  8 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,43. 
 
 

HIPOTEZA 3 
 
 V.  VAŠE DELOVNO MESTO V ORGANIZACIJI/KNJIŽNICI 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid direktor 20 100,0 100,0 100,0 
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IV. LETA DELOVNE DOBE V KNJIŽNICI * Opredelite na splošno organizacijsko klimo na vašem delovnem mestu. Crosstabulation 
 

  

Opredelite na splošno organizacijsko 
klimo na vašem delovnem mestu. 

Total pozitivna negativna nevtralna 

IV. LETA DELOVNE 
DOBE V KNJIŽNICI 

1-10 let Count 3 0 0 3 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

11-20 let Count 5 0 2 7 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

71,4% ,0% 28,6% 100,0% 

21-30 let Count 4 1 1 6 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

več kot 30 let Count 2 0 0 2 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total Count 14 1 3 18 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

77,8% 5,6% 16,7% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,878(a) 6 ,693 

Likelihood Ratio 4,782 6 ,572 
Linear-by-Linear 
Association 

,009 1 ,925 

N of Valid Cases 
18     

a  11 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,11. 
 
 V.  VAŠE DELOVNO MESTO V ORGANIZACIJI/KNJIŽNICI 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid vodja enote 20 100,0 100,0 100,0 
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IV. LETA DELOVNE DOBE V KNJIŽNICI * Opredelite na splošno organizacijsko klimo na vašem delovnem mestu. Crosstabulation 
 

  

Opredelite na splošno organizacijsko 
klimo na vašem delovnem mestu. 

Total pozitivna negativna nevtralna 

IV. LETA DELOVNE 
DOBE V KNJIŽNICI 

1-10 let Count 4 1 1 6 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

11-20 let Count 5 0 2 7 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

71,4% ,0% 28,6% 100,0% 

21-30 let Count 2 1 0 3 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

66,7% 33,3% ,0% 100,0% 

več kot 30 let Count 2 0 0 2 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total Count 13 2 3 18 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

72,2% 11,1% 16,7% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,181(a) 6 ,652 

Likelihood Ratio 5,395 6 ,494 
Linear-by-Linear 
Association 

,574 1 ,449 

N of Valid Cases 
18     

a  11 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,22. 
 
 V.  VAŠE DELOVNO MESTO V ORGANIZACIJI/KNJIŽNICI 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid vodja oddelka 30 100,0 100,0 100,0 
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IV. LETA DELOVNE DOBE V KNJIŽNICI * Opredelite na splošno organizacijsko klimo na vašem delovnem mestu. Crosstabulation 
 

  

Opredelite na splošno organizacijsko klimo na 
vašem delovnem mestu. 

Total pozitivna negativna nevtralna drugo 

IV. LETA DELOVNE 
DOBE V KNJIŽNICI 

1-10 let Count 3 0 2 0 5 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

60,0% ,0% 40,0% ,0% 100,0% 

11-20 let Count 3 2 4 0 9 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

33,3% 22,2% 44,4% ,0% 100,0% 

21-30 let Count 3 1 1 0 5 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

60,0% 20,0% 20,0% ,0% 100,0% 

več kot 30 let Count 1 1 2 2 6 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 100,0% 

Total Count 10 4 9 2 25 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

40,0% 16,0% 36,0% 8,0% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,887(a) 9 ,360 

Likelihood Ratio 10,195 9 ,335 
Linear-by-Linear 
Association 

1,823 1 ,177 

N of Valid Cases 
25     

a  16 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,40. 
 
 
 V.  VAŠE DELOVNO MESTO V ORGANIZACIJI/KNJIŽNICI 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid knjižničar 143 100,0 100,0 100,0 
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IV. LETA DELOVNE DOBE V KNJIŽNICI * Opredelite na splošno organizacijsko klimo na vašem delovnem mestu. Crosstabulation 
 

  

Opredelite na splošno organizacijsko klimo na 
vašem delovnem mestu. 

Total pozitivna negativna nevtralna drugo 

IV. LETA DELOVNE 
DOBE V KNJIŽNICI 

1-10 let Count 19 7 18 0 44 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

43,2% 15,9% 40,9% ,0% 100,0% 

11-20 let Count 12 5 9 1 27 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

44,4% 18,5% 33,3% 3,7% 100,0% 

21-30 let Count 13 8 6 0 27 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

48,1% 29,6% 22,2% ,0% 100,0% 

več kot 30 let Count 3 9 7 4 23 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

13,0% 39,1% 30,4% 17,4% 100,0% 

Total Count 47 29 40 5 121 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

38,8% 24,0% 33,1% 4,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,628(a) 9 ,005 

Likelihood Ratio 23,370 9 ,005 
Linear-by-Linear 
Association 

2,148 1 ,143 

N of Valid Cases 
121     

a  4 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,95. 
 
 
 V.  VAŠE DELOVNO MESTO V ORGANIZACIJI/KNJIŽNICI 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid direktor 20 9,4 9,4 9,4 

vodja enote 20 9,4 9,4 18,8 

vodja oddelka 30 14,1 14,1 32,9 

knjižničar 143 67,1 67,1 100,0 

Total 213 100,0 100,0   
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IV. LETA DELOVNE DOBE V KNJIŽNICI * Opredelite na splošno organizacijsko klimo na vašem delovnem mestu. Crosstabulation 
 

  

Opredelite na splošno organizacijsko klimo na 
vašem delovnem mestu. 

Total pozitivna negativna nevtralna drugo 

IV. LETA DELOVNE 
DOBE V KNJIŽNICI 

1-10 let Count 29 8 21 0 58 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

50,0% 13,8% 36,2% ,0% 100,0% 

11-20 let Count 25 7 17 1 50 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

50,0% 14,0% 34,0% 2,0% 100,0% 

21-30 let Count 22 11 8 0 41 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

53,7% 26,8% 19,5% ,0% 100,0% 

več kot 30 let Count 8 10 9 6 33 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

24,2% 30,3% 27,3% 18,2% 100,0% 

Total Count 84 36 55 7 182 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

46,2% 19,8% 30,2% 3,8% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 33,511(a) 9 ,000 

Likelihood Ratio 29,687 9 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

2,897 1 ,089 

N of Valid Cases 
182     

a  4 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,27. 
 
 

... vse vodje skupaj 
 
 V.  VAŠE DELOVNO MESTO V ORGANIZACIJI/KNJIŽNICI 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid direktor 20 28,6 28,6 28,6 

vodja enote 20 28,6 28,6 57,1 

vodja oddelka 30 42,9 42,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0   
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IV. LETA DELOVNE DOBE V KNJIŽNICI * Opredelite na splošno organizacijsko klimo na vašem delovnem mestu. Crosstabulation 
 

  

Opredelite na splošno organizacijsko klimo na 
vašem delovnem mestu. 

Total pozitivna negativna nevtralna drugo 

IV. LETA DELOVNE 
DOBE V KNJIŽNICI 

1-10 let Count 10 1 3 0 14 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

71,4% 7,1% 21,4% ,0% 100,0% 

11-20 let Count 13 2 8 0 23 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

56,5% 8,7% 34,8% ,0% 100,0% 

21-30 let Count 9 3 2 0 14 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

64,3% 21,4% 14,3% ,0% 100,0% 

več kot 30 let Count 5 1 2 2 10 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

50,0% 10,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Total Count 37 7 15 2 61 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

60,7% 11,5% 24,6% 3,3% 100,0% 
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 Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,081(a) 9 ,119 

Likelihood Ratio 10,920 9 ,281 
Linear-by-Linear 
Association 

1,115 1 ,291 

N of Valid Cases 
61     

a  11 cells (68,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,33. 
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HIPOTEZA 4 
 
 IV. LETA DELOVNE DOBE V KNJIŽNICI * Lahko ustrezno komunicirate z nadrejenim? Crosstabulation 
 

  

Lahko ustrezno komunicirate z 
nadrejenim? 

Total da ne delno 

IV. LETA DELOVNE 
DOBE V KNJIŽNICI 

1-10 let Count 9 1 1 11 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

81,8% 9,1% 9,1% 100,0% 

11-20 let Count 10 1 5 16 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

62,5% 6,3% 31,3% 100,0% 

21-30 let Count 5 0 3 8 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

62,5% ,0% 37,5% 100,0% 

več kot 30 let Count 7 0 1 8 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

87,5% ,0% 12,5% 100,0% 

Total Count 31 2 10 43 

% within IV. LETA 
DELOVNE DOBE 
V KNJIŽNICI 

72,1% 4,7% 23,3% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,497(a) 6 ,610 

Likelihood Ratio 5,338 6 ,501 
Linear-by-Linear 
Association 

,004 1 ,953 

N of Valid Cases 
43     

a  8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,37. 
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HIPOTEZA 5 
 
OPOMBA: razlike pri konfliktih so pokrite že pri hipotezi 1 (podvojitev s hipotezo 5) 
 
Izobrazba (4 skupine). * VI. VAM VAŠE DELOVNO MESTO OMOGOČA, DA SPREJEMATE ODLOČITVE? Crosstabulation 
 

  

VI. VAM VAŠE 
DELOVNO MESTO 

OMOGOČA, DA 
SPREJEMATE 
ODLOČITVE? 

Total da ne 

Izobrazba (4 
skupine). 

srednja izobrazba Count 15 11 26 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 57,7% 42,3% 100,0% 

višješolska in 
visokošolska izobrazba 

Count 37 5 42 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 88,1% 11,9% 100,0% 

univerzitetna izobrazba Count 99 24 123 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 80,5% 19,5% 100,0% 

podiplomska izobrazba Count 20 2 22 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 90,9% 9,1% 100,0% 

Total Count 171 42 213 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 80,3% 19,7% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,574(a) 3 ,009 

Likelihood Ratio 10,588 3 ,014 
Linear-by-Linear 
Association 

5,107 1 ,024 

N of Valid Cases 
213     

a  1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,34. 
 



Priloga 5 

 

Crosstabs 
 Izobrazba (4 skupine). * Kakšno vlogo ima v vašem življenju politika organizacije? Crosstabulation 
 

  

Kakšno vlogo ima v vašem življenju politika organizacije? 

Total veliko vlogo pozitiven vpliv 
negativen 

vpliv drugo 

Izobrazba (4 
skupine). 

srednja izobrazba Count 5 9 0 6 20 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 25,0% 45,0% ,0% 30,0% 100,0% 

višješolska in 
visokošolska izobrazba 

Count 10 15 3 6 34 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 29,4% 44,1% 8,8% 17,6% 100,0% 

univerzitetna izobrazba Count 29 41 21 16 107 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 27,1% 38,3% 19,6% 15,0% 100,0% 

podiplomska izobrazba Count 6 9 1 5 21 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 28,6% 42,9% 4,8% 23,8% 100,0% 

Total Count 50 74 25 33 182 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 27,5% 40,7% 13,7% 18,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,273(a) 9 ,329 

Likelihood Ratio 12,950 9 ,165 
Linear-by-Linear 
Association 

,032 1 ,857 

N of Valid Cases 
182     

a  5 cells (31,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,75. 
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HIPOTEZA 6  
 
VI. VAM VAŠE DELOVNO MESTO OMOGOČA, DA SPREJEMATE ODLOČITVE? * Kakšno vlogo ima v vašem življenju politika organizacije? Crosstabulation 
 

  

Kakšno vlogo ima v vašem življenju politika organizacije? 

Total veliko vlogo pozitiven vpliv 
negativen 

vpliv drugo 

VI. VAM VAŠE 
DELOVNO MESTO 
OMOGOČA, DA 
SPREJEMATE 
ODLOČITVE? 

da Count 41 69 14 22 146 

% within VI. VAM 
VAŠE DELOVNO 
MESTO OMOGOČA, 
DA SPREJEMATE 
ODLOČITVE? 

28,1% 47,3% 9,6% 15,1% 100,0% 

ne Count 9 5 11 11 36 

% within VI. VAM 
VAŠE DELOVNO 
MESTO OMOGOČA, 
DA SPREJEMATE 
ODLOČITVE? 

25,0% 13,9% 30,6% 30,6% 100,0% 

Total Count 50 74 25 33 182 

% within VI. VAM 
VAŠE DELOVNO 
MESTO OMOGOČA, 
DA SPREJEMATE 
ODLOČITVE? 

27,5% 40,7% 13,7% 18,1% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 21,072(a) 3 ,000 

Likelihood Ratio 20,986 3 ,000 
Linear-by-Linear 
Association 

8,002 1 ,005 

N of Valid Cases 
182     

a  1 cells (12,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,95. 
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HIPOTEZA 7  
 
 Crosstab 
 

  

III.  ALI SE PROBLEMI IZ VAŠEGA OSEBNEGA 
ŽIVLJENJA ALI OSEBNEGA ŽIVLJENJA DRUGIH, 

KDAJ ODRAŽAJO NA DELOVNEM MESTU? 

Total zelo pogosto pogosto ne pogosto nikoli 

Izobrazba (4 
skupine). 

srednja izobrazba Count 1 2 10 1 14 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 7,1% 14,3% 71,4% 7,1% 100,0% 

višješolska in 
visokošolska izobrazba 

Count 0 4 19 5 28 

% within Izobrazba 
(4 skupine). ,0% 14,3% 67,9% 17,9% 100,0% 

univerzitetna izobrazba Count 3 24 51 10 88 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 3,4% 27,3% 58,0% 11,4% 100,0% 

podiplomska izobrazba Count 0 4 12 2 18 

% within Izobrazba 
(4 skupine). ,0% 22,2% 66,7% 11,1% 100,0% 

Total Count 4 34 92 18 148 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 2,7% 23,0% 62,2% 12,2% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 6,267(a) 9 ,713 

Likelihood Ratio 7,302 9 ,606 
Linear-by-Linear 
Association 

,249 1 ,618 

N of Valid Cases 
148     

a  9 cells (56,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,38. 
 
Crosstab 

  

IV. KAKO VPLIVAJO OSEBNI PROBLEMI NA DELOVNO 
MESTO? 

Total moteče vzamejo čas 
povzročajo 

konflikte 

povedano s 
svojimi 

besedami 

Izobrazba (4 
skupine). 

srednja izobrazba Count 6 6 0 2 14 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 42,9% 42,9% ,0% 14,3% 100,0% 

višješolska in 
visokošolska izobrazba 

Count 12 12 1 3 28 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 42,9% 42,9% 3,6% 10,7% 100,0% 

univerzitetna izobrazba Count 35 34 6 13 88 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 39,8% 38,6% 6,8% 14,8% 100,0% 

podiplomska izobrazba Count 4 6 1 7 18 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 22,2% 33,3% 5,6% 38,9% 100,0% 

Total Count 57 58 8 25 148 

% within Izobrazba 
(4 skupine). 38,5% 39,2% 5,4% 16,9% 100,0% 
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Chi-Square Tests 
 

  Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,127(a) 9 ,426 

Likelihood Ratio 8,812 9 ,455 
Linear-by-Linear 
Association 

3,963 1 ,047 

N of Valid Cases 
148     

a  7 cells (43,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,76. 
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