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POVZETEK 

Naloga obravnava štiri vloge srednjega manegementa v procesu organizacijskih sprememb. 

Osvetli tipe, vzroke, proces, modele, klimo za spremembe ter negativne vidike, kot npr. 

negotovost in odpor. V raziskavi na vzorcu 180 vodij v slovenskem okolju ugotovimo prevlado 

evolucijskih sprememb na področjih organiziranosti in tehnologije. Kakovost procesa in klimo 

ocenjujejo na srednji ravni razvitosti. Nakazani ukrepi podpirajo izboljšave komunikacijskih 

aktivnosti in vključenost srednjega managementa v načrtovanje ter pomanjkanje v potrebnih 

znanjih. Izpostavimo negotovost, povezano z delovnim mestom, ter ugovarjanje in 

vznemirjenost kot prevladujoči obliki odporov. Ugotovimo povezanost merjenih dimenzij z 

nivojem vodenja in izpostavimo številne podobnosti z evropskimi raziskavami. 

Ključne besede: Upravljanje sprememb, odpor do sprememb, srednji management, modeli 

vodenja sprememb, pripravljenost na spremembe, klima za spremembe, negotovost 

SUMMARY 

In the thesis different roles of middle management in the process of implementing the changes 

are studied. It deals with various types, reasons, the process, models and the climate for changes 

as well as with some negative aspects of the change process, such as forms of uncertainty and 

resistance to change. The research study conducted on a sample of 190 managers shows that 

our organizations go through many evolutionary, mainly organizational structure and 

technology changes. The climate for changes as well as the change process are moderate and 

suggest improvements regarding communicational process and a higher level of involvement 

of middle managers in change processes. The research exposes the issue of job related 

uncertainty among middle managers as well as resistance and upsetting in the form of 

resentment. The level of skills for leading people is higher than the level of change management 

skills. The role of implementing strategy as prevailing is determined. There is a strong bond 

between all the measured dimensions and the management level. Our study shows many 

similarities in comparison with the studies conducted in the European environment. 

Key words: Change management, Resistance to change, Middle management, Change 

management models, Readiness for change, Climate for change, Uncertainty 
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Stati, opazovati, skriti, izogniti se nemirom, biti tiho ali komentirati je lahko. Narediti ali raje 

pustiti, ker se ne bo nič spremenilo, je pogosta praksa. Obrniti se proč, ko opazimo napako, ko 

se ne strinjamo, ko vidimo stisko, pustiti, da gre mimo, je enostavno.  

Zbrati pogum, voljo, željo, znanje in sopotnike za pomoč na poti, ki je pogosto trnova, ni 

lahko. Prepričevati, boriti se, doživeti poraze, se pobrati in spet nadaljevati je možno.  

Narediti prvi korak je izziv.  

Eni uživajo na poti, drugim je pomemben cilj, tretji si prizadevajo za oboje. 

Naj bo slednjim posvečena ta naloga. 

Vsem, ki so mi dali roko na tej in na življenjski poti, vsem, ki so in ki jih ni več. Ki me 

spodbujajo, dajejo navdih, me sprašujejo, mi rišejo oblake in me postavljajo na realna tla. 

Ustavijo me in vlečejo, ko je treba. Vsega ne zmoremo sami.  

A, kot so mi rekli: »Vedno se najde pot, čeprav je včasih strma, zaraščena. Ko hodiš po njej, 

preklinjaš, se jeziš, padaš, a znova in znova vstaneš. In na koncu doživiš nekaj lepega.«  

K temu dodajam: željo in voljo moraš najti sam in pri tem vztrajati. Je vredno.  
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1 UVOD 

V današnjem poslovnem okolju verjetno ni organizacije, ki lahko dalj časa uspešno deluje brez 

sprememb. Nanje vplivajo notranji in zunanji vzroki. Organizacije se nanje zelo različno 

odzivajo. Žal raziskave strateških sprememb opozarjajo, da jih je manj kot 30 % uspešno 

uvedenih (Balogun in Hailey 2008, 1; Beer in Nohria 2000, 15). Beer (1998, 2009) izpostavlja, 

da v redkih primerih niso bile izbrane ustrezne poslovne odločitve glede vsebine sprememb, 

večinoma pa je neuspeh povezan s slabo komunikacijo, nevključevanjem in neuspešnim 

spreminjanjem vedenj zaposlenih. Zaradi tega prihaja do padca ekonomskih kazalnikov ter 

škode, povezane z ljudmi, ki jo je težje direktno izmeriti. Odraža se skozi upad motivacije, 

absentizem, fluktuacijo in druge negativne vidike organizacijskega okolja. 

Področje organizacijskih sprememb (v nadaljevanju OS) spada v teorijo organizacijskega 

razvoja. V zadnjem obdobju se pogosteje govori o transformaciji ali strateških spremembah, saj 

spremembe na enem področju delovanja organizacije vplivajo tudi na druga področja in 

zahtevajo spremembe organizacijske strukture, spremembe navad, načinov izvajanja dela, 

znanj itd. Ne gre za ločeno, enkratno delovanje, ampak za način delovanja uspešnih organizacij, 

ki se proaktivno ali reaktivno odzivajo na različne dogodke. Zgolj tiste, ki bodo te spremembe 

pravočasno zaznale in se nanje primerno odzvale, bodo lahko ohranjale ali izgradile 

konkurenčno prednost.  

Tudi v slovenskem okolju smo priča različnim OS, npr. prihodu tujega kapitala, ki se odraža v 

nakupih in pripojitvah, manj pa v investicijah v nove obrate, vstopu slovenskih podjetij na tuje 

trge, združevanju podjetij, pogostih menjavah vodstev, razdolževanju in nenehnim 

reorganizacijam. Te pogosto puščajo na videz več negativnih posledic in izgubo delovnih mest, 

čeprav so med njimi tudi take, ki poslovanje izboljšujejo. Nekoliko bolj pozitivne OS se 

odražajo skozi investicije v nove tehnološke rešitve, modernizacijo tehnologije in v celovito 

upravljanje kakovosti. V proizvodni dejavnosti močno poudarjajo principe vitke proizvodnje in 

optimizacijo poslovnih procesov. V času organizacijskih sprememb se vodstvo pogosto zavije 

v molk, in javnost ter zaposleni pogosto izvejo hitreje in več o tem, kaj se dogaja iz medijev kot 

s strani legitimnega vira. Povzroča se strah, govorice, nezaupanje in številne druge blokade, ki 

vodijo v nižanje konkurenčnosti ter nezadovoljstvo zaposlenih. Spremembe so stalnica v 

delovanju organizacij in jih je treba hitreje in učinkoviteje vpeljevati.  

Čeprav je merjenje uspešnosti OS manj raziskano, saj so učinki vidnejši na daljši rok, se 

uspešnost sprememb opredeli v doseganju finančnih kazalnikov in obsegu notranjih izboljšav 

v organizaciji, kot so organiziranost, pretok informacij, nagrajevanje, zaposlovanje in delovanje 

organizacije (Kanter 1983).  

V podporo učinkovitosti vpeljave OS od osemdesetih let dalje intenzivneje razvijajo modele in 

pristope tako na ravni akademske kot svetovalne sfere, ki bi naj organizacijam olajšali pripravo 

nanje in jih opozorili na ovire in potrebne aktivnosti. Prednost modelov OS je v tem, da nudijo 
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širši vpogled, pri čemer ne moremo trditi, da je zgolj en model pravi. Organizacija naj bi se 

glede na vrsto, tip ali obseg spremembe odločila za uporabo enega izmed modelov, ki ji je blizu 

in ga delno prilagodila svojim okoliščinam. V nalogi prikazujemo proces OS in modele 

različnih pristopov k spremembam v organizaciji. Med bolj pomembnimi fazami spreminjanja 

literatura še posebej poudarja vzpostavljanje občutka nujnosti, ki izhaja iz modela Kurta Lewina 

(1951), enega izmed utemeljitev teorije OS.  

Teorija in praksa prepoznavata številne ovire pri uvajanju OS, med katerimi se najpogosteje 

izpostavljajo: stopnja pripravljenosti za spremembe, odpor do sprememb, slabša komunikacija, 

obveščanje, nizka stopnja vključenosti srednjega managementa v načrtovanje in tudi 

pomanjkanje znanja. Ljudje različno dojemajo spremembe, na kar vplivajo znanje, veščine, 

pretekle izkušnje in osebnostne lastnosti. Prepoznavanje odporov in drugih blokad ter hitro 

ukrepanje je torej bistven del procesa OS, zato več pozornosti namenjamo posamezniku.  

Ključni poudarek pri obravnavi namenjamo srednjemu managementu (v nadaljevanju SM), ki 

dobiva v novejši literaturi in proučevanjih pomembnejšo vlogo. Ni zgolj izvajalec odločitev 

vodstva, ampak pomemben igralec, ki se zaveda nujnosti ter vsebine sprememb, spodbujanja 

zaposlenih in reševanja izzivov, ki se pojavljajo v procesu OS. Pomemben je tako v fazi 

načrtovanja kot pri implementaciji sprememb. Nakazuje se večplastnost njegovih vlog in s tem 

potreba po širini znanj in veščin.  

V raziskovalnem delu proučujemo organizacijske spremembe v slovenskem okolju na vzorcu 

managementa kot nosilca izvajanja aktivnosti. Raziskava je osnovana na konceptualnem 

modelu, ki je izoblikovan na osnovi pregleda literature. Podrobneje predstavljamo vzorec, 

uporabljene metode ter način zbiranja in obdelave podatkov. Rezultate prikažemo z opisno 

statistiko in analizami ključnih povezanosti, ki odgovarjajo na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Nalogo zaključimo s povezavo rezultatov s teoretičnimi ugotovitvami, 

ovrednotenjem hipotez ter podamo predloge za nadaljnje delo.  
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2 OPREDELITEV, VZROKI IN TIPI ORGANIZACIJSKIH SPREMEMB 

Vsaka organizacija, ki si želi povečati lastno konkurenčnost, bi naj med drugim gradila tudi 

zmogljivost spreminjanja. To zahteva nenehno prepoznavanje in razumevanje dogodkov v 

ožjem in širšem okolju in izgrajevanje notranjih zmogljivosti za vpeljavo OS. Vzroki 

spreminjanja izhajajo iz notranjega ali zunanjega okolja in so po vsebini lahko enaki več 

organizacijam. Zaradi notranje različnosti organizacij, ki je pogojena s tehnologijo, kupci, 

organiziranostjo ter predvsem s kulturo organizacije in njenimi zaposlenimi, je smiselno, da so 

jim pristopi čim bolj prilagojeni in tako bodo tudi učinki večji. Le na tak način se bodo 

organizacije lahko razvijale, prilagajale okolju ali same povzročale spremembe pri drugih. 

Poleg izraza OS, se vse pogosteje uporabljajo tudi pojmi, kot npr. transformacija, revitalizacija 

in strateške spremembe. Dejstvo je, da spremembe niso več enkraten pojav, ampak postajajo 

stalnica. Obvladovanje sprememb in priprava managementa ter zaposlenih nanje postaja eden 

izmed pomembnih razvojnih ukrepov. Za namen naloge uporabljamo generični pojem OS ob 

upoštevanju, da se razlikujejo tako po obsegu kot vsebini, kar opisujemo v nadaljevanju. Ne 

osredotočamo se toliko na vrsto in vsebino sprememb, temveč na proces in njegove posledice 

na zaposlene in vlogo SM. 

Sposobnost spreminjanja predstavlja pomemben dejavnik učinkovitosti organizacije, pri čemer 

je zaradi turbulentnosti in vpliva mnogih silnic v notranjem in zunanjem okolju ključna tudi 

hitrost odzivanja. Black in Porter (1999, 573) menita, da je  oblikovanje in upravljanje procesa 

sprememb zelo pomembno za vitalnost organizacije. Upravljanje sprememb postaja s tem 

stalna naloga širšega managementa in vodi do potrebe pridobivanja novih znanj, veščin in 

zmožnosti, ki jih za to potrebujejo.  

Spremembe so načeloma vpeljane zaradi izboljševanja ekonomskih kazalcev in notranjega 

okolja na ravni organiziranosti, razvojne usmerjenosti in klime. Zato je pomembno vprašanje, 

kaj vse je potrebno, da bodo spremembe pripeljale do zastavljenih strateških ciljev. V sodobnih 

teorijah proučevanja sprememb intenzivno iščejo odgovor na vprašanje, kako doseči uspešno 

spremembo in kaj vse predstavlja oviro na tej poti.   

Za višjo učinkovitost je treba gledati na spremembe z več zornih kotov, zato v nadaljevanju 

najprej prikazujemo različne pristope proučevanja, kaj pomeni organizacijsko spreminjanje, 

kateri so vzroki zanj in kakšne tipe sprememb poznamo. To uporabljamo za širši okvir 

razumevanja okolja, v katerem so danes organizacije. Osredotočimo se na proces vpeljave OS, 

razumevanje interne klime v času sprememb in nekaj modelov, po katerih se lahko izvajajo OS. 

Opisano poglavje uporabimo v raziskavi za prepoznavanje vzrokov, obsega in vsebine 

sprememb v slovenskem okolju. 
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2.1 Opredelitev organizacijske spremembe 

Spremembe spadajo v področje organizacijskega razvoja, ki se lahko izvaja na osnovi 

nenehnega izboljševanja, kjer postopno nadgrajujemo obstoječe stanje, da bi povečali 

učinkovitost. Lahko gre tudi za uvajanje novosti, pri čemer je potrebno tisto, kar je zastarelo ali 

ne daje več želenih učinkov, prekiniti in vpeljati novo. Za ta proces  je značilna vključenost 

različnih oseb, ki s sistematičnimi, vsebinsko različnimi ukrepi vplivajo na spremembo enega 

ali več vidikov organizacije, ti pa so pomembni za uspešnost in učinkovitost organizacije. 

Ključni cilj OS je prilagoditev  zahtevam iz okolja (Barr idr. 1992; Child in Smith 1987; Leana 

in Barry 2000) ali izboljšanje uspešnosti (Boeker 1997; Keck in Tushman 1993).  

«Pobude za uvedbo sprememb v organizacije so dolgoročna namera za izboljšanje reševanja 

problemov in prenovo procesov na osnovi bolj učinkovitega in sodelovalnega upravljanja 

organizacijske kulture. Da bo zadoščeno cilju vsake večje spremembe, se mora spremeniti 

organizacijska kultura na tak način, da se sodelavci na osnovi lastne volje prilagodijo novim 

zahtevam.« (French, Bell in Zawacki 2000, 2) Wanda idr. (1997, po Baratt, Bahn in Gakere 

2011, 750) opredeljujejo upravljanje sprememb kot »sistematične, nenehne in ponavljajoče 

prakse spreminjanja specifičnih sistemov delovnega okolja, vedenj, struktur za izboljšanje 

organizacijske učinkovitosti.« Daziel in Schoonover (1988, 11) definirata spremembo kot 

»odnos, stanje mišljenja. Navade, rutine in naučeni procesi se morajo spreminjati, da se 

omogoči napredek v okviru spreminjajočega se okolja.«  

Definicijam je skupno, da gre za načrtne in dokaj sistematične aktivnosti, ki lahko posegajo v 

različne vidike organizacijskega okolja in zahtevajo spremembo odnosa ter mišljenja za dosego 

njihove učinkovitosti. Pristopi večinoma poudarjajo normativni vidik, saj gre za prehod na nove 

norme, strukture, procese, tudi tehnologije. Pri tem ločujemo tipe sprememb, ki jih podrobneje 

opisujemo v naslednjem podpoglavju. Poudariti je potrebno tudi spremembo vedenja članov 

organizacije, zato se v nalogi ukvarjamo z vzroki sprememb in predvsem z vprašanjem, zakaj, 

kaj in kako lahko SM vpliva, da bodo pričakovana vedenja lažje dosežena.  

Zaposleni hitreje razumejo in sprejmejo potrebo po spremembi, če gre za tehnologijo, ki je 

zastarela in z njo organizacija ne more dosegati ustrezne kakovosti ali konkurenčne cene nekega 

proizvoda. Vendar ključni dejavniki za učinkovito delovanje v današnjem turbulentnem okolju 

niso tako preprosti in spremembe pogosto nastajajo zaradi prepletanja različnih vzrokov, ki so 

enim manj, drugim bolj pomembni. Zaradi različnega razumevanja nujnosti spreminjanja je 

težje sprejeti odločitev, kdaj in kakšno spremembo uvesti. Še težje pa je doseči konsenz glede 

razumevanja oziroma sprejemanja novosti, saj imajo lahko posamezne skupine zaposlenih zelo 

različno sliko realnosti organizacije in mišljenje o posledicah spremembe, kar vpliva na različne 

reakcije, tudi take z negativnimi posledicami. 



 

5 

2.2 Teoretični pristopi proučevanja sprememb 

Na področju upravljanja sprememb ni celovite teorije, ki bi sistematično proučevala OS, zato 

so tudi empirične raziskave razdrobljene in se ukvarjajo s posameznimi dejavniki, ki pozitivno 

ali negativno vplivajo na proces OS. Pregled teorije jasno prikaže pomen multidisciplinarnosti 

pri obravnavanju izzivov sprememb, ki izhajajo iz ekonomskih (finance, organiziranost, 

ekonomika), družboslovnih (sociologija in psihologija) in tehničnih ved (kakovost, 

tehnologija). Za namen naloge ostajamo na področju družboslovja, predvsem psiholoških in 

socioloških raziskav, saj je naš predmet obravnave prvenstveno človek v procesu sprememb. 

Podajamo celovito sliko, kaj se z njim dogaja.  Prevladujoče teoretične perspektive proučevanja 

sprememb opisuje slika 1.  

 

Slika 1: Štirje teoretični pristopi k obravnavanju sprememb  

Vir: Cameron in Green 2003, 14. 

Vedenjski (behavioralni) pristop se osredotoča na vprašanje, kako lahko posameznik vpliva na 

spremembo vedenja druge osebe z uporabo kazni ali nagrad, oziroma spodbujajočih in 

zavirajočih dejavnikov. Posameznika je treba spodbujati k prevzemanju zaželenih ravnanj in ga 

opozarjati na nezaželena vedenja. Ključna avtorja tega pristopa sta Pavlov Ivan in Burrhus 

Frederic Skinner. Med pozitivne spodbude spadajo motivatorji, nagrade, dodatki ali drugi viri. 

Med nje uvrščata tudi komunikacijo, sredstva za delo, podporo s strani nadrejenih ali kolegov, 

usposabljanja itd. Med modele, ki poudarjajo pomembnost participativnih procesov, se uvrščata 

tudi Lewinov in Kotterjev model upravljanja sprememb (Cameron in Green 2009, 14–15). 

Kritike pristopa se nanašajo predvsem na to, da vseh vedenj ne moremo opazovati in tudi ne 

ustrezno nagraditi ali kaznovati, omejitve torije so tudi glede upoštevanja razvoja motvacije 

posameznika skozi čas ali spremembe osebnosti.  

Kognitivni pristop se ukvarja z vprašanjem, kako lahko razvijamo posameznikove zmožnosti 

za reševanje problemov. Izhaja iz dejstva, da se posamezniki lahko učijo na osnovi preteklih 

izkušenj. Na njihovo odzivanje vplivajo znanje, veščine in osebnostne lastnosti in posamezniki 

ravnajo na osnovi zaznavanja posledic svojega vedenja. Bolj kot so posledice pozitivne, večja 
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bo aktivnost posameznika. Poudarja človeške možgane in notranje procese, ki jih behavioristi 

niso upoštevali. Pristop temelji na tezi, da so čustva in dejanja posledica človekovega mišljenja. 

S tem ko se spremeni proces mišljenja, na katerega vplivajo tudi vrednote posameznika, se 

lahko spremeni posameznikova reakcija na določeno situacijo. Z vidika spreminjanja je 

pomembna spodbuda posameznika, da pogleda, kako ga obstoječi način delovanja ovira pri 

doseganju namer in ga nadomesti z novimi načini. Pristop se usmerja na rezultat, ki ga 

posameznik doseže, pri čemer izhaja iz vzroka in posledice. Pri upoštevanju tega pristopa je 

ključno postavljanje ciljev, mišljenje, povezano z dosežki, ter še posebej občutek ponosa in 

izpolnitve ob dosežku (Cameron in Green 2009, 25–31). Med pomembnejše avtorje tega 

pristopa se uvrščata Albert Ellis in Aaron Beck. Kognitivni pristop je vzpostavil tudi številne 

tehnike, s katerimi lahko spreminjamo mišljenje, npr. pozitvno navajanje, afirmacije, 

vizualizacija, preoblikovanje, spremembe vzorcev, nenavezanost, sidranje in racionalizacija. 

Gre za izgradnjo pozitivnega mentalnega odnosa in ciljev. Kognitivna teorija zagovarja, da 

bodo tisti posamezniki, ki bodo ohranili dober položaj tudi ob stresnih dogodkih, na tej osnovi 

zgradili visoko stopnjo samozavesti, imeli več optimizma in občutek kontrole. Te značilnosti 

vplivajo, da je posameznik bolj odprt za spremembe in gleda nanje bolj pozitivno (Kumar in 

Kamalanabhan 2005, 177–178). Kritike tega pristopa se nanašajo predvsem na neupoštevanje 

notranjega čustvenega sveta posameznika. 

Psihodinamični pristop izpostavlja, da gredo ljudje skozi različne psihološke procese med 

izvajanjem sprememb. Ko se posameznik sooča s spremembami v zunanjem okolju, lahko 

doživlja različna notranja psihološka stanja. Ključna avtorica tega pristopa je Elizabeth Kubler 

Ross, ki je s krivuljo sprememb opisala pet ključnih faz, skozi katere mora iti posameznik pri 

soočanju s spremembami. To so kasneje nadgradili Adams, Hayes in Hopson. Razumevanje 

pristopa pomaga predvsem pri prepoznavanju odporov do sprememb, pri čemer pa se lahko 

posamezna stanja tudi prekrivajo in se lahko skozi čas tudi ponavljajo. Z vidika spreminjanja 

pomaga, če se pri ljudeh upošteva tudi tisto, kar je pod površjem, in se z njimi odkrito pogovarja 

(Cameron in Green 2009, 32–40). Kritike se nanašajo predvsem na težavnost obravnave 

sprememb kot linearnega procesa. 

Humanistično-psihološki pristop opozarja na subjektivne zaznave, ki jih doživlja posameznik, 

poudarja prevzemanje odgovornosti in posameznikovo možnost izbire, kaj misli, kaj čuti in kaj 

naredi. Na posameznika gleda kot celoto, ki obstaja v nekem družbenem in kulturnem kontekstu 

in se je zmožen prilagoditi. Izhaja iz tega, da je posameznik zmožen rasti in napredovati. Med 

pomembnejše avtorje sodijo Abraham Maslow, Carl Rogers, Fritz Perls, Daniel Goleman. 

Prispevek tega pristopa k razumevanju sprememb poudarja predvsem čustveno plat doživljanja 

in zmožnost vzpostavljanja sodelovanja na čustveni ravni, ne zgolj na racionalni (Cameron in 

Green 2009, 40–50). Kritike opozarjajo predvsem na nezmožnost pojasnjevanja destruktivnih 

ravnanj posameznikov, kaj se zgodi, če se posameznik noče prilagoditi.  
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Ob načrtovanju spreminjanja je treba razumeti ekonomski okvir, hkrati pa tudi čustveni, 

razumski in vedenjski okvir organizacije (njeno kulturo in klimo) in zaposlenih. Zgolj z uporabo 

enega pristopa lahko zanemarimo pomembne vidike, ki se lahko kasneje odražajo skozi različne 

oblike odporov. Vedenjski in psihodinamični pristop nam olajšata načrtovanje aktivnosti na 

nivoju celotne organizacije, medtem ko sta humanistično psihološki in kognitivni pristop 

pomembna, ko govorimo o vlogi SM na posameznika. Ta naj bi  čim hitreje razumel, sprejel, 

se naučil vedenja oz. ravnanja, ki je pričakovano, in ga tudi izvajal. V raziskavi pri opisovanju 

ozadja spreminjanja in vloge posameznika izhajamo večinoma iz vedenjskega in 

psihodinamičnega pristopa, saj se ukvarjamo z vprašanjem, zakaj in kaj se dogaja  s 

posamezniki ali skupinami. Pri opisovanju ukrepov in priporočil sledimo tudi kognitivnemu in 

humanistično-psihološkemu pristopu in iščemo odgovore na vprašanja možnih ukrepov. V 

nadaljevanju predstavljamo, kaj pomeni organizacijsko spreminjanje. 

2.3  Vzroki sprememb 

Pomembno vprašanje, na katerega je potrebno ves čas odgovarjati v sklopu organizacijskega 

razvoja, je vprašanje, zakaj uvesti spremembe. Vzroki za spremembe lahko izhajajo  iz okolja, 

v katerem organizacija deluje, ali pa iz nje same. Vzroki so lahko tudi kombinirani. Če ima 

človek priložnost dalj časa opazovati aktivnosti, ki ne prinašajo rezultatov, bo verjetno hitreje 

spremenil mnenje in spremembe podprl. Ker so spremembe vedno pogosteje odziv na 

nepričakovan dogodek ali stanje v okolju, časa za dokazovanje nujnosti ni veliko.  

Robbins (1998, 500) okolje organizacije opredeljuje kot »skupek vseh tistih institucij in silnic, 

ki lahko potencialno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja.« Vpliv okolja na uspešnost 

poslovanja sploh v manjših gospodarstvih ali na manjše organizacije je velik. Zato je 

obvladovanje in izkoriščanje okolja za menedžment pomemben izziv. Zaradi (omejene) 

dostopnosti do informacij, različnega obsega vključenosti zaposlenih v okolje organizacije, 

poznavanja problematike, stroke ali stanja delovanja organizacije, posamezniki ali skupine 

različno poznajo ali razumejo, kaj se dogaja v okolju. Posamezne skupine imajo lahko tudi 

različna ali celo nasprotujoča si stališča o pomembnosti ali nujnosti nečesa, kar lahko vodi do  

negativnih posledic. Če uspe organizaciji povezovati zunanje in notranje vzroke, lahko s tem 

posledično hitreje doseže spremembe, saj bodo posamezniki prej prepoznali nujnost in 

pozitiven vpliv.  

Motiv za spreminjanje organizacije lahko izvira iz problemskega stanja v podjetju (ki sicer 

nastane kot posledica zunanjih vplivov) ali želje vplivnih udeležencev po večji uspešnosti 

podjetja. Pri tem je treba izpostaviti neposredno in pozitivno povezanost med sposobnostjo 

predvidevanja in razumevanja ter prizadevanjem za izboljšanje, ki jo morajo imeti vodilni 

menedžerji (Martin 1993, po Beer in Nohria 2000, 460–463). 

Wissema (2001, 233) navaja, da se organizacije spreminjajo zaradi treh razlogov: 
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– obrambe – zaradi potrebe po konkurenčnosti mora podjetje vse poslovne funkcije prilagajati 

oziroma usklajevati s svojim okoljem, pri tem pa vedno zaostaja za svojimi konkurenti; 

– napada – ko management kljub uspešnemu poslovanju meni, da je mogoče še bolje poslovati 

in si prizadeva pridobiti konkurenčne prednosti z novimi tehnologijami, novimi tržnimi ali 

distribucijskimi pristopi, boljšo organiziranostjo ali bolj motiviranimi zaposlenimi; 

– novega managerja – ko novi manager vpelje nov način vodenja in nove pristope delovanja, 

ki vplivajo na spremembe v podjetju. 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo posamezne kategorije vzrokov. 

2.3.1 Zunanji vzroki sprememb 

Pri zunanjih vplivih gre za silnice, ki se pojavljajo na širši, globalni ravni, na ravni posameznega 

trga, dejavnosti, panoge ali tehnologije. »Spremembe v zunanjem okolju so običajno vplivnejše 

in opaznejše od sprememb v notranjem okolju organizacije.« (Lowenthal 1994, 9) Lahko so 

»ugodne ali neugodne ter se razlikujejo po jakosti vpliva, ki ga imajo na organizacijo.« (Ansoff  

in McDonnell 1990, 467) V preglednici 1 združujemo najpogostejše klasifikacije vzrokov 

sprememb različnih avtorjev.  

Preglednica 1: Zunanji vzroki sprememb 

Vzrok Značilnosti   

Demografski Povečana kulturna raznolikost (Robins 2013, 579), 
starajoča populacija (Robins 2013, 579; Rozman 1993, 121), 
povečani imigracijski tokovi in outsourcing (Robins 2013, 579), 
stopnja izobraženosti populacije (Robins 2013, 579). 
 

Tehnološki Dostopnost do informacijske tehnologije (Robins 2013, 579), 
naraščanje in vpliv družbenih omrežij (Robins 2013, 579), 
dešifriranje človeške genske kode (Robins 2013, 579), 
hiter razvoj tehnologije (Black in Porter 1999, 574). 
 

Ekonomski Porast in padec trga nepremičnin (Robins 2013, 579), 
turbulence finančnih trgov (Robins 2013, 579), 
globalna kriza (Robins 2013, 579), 
negativna stališča do podjetništva in poslovodstev (Robins 2013, 579), 
gospodarske in politične unije imajo vedno večji vpliv na podjetja in spremembe 
(Rozman 1993, 121), 
spremenjene potrebe kupcev (Jocou in Lucas, 1995). 
 

Konkurenca Globalni konkurenti (Robins 2013, 579), 
spojitve in konsolidacije (Robins 2013, 579), 
povečan vpliv državnega nadzora nad trgovino (Robins 2013, 579), 
krepitev in raznolikost konkurentov v panogah (Rozman 1993, 121), 
spopad različnih industrijskih kultur (Jocou in Lucas, 1995), 
dvigovanje vrednosti storitve ali izdelka za kupca (Jocou in Lucas, 1995). 
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Vzrok Značilnosti   

Družbeni trendi – Povečana okoljska ozaveščenost (Robins 2013, 579), 

– liberalizacija stališč do marginalnih skupin (Robins 2013, 579), 

– večopravilnost in medsebojna soodvisnost (Robins 2013, 579), 
– pomen družbene odgovornosti (Rozman 1993, 121). 

Avtorji so pri opredeljevanju zunanjih vzrokov dokaj enotni. Razlikujejo se predvsem v 

podrobnostih opredeljevanja posameznih dejavnikov. Če so v preteklosti prevladovali 

predvsem ekonomski, tehnološki vzroki in aktivnosti konkurence, danes postajajo pomembni 

tudi vzroki, ki izhajajo iz sprememb zakonodaje ter političnih in družbeno demografskih 

preobratov. Organizacije običajno bolj pozorno spremljajo tehnološki razvoj, konkurenco in 

obvladujejo segment ključnih kupcev ter dejavnost, v okviru katere delujejo. To upoštevajo pri 

oblikovanju strategij in drugih poslovnih odločitev, manj pa se ukvarjajo z drugimi dejavniki. 

Zaradi globalizacije poslovanja, dinamike finančnih trgov in obsega političnih nemirov, ki 

imajo obsežnejše posledice in se odražajo na skoraj vseh trgih, bo sposobnost odzivanja nanje 

ključna za preživetje. Trenutna migrantska situacija, s katero se sooča celotna Evropa, 

predstavlja npr. za Nemčijo potreben vir (cenejše) delovne sile, v Sloveniji pa se govori 

večinoma o negativnih vidikih (učinki na turizem, obremenjevanje proračuna, nemoč politike 

itd.). Na tovrstne dogodke posamezna organizacija težje vpliva in je bolj smiselno prilagajanje. 

Če torej izhajamo iz prejšnje Wissemove klasifikacije, odzivanje na zunanje vzroke večinoma 

predstavlja obrambo. 

2.3.2 Notranji vzroki sprememb 

Vzroki za spremembe prihajajo tudi iz notranjega okolja organizacije. Nanje lahko gledamo 

tudi kot napad ali proaktivnost managementa, da vnaprej predvideva in se pripravi ter s tem 

vpliva na druge, predvsem kupce, dobavitelje in konkurenco. Pri opredeljevanju slednjih 

najdemo med avtorji več razlik. S preglednico 2 prikazujemo celovito klasifikacijo različnih 

avtorjev.   

Preglednica 2: Notranji vzroki sprememb 

Vzrok Značilnosti   

Strategija Obseg delovanja: rast proizvodnje, rast števila zaposlenih, rast kapitala (Tavčar 2006, 

495), 

vsebina dejavnosti: proizvodni programi organizacije, inoviranje programov in 

tehnologij (Tavčar 2006, 495), 

kultura podjetja (Rozman 1993, 138), 

pritisk na povečevanje produktivnosti (Lippitt, Langseth in Mossop 1985, 1–3), 

odločitve managementa (Black in Porter 2000, 577).  
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Vzrok Značilnosti 

Organiziranost Urejenost delovanja: pristojnosti in odgovornosti, delitev in potek dela v organizaciji, 

razmerja med ljudmi v njej (Tavčar 1996, 495), 

tekmovanje in konkurenčni odnosi med enotami podjetja zahtevajo ljudi, ki znajo in so 

pripravljeni tudi sodelovati (Lippitt, Langseth in Mossop 1985, 1–3), 

informatizacija poslovanja (Black in Porter 2000, 577). 

 

Viri Obseg virov in sredstev, razmerja med njimi (Tavčar 2006, 495), 

struktura zaposlenih (Black in Porter 2000, 577), 

sposobnosti, znanja, veščine (Black in Porter 2000, 577), 

sprememba vrednot in pričakovanj zaposlenih, generacijski razkoraki (Black in Porter 

1999, 577), 

tehnološka razvitost (Black in Porter 2000, 577), 

predlogi zaposlenih (Black in Porter 2000, 577). 

Različnost upoštevanja notranjih vzrokov nakazuje, da se organizacije razlikujejo predvsem v 

stopnji zrelosti, propulzivnosti ali proaktivnosti, na kar močno vpliva vrhnji management, 

inovativnost zaposlenih in sposobnost sprejemanja novosti. Zaposleni pogosto bolje poznajo 

notranjo sliko organizacije kot dogajanje v okolju. Če so notranji razlogi znani večjemu številu 

zaposlenih in je vpliv trenutnega stanja na zaposlene negativen, bo prišlo hitreje do sprejemanja 

novih pričakovanj. Slika 2 celovito povzema ključne vzroke spreminjanja, ki vplivajo na 

vsebino sprememb. Za organizacijo je pomembno, da spremlja dogajanje v zunanjem in 

notranjem okolju ter medsebojno povezuje vzroke spreminjanja, s čimer lahko hitreje doseže 

sprejemanje nujnosti sprememb pri svojih sodelavcih. Tudi načini vpeljave sprememb so lahko 

glede na vzroke različni. Ključno pri tem je, da organizacija vzpostavlja občutek nujnosti in ves 

čas komunicira o dogajanju v notranjem in zunanjem okolju, da so zaposleni seznanjeni z 

realizacijo ciljev in stanjem organizacije ter da jo razumejo. S tem se povečuje ozaveščenost 

vseh skupin sodelavcev. Ljudje se lahko hitreje in tudi bolj pozitivno odzivajo, če so na to 

pripravljeni, lahko povežejo spremembe s pozitivnimi posledicami. Predvsem pa je pomembno, 

da vanje verjamejo. 

 

Slika 2: Zunanji in notranji vzroki organizacijskih sprememb 

Vir: Black in Porter 2000, 575. 
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Odgovor na vprašanje, zakaj nekaj spremeniti, pomembno vpliva na odločitev, kakšen tip 

oziroma vsebino spremembe potrebuje organizacija, da se bo učinkovito odzvala na vzrok. V 

naslednjem poglavju opisujemo različne tipe sprememb, pri čemer smo pozorni na različna 

organizacijska področja. 

2.4  Tipi sprememb 

Odziv organizacije na enega ali kombinirane vzroke običajno povzroči spremembe več 

organizacijskih dejavnikov ali področij. Ko organizacija vpelje tehnološko posodobitev, se s 

tem ne spremeni samo dodana vrednost, odzivnost ali kakovost produktov. Spremembe imajo 

pogosto značaj verižne reakcije in se razlikujejo glede na vsebino, hitrost, obseg spreminjanja, 

zato ti dejavniki pomembno vplivajo na načrtovanje vsebine in proces uvajanja sprememb. 

Pomembno vplivajo tudi na ljudi, kar se odraža skozi klimo v organizaciji, dinamiko in vloge 

managementa ter drugih skupin, pa tudi na izbor aktivnosti, ki bodo pospeševale proces 

sprememb. 

2.4.1 Spremembe po vsebini spreminjanja 

Organizacije se lotevajo spreminjanja različnih organizacijskih vidikov v odvisnosti od njenega 

ekonomskega položaja. Običajno lahko opazujemo verižno reakcijo, ko sprememba na enem 

vpliva na spremembo drugega organizacijskega področja. Najpogostejše so spremembe 

naslednjih organizacijskih področij (Black in Porter 2000, 578–585): 

– Tehnologija - zamenjava ali nadgradnja obstoječe tehnologije ali tehnoloških postopkov. 

Veliko sprememb je povezanih predvsem z vpeljavo informacijske tehnologije. Vendar pa 

tehnološka sprememba vpliva tudi na spremembe v strukturi, procesih in ima velik vpliv na 

ljudi.  

– Kultura - spreminjanje zakoreninjenih vzorcev delovanja, mišljenja in spreminjanje ravnanj, 

vrednot predstavlja enega večjih izzivov v procesu sprememb in je dolgotrajno. Mnogi se v 

procesih spreminjanja raje usmerjajo v druge dejavnike, vendar je zanemarjanje sprememb 

v kulturi za mnoge lahko tudi usodno. 

– Strategija - spreminjanje strateških usmeritev je pogosto posledica dolgotrajnejšega 

usklajevanja v okviru organizacije in odzivov s strani trga, pri čemer sodeluje večji del 

managementa, zato je njihova moč usmerjanja sprememb večja.  

– Struktura - spremembe v organizacijski strukturi pogosto sovpadajo tudi z drugimi 

spremembami. Reorganizacije gredo predvsem v smeri zniževanja hierarhičnih nivojev, 

produktne in ne več geografske usmerjenosti, centralizacije funkcij, združevanja oddelkov, 

spremembe v linijah poročanja itd. Čeprav so bolj enostavne, so zaradi vpliva, ki ga imajo 

na velik del zaposlenih, pogosto ob tem soočene z več oblikami odporov.  
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– Procesi/postopki - spremembe, povezane s potekom in načinom izvajanja posameznih 

aktivnosti, pogosto nastanejo zaradi sprememb v tehnologiji ali strukturi. Npr. reinženiring 

je pogosto posledica drugih sprememb. 

– Ljudje: spremembe v managerski strukturi ali zaposlovanje določenega tipa kadrov, katerega 

znanje je potrebno, rotacije zaposlenih s ciljem izboljševanja odnosov in doseganja 

produktivnosti. Spremembe, povezane z novim, drugačnim načinom dela, odnosom in 

pričakovanji, vodijo tudi do intenziviranja pridobivanja novih znanj in veščin skozi razvoj 

zaposlenih.  

Čeprav se vsebina spremembe običajno primarno povezuje z enim vidikom organizacije (npr. 

spremembe v procesih), to posledično vpliva tudi na druge vidike (npr. pridobivanje dodatnih 

znanj, spremembe v linijah poročanja itd.), čeprav so vplivi nanje mogoče manj očitni. Pri 

načrtovanju je tako pomembno razmišljati o širših vplivih, ki jih bo imela sprememba na 

različne vidike organizacije, in pripraviti ustrezne ukrepe. 

2.4.2 Spremembe po obsegu in hitrosti spreminjanja 

Za uspešnost organizacije je pomembno, kako hitro se bo odzvala, pomembna pa je tudi hitrost 

uvedbe sprememb. Mnoge spremembe namreč zahtevajo premišljeno in dolgotrajnejšo 

vpeljavo, še posebej takrat, ko vsebina spremembe vpliva na več notranjih dejavnikov. Z vidika 

hitrosti spreminjanja razlikujemo evolucijske, ki so po obsegu manjše, in revolucijske 

spremembe, večje oz. strateške spremembe. V novejši teoriji zasledimo precejšnje povečevanje 

hitrih sprememb, kar otežuje vlogo managementu in zahteva drugačne pristope.  

Evolucijske, inkrementalne ali spremembe prve vrste so po obsegu manjše in vplivajo na 

manjše področje organizacije. Gre za postopno izboljševanje obstoječega stanja, pri čemer se 

ohranja osnovni okvir delovanja organizacije. Gre lahko za postavljanje novih ciljev, alokacijo 

odgovornosti ali postavljanje novih prioritet. Dopolnjujejo obstoječe stanje in težijo k večji 

učinkovitosti. Posledično so potrebne spremembe v praksah upravljanja, strukturi in procesih, 

delovnih nalogah in veščinah ali znanjih zaposlenih (Blumenthal in Haspeslagh 1994; 

Goodstein in Burke 1991; Greiner, 1972; Levy, 1986; Mezias in Glynn 1993; Nadler in 

Tushman 1989; po Pardo del Val 2003, 148). Gre za kratkoročno usmerjenost. Mnogi avtorji 

menijo, da je treba voditi spremembe evolucijsko, in to takrat, ko je podjetje v ugodnem 

položaju (Vila 2000, 119).  

Revolucijske, strateške, transformacijske ali spremembe druge vrste so po obsegu večje in gre 

za radikalno prenovo ali spremembo osnovnega okvira delovanja organizacije. So hitre in manj 

predvidljive. »So dinamične in pomenijo odločujoč premik k novi, višji ravni uspešnosti.« 

(Dubrovski 1998, 65) Njihovo vodilo je delati drugače, delati nove stvari na povsem nov način. 

Nujne so v situacijah, kjer je za uspeh pomemben čas in morajo organizacije hitro izboljšati 

svojo učinkovitost in produktivnost. Te vplivajo na osnovne zmogljivosti organizacije, 
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predvsem na vedenje zaposlenih, vodenje, kulturo, poslanstvo in strategijo (Burke in Litwin 

1992; Blumenthal in Haspeslagh 1994; Goshal in Bartlett 1996; Goodstein in Burke 1991; 

Marashak 1993; Nadler in Tushman 1989; po Pardo del Val 2003, 148).  Med revolucionarne 

spremembe uvrščamo prenovo poslovanja, prenovo organizacije in inovacije (Rozman 2000, 

130−131).  

Z vidika obsega sprememb predstavljamo še malo drugačno klasifikacijo, ki jo je podal Vizjak 

(1994, 851 – 866) in nas usmerja v področja spreminjanja.  

- Optimiranje poslovnih procesov: delna strateška sprememba poslovnega sistema, pri kateri 

dosežemo z izboljšanjem ali spremembo zaporedja oziroma integracije storitev izbranih 

poslovnih dejavnosti dolgoročne konkurenčne prednosti. Do optimiranja poslovnih procesov 

prihaja predvsem iz potrebe po doseganju hitrosti in točne dobave, diferenciaciji s pomočjo 

novih proizvodov in stroškovne prednosti.  

- Optimiranje poslovnih dejavnosti: delna operativna sprememba poslovnega sistema, pri 

kateri dosežemo z novimi metodami oziroma boljšo sistemsko podporo racionalizacijo 

posameznih poslovnih dejavnosti. S tem dosegamo večjo hitrost in točnost dobave, 

diferenciacijo s pomočjo novih proizvodov in stroškovne prednosti. Vzroki za ta proces 

izhajajo iz potrebe po informiranosti, dinamiki nabavnih in prodajnih trgov in tehnološkem 

razvoju.  

- Prestrukturiranje: gre za večje spremembe v organizaciji. Pomeni ukinjanje in postavljanje 

oddelkov, zmanjševanje organizacijskih ravni, spreminjanje hierarhije v skupinsko delo in 

podobno. Te spremembe pogosto naletijo na odpor, saj so neposredno povezane z 

vplivanjem na zaposlene (Rozman 2000, 132). 

- Reorganizacija: pomeni spremembo obstoječe organizacije v podjetju in popolno 

racionalizacijo celotnega poslovnega sistema. Do sprememb pride v organizacijski in v 

komunikacijskih in drugih strukturah. Za spreminjanje organizacijske strukture se odločajo 

predvsem podjetja v kriznem stanju, ki ga povzroči neujemanje obstoječe organizacije v 

podjetju s spremembami v okolju. Neustreznost organizacije se kaže v tem, da je odločanje 

pozno in neustrezno. To je lahko posledica težav v komunikaciji znotraj podjetja in slabi 

razporeditvi pristojnosti. Če se organizacija ne prilagaja okolju s spremembami in 

inovacijami, je to lahko znamenje neprimerne organiziranosti. Organizacija, ki se zateče k 

reorganizaciji, zmanjša nivo diferenciacije in integracije tako, da izloča divizije, oddelke, 

zmanjšuje število nivojev v hierarhiji in zmanjšuje število zaposlenih, da bi znižalo stroške 

poslovanja (Vizjak 2003, 46). 

Zasledimo še druge klasifikacije, vendar nam za raziskavo zadoščajo te delitve. Prikazano daje 

širšo sliko, kaj vse lahko naredijo organizacije, da se odzovejo na zahteve trga ali notranjih 

potreb. Čeprav si vodstvo postavi npr. reorganizacijo kot vsebino spremembe, je težko 

opredeliti, kaj vse bo potrebno in kako se bo odvijalo, saj se lahko pojavijo nepredvidljive 

situacije. Vendar je z vidika priprave sodelavcev na spremembo pomembno, da čimbolj odprto 

komunicirajo o tem, kaj je cilj, kakšne bodo posledice in obseg spreminjanja in ob tem 
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predstavljajo ter soočajo mnenja o nameravanih aktivnostih. Prikrivanje pomembnih 

informacij, kaj vse bo predmet organizacijske spremembe, namreč pogosto povzroči odpor, ki 

upočasni proces spreminjanja, da o drugih posledicah na tem mestu še ne govorimo.  

Ko organizacija prepozna potrebo in se odloči za vsebino spremembe, sledi proces 

spreminjanja, ki ga prikazujemo v naslednjem poglavju.  
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3 PROCES IN MODELI SPREMINJANJA 

S sprejemom odločitve za uvedbo OS je njeno načrtovanje ključna naloga vrhnjega 

managementa, lahko pa vanjo vključuje tudi druge skupine zaposlenih. Tako kot za vsako drugo 

strateško odločitev je potrebno tudi pri spremembah slediti procesu, pri čemer si lahko 

organizacija pomaga z obstoječimi modeli ali pa sama razvije svojega. Potrebno je vnaprejšnje 

razmišljanje, analiza, oblikovanje več različnih aktivnosti z upoštevanjem številnih deležnikov, 

na katere bo sprememba vplivala tako v zunanjem kot notranjem okolju. Za spremembe je 

vedno bolj značilno tudi to, da nekaterih okoliščin ni možno napovedati in je treba aktivnosti 

prilagajati sproti glede na stanje, s katerim se organizacija sooči. Kakorkoli se organizacija 

odloča, so pri procesu OS potrebni koraki. V poglavju se najprej lotimo splošnega opisa procesa 

sprememb, pripravimo pregled nuje spremljanja klime oz. notranjega okolja in mu dodamo bolj 

specifične modele, ki izhajajo iz teorije sprememb. Bolj kot na vsebino se nanašajo na korake 

vodenja sprememb, ki upoštevajo tudi notranje okolje. V raziskavi se lotevamo preverjanja 

kakovosti procesa in klime za spreminjanje, saj nas zanima, kateri od vidikov je v našem okolju 

bolj razvit. 

3.1 Proces spreminjanja 

Proces spreminjanja je v osnovi odvisen od tipa in obsega spremembe. Organizacije različno 

pristopajo glede na to, ali je domena načrtovanja na vrhnjem vodstvu ali pa za spremembo 

oblikujejo posebno skupino za izvajanje enkratnega projekta. Osnovni proces spreminjanja 

povzemamo po George–u in Jones–u (2012, 547–549), saj predstavlja generičen model in 

vključuje vse pomembnejše faze ter nam služi za lažje razumevanje nalog in aktivnosti, ki se 

izvajajo. V literaturi (Cameron in Green 2009, 181–193) najdemo še več pristopov, ki se od 

osnovnega razlikujejo predvsem v diferenciaciji posameznih faz. Mnoge organizacije uvajajo 

spremembe po principih projektnega vodenja, ki ravno tako sledi vnaprej opredeljeni 

metodologiji. Ob tem Deeg (2007, 1) opozarja, da proces sprememb ni stabilen, ni ga možno 

napovedati in ni enostaven za upravljanje, zato tudi modeli ne smejo biti preveč togi. Deeg 

(2007, 2) v svoji kritiki teorije sprememb opozarja ravno na pomanjkanje pristopov, ki 

obravnavajo spremembe kot nestabilnost, nepričakovanost.  
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Slika 3: Proces sprememb  

Vir: George in Jones 2012, 547. 

Diagnoza organizacije: vključuje prepoznavanje organizacijskega izziva, s katerim se je treba 

soočiti in izbrati, kakšen tip spremembe je potreben. Uporaba kazalnikov, ki kažejo uspešnost 

organizacije, predstavlja osnovo diagnoze, kjer je treba ugotoviti, kaj in zakaj je stanje takšno, 

kot je. Gre za kompleksen proces analiziranja organizacijskega okolja, kjer je treba zbrati 

dodatne informacije, če organizacije z njimi ne razpolagajo. Pri zbiranju informacij je treba 

vključiti vse nivoje v organizaciji in zunanje deležnike (npr. kupce, dobavitelje…). Dodaten 

način zbiranja informacij lahko predstavljajo raziskave, razgovori in druge metode, s katerimi 

bi pridobili čim bolj jasne informacije. V fazo diagnoze naj bi spadala tudi analiza notranjega 

okolja, ki bi ugotavljala  stopnjo pripravljenosti za spremembe.  

Določitev želenega stanja: na osnovi zbranih informacij je treba opredeliti želeno stanje in 

različne možnosti za njegovo uresničitev. Vključuje opredelitev strategije kot strukture 

organizacije in vire za dosego ciljev in potrebnih znanj. Jasni morajo biti cilji, pri soočanju  in 

upravljanju z morebitnimi odpori pa razumljivost sporočila, ki ga organizacija posreduje 

različnim deležnikom.  

Implementacija aktivnosti: pomemben del te faze je identifikacija potencialnih ovir v času 

uvajanja na nivoju skupin in na nivoju posameznikov ali virov. Vnaprejšnje prepoznavanje ovir 

vključuje pripravo aktivnosti, ki se hitreje realizirajo, če se ovira dejansko pojavi. Gre za dva 

tipa aktivnosti: prvi se nanaša na izvajanje želenega načrta vsebine spremembe, drugi pa se 

navezujejo na aktivnosti, povezane z zniževanjem odporov, osveščanjem, motivacijo 

sodelavcev in spodbujanjem pripravljenosti za spremembe med zaposlenimi, torej za 

upravljanje klime v času sprememb. Sestavni del te faze je tudi določitev odgovornosti skupine 

ljudi, ki bo izvajala in nadzirala proces sprememb. Gre lahko za notranje ali zunanje agente 

sprememb ali njihovo kombinacijo. Slednja je dokaj dober model, saj po eni strani zagotavlja 

znanja, povezana z obvladovanjem sprememb, ki jih imajo običajno zunanji strokovnjaki in so 

manj obremenjeni z notranjo dinamiko, povezavami med člani organizacije, notranji pa dobro 
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poznajo stanje, zaposlene in okolje organizacije ter imajo številna druga ekspertna znanja, 

potrebna za implementacijo aktivnosti. Sledi odločitev, kako se bodo aktivnosti izvajale, pri 

čemer organizacije običajno sledijo dvema principoma: od zgoraj navzdol (primerno za 

revolucijske spremembe), od spodaj navzgor (primerno za evolucijske spremembe). Če izberejo 

drugega, je še posebej pomembno, da so zaposleni z različnih nivojev vključeni tudi v prvo 

fazo. Izkušnje tudi nakazujejo, da je drugi pristop lažji, saj je odpor v tem primeru manjši. 

Primernejši je tudi za organizacije, kjer so spremembe stalnica in so jih sodelavci že vajeni.  

Evalvacija aktivnosti: redno spremljanje in merjenje učinkovitosti vpeljanih aktivnosti 

omogoča pravočasne spremembe ali uvedbo novih aktivnosti, če želenih ciljev ne dosegajo. 

Organizacija potrebuje jasne kriterije za spremljanje učinkovitosti in sistem zbiranja informacij. 

Pogosto gre za spremljanje stroškov, merjenje zadovoljstva zaposlenih, kupcev itd. V nekaterih 

primerih je proces sprememb daljši in je zato toliko bolj pomembno, da  spremljajo sprotne 

rezultate, saj so celoviti rezultati vidni šele na daljši časovni rok in organizacija lahko zgublja 

konkurenčnost.  

Institucionalizacija načrta aktivnosti: spremljanje aktivnosti spreminjanja mora postati redna 

praksa tako na vrhnjem kot na nižjih nivojih. Gre za spremljanje stanja in izvajanje novih 

aktivnosti, da bi  zniževali odstopanja od želenih ciljev ali uvajali  nove aktivnosti. Pomembno 

je, da je v ta del vključen čim večji del organizacije, da so sodelavci nagrajeni za svoj prispevek 

pri spreminjanju in dajanju predlogov. Namen te faze je zamrznitev stanja in uvedbe želenih 

norm, vedenj, procesov ali drugih elementov, ki so bili cilj spremembe. V tej fazi se kaže tudi 

vpliv spremembe na druge, predvsem normativne vidike organizacije. 

Prikazan generični proces predstavlja tehnični, kognitivni vidik spreminjanja, ki se izvaja na 

formalnem nivoju. Modeli upravljanja sprememb se razlikujejo v razdrobljenosti, različnih 

poimenovanjih, ključna usmeritev je pa vendarle  podobna. Ker pa ima organizacija značilnosti 

organizma in se hitro odziva na okoliščine, je velik del aktivnosti težko vnaprej predvideti in 

načrtovati. Strebel (1993, 434) opozarja, da uvajanje sprememb ni organiziran in tekoč proces, 

ampak zahteva veliko stopnjo prilagodljivosti in odzivnosti na reakcije, ki se zgodijo. Osnovna 

shema procesa je okvir, ki pa zahteva previdno, a dinamično spreminjanje, saj posegi vanj ne 

smejo povzročati dodatne zmede. Pomemben del procesa spreminjanja je tako upravljanje z 

organizacijsko klimo v času spreminjanja, čemur posvečamo pozornost v nadaljevanju.  

3.2 Klima v podporo za spremembe 

Čeprav so spremembe vpeljane zaradi izboljševanja, je lahko klima ob vpeljavi precej 

negativna, kar vpliva na učinkovitost implementacije sprememb. Zgublja se čas, zaupanje 

odjemalcev, ugled organizacije, povečujejo se stroški, medsebojni konflikti in morala 

zaposlenih. Glede na stanje klime ima management možnost načrtovati dodatne aktivnosti, ki 
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se ne nanašajo samo na vsebino spremembe, ampak predvsem na način, kako bodo spremembe 

vpeljevali, da bodo stopnja odpora in drugi negativni dejavniki čim manjši. 

V času pred ali med spremembo se v organizaciji lahko notranje okolje izrazito spreminja tako 

v pozitivno kot negativno smer. Literatura (Chia 1991; Kotter 1996; Deeg 2007;  Bouckenoogh, 

Devos in Van den Broeck 2009; Holt idr. 2007, 2007a) opozarja na pomen notranjega okolja, 

v katerem se sprememba odvija. Raziskovalci so precej enotnega mnenja, da je učinkovito 

organizacijsko spreminjanje odvisno od procesa in od klime za spremembe oziroma različnih 

notranjih dejavnikov ter stopnje pripravljenosti na spremembe. (Armenakis, Bedeian, Harris in 

Feild 1999; Holt idr. 2007, 2007a; Kotter 1996; Mento, Jones in Dirndorfer 2002; Sashkin in 

Burke 1987; Simon 1996; Jansen 2000)  

Med izrazi najdemo več opredelitev, med drugim organizacijski kontekst spreminjanja (Deeg 

2007, Strebel 1993), pripravljenost za spremembe (Holt idr. 2007, 2007a) in pojem klima za 

spreminjanje (Bouckenooghe in Devos 2009), ki vključuje dojemanje in pripravljenost 

zaposlenih na spremembe, ki je lahko manjša ali večja, podporo s strani nadrejenih, odnos 

vodstva do sprememb idr.. Organizacije morajo zaradi nepredvidljivosti spreminjanja in 

potrebne hitrosti sočasno izvajati aktivnosti, ki podpirajo njeno uspešno vpeljavo in se nanašajo 

na podporo ljudem v času sprememb. Gre za različne komunikacijske procese, upravljanje z 

odpori skupin ali posameznikov, motivacijo in učenje novih znanj. Del teh aktivnosti se izvaja 

pred začetkom OS in je namenjen pripravi managementa in zaposlenih, del aktivnosti pa se 

izvaja sočasno z vsebinsko uvedbo in so odvisne od trenutnega stanja (npr. odpor v določenem 

oddelku).  

Kot pomoč pri analizi stanja notranjih dejavnikov so se tako v teoriji kot praksi oblikovala 

številna (parcialna) orodja – vprašalniki, ki se lahko uporabljajo v fazi diagnoze, in so 

namenjeni analizi notranjega okolja, npr. pripravljenost organizacije (oddelkov, vodij, 

posameznih skupin) na spreminjanje ali merjenje zmogljivosti vodij v procesih sprememb 

(Belasco 1990; Stewart 1994). V raziskavi primerjave orodij v podporo merjenju OS so Holt 

idr. (2007, 296) izpostavili 32 orodij, ki bolj ali manj posegajo v elemente merjenja klime, 

pripravljenosti, obstoj individualnih značilnosti, pomembnih za vodenje sprememb itd.  Čeprav 

je uporabnost ali zanesljivost merjenja pri mnogih omejena, nudijo določeno oporo 

organizacijam v procesu OS. Z njihovo uporabo se lahko organizacija bolj učinkovito pripravi 

na proces spreminjanja. Holt je kasneje s sodelavci razvil novo orodje za merjenje 

pripravljenosti za spremembe (2007a). Dve leti kasneje so še bolj celovit vprašalnik razvili 

avtorji Bouckenooghe, Devos in Van den Broeck (2009). V vprašalniku OCQ–C,P,R 

(Organisational Change Questionnaire – Climate of Change, Processes and Readiness) so 

opredelili dejavnike, ki vplivajo na uspešnost sprememb in s pomočjo katerega se lažje pridobi 

celovit vpogled v stanje organizacije. Zaradi njegove celovitosti ga uporabljamo tudi v naši 

raziskavi. Avtorji zagovarjajo, da če obstaja pripravljenost ljudi za spremembe, na katere ne 

vplivajo samo racionalni vzroki, ampak predvsem čustveno odzivanje zaposlenih, bo manj 
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odporov in proces sprememb bo bolj tekoč in hitrejši. Kot pomembne dejavnike klime avtorji 

vključujejo zaupanje, medsebojno pomoč in podporo zaposlenim. Ob tem postajajo  pomembne 

aktivnosti izgrajevanja učinkovitega medsebojnega sodelovanja. Med dejavnike klime 

vključujejo tudi zaupanje v vodstvo in vključenost ljudi v posamezne aktivnosti. Slika 4 

predstavlja konceptualizacijo njihovega modela. 

 

Slika 4: Klasifikacija dimenzij klime  

Vir: Bouckenooghe, Devos in Van den Broeck 2009, 563. 

Gre torej za proučevanje reakcij, odzivov in drugih dejavnikov, ki lahko močno spremenijo 

smer uspešnosti uvajanja in vodijo do številnih negativnih posledic, s katerimi se podrobneje 

srečamo v naslednjem poglavju, kjer se posvečamo posamezniku. Validacija inštrumenta je 

potekala v štirih ločenih raziskavah: raziskave veljavnosti vsebine na osnovi panela 10 

strokovnjakov in treh ločenih raziskav, v katerih je sodelovalo več kot 3000 respondentov v več 

kot 85 organizacijah. Z njimi so potrdili obstoj 42 trditev, ki opisujejo 11 faktorjev. 10 od 11 

faktorjev dosega več kot 70 % pojasnjene variance s faktorjem. Avtorji kljub celovitosti in 

visoki veljavnosti inštrumenta izpostavljajo dve dimenziji, kjer obstajajo večje razlike med 

študijami. Zaradi visoke veljavnosti dopuščajo tudi možnost uporabe zgolj posameznih 

dimenzij. Čeprav obstajajo šibkosti inštrumenta predvsem v delu, ki se nanaša na 

organizacijsko specifična vprašanja, se odločimo za njegovo uporabo. Pregled drugih orodij 

namreč pokaže, da so bolj parcialna in pri nekaterih ni podatkov o veljavnosti inštrumenta.  

V zaključku tega poglavja predstavimo še ključne modele spreminjanja, ki so ravno tako 

pomembna orodja managementa pri organizacijskem spreminjanju. 

3.3  Modeli upravljanja sprememb 

Teorija je skozi čas izoblikovala precej modelov, namenjenih lažjemu upravljanju procesov OS. 

Uporaba modelov omogoča, da organizacija postopno prenaša filozofijo delovanja in s tem 

znižuje tveganje pred neuspehom. Namen modela je, da nam prikaže celosten vpogled in 
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prikaže povezave med različnimi pristopi, vsebinami, izzivi, ki se odvijajo skozi proces, ter da 

podpira doseganje ključnih sprememb v zahtevanem času. Omogočajo, da se management lažje 

pripravi, in postavljajo izhodišča, ki jih je treba upoštevati pri spremembi. Noben model ne 

more dati jasnih in natančnih odgovorov na vse izzive, ki se izpostavijo med  izvedbo. »Ne 

odseva dejanskega stanja resničnosti, ki se odvija v posamezni organizaciji. Z modelom 

omogočimo, da razumemo celoto, posamezne dele in njihove medsebojne povezave.« 

(Tuominen 2000, 19) Pomembno je, da jih management spozna, se odloči za  najprimernejšega 

glede na vsebino spremembe, se drži okvirov in postopno prilagaja posamezne aktivnosti glede 

na dogajanje v realnosti. Z vidika raziskave je poznavanje modelov pomembno za načrtovalce 

sprememb. Nas pa bo zanimalo, kakšna je razvitost znanj, potrebnih za vodenje procesa 

sprememb in ljudi. Vsekakor je pomembno, da organizacija izbor in razumevanje konkretnega 

modela uvrsti v fazo podpore zaposlenim pri procesih OS. 

Kot začetnika modelov upravljanja sprememb z vidika organizacijskega razvoja literatura 

navaja Kurta Lewina (1951). Na tej osnovi so v različnih obdobjih sledili Lippit, Watson in 

Westley (1958), Beckhard in Hariss (1979), Judson (1991), Kotter (1996), Galpin (1996) in 

Armenakis, Harris in Feild (1999), Senge (1993, 1999) ter mnogi drugi.  Gre za pristope k 

oblikovanju različnih metodologij, ki vključujejo ključne korake, in se med seboj razlikujejo 

glede na pristop obravnave,  dejavnike za uspešno spreminjanje in po  fazah oz. aktivnostih, ki 

so potrebne za učinkovito uvedbo. Modeli se razlikujejo predvsem v pristopu obravnave OS in 

razumevanju procesa. Tuominen (2000, 18–19) glede uporabe modelov na splošno izpostavlja, 

da s pomočjo modelov izboljšujemo kritične elemente v procesu spreminjanja ter dajejo  

usmeritve organizacijam, ki imajo manj izkušenj ali več slabih praks. Modeli so običajno bolj 

preprosti, kot je realnost, za katero se jih uporablja, pa vendar v organizacijah pogosto naletijo 

tudi na odpor glede njegove uporabe, saj so mnogi prepričani, da je model prezahteven ali zanje 

neuporaben. Osnovna ideja vsakega modela je tudi, da razvija izvedbene veščine izvajalcev 

sprememb.  

V nadaljevanju prikazujemo nekaj modelov izmed najpogosteje omenjanih v teoriji 

organizacijskega razvoja. Ne moremo jih izpostaviti kot najboljše, kažejo pa na zgodovino 

procesa proučevanja in spreminjanja dinamike ter obravnave organizacijskega spreminjanja.  

3.3.1 Lewinov tristopenjski model 

Lewinov pristop organizacijskim spremembam izhaja iz treh na videz preprostih faz, ki pa jih 

je težje udejanjiti. V svojem modelu je uveljavil analizo polja sil, ki proučuje spodbujajoče in 

zavirajoče sile v vsaki situaciji spreminjanja. Ključno sporočilo modela je v tem, da morajo biti 

spodbudne sile večje od zavirajočih, kar je uporabno predvsem v fazi upravljanja z odpori. 

Spodbudne sile pospešujejo spremembo, ker usmerjajo sodelavce k želeni spremembi in 

obratno. Na organizacijo gleda kot na organizem, ki mora vzpostaviti homeostazo – tendenco 

organizacije, da vzdržuje ravnovesje kot odgovor na moteče spremembe. Pravi, da je potrebno 
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novo ravnovesje načrtno premakniti naprej, saj imajo organizacije tendenco, da se vračajo v 

prejšnje stanje  (Lewin 1951; Kotter in Schleslinger 2008, 130–139; Robbins in Judge 2013, 

584–586; Cameron in Green 2009, 109–113; Black in Porter 2000,  602–603). Koraki, ki jih 

naj organizacija prehodi, so: 

– Faza odmrznitve: potrebno je doseči, da se preide iz utečenega stanja in premaga ovire, ki 

se pojavljajo v obliki odporov posameznika ali usklajenosti skupin. Predlaga tri načine 

odmrznitve: povečevanje spodbudnih aktivnosti, ki usmerjajo vedenje od utečenega stanja 

in obstoječih načinov delovanja, pri čemer je poudarek na ugotavljanju učinkov obstoječega 

vedenja in njihovem izzivanju, kaj se lahko spremeni, zmanjševanje zavirajočih aktivnosti, 

ki upočasnjujejo odmik od zatečenega stanja, ali kombinacijo obeh.  

– Faza spreminjanja: gre za vzpostavljanje in sprejemanje novih vrednot, principov delovanja, 

prepričanj, stališč. Izvaja se bodisi preko identifikacije bodisi preko internalizacije. Gre za 

vključevanje in sodelovanje ljudi v aktivnostih. V prvem primeru se v okolju identificira 

nekaj posameznikov, ki služijo kot modeli za učenje novih načinov vedenja, se z njimi 

poistovetijo in jih skušajo posnemati. Pri internalizaciji posameznike soočajo s situacijo, v 

kateri se morajo vesti drugače, če želijo doseči določene uspehe. V tej fazi je poudarek na 

procesih vedenja, odnosih med vodji in zaposlenimi, sprejemanju odločitev, medsebojnem 

sodelovanju.  

– Faza zamrznitve: gre za utrjevanje novih stališč in vrednot. Na tem mestu posamezniki 

ponotranjijo nov način vedenja tako, da slednjega vključijo v svojo osebnostno strukturo in 

čustvene odnose. Pomembna je vzpostavitev novih pravil, nagrajevanje uspeha in 

vzpostavitev novih standardov ravnanj.  Pri fazi zamrznitve je potrebna pozornost, da se 

novost ne pozabi, zato je treba načrtovati nove spodbude. Lahko gre za stalne spodbude, ki 

omogočajo posameznikom, da se hitro učijo novega vedenja, s čimer se izognejo 

pozabljanju. Lahko pa  gre za spodbude s presledki, kjer je pozabljanje sicer prisotno, vendar 

je upočasnjeno, saj se posamezniki navadijo tega, da so dalj časa brez sprememb. Na tem 

mestu mora vodstvo zbrati in analizirati povratne informacije vseh zaposlenih. Vodilni 

morajo biti sposobni prepoznati vrzeli in obvladati morebitni odpor. Prav tako morajo uvesti 

korektivne akcije in ovrednotiti uspešnost izvedene akcije. Ta faza je v kasnejših modelih 

organizacijskega razvoja postala cilj spreminjanja.  
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Slika 5: Lewinov tristopenjski model upravljanja sprememb 

Vir: prirejeno po Lewin, 1951 v Cameron in Green 2009, 109–113. 

Kritike modela se nanašajo na manjšo uporabnost modela zaradi hitrosti in dinamike sprememb 

v današnjem času in mu očitajo linearnost v obravnavi sprememb ter statičnost, saj je v 

današnjem času teže ohranjati želeno stanje ravnovesja dalj časa, kajti organizacije so nenehno 

izpostavljene spremembam. Ravno tako kritike opozarjajo, da model ni široko uporaben v 

gospodarskem okolju. Pa vendar so izhodišča njegovega modela za mnoge druge avtorje osnova 

za adaptacijo pristopov.  

3.3.2 Kotterjev osem stopenjski model transformiranja organizacije 

Med vidnejše sodobne avtorje upravljanja sprememb uvrščamo John P. Kotter-ja, (Kotter 1995, 

1996, 2003), ki v svojem modelu v 8 korakih transformacije organizacije predstavlja ključne 

faze za učinkovito spreminjanje. Model je uporaben, ko gre za večje transformacijske 

spremembe. Poudarja predvsem vlogo moči, poudarja potrebo po vzbujanju občutka nujnosti 

in poudarja pomen komunikacijskih aktivnosti skozi vse faze procesa sprememb. V njem izhaja 

iz strategije videti–čutiti–spremeniti. Kritiki (Cameron in Green 2009, 115) mu očitajo 

predvsem  korake od pet dalje, kjer se vloga vodij zmanjša, da gre za preveč linearen model in 

bi ga bilo bolj učinkovito uporabljati, če bi deloval kot cikel.  
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Preglednica 3: Osem korakov za doseganje uspešnih velikopoteznih sprememb 

   

1 Ustvarjanje občutka nujnosti Ljudje začnejo drug drugemu pripovedovati:  

»Dajmo, stvari je treba spremeniti!« 

2 Sestava vodilnega tima Ustvari se skupina, ki je dovolj močna za vodenje velikih 
sprememb in začne dobro delati. 

3 Prava vizija Vodilni tim razvije pravo vizijo in strategijo za spremembe. 

4 Sporočanje, da ljudi navdušimo Ljudje se začnejo navduševati za spremembe, kar se zrcali v 
njihovem vedenju. 

5 Pooblaščanje Več ljudi začuti sposobnost, da se lahko lotijo uresničevanja 
vizije in se jo tudi v resnici lotijo. 

6 Doseganje kratkoročnih uspehov Zagon se krepi, ko ljudje poskušajo uresničiti vizijo, in 
čedalje manj se jih upira spremembam. 

7 Ne odnehajte Ljudje ustvarjajo val za valom sprememb, dokler vizija ni 

uresničena. 
8 Utrjevanje sprememb Novo, zmagovito vedenje se nadaljuje, kljub pritisku 

tradicije, menjavanju vodij sprememb itd. 

Vir: Kotter 2003, 15.  

Podobno izhodišče zasledimo še pri modelih  procesa pospeševanja sprememb General 

Electrics (Garvin 2000, 131), Kouzes in Prosnerjevem izzivu vodenja, Judsonovem modelu 

implementacije sprememb, Jick–ovem deset korakov implementacije sprememb (Jick 1991) in 

Galpinovem modelu (1996). Gre za t.i. modele usmerjanja (prescriptive change models), ki 

izpostavljajo, da je dinamika spreminjanja močno povezana z organizacijskim okoljem in vsako 

okolje označujejo unikatne dinamike, npr. medsebojnega sodelovanja, strukturne dinamike, 

dinamike povezane z organizacijsko kulturo, tekmovalnostjo organizacije itd. (Austin 2015). 

Ti modeli so širše uporabni, saj nudijo zemljevid ali celo 'recept' za posamezne aktivnosti, 

čeprav niso prepoznani kot dobre prakse za vsako organizacijo.  

3.3.3 Nadler in Tushman – Model ujemanja 

Drugačen pristop (Congurence model) sta prikazala Nadler in Tushman (1997). Upoštevala sta 

dejavnike, ki vplivajo na uspešnost sprememb, in z njimi razlagata dinamiko dogajanja v 

organizaciji v času spreminjanja. Izhajata iz predpostavke, da je organizacija sestavljena iz 

posameznih podsistemov, ki se različno odzivajo. Organizacija črpa vzroke za spremembe tako 

iz notranjega kot zunanjega okolja (strategija, viri, notranje okolje) in jih transformira v 

rezultate (rezultate, vedenje, uspešnost) na treh ravneh: posameznik, skupina, organizacija kot 

celota. V modelu ne podajata direktnih napotkov, kaj mora organizacija narediti, ampak 

spodbuja razmišljanje, kaj vse se mora zgoditi v specifični situaciji organizacije. Gre za 

diagnostični model. Upošteva managerski, strateški, tehnični in socialni vidik organizacije in 

temelji na predpostavki, da je vse odvisno od vsega. Če organizacija želi uspešnost kot celovit 

sistem, mora medsebojno uskladiti posamezne podsisteme (delo, ljudi, formalno organizacijo, 

neformalno organizacijo). Če ne pride med njimi do ujemanja, se pojavijo odpori, nadzor nad 

obstoječim ali moč.  
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Med modeli, ki organizacijo obravnavajo kot sistem medsebojno povezanih podsistemov, 

najdemo še McKinseyev model 7S (Pascal 1990), Burke–Litwinov model organizacijske 

uspešnosti (Burke in Litwin 1992) idr. Slednji poudarja analizo okolja organizacije in zbiranje 

informacij ter izpostavlja dvanajst organizacijskih in individualnih vzvodov, ki dobro služijo 

prepoznavanju stopnje pripravljenosti za spremembe. Sistemski modeli so uporabni predvsem 

v fazi načrtovanja sprememb, saj usmerjajo v zbiranje informacij, ugotavljanje razkoraka med 

aktualnim in želenim stanjem in usmerjajo v začetne aktivnosti.  

3.3.4 Sengejev sistemski model 

Peter Senge idr. (1999) se v svojem pristopu usmerjajo na ohranjanje spremembe. Vzroke za 

manjšo uspešnost vidijo v tem, da iniciative za spremembe trčijo z obstoječimi prepričanji 

večinoma s strani managementa in se ne izvajajo do konca, oziroma se management ukvarja s 

simptomi in ne s pravimi vzroki za obstoječe stanje. Po njihovem je treba gledati na organizacijo 

kot na organizem, kjer je treba ves čas uravnavati sile, ki stremijo k ohranjanju obstoječega 

stanja. Priporočajo uvajanje sprememb s pomočjo pilotnih skupin, s katerimi se drugim dokaže 

vrednost in učinke sprememb. Niso postavili posebnega modela, postavljajo pa osnovne 

smernice za doseganje trajnostnih sprememb. Njihove usmeritve so: 

– začnite z malim, 

– rast naj bo postopna, 

– ne načrtujte vsega, 

– pričakujte izzive na poti. 

Prikazani modeli izražajo različne poglede na proces spreminjanja in organizaciji omogočajo 

usmerjanje v ključna področja, kjer se lahko pojavijo težave. Vsem modelom je skupno 

osnovno izhodišče, ki ga je postavil Lewin, in sicer je najprej potrebno prekiniti to, kar ne 

deluje, vzpostaviti novo in nato vztrajati pri ohranjanju želenega stanja. Je pa tudi ta zadnja faza 

vprašljiva, saj je treba upoštevati, da uvajanje sprememb traja nekaj časa, v tem času se 

spreminja tudi zunanje okolje in pogosto prihajajo organizacije v situacijo, ko si spremembe 

ciklično sledijo. Kritike preteklih modelov (Deeg, 2007) gredo predvsem v smer, da sprememba 

ni linearna, jasna, manjkajo modeli, ki bi jo kot tako obravnavali. 

S tem smo postavili osnovne okvire razumevanja procesa sprememb na organizacijskem nivoju. 

Bistvo te naloge pa se usmerja v razumevanje ozadja, predvsem posameznika v času 

spreminjanja in vloge SM pri tem. V naslednjem poglavju bolj poglobljeno predstavljamo, kaj 

se z vidika posameznika dogaja v procesu sprememb.  
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4 ČLOVEK V PROCESU SPREMEMB 

Spremembe so načrtovane s ciljem izboljšanja stanja. Pogost je tudi konsenz med vrhnjim 

vodstvom glede virov in vsebine. Kljub temu se v času uvajanja sprememb organizacija sooča 

z različnimi negativnimi vidiki, ki jih povzročajo ravnanja ljudi. V našem primeru to velja tako 

za vodjo, ki aktivno sodeluje v procesu sprememb, kot za posameznika, ki ga ta vodja vodi pri 

sprejemanju sprememb. Organizacijske spremembe prvenstveno vključujejo spremembe 

posameznikov, pri čemer je obseg in nivo potrebe po njihovem spreminjanju različen.  

»Največja ovira v procesih korporativnega spreminjanja in s tem nuja po premišljenem uvajanju 

sprememb je še vedno v zmožnostih posameznikov, da se prilagodijo spremembi. Ko je 

posameznik motiviran, da nekaj naredi drugače, se lahko vse spremeni.« (Cameron in Green 

2009, 9) Sprememba vedenja ne bi smela biti cilj spremembe, ampak njen glavni motor. Kegan 

in Lahey (2001) v svoji raziskavi govorita celo o imunosti do sprememb. Torej tudi tisti, ki so 

motivirani, lojalni, realizirajo naloge,  pridejo do stanja, ko raje ne naredijo ničesar. Učinkovit 

proces spreminjanja se mora simultano osredotočati tako na 'hardware' (procesi, sistemi, 

struktura) kot 'software' (motivi, vrednote in zavzetost zaposlenih) (Ghoshal in Bartlett 1996, 

26). Posamezniki se v času OS soočajo z različnimi stanji, ki pozitivno ali negativno vplivajo 

na proces sprememb. Raziskava Gilmorea, Shea in Useema (1997, 174–189) izpostavlja kot 

pozitivne vidike procesov sprememb izboljšave v kakovosti, storitvah, produktivnosti in 

sprejemanju tveganj, medtem ko se zaradi uvedenih sprememb pogosto poslabšajo 

organizacijska klima, zavzetost zaposlenih in morala zaposlenih. McHugh (1997) v svoji 

raziskavi zaključi, da je okolje nenehnega spreminjanja pogost vzrok stresa med zaposlenimi. 

Wahlsted in Edling (1997) pa menita, da lahko organizacije s primernim pristopom vpeljave 

znižajo negativne vidike, npr. psihosomatske težave in bolniško odsotnost, ter zvišajo 

zadovoljstvo z delom. Razumevanje zaviralnih dejavnikov je za namen naše naloge povezano 

tudi z ukrepi za pripravo SM za bolj učinkovito izvajanje različnih vlog. V poglavju najprej 

pojasnimo, kako lahko posamezniki doživljajo spremembe, kakšne reakcije se pojavijo, 

pogledamo vzroke in predstavimo dejavnike, ki pozitivno vplivajo na soočanje s spremembami. 

V raziskavi nas namreč zanima, s kakšnimi negativnimi stanji se sooča SM v Sloveniji,  ki jih 

podrobneje opisujemo v tem poglavju. Če želi organizacija spodbujati motivirana vedenja v 

procesih sprememb, jih je pomembno poznati, jih pravočasno zaznati in z individualnimi in 

skupinskimi ukrepi pospeševati. Ljudje se v odnosu do sprememb razlikujejo po različnih 

reakcijah in zmožnostih soočanja posameznika s spremembo, saj so organizacijske spremembe 

prepoznane kot eden izmed največjih stresorjev v življenju organizacije (Kumar in 

Kamalanbhan 2005, 176).  

4.1 Faze soočanja posameznika s spremembami 

Spremembe imajo svoj naravni cikel. Ne moremo jih obravnavati linearno, kar je bila pogosta 

kritika posameznih modelov. Posamezniki prehajajo skozi različna stanja in nekatera od njih se 
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lahko večkrat ponovijo. Naravno je, da so ta pozitivna in  negativna, lahko pa organizacija s 

pravočasnimi in vsebinsko primernimi ukrepi vpliva na njihovo pospeševanje oz. 

zmanjševanje.  

Individualni pristopi soočanja s spremembami so pogost predmet raziskav, ne samo v 

organizacijskem okolju, ampak tudi v povezavi z zdravjem ali drugimi navadami. Med prvimi, 

ki so se ukvarjali s soočanjem posameznika s spremembo, je Elisabeth Kübler–Ross (1969), ki 

je svojo krivuljo žalovanja ob izgubi kasneje aplicirala tudi v organizacijsko okolje. Primarno 

opisuje, kako se posamezniki odzivajo na spremembe, in izpostavlja posameznikov odpor do 

sprememb, kot prikazuje spodnja slika.   

  

Slika 6: Kübler Ross Krivulja sprememb  

Vir: Austin 2015, 6. 

Na njenih ugotovitvah temeljijo tudi kasnejši modeli, kjer pregled literature soočanja 

posameznika s spremembami  izpostavlja dva pristopa: pristop izničenja razkoraka – Gap 

closure approach (Brown in Weiner 1984; Hogg–Hartman 1988; Humphrey 1982; Hunt in 

Rigby 1984; Jones 1984; Kanter 1983; Lynn in Lynn 1984; Stephenson 1984) in pristop 

zbliževanja razkoraka – Gap connection approach (Adams in Spencer 1988; Bridges 1986; 

Scott in Jaffe 1988). Prvi izhaja iz tega, da je treba izničiti razkorak med preteklim stanjem in 

stanjem, ki ga prinaša sprememba. Za to se uporabljajo strategije, s katerimi se preseže omejitve 

posameznikov, in poudarjajo pozitivni vplivi sprememb. Pristop prepozna pomembnost 

konflikta in moči, ki se kažeta, ko je posameznik soočen s spremembo in jo uporablja za 

odpravljanje odpora do sprememb (French 1996, 22). Drugi pristop vključuje modele, ki se 

ukvarjajo s premikom, ki  je potreben med preteklim in prihodnjim stanjem, da bo posameznik 

sprejel spremembo. Priporočajo strategije, ki poudarjajo pomembnost samorazumevanja, 

oblikovanja novih procesov in ukrepov podpore, ki posameznikom olajšajo prehode med stanji. 

Izhaja iz potreb, ki od posameznika zahtevajo prilagoditve novi situaciji. Poudarja pomen 

komunikacije in prepoznavanje in izpolnjevanje osnovnih potreb posameznikov, ki delujejo kot 

primarni motivatorji (French 1996, 23). 
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Za razumevanje prehoda posameznika od trenutnega do želenega stanja uporabljamo model 

Erice French (1996, 24–26), v katerem predpostavlja, da soočanje s spremembo ni linearno, 

ampak se posameznik vrti v krogih. Gre za tranzicijo in hitro prehajanje od enega k drugemu 

stanju in opisuje potrebne aktivnosti za hitrejši prehod iz enega stanja v drugega, kar prikazuje 

slika 7. Izhaja iz obdobja pred spremembo, ko se posameznik počuti varnega, pozna procese, 

navade dela in načine doseganja rezultatov. Občutek varnosti izhaja iz znanega vzorca 

doseganja rezultatov in tudi samozavest ostaja na enakem nivoju ali se skladno z dosežki 

povečuje. Takšno stanje hkrati zavira prilagodljivost, pripravljenost na preizkušanje novega, 

kreativnost. Sledi faza nelagodja, kjer prihaja do soočanja z manj znanimi vzorci, procesi. 

Pogosti občutki v tej fazi segajo od dvoma v samega sebe, zmedenosti, do jeze ali celo panike, 

pride lahko do ohromitve. Pri tem je pomembno, da te faze ne zanikamo. Jo pa lahko pospešimo, 

pri čemer je potrebno upoštevati tri občutke izgube: ekonomsko, psihološko in izgubo 

socialnega statusa, ki jih lahko znižujemo s procesi učenja. V tretji fazi – odkrivanja prihaja do 

tega, da odkrivajo nove informacije, veščine, vedenja. Gre za prepoznavanje izzivov novega 

stanja, ki so pogosto zanimivi. Gre za fazo, kjer se motivacija dviguje, posameznik postaja 

opogumljen za sprejemanje novega. Čeprav gre lahko za kaotično stanje, se v tej fazi izgrajujejo 

novi vedenjski vzorci, vrednote in prepričanja. Gre tudi za fazo, ki je dolgotrajna in v kateri je 

sprejemanje odločitev o tem, kaj je zaželeno, nujno, saj omogoča prehod v zadnjo fazo. V zadnji 

fazi prihaja do obdobja integracije, kjer se na osnovi novo pridobljenih znanj, informacij, vedenj 

razvijajo novi pristopi, procesi. Gre za akcijsko fazo v procesu sprememb. Vzpostaviti se 

morajo novi sistemi, ki upoštevajo kriterije za spremljanje novih vzorcev delovanja in podpirajo 

novo postavljene cilje ali usmeritve organizacije. V tej fazi sta pomembna samoocenjevanje in 

povratna informacija, saj posamezniki potrebujejo potrditev ali novo usmeritev, kaj je zaželeno 

in kaj ne. Ponovno pa prihaja do obdobja varnosti.  

  

Slika 7: Tranzicijsko spreminjanje 

Vir: French 1996, 26. 

Predstavljene faze izpostavljajo različne napetosti ali negativna stanja, s katerimi se sooča 

posameznik, in jih predstavljamo v nadaljevanju.  
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4.2 Reakcije posameznikov na spremembe 

Pri posameznikih se sprožajo različne reakcije, ko so soočeni z večjimi organizacijskimi 

spremembami (Jacobs 1995; Kyle 1993; po Bovey in Hede 2001, 534), te pa lahko vodijo do 

odporov ali do sprejemanja. Ne kažejo vsi posamezniki  enake stopnje možnih reakcij,  gotovo 

pa je, da se med nekaterimi skupinami pojavljajo bolj pogosto in tudi v bolj intenzivnih oblikah. 

Še posebej so reakcije intenzivne, ko imajo do spremembe negativna stališča. Nas zanimajo 

predvsem tiste reakcije, ki imajo negativen vpliv na organizacijo. Z vidika raziskave nam 

analiza teh stanj pomaga tudi pri izboru priporočil ukrepov. Ne gre zgolj za upočasnitev procesa 

sprememb, ampak so s tem posledično povezani tudi stroški, izguba ugleda ali kredibilnosti, 

poslabšanje odnosov in nižje sodelovanje, ki je ravno v času sprememb še toliko bolj 

pomembno, odhodi (ključnih) kadrov idr. Na nivoju posameznika prihaja do različnih oblik, od 

zadovoljstva do nezadovoljstva, kar se kaže skozi različne čustvene in kognitivne reakcije. 

Vendar tudi takrat, ko obstaja pripravljenost, da posameznik razume in sprejme spremembo ter 

jo začne izvajati, se lahko krivulja spreminjanja prevesi navzdol. V organizacijah obstajajo 

določeni vzorci delovanja, norme in pravila, določene navade, ki se ne spremenijo hitro, tudi 

če obstaja visoka stopnja nujnosti in pripravljenosti za spremembo. Bolj je organizacijska 

kultura homogena, stabilna, bolj so ljudje navajeni drug drugega in so pravila utečena, težje je 

spreminjati in odpravljati stare vzorce. Zaradi tega je treba preusmeriti pozornost iz aktivnosti, 

ki so usmerjene v izvedbo vsebine spremembe, v aktivnosti, ki omogočajo, da se te sploh lahko 

izvajajo in predstavljajo podporo posameznikom, vodjem in zaposlenim v procesu OS.  

4.2.1 Negotovost 

Kot smo pojasnili pri opredelitvi spremembe, gre za uvajanje nečesa novega. Tega posamezniki 

ne (po)znajo, niso navajeni, ne vedo, kakšne bodo posledice. Pri mnogih se pojavi stanje 

negotovosti, saj imajo spremembe vpliv na različne vidike organizacije in posameznika. 

Razlogi za negotovost med drugim izvirajo iz pomanjkanja informacij, nejasnih ali 

nasprotujočih si informacij, nejasne ali pomanjkljive vizije spremembe ter manjši vključenosti 

zaposlenih v načrtovanje sprememb. Negotovost pa povzroča zaviranje procesa spremembe.  

Milliken (1987, 136) opredeljuje negotovost kot »posameznikovo nezmožnost jasnega 

napovedovanja stanja.«  

Bordia idr. (2004, 507–512) opisujejo negotovost v treh oblikah, čeprav se medsebojno 

povezujejo. Negotovost lahko izvira sočasno iz vseh treh: 

– Strateška: nanaša se na negotovost glede vsebin, povezanih z organizacijskimi ravnmi, npr. 

razlogi za spremembo, načrtovanje želene spremembe, trajnost spremembe, narava 

poslovnega okolja, na katerega bo sprememba vplivala itd. Koter (1996) v povezavi z 

učinkovitostjo spreminjanja, vzroke pripisuje tudi pomanjkanju jasne vizije ali strateške 

usmeritve. 
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– Strukturna: nanaša se na negotovost, ki izvira iz notranjega okolja organizacije, kot npr. 

spremembe v nivojih poročanja, funkcije posameznih oddelkov, statusa posameznih 

delovnih vlog, pravil in načinov delovanja. Pojavlja se na horizontalnem in vertikalnem 

nivoju. 

– Delovno mesto: negotovost se pojavlja v povezavi z varnostjo delovnega mesta, možnosti 

napredovanja, spremembami delovnega mesta, načini izvajanja dela ali potrebnimi znanji. 

Upravljanje z negotovostjo oz. strahom najdemo tudi v delu Edgarja Scheina (1969). V svojem 

pristopu, ki izhaja iz Lewinovega modela uvajanja sprememb, izpostavlja dve sili, ki 

pomembno vplivata na soočanje z negotovostjo in sprejemanje novega: napetost do učenja 

(koliko in kaj bo potrebno znati na novo, koliko bo posameznik ob tem izpostavljen, bo zmogel) 

in napetost preživetja (kaj se bo zgodilo, če se posameznik ne spremeni, ali bo nazadoval). 

Njegovo izhodišče spreminjanja temelji na tem, da je potrebno napetost preživetja stopnjevati, 

napetost do učenja zmanjševati  in s tem poveže štiri najpogostejše oblike strahov, ki povzročajo 

negotovost, (Schein 1969; Cameron in Green 2009, 55–57) in so: 

– strah pred trenutno nekompetentnostjo, 

– strah pred kaznijo zaradi nekompetentnosti, 

– strah pred izgubo osebne identitete, 

– strah pred izključitvijo članstva v skupinah. 

Negotovost povzroča številne posledice. Obstaja pozitivna povezava s stresom (Ashford 1988; 

Pollard 2001; Schweiger in Denisi 1991) in  negativna povezava z zadovoljstvom na delovnem 

mestu (Ashford, Lee in Bobko 1989;  Nelson, Cooper in Jackson 1995), zavzetostjo (Ashford 

idr. 1989; Hui in Lee 2000) in zaupanjem v organizacijo (Schweiger in Denisi, 1991). 

»Posamezniki zgubljajo občutek nad kontrolo, pojavlja se bojazen zaradi pomanjkanja znanja, 

psihološke omejitve in znižuje se uspešnost.« (Bordia idr. 2004, 512) Ker je negotovost manj 

opazna, pogosto deluje kot nepomemben dejavnik. Vendar je za spremembe značilno, da se 

vsega ne da direktno opazovati, vnaprej napovedati, dokazati. Zato upravljanje z negotovostjo 

ves čas uvajanja sprememb predstavlja pomemben izziv za vse, ki so vključeni v spreminjanje 

in načrtovanje aktivnosti, ki ta zaviralni dejavnik znižujejo. 

4.2.2 Stres 

Proces OS pred posameznike postavlja večinoma nove zahteve. Gre lahko za prilagoditev na 

novo delovno okolje, uporabo nove tehnologije, menjavo okolja ali delovne sredine, 

spremembo načina dela, zaradi česar morajo zaposleni pridobiti nova znanja, fizične in/ali 

vedenjske veščine. Za mnoge soočanje in prilagajanje novim okoliščinam predstavlja težavo, 

zato so zaposleni pod stresom. Pojavljajo se napake, zastoji in namesto sodelovanja se krepi 

individualizem ali celo absentizem. 
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Gregory in Griffin opredeljujeta stres kot »prilagoditveni odziv posameznika na stimuluse, ki 

pred posameznike postavljajo večje psihološke ali fizične zahteve.« (2000, po Ravikumar in 

Kamalanabhan 2005, 176) Gre tako za kognitivne, vedenjske in telesne odzive. Izražajo se v 

različnih simptomih, kot so glavobol, telesna in psihična utrujenost, pomanjkanje energije, 

anksioznost, zaskrbljenost, živčnost, napetost, razdražljivost, težave s koncentracijo, zmanjšana 

produktivnost in kakovost dela (Luban–Plozza in Pozzi 1994).   

Lazarus in Launier (1978, 189–217) v svojem transakcijskem modelu soočanja s stresom 

menita, da pride do stresa vsakokrat, ko stresorji presežejo posameznikove osebne in socialne 

vire, s pomočjo katerih se lažje sooča s stresom. Če so posameznikovi viri soočanja s stresom 

dovolj močni, do stresa ne pride, tudi če je okoliščina, v kateri se znajde, težka in obratno. Pri 

tem odziv posameznika ni statičen, ampak prihaja do nenehnih interakcij in prilagoditev t. i. 

transakcij med okoljem in namerami posameznikovih mehanizmov soočanja s stresom 

Opredeljujeta tri skupine mehanizmov spoprijemanja s stresom, in sicer: soočanje na osnovi 

ocenjevanja, problemsko soočanje in soočanje, osredotočeno na čustva.  

Tako negotovost kot stres sta lahko tudi pozitivna, spodbujata posameznike k akciji in lahko 

vplivata na hitrejše prilagajanje in s tem učinkovitejšo implementacijo. Vendar če posamezniki 

ne čutijo ali ne dobijo podpore, se lahko obe izrazita v obliki vidnejšega odpora, kar 

prikazujemo v nadaljevanju.  

4.2.3 Odpor do sprememb 

Odpor do sprememb je v literaturi najpogosteje opredeljen negativni vidik spreminjanja. Odpor 

je sestavni del organizacijskega spreminjanja in mora biti pričakovan (Coghlan 1993; Steinburg 

1992; Zaltman in Duncan 1997, po Bovey in Hede 2000, 534). Pojavi se zato, ker sprememba 

predvideva premik iz znanega v neznano (Coghlan 1993; Steinburg 1992; Myers in Robbins 

1991; Nadler 1981, po Bovey in Hede 2000, 534). Odpor sam po sebi sicer ni nujno negativen, 

saj lahko nakazuje težave, ki jih je potrebno odpraviti. Odpor je pozitiven, če vodi do dialoga 

in pogovora. Omogoča, da se lahko posamezne aktivnosti spremenijo, prilagodijo, da jih 

sodelavci lažje sprejmejo. Pojavlja se lahko v vseh fazah spremembe, na vseh nivojih in zaradi 

različnih vzrokov. Razumevanje odporov in vzrokov zanje olajša fazo načrtovanja, če predvsem 

v komunikacijskih procesih organizacija pojasnjuje, vključuje in postavlja realne cilje. V fazi 

implementacije pa je pomembno, da se ob zaznavi odpora organizacija z njim čim hitreje sooči 

in z vpeljavo različnih ukrepov zniža negativne posledice.  

»Odpor je pojav, ki vpliva na proces spreminjanja v obliki upočasnjevanja ali zaviranja začetka, 

ovira implementacijo in povečuje stroške.« (Ansoff 1990, po Pardo del Val 2003, 148). 

Pojasnjuje se kot vsako ravnanje, ki skuša ohraniti trenutno stanje. Enači se z inertnostjo, 

vztrajnostjo, da se izogne spremembi (Maurer 1996; Rumelt 1995; Zaltman in Duncan 1997, 

po Pardo del Val 2003, 149). Watson definira odpor kot »vse sile, ki vplivajo na stabilnost v 
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osebnosti ali v socialnih sistemih.« (1969, 488) »Odpori so lahko prikriti, implicitni, posredni 

ali odloženi. Če je omogočen pogovor, se lahko pogovor usmeri v napore za doseganje 

spremembe, uporabljajo ga tudi kot željo za spremembo vsebine spremembe ali aktivnosti za 

njeno doseganje. Hitreje, kot jih v organizaciji prepoznajo, hitreje se lahko začne vodstvo z 

njimi soočati.« (Robbins in Judge 2013, 581) 

Med najpogostejšimi prikritimi reakcijami sta bolniška odsotnost z dela in odpoved (Fugate, 

Kinicki, Prussia 2008, 1–36). Robbins in Judge (2013, 581) navajata kot odkrite reakcije 

pritožbe, upočasnitev dela ali grožnjo s stavko. Tavčar (2002, 754) prikazuje reakcije glede na 

naravnanost posameznika, kjer ločuje od pasivnega umika do aktivnega napada in oblike 

izražanja v obliki verbalnega ali neverbalnega odpora, kot prikazuje slika 8. Uporabo slednje 

klasifikacije uporabljamo tudi v raziskavi, kjer bomo proučevali obseg posameznih oblik na 

izbranem vzorcu. 

  

Slika 8: Odpori proti spremembam v organizaciji – oblike in naravnanosti 

Vir: Tavčar 2002, 754. 

Ukvarjanje z odporom vsekakor predstavlja pomemben del organizacijskega spreminjanja, saj 

ne gre za izoliran pojav, ampak se lahko dogaja v vseh fazah in na vseh nivojih. Učinkovitost 

implementacije je močno povezana z zmožnostjo organizacije oz. njenega vodstva s 

pravočasnim prepoznavanjem in pripravo ukrepov, ki bodo odpore zniževali. Strebel (1993, 

139–145) se v iskanju odgovora na vprašanje, kako zmanjšati odpor, usmerja v razumevanje 

osebnih stisk, ki se pojavljajo, ko je posameznik soočen s spremembo. Te se pojavljajo na treh 

ravneh: formalni, psihološki in družbeni. Vsak sodelavec z organizacijo vzpostavlja t. i. 

psihološko pogodbo, s katero se vzpostavljajo razmerja med organizacijo in zaposlenim, 

razmerje med pričakovanji in odgovornostmi. S spremembo se okoliščine spremenijo in 

potrebno je vzpostaviti nov temelj za strinjanje, sprejemanje in nova pričakovanja:  
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– Formalna raven: gre za spremembe delovnega mesta, nalog, ki jih bo po novem opravljal, 

kakšna so pričakovanja glede ciljev in rezultatov, opis delovnega mesta, sprememba 

kolektiva, lokacijska sprememba, sprememba plače. Gre za pisne dokumente, ki odražajo 

nova pričakovanja. 

– Psihološka raven: gre za implicitni odnos med sodelavcem in organizacijo, ki izhaja iz 

medsebojnega zaupanja, odvisnosti, medsebojnih pričakovanj. Gre za neformalna razmerja, 

ki pa močno vplivajo na zavzetost posameznika pri uresničevanju organizacijskih 

pričakovanj in ciljev in se kažejo z vedenjem posameznika v različnih okoliščinah. Gre za 

vprašanja, povezana z vlaganjem napora, priznanji, nagrado, kakšno bo osebno zadovoljstvo 

in ali je nagrada pravična glede na vložen trud. Pri tej ravni je pomemben neposredno 

nadrejeni.  

– Družbena raven: kakšne vrednote postavlja organizacija in k čemu stremi. Kakšne prakse 

vzpostavlja organizacija in kakšen je odnos managementa do tega. Predvsem je pomembno, 

kako se držijo pravil igre, ki so jih določili, kako rešujejo probleme, kako so ljudje 

obremenjeni, kako izpolnjujejo obljube, kako porazdelijo tveganja itd. Ponovno se na tej 

ravni izpostavlja pomembnost managementa, ne zgolj neposredno nadrejenega, ampak vseh.  

Za namen naloge smo izpostavili tri najpogostejše negativne reakcije, ki se nanašajo predvsem 

na posameznika ali skupine v procesih OS in vplivajo na vsebino ukrepov ter vlogo SM v 

procesih sprememb. Negativni vidiki, povezani s spreminjanjem, ki se kažejo predvsem 

navzven, so lahko še izguba ugleda ali kredibilnosti organizacije, poslabšano finančno 

poslovanje, poslabšanje kvalitete idr., ki so vsekakor pomembna vprašanja ob načrtovanju 

sprememb, vendar niso predmet te naloge. V nadaljevanju poglejmo še, zakaj prihaja do 

odporov.  

4.3 Vzroki za odpore  

Prikazali smo različne negativne reakcije, ki se kažejo v bolj ali manj vidni obliki odporov, pa 

si poglejmo še ključne vzroke, zakaj do tega prihaja. Njihovo poznavanje in upoštevanje v fazi 

načrtovanja organizaciji vsekakor olajša implementacijo, oziroma se lahko odzivnost poveča, 

ko se sooči s posamezno obliko. Največja težava nastaja, ko odporov ne prepoznamo ali 

zanemarimo vzroke za njihov pojav.  

Vzrokov za odpore je več. Pardo del Val in Martinez Fuentesova (2003, 149–151) sta jih 

klasificirali glede na faze pojavljanja. V fazi oblikovanja opredeljujeta:  

– Izkrivljene zaznave, ovire v interpretaciji oz. nejasne strateške prioritete: kratkovidnost oz. 

nezmožnost organizacije, da izoblikuje jasno prihodnost; zanikanje ali zavračanje 

informacij, ki niso pričakovane ali zaželene; ohranitev idej, namere, da se nadaljuje z 

ustaljenim delovanjem, čeprav so se okoliščine spremenile; implicitne predpostavke, o 

katerih se ne govori, in izkrivljajo realno stanje; komunikacijske ovire, ki vodijo do 
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izkrivljanja informacij ali nesporazumov; tišina organizacije, ki omejuje tok informacij in 

vpliva na sprejemanje odločitev na osnovi nepopolnih informacij. 

– Nizko motivacijo za spremembe: direktni stroški spremembe; kanibalistični stroški, ki po 

eni strani vodijo do dobička, na drugi strani do izgube in zahtevajo neke vrste žrtvovanja 

(npr. produktne skupine); pretekli neuspehi, ki povzročajo pesimizem glede sprememb; 

različni interesi med zaposlenimi in managementom ali pomanjkanje motivacije med tistimi, 

ki jim spremembe manj pomenijo. 

– Pomanjkanje kreativnega odgovora: hitre in kompleksne spremembe v okolju, ki ne 

dopuščajo ustreznih analiz; reakcijski način mišljenja, obup ali usmerjenost v sprejemanje 

ovir; neprimerna vizija ali pomanjkanje zavzetosti za spremembe na strani managementa. 

V fazi implementacije opredeljujeta dve skupini vzrokov: 

– Politične in blokade sprememb v kulturi: nizka klima za spreminjanje in odnos med 

spremenjenimi vrednotami; politika oddelkov/funkcij, na katere ima sprememba velik vpliv; 

močna nasprotna stališča med skupinami in/ali funkcijami/oddelki glede narave vzrokov 

sprememb ali izoblikovanih rešitev; močno zakoreninjene vrednote ali čustvena lojalnost; 

neupoštevanje socialne dimenzije sprememb. 

– Drugi, nepovezani vzroki: neaktivnost vodij; vkalupljene rutine; kolektivni problemi glede 

aktivnosti; pomanjkanje potrebnih virov za spremembe; cinizem. 

Robbins in Judge (2013, 582) klasificirata vzroke odporov glede na raven: nivo posameznika 

in nivo organizacije, kot prikazuje preglednica 4.  

Preglednica 4: Individualni in organizacijski vzroki odpora  

Individualni vzroki odpora do sprememb Organizacijski vzroki odpora do sprememb 

Navade 

Varnost 

Ekonomski dejavniki 

Bojazen pred neznani 

Inertnost organizacijske strukture 

Omejena usmerjenost na spremembo 

Skupinska inertnost 

Ogroženost nosilcev znanja 

Selektivnost pri sprejemanju informacij Ogroženost vzpostavljenih virov moči 

Vir: Robbins in Judge 2013, 582. 

Strebel (1993) kot pomemben dejavnik odpora do sprememb izpostavlja drugačno razumevanje 

sprememb med različnimi skupinami v organizaciji. Management in zaposleni na spremembe 

pogosto gledajo vsak iz svojega zornega kota in med njimi prihaja do razkoraka. Management 

pričakuje od zaposlenih pripadnost, vključenost, angažiranost v procesih spreminjanja, vendar 

tega pogosto ne dobi. Vrhnji management v spremembah pogosteje vidi priložnosti tako na 

nivoju organizacije kot tudi priložnost napredovanja na svoji karierni poti. Za sodelavce in tudi 

za management na nižjih nivojih spremembe ne predstavljajo rešitve niti je ne želijo. Ključno 

za zniževanje razkoraka v dojemanju vsebine spremembe je tako zmožnost managementa, da 
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gleda na spremembo iz različnih zornih kotov z uporabo empatije in sposobnostjo vživeti se v 

kožo sodelavcev v organizaciji.  

Upravljanje z odpori predstavlja pomemben del upravljanja klime, kar smo predstavili že v 

prejšnjem poglavju. Na tem mestu izpostavljamo, da tudi za to področje obstajajo različni 

vprašalniki, ki se ukvarjajo z merjenjem čustvenih reakcij ali oblik odpora. Mossholder, 

Settoon, Harris in Armenakis (1995) so razvili inštrument za merjenje čustvenih reakcij na 

spremembe, s katerim se ugotavlja naklonjenost spreminjanju. Jody Spiro (2011) je v svoj 

vprašalnik za postopno uvajanje sprememb uvrstila fazo pripravljenosti za spremembe, ki jo 

definira kot seštevek izkušenj, veščin, pripravljenosti in skupnih vrednot.  Blackman, O'Flynn 

in Ugyvel (2013) so razvile prav ločen večnivojski vprašalnik za analizo pripravljenosti za 

spremembe. Merjenje pripravljenosti posameznika v procesu sprememb najdemo tudi v 

vprašalniku upravljanja sprememb, ki so ga razvili v svetovalni organizaciji W. Warner Burke 

Associates (Burk W. Warner idr., 1996). 

Zaključek poglavja namenjamo dejavnikom, ki pozitivno vplivajo na hitrost in soočanje 

posameznika s spremembami.  

4.4 Faktorji vpliva na soočanje posameznika s procesom sprememb 

Na to, kako hitro posameznik prehaja iz enega v drugo stanje oziroma spremembe doživlja bolj 

pozitivno, vplivajo številni dejavniki: okolje organizacije, stopnja izobrazbe, informiranost 

posameznika. Še posebej so pomembni dejavniki osebnostne strukture, ki povzročajo, da so eni 

bolj prilagodljivi oziroma hitreje sprejmejo novosti. To lahko uporabimo pri izboru skupine, ki 

bo vpeljevala spremembo, pri selekciji novih kadrov, če je organizacija soočena z večjimi 

spremembami, ter v procesih razvoja kadrov.  

Cameronova in Green (2009, 54–55) opredeljujeta 5 dejavnikov, od katerih je odvisen odziv 

posameznika na spremembe, pri čemer vsak od njih lahko spodbudi motivacijo ali povzroči 

odpor: 

– Narava spremembe: lahko je vsiljena od zunaj ali povzročena od znotraj, evolucijska ali 

strateška, rutinska ali enkratna. Različni tipi sprememb povzročajo različne reakcije. 

– Posledice spremembe: ali se posameznik počuti kot zmagovalec ali poraženec. 

– Zgodovina organizacije: kakšne so pretekle izkušnje pri upravljanju sprememb, ali so bile v 

preteklosti uspešne ali ne in kakšna prihodnost se obeta. 

– Osebnostni tip posameznika: struktura osebnostih lastnosti nam lahko nakaže, ali se bo 

posameznik spremembam upiral ali jih bo sprejel hitreje. Pomembni so tudi motivi, 

pričakovanja. Ali je posamezniku pomembna moč, denar, status, je sodelovalen ali raje stoji 

ob strani. 
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– Zgodovina posameznika: kakšne so posameznikove izkušnje v preteklosti, kako se je odzival 

ob spremembah, kakšna znanja, veščine in izkušnje ima. Kakšne posledice je doživel zaradi 

preteklih sprememb. 

Med raziskavami najdemo največ tistih, ki proučujejo povezanost osebnostnih značilnosti s 

soočanjem z negotovostjo. Pomembne značilnosti, ki pozitivno vplivajo na soočanje s 

spremembami so samozavest, optimizem, občutek moči/nadzora, samoučinkovitost, 

ekstrovertnost, samozavedanje (Aspinwall in Taylor 1992; Taylor in Brown 1988, po Kumar in 

Kamalanabhan 2004, 177–178). Erica French (1996, 23) izpostavlja kot pomemben dejavnik 

selektivnost posameznika, ki jo opisuje kot: »posameznikovo odločitev, čemu bo naklonjen in 

čemu ne, kar izhaja iz njegovega vrednotnega sistema, njegovih potreb in preteklih izkušenj.« 

Kreativnost je še eden izmed pomembnejših dejavnikov, ki pospešuje soočanje ali celo 

omogoča spremembo (Sonnenberg 1991; Adams 1986, po French 1996, 24). 

Poznavanje zaposlenih, njihovih izkušenj iz preteklosti je  pomembna naloga predvsem SM, saj 

bodo strategije prepričevanja, komunikacije in tudi ukrepi, povezani z učenjem, učinkovitejši, 

če jih prilagodimo ob upoštevanju teh dejavnikov. V praksi se organizacije veliko ukvarjajo s 

tem, kakšni bi naj bili pričakovani rezultati za organizacijo, manj poudarka  namenjajo 

odgovorom, ki pomagajo sodelavcem, da hitreje in lažje spremenijo, kar se od njih pričakuje. 

Eden izmed razlogov neučinkovitosti sprememb se kaže tudi v tem, da sodelavci podcenjujejo 

vpliv, ki ga imajo spremembe nanje. Za izvajanje te vloge je največja odgovornost na strani 

neposrednih vodij, ki se na dnevni ravni soočajo z različnimi oblikami in intenziteto odporov, 

ter odgovornost kadrovske funkcije, da nudi podporo SM pri zniževanju odporov na ravni 

posameznikov in organizaciji, da s formalnimi dokumenti, komunikacijskimi in razvojnimi 

ukrepi podpre proces spreminjanja.  
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5 SREDNJI MANAGEMENT V PROCESU SPREMINJANJA 

Velik del odličnosti managementa v današnjem času predstavljajo njihove zmogljivosti 

upravljanja sprememb. Če opazujemo današnji razvoj gospodarstva v slovenskem okolju, smo 

dnevno priča številnim spremembam, ki so po svoji vsebini precej drugačne, kot so bile še pred 

desetletjem. Vstop tujega kapitala, prevzemi in združevanja in številne reorganizacije puščajo 

za sabo predvsem pesimizem in skepso. Po drugi strani v mnogih organizacijah investirajo v 

novo tehnologijo, še vedno je močno prisotna informatizacija, v zadnjem času pa je tudi večji 

poudarek na inovacijah in razvoju. V primerjavi s praksami tujih organizacij, ki pogosteje 

omenjajo strateške spremembe, kjer gre za večje preobrazbe in predvsem spremembe kulture 

organizacije, je vsebinski obseg spreminjanja v našem okolju manjši. Vsaka sprememba 

zahteva aktivno participacijo managementa. V večjem delu gre za naloge in odgovornosti 

vrhnjega managementa. Vendar za uspešno implementacijo sprememb to ni dovolj. Zaradi 

hitrosti, zahtevnosti in obsega sprememb postaja pomemben igralec SM. Če management ni 

povezan in zavzet za spremembe, je njihov učinek manjši. »Vodja mora imeti željo voditi 

spremembo in imeti tudi veščine, da je ne ovira, ko se začne z izvajanjem.« (Tuominen 2000, 

589) V tem poglavju se osredotočamo na povezavo SM z vrhnjim managementom in 

zaposlenimi in opredeljujemo vloge, naloge in znanja SM. Po eni strani sledi usmeritvam in 

ciljem vrhnjega managementa, ki jih včasih niti ne podpira ali razume v celoti, na drugi strani 

pa se sooča s posamezniki, ki doživljajo različna stanja, večinoma negativna, kot je bilo opisano 

v prejšnjem poglavju. Najprej predstavimo vloge, v katerih se nahajajo, nato pa z njimi 

povežemo potrebna znanja, veščine in lastnosti.  

5.1 Vloge srednjega managementa v procesih sprememb 

Vrhnji management ima velik pomen pri procesu upravljanja sprememb, vendar še tako 

premišljene in prave spremembe ne dosežejo cilja, če ideja nima močne podpore skozi celotno 

organizacijo. Med prvimi je na pomembnost SM opozoril Joseph Bower (1970, 297–298): «SM 

je edini v organizaciji, ki lahko sodi, ali se strateške zadeve obravnavajo v primernem 

kontekstu.« Na SM se je v zgodnjih raziskavah bolj gledalo kot na »zaviralca, oviro za 

spremembe, zaščitnike svojih lastnih interesov, saboterje strategije.« (Guth in MacMillan, 

1986, 314) Novejše raziskave (Balogun 2003; Balogun in Johnson 2004; Currie in Proctor 

2005; Floyd in Wooldridge 1992, 1997, Rouleau 2005; Mantere 2008) pa dajejo vedno večji 

poudarek različnim vlogam, ki jih ima SM, in pomembno vplivajo na uspešnost implementacije 

sprememb. Najpogostejšo vlogo, ki jo številni avtorji pripisujejo SM – vlogo izvajalca 

sprememb, v zadnjem času dopolnjujejo z večplastnostjo vlog.  

Ko uporabljamo pojem SM, se sklicujemo na definicijo Floyda in Wooldridgea (1992, 48), ki 

pravi, da je »koordinator dnevnih aktivnosti posamezne enote in strateških aktivnosti vrha. Je 

povezava med vrhnjim managementom in izvedbenimi sodelavci.« Gre za vodje na drugem, 

tretjem, ponekod tudi nižjih nivojih, kar je odvisno od stopnje hierarhičnosti organizacije. 
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Tradicionalna opredelitev SM, ki je temeljila na planiranju, organiziranju, usmerjanju in 

nadzorovanju, nagrajevanju in kaznovanju, ter jo je opredelil Mintzberg (1983), se preusmerja 

bolj v stil izgrajevanja zavzetosti in vključevanja sodelavcev v sprejemanje odločitev na 

operativnem nivoju, skrbi za kupce, standardov kakovosti in doseganju ciljev. Zaradi tega je 

danes njihova vloga v OS večja. To vlogo SM izvaja preko dnevne formalne (sestanki, 

delegiranje nalog, organiziranje del) in neformalne interakcije s svojimi sodelavci (druženje, 

šale, govorice, neformalni pogovori), s  svojim ravnanjem in interpretiranjem tega, kar bi se naj 

delalo. Novejše raziskave povezujejo učinkovitost sprememb z različnimi vlogami, ki jih mora 

odigrati SM tako v fazi načrtovanja kot v  fazi implementacije. S tem so povezane tudi veščine 

in znanja, saj je pomembno, da so učinkoviti  v vlogi voditelja in v vlogi managerja.  Johnson, 

Scholes in Wittington (2008, 516) opredeljujejo tri ključne razloge za večanje njihove 

pomembnosti: 

– decentralizacija organizacijskih struktur, 

– izboljšano poslovno znanje SM, 

– pojav na znanju temelječih organizacij. 

Hrebiniak (2012, 28) opredeljuje vlogo SM kot »discipliniran proces logično povezanih 

aktivnosti, ki omogočajo, da se izvede začrtana strategija«. Pri tem je razvrstil ključne izzive, s 

katerimi se soočajo: 

– nezmožnost izvedbe spremembe oz. premostitev internega odpora do sprememb; 

– poskušajo izvajati spremembe, ki so v konfliktu z interesi obstoječih virov moči v 

organizaciji; 

– slab ali pomanjkljiv prenos informacij med posamezniki ali oddelki, odgovornimi za izvedbo 

strategije; 

– nejasno določena odgovornost za sprejemanje odločitev ali določanje aktivnosti; 

– nejasno zastavljena strategija spreminjanja; 

– pomanjkanje zavzetosti oz. občutka lastništva ključnih oseb na strani sodelavcev glede 

strateških aktivnosti; 

– pomanjkanje modela ali smernic, ki bi usmerjale izvedbo spremembe; 

– pomanjkanje razumevanja o pomenu in vlogi organizacijskih struktur v izvedbenih procesih; 

– nezmožnost doseganja soglasja ali sprejetja odločitev v kritičnih situacijah; 

– pomanjkljiv sistem nagrajevanja; 

– pomanjkljiva podpora vrhnjega vodstva; 

– nezadostni finančni viri. 

V proučevani literaturi  (Johnson, Scholes in Wittington 2008;  Floyd in Wooldridge 1992, 

1997; Rouleau in Balogun 2011; Balogun in Johnson 2004; Kuyvenhoven in Buss 2011; Bennis 

1993; Barratt–Pough, Bahn in Gakere 2011; Battilana in Casciaro 2012; Caldwell 2003; 

Chrusciel 2007, Huy 2002) so predstavljene različne vloge SM v procesih sprememb, ki 

nadgrajujejo njihovo klasično implementacijsko vlogo. Večji poudarek se daje vključenosti v 

oblikovanje strategije sprememb ter aktivnosti, ki prispevajo k osmišljanju sprememb. Najbolj 
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celovito klasifikacijo na osnovi proučevane literature ponujata Floyd in Wooldridge (1992), 

velik prispevek ponujajo tudi proučevanja Julije Balogun z drugimi avtorji (2004, 2009).  

Floyd in Wooldridge (1992, 154–159) sta predstavila tipologijo štirih vlog, v katerih vključujeta  

aktivnosti in kognicijske procese, ki jih zaradi njene celovitosti in segmentiranosti opisov 

uporabljamo tudi v naši raziskavi. Vlogi zagovornika sprememb in združevalca informacij 

vplivata na vrhnji management. Vlogi spodbujevalca prilagodljivosti in  izvajalca aktivnosti pa 

vplivata navzdol, horizontalno, na sodelavce. V nadaljevanju povzemamo njuno opredelitev in 

dodajamo tudi ugotovitve drugih avtorjev, ki so prispevali k opisom teh vlog. 

Zagovornik sprememb 

SM zbira ideje, projekte in ko se izkažejo za uspešne, jih predstavljajo kot nove priložnosti. 

Delujejo kot spodbujevalci idej, ki se uresničijo na izvedbenih ravneh (Bower 1970; Burgelman 

1983). Pri tej vlogi se izpostavlja njihov vpliv na vrhnji management, ki zaradi tega lahko 

spremeni strategijo ali posamezne aktivnosti. Ta vloga je pomembna skozi vse faze, izvaja se 

predvsem na osnovi vztrajne in trajne komunikacije strateških opcij vrhnjemu managementu na 

osnovi močne povezanosti managementa z okoljem in na osnovi povezav, ki jih imajo znotraj 

organizacije. 

Združevalec informacij 

SM posreduje vrhnjemu managementu ideje sodelavcev in informacije, povezne z notranjimi 

in zunanjimi dogodki. Nonaka (1988, 15) opisuje to vlogo z združevanjem strateških in 

operativnih informacij. Pomen informacij oblikuje na osnovi nasvetov, presoj in subjektivne 

interpretacije glede na to, kaj prepozna kot priložnost in nevarnost. S tem vpliva na obravnavo 

posameznih zadev/dogodkov. Ravno tako ocenjuje vpliv sprememb iz zunanjega okolja. So 

skrbniki ključnih odnosov, npr. z državnimi regulatorji, dobavitelji, kupci. Njihov prispevek se 

odraža skozi način mišljenja in delovanja. Deluje kot mediator, pogajalec in prevajalec med 

vrhnjim managementom in izvedbenimi nivoji. Pomemben je tudi vpliv, ki ga ima pri 

upravljanju z idejami, ki se porajajo v procesu sprememb, še posebej ko opozarja vrhnji nivo 

na podjetne in inovativne predloge, ki se porajajo med zaposlenimi. Njegova moč se odraža 

tudi skozi interpretacijo informacij, ki jih pridobi ob izvajanju dnevnih aktivnosti s strani 

zunanjih in notranjih deležnikov. Je tisti, ki presoja in interpretira dogodke ter te informacije 

posreduje vrhnjemu managementu. Tako vpliva na zaznave vrhnjega managementa in  na smer 

strateškega spreminjanja.  

Spodbujevalec prilagodljivosti 

Vplivajo na bolj fleksibilno organizacijo in spodbujajo vedenja, ki izhajajo iz formalnih 

pričakovanj organizacije (Bower 1970; Burgelman 1983; Kanter 1983). Uvedba matrične 

organiziranosti, delovnih skupin in povečevanje neformalne komunikacije povečuje izmenjavo 
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informacij in spodbuja učenje ter eksperimentiranje z novimi pristopi. Na ta način omogoča, da 

se posamezne ideje preverijo in zagotovi prostor za prilagoditve na osnovi pričakovanj. Je 

usmerjevalec sprememb. Balogunova in Johnson (2004) pri tem opozarjata na pomen procesov 

družbene interakcije, v katero so vključeni vodje. Ti predvsem z načinom ter interpretacijo 

vsebin s svojim vedenjem, govoricami, celo s šalami, vplivajo na to, kako bodo pričakovanja 

prepoznali njihovi sodelavci. Zaradi neustrezno izvajane vloge lahko prihaja do trenj med 

oddelki in izvedbene aktivnosti niso skladne s strateškimi pričakovanji, povezanimi z vsebino 

spremembe. Vpliva na povečevanje zmožnosti drugih, da se lahko odzovejo na spremembe s 

tem, da zagotovi strukturo, vire in prostor za učenje. Spodbuja želena vedenja s pomočjo 

projektnih skupin, z neformalnimi pogovori in eksperimenti. Spremlja aktivnosti skladno s 

postavljenimi strateškimi cilji in cilje prevaja v aktivnosti. 

Izvajalec aktivnosti 

Najpogosteje opisana vloga, ki jo pripisujejo SM, je izvajanje strategije, postavljene s strani 

vrhnjega managementa, kontrola aktivnosti, uvajanje novih aktivnosti in spremljanje 

rezultatov. (Nutt 1987; Sayles 1993; Hrebiniak 1984) Zaradi moči vplivanja na sodelavce jih 

avtorja postavljata v vlogo agentov sprememb, za katere so drugi avtorji oblikovali poseben 

generičen opis, ki ga predstavljamo ob koncu podpoglavja. SM ima pomembno vlogo pri 

doseganju razumevanja, sprejemanja in izvajanja nove strategije s strani sodelavcev skozi 

dnevno delovanje v skupinah, in s tem močan vpliv na izvedbo spremembe. Pri tem so izkušnje, 

ki jih imajo vodje pri izvajanju aktivnosti, zelo pomembne za širjenje želenih vedenj. Če se 

vodja ob pričakovanjih počuti ogroženega, izločenega, izpostavljenega, to (večinoma) 

negativno vpliva tudi na sodelavce oddelka, ki ga vodi, pa tudi na druge vodje. Neposredno 

nadrejeni izpostavlja naloge usposabljanja, usmerjanja in motivacije sodelavcev. Ta vloga 

poudarja pomen prenosa strateške komunikacije in tokov informacij, sodelovanja z drugimi 

oddelki, vpliva na pogajanja in dogovore o tem, kako se bo nekaj izvajalo na izvedbeni ravni. 

Balogunova (2005) v povezavi s tem govori o lateralnih socialnih procesih med vodji, ki so 

formalne in neformalne narave, vključujejo verbalno, še večjo moč pa ima neverbalna 

komunikacija, ki spremlja procese osmišljanja posameznih aktivnosti. Dogovarjajo se o 

odgovornostih in pristojnostih za izvedbo dnevnih aktivnosti. Ker je vloga tako pomembna, je 

torej nujno vključevanje, pojasnjevanje, prepričevanje predvsem SM, da postane partner 

organizaciji pri izvajanju sprememb.  

V vsaki od opisanih vlog ima SM možnost, da vpliva na prilagajanje organizacije zunanjemu 

okolju in tako pospešuje divergentno mišljenje in usmerjenost k spremembam. V raziskavi, kjer 

sta ugotavljala vplivnost SM, zaključujeta, »da imajo večji vpliv tisti, ki so bolj povezani z 

informacijami iz trga, kupci in tehnologijo, zato je tudi zagotavljanje njihove lojalnosti v času 

sprememb pomembno.« (Floyd in Wooldridge 1997, 481) V svoji raziskavi nadalje prikažeta 

dve možni poti vključenosti SM, ki vplivata na učinkovitost organizacije: namerna in 

prilagodljiva pot. Prva pot nakazuje, da je učinkovitost izboljšana zaradi boljšega sprejemanja 
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odločitev, ker je v proces vključen SM, saj v turbulentnem okolju hitro prepozna nevarnosti in 

priložnosti in s temi informacijami dviguje kvaliteto odločanja. Druga pa je pomembna zaradi 

povečanega soglasja o strategiji med vrhnjim in SM. Na stopnjo vključenosti močno vplivajo 

pretekle izkušnje z uvajanjem sprememb in učinkovitostjo organizacije, torej, več je pozitivnih 

izkušenj iz preteklosti, manjši bo odpor in večja pripravljenost njihovega sodelovanja. Njegova 

vloga se odraža predvsem skozi nenehno interveniranje, delno na osnovi odločitev vrhnjega 

managementa in delno kot odziv na pojave, ki se zgodijo v času izvajanja spremembe (Floyd 

in Wooldridge 1997, 232). Njuna kasnejša raziskava je potrdila, da ima prva pot večji vpliv na 

učinkovitost, pomembna je njihova formalna vloga in vloga, ki jo imajo do  zunanjih deležnikov 

(Floyd in Wooldridge 1997, 482). 

Balogunova in Rouleau (2011; Balogun 2007, Balogun in Hailey 2008) sta v svojih 

proučevanjih podrobneje opisali še eno pomembno vlogo SM, in sicer: ključni strateški akter v 

času prepoznavanja potrebe za strateško spremembo. Ta vloga zagovarja, da je strategija nekaj, 

kar člani organizacije izvajajo, in ne, kar organizacija ima. Balogunova pripisuje SM naloge 

mediatorja, prevajalca in pogajalca. Po njenem je SM tako izvajalec kot prejemnik sprememb. 

Imenuje jih posrednike in osmišljevalce sprememb, kar v klasifikaciji Floyda in Wooldridgea 

predstavljata vlogi zagovornika sprememb in združevalca informacij. Če SM ne posreduje 

pravilno strateških pričakovanj zaposlenim in ne razume namena spremembe, to direktno vpliva 

na rezultat spremembe. Še posebej velik poudarek mu pripisujeta pri ustvarjanju smisla 

spremembe, in ker je ta vloga premalo priznana, pogosto prihaja do težav (Balogun in Hailey 

2008, 248). Ker se preveč osredotoča na izvedbo, mu primanjkuje časa za komuniciranje, 

spodbujanje sodelovanja, nudenje podpore zaposlenim idr. Zmogljivost osmišljanja avtorici 

opredeljujeta kot način, »kako SM razume, interpretira in ustvarja smisel tako zase kot za druge 

v notranjem in zunanjem okolju organizacije.« (Rouleau in Balogun 2011, 955) Ob tem 

izpostavljata zmožnost diskurzivnega mišljenja s ciljem pripovedovanja zgodb na pravi način, 

na pravem mestu in ob pravem času. Tako ustvarja občutek nuje za spremembo zaposlenim in 

posreduje izzive vrhnjemu managementu. Nadalje razvijata pomen zmožnosti vplivanja tudi na 

druge deležnike, tako v vertikalni kot horizontalni smeri. Podpora strategije se dosega skozi 

zmožnost SM, da oblikuje in deli sporočila na osnovi širine znanja. Sporočila, ki jih 

posredujejo, morajo imeti pravi namen in vsebino glede na okoliščine, ki so prisotne v času 

spreminjanja. Pomembna je tudi subtilnost pri njihovem posredovanju. Avtorici predstavita 

dejavnike, ki pogojujejo uspešnost SM v tej vlogi, prikazani v preglednici 5.  
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Preglednica 5: Dejavniki uspešnosti srednjega managementa v strateških spremembah 

Dejavnik Vloga 

Odnos z vrhnjim 

vodstvom 

Vrhnje vodstvo mora prepoznati strateško vrednost SM in ne zgolj njihove 

tradicionalne vloge. 
Vrhnje vodstvo mora podpirati in legitimirati procese osmišljanja sprememb. 
Vrhnje vodstvo mora razumeti njihovo moč vplivanja. 

 

Strategija  

 

Razumevanje specifičnih usmeritev in strateškega pomena, ki je podlaga za načrt 
sprememb. 
Vključenost v strateško razmišljanje. 
Zavezanost strategiji. 

 

 

Vloga 

Procesno vodenje. 

 
Avtoriteta. 
Možnost preizkušanja. 

 

 

 

Veščine 

Strateške veščine. 
Veščine vodenja timov. 

 
Komunikacijske veščine. 
Izkušnje, povezane s preseganjem omejitev. 
Poznavanje in upravljanje z neformalnimi mrežami in tistimi, ki imajo močan 
strateški vpliv v organizaciji. 

Vir:  Balogun 2003, 8. 

Precej drugačno tipologijo je ponudila Mary Beth O'Neill (2000, v Cameron in Green 2009, 

156–158), ki je definirala štiri specifične vloge vodij. Oblikovala je generičen profil, kot je 

prikazano v preglednici 6: sponzor, izvajalec, advokat in agent, ki se lahko pripisuje tako 

vrhnjemu managementu kot tudi nižjim nivojem. 

Preglednica 6: Vloge vodij v procesu sprememb 

Vloga Opis Naloge 

Sponzor Ima avtoriteto, da lahko uresniči 
spremembo. Ima nadzor nad viri. 

Imeti mora jasno vizijo spremembe. 

Izvajalec Izvaja spremembo. 
Daje neposredne povratne 

informacije o poteku sponzorju. 

Mora poslušati, razjasnjuje in postavlja 
vprašanja skupaj s sponzorjem in prične z 
iniciativami. 

Agent 

sprememb 

Je pospeševalec sprememb. Pomaga, 

da so sponzorji in izvajalci usklajeni. 

Nima neposredne avtoritete nad 

izvajalci. 

Deluje kot zbiralec podatkov, poročevalec, 
svetovalec, moderator sestankov in srečanj, 
coach. 

Zagovornik Ima idejo. Potrebuje sponzorja, da jo 

lahko uresniči. Je zelo motiviran. 
Svoje ideje mora narediti privlačne za 
sponzorja.  

Vir:  prirejeno po O'Neill 2000, v Cameron in Green 2009, 157.  

Na koncu opisujemo še vlogo agenta sprememb, ki se pogosto posplošuje z vlogo vodij v 

procesu sprememb. Agenti sprememb so opredeljeni kot »posamezniki ali skupine, ki 

prevzamejo naloge vpeljave in upravljanja sprememb v organizaciji. Lahko so notranji, kot npr. 

vodje ali zaposleni, ki so postavljeni v vlogo, da nadzorujejo, kaj se dogaja, za kar potrebujejo 

tudi posebne veščine.« (Tschirky 2011, v Lunenburg 2010, 1) Glede na funkcijo so med agenti 
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sprememb pogosto omenjani predstavniki kadrovske funkcije. Kot agenti sprememb se lahko 

pojavijo tudi drugi, npr. svetovalci, člani nadzornega odbora, predstavniki kupcev. Ford idr. 

(2008, 362) definirajo agente sprememb kot «tiste, ki delajo prave in primerne stvari.« »Agent 

sprememb mora biti zmožen pridobiti zavezanost tako s strani managementa kot zaposlenih, na 

katere bo imela sprememba največji vpliv.« (Tauminen 2000, 235) Gre za ljudi, ki porivajo 

naprej, vlagajo veliko v to, da se sprememba doseže. Vanjo verjamejo in s svojim delovanjem 

postavljajo vzor za druge. Armenakis (1999, 307) utemeljuje pomembnost agentov sprememb 

skozi vse faze: pripravljenost, spreminjanje in adaptacija. Back in Porter (2000, 603) 

izpostavljata njihovo večjo pomembnost predvsem v fazi odtalitve in v fazi spreminjanja. 

Bennis (1993, 18) jih vidi kot raziskovalce, trenerje, svetovalce, podpornike, učitelje in celo 

neposredne vodje. Prednost te vloge daje zunanjim članom, saj so lahko objektivnejši in so 

manj obremenjeni z obstoječimi načini in vzorci delovanja.  

Prikazane tipologije torej nakazujejo na večplastnost vlog SM in s tem pomembnega partnerja 

vrhnjemu vodstvu. Vsekakor vsi člani SM ne izvajajo sočasno vseh vlog. Vloge se menjavajo 

glede na hitrost implementacije, dojemljivost in stopnjo odpora, ki se kaže v posameznih 

oddelkih. Prisotnost posamezne vloge je odvisna tudi od  vpliva, ki ga ima uvedena sprememba 

tako na proces dela kot zaposlene. Vse to nakazuje, da ostaja močna potreba po razvoju znanj 

in veščin SM, ki presegajo njihove klasične, vsakodnevne aktivnosti. V nadaljevanju 

predstavljamo, kako se zaradi spremembe vloge spreminja potreba po razvoju znanj, veščin in 

lastnosti SM.  

5.2 Znanja, veščine, lastnosti srednjega managementa za učinkovitost  organizacijskega 

spreminjanja 

Organizacijske spremembe so vsekakor zapleten in dinamičen proces, ki ima močne posledice 

na številne plati tako organizacijske strukture kot njenih zaposlenih. Organizacije se  

spremembam ne morejo izogniti, lahko pa veliko naredijo, da postanejo sestavni del 

organizacijskega razvoja in podpirajo SM. Ta je v tem procesu tako prejemnik kot izvajalec 

sprememb, zato je v zelo kočljivi poziciji. Za izvajanje opisanih vlog potrebuje SM tudi 

podporo v razvoju veščin, znanj, treba je upoštevati tudi osebnostne lastnosti, da bodo bolj 

uspešni. Predvsem je poudarek na razvoju potrebnih mehkih veščin (komunikacija, 

opogumljanje, motivacija, reševanje konfliktov) in  organizacijskih znanj (postavljanje ciljev, 

načrtovanje in nadzor, znanja povezana z upravljanjem sprememb). Watson in Harris (1999, po 

Caldwell 2003, 287) zaradi sprememb v okolju in organizacijah glede razvoja managementa 

opredeljujeta: »Managerji delujejo v multudisciplinarnih timih, postati morajo tako funkcijski 

specialisti kot generalisti in razviti cel spekter kompetenc.« 

V teoriji obstajajo na področju teorij vodenja in vodenja sprememb bolj specifične številne 

raziskave, ki ugotavljajo, katera znanja potrebuje management, da lahko uspešno izpelje vse 

pogostejše spremembe. Kuyvenhoven in Buss (2011, 8–10) sta na osnovi proučevanj opredelila 
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ključne dejavnike uspešnosti SM v strateških spremembah, kar prikazuje preglednica 7, ki 

postavlja dobro izhodišče za določanje širine potrebnih znanj.  

Preglednica 7: Dejavniki uspešnosti za učinkovito strateško spremembo 

  

Odnos z vrhnjim 

vodstvom 
Vrhnje vodstvo mora prepoznati strateško vrednost SM. 
Dobri odnosi z vrhnjim vodstvom. 

Pojasnjevanje pričakovanj. 
 

Strategija Razumevanje specifičnih usmeritev in strateškega pomena, ki je v ozadju 
načrta. 
Vključenost v strateško razmišljanje. 
Zavezanost strategiji. 

 
Vloga Procesno vodenje. 

Avtoriteta; 

Možnost preizkušanja. 
 

Veščine Strateške veščine. 

Veščine vodenja timov. 
Komunikacijske veščine. 
Izkušnje, povezane s preseganjem omejitev. 
Poznavanje in upravljanje z neformalnimi mrežami in tistimi, ki imajo 
močan strateški vpliv v organizaciji. 

Vir:  Kuyvenhoven in Buss 2001, 8. 

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so teoretična proučevanja pogosteje izpostavljala 

naslednje pomembne lastnosti vodij in agentov sprememb: pogum, karizmo, inspiracijo, 

junaštvo in moč, sprejemanje tveganj, zmožnost soočanja z neznanim, odprtost do novega, 

vseživljenjsko učenje, zaupanje v ljudi, podjetnost itd. (Kanter 1983; Devanna in Tichy 1986; 

Bass 1990a; Behling in McFillen 1996; Howell in Higgins 1990; Ginsberg in Abrahamson 

1991; Bryman 1992; Dunphy in Stace 1993). Tako so se veščine, povezane z bolj tradicionalno 

vlogo vodij, zdele manj pomembne. Vse pogostejša uporaba izraza voditeljstvo in vodenje 

(leadership) je vplivala tudi na spremembo lastnosti, ki se jim pripisujejo. Zaradi vse 

pogostejših sprememb, s katerimi so se začele soočati organizacije po celem svetu zaradi 

globalizacije, hitrega tehnološkega razvoja, vedno večje potrebe po konkurenčnosti, vedno bolj 

poudarjajo pomembnost vizije in vpeljujejo model vizionarskega vodenja (Bennis 1993). 

Slednji postavlja v ospredje  usmerjevalno vizijo, strast in integriteto. Kotter (1996) v svojem 

proučevanju nadaljuje Bennisovo idejo in enega izmed vzrokov za slabšo uspešnost sprememb 

opredeli pomanjkanje vodenja ter pravi: »Vodenje je tisto, ki pripravi organizacijo za 

spremembo in pomaga pri soočanju z ovirami.« Predstavi tudi spremenjen pogled na njihove 

naloge in poudarja usmerjanje namesto načrtovanja in finančnih planov, povezovanje ljudi 

namesto organiziranja in zaposlovanja ter motiviranje ljudi namesto nadzora in reševanja 

problemov (Kotter 1996, po Cameron in Green 2009, 144). Jean Lipman Blumen (1992, 18–
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26) zagovarja, da zgolj vizija ni dovolj, ampak naj vodje iščejo smisel in vzpostavljajo 

povezave, partnerstva. Novo okolje zahteva od vodij  nov način delovanja in mišljenja, ki se 

sooča in konstruktivno ukvarja tako z medsebojno odvisnostjo (skupna vizija, skupni problemi) 

kot z različnostjo (raznolikost posameznikov, skupin). Oblikuje definicijo povezovalnega vodje 

in definira šest ključnih značilnosti: 

– etično politična zdrava pamet, 

– avtentičnost in odgovornost, 

– prepoznavanje skupnih značilnosti, 

– dolgoročno mišljenje, kratkoročno delovanje, 

– vodenje na osnovi pričakovanj, 

– iskanje smisla. 

Na osnovi prakse uspešnih in manj uspešnih transformacij se teorija nagiba v smer 

komplementarnosti veščin, potrebnih tako za vodenje kot upravljanje (Caldwell 2003, 286). 

Teorija agentov sprememb (Battilana, Leca in Boxenbaum 2009; Greenwood in Higins 1996 v 

Battilana in Casciaro 2012, 4) se je osredotočila na oblikovanje generičnega profila, kjer pa se 

kljub vsemu pojavljajo razlike med avtorji. Pomembne lastnosti agentov sprememb so  

zmožnost, da se oddaljijo od trenutnega stanja in prepričajo druge, da sprejmejo nov način 

delovanja in vplivajo na rušenje obstoječih norm. Tuominen (2000, 239) med drugim 

izpostavlja znanja, povezana z oblikovanjem modelov in razvojem organizacijskih aktivnosti, 

usmerjenih k doseganju sprememb ter dolgoročnim ciljem. Bennis (1993, 18) postavlja v 

ospredje cilje in vrednotni sistem agentov sprememb, med katerimi poudarja nezadovoljstvo z 

neučinkovitostjo in vrednoto sodelovanja kot bistveni. Na osnovi različnih prikazov izhajamo 

iz Bennisove opredelitve, ki ji dodajamo še značilnosti drugih avtorjev in oblikujemo generični 

model veščin, ki ga uporabimo nadalje tudi v raziskavi:  

– široko znanje: strokovno poznavanje področja, vzorce globalnega mišljenja, konceptualno–

diagnostična znanja, širino v psihologiji oz. vedenjskih vedah, teoretično in metodološko 

znanje teorije sprememb; 

– izvedbene veščine: veščine presojanja, implementacijska znanja, postavljanje ciljev, 

spremljanje in nadzor; 

– veščine sodelovanja: fleksibilnost, zmožnost poslušanja, zmožnost poročanja, zmožnost 

opazovanja in prepoznavanja, upravljanje s konflikti, coaching, motiviranje, mreženje, 

pogajanje; 

– čustvena inteligenca: senzitivnost in zrelost, tolerantnost do nejasnosti in zmožnost 

upravljanja z dvojnostjo, samozavedanje (zmožnost razumevanja lastnih omejitev), 

preferenc in izkušenj;  

– avtentičnost: zaupanje, odpornost, strast za učenje. 

S slednjim smo predstavili še zadnje poglavje, ki je pomembno za nadaljnje proučevanje in 

oblikovanje ukrepov priporočil razvoja SM v organizacijskih spremembah.  
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6 METODA RAZISKAVE 

Na osnovi predstavljenih teoretičnih izhodišč, ki opredeljujejo tipe, vsebino, proces, značilnosti 

in vloge SM ter potrebnih znanj v procesih sprememb nas zanima, kakšno je stanje v 

slovenskem okolju. Zanima nas, s kakšnimi spremembami se soočajo, kakšna je percepcija 

uspešnosti izvajanja sprememb, kakšna je klima za spremembe in vključenost ter pripravljenost 

SM na spreminjanje. Ker se vloga SM v tem kontekstu močno spreminja, nas še zanima, kakšne 

oblike odpora do sprememb lahko prepoznamo in kako percipirajo razvitost lastnih znanj. 

Odgovore bomo dobili na osnovi anketnega raziskovanja ter jih primerjali s predstavljenimi 

teoretičnimi izhodišči. 

V nadaljevanju poglavja najprej predstavljamo zasnovo raziskave. Nato z metodološkega 

vidika, glede na predstavljena teoretična izhodišča in namen naloge, opredelimo in 

konceptualiziramo raziskovalne hipoteze, ki jih uporabimo v empiričnem delu naloge, opišemo 

konceptualni model ter operacionalizacijo odvisnih in neodvisnih spremenljivk z navedbo 

merskih lestvic. Pojasnimo sestavo anketnega vprašalnika kot metodo pridobivanja podatkov. 

Opišemo vzorec raziskave in potek izvedbe anketiranja. Predstavimo še izbiro metode analize. 

V zaključku poglavja pa se osredotočimo še na omejitve raziskave in veljavnost inštrumenta.  

6.1 Zasnova raziskave 

Ključni namen naše raziskave je ugotoviti prisotnost dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost 

organizacijskih sprememb v slovenskem okolju. V procesu raziskovanja je uporabljen 

vprašalnik Organizacijske spremembe – Klima za spremembe, Procesi in Pripravljenost za 

spremembe (orig. Organisational Change Questionnaire – Climate of Change, Processes, and 

Readines OCQ–C,P,R), ki je v okviru proučevane literature najbolj celosten inštrument 

merjenja želenega raziskovalnega problema (Bouckenooghe, Devos in Van den Broeck, 2009) 

in smo ga podrobneje predstavili v teoretičnem delu. Temu smo dodali del merskega 

inštrumenta, ki meri različne vloge vključenosti managementa (Floyd in Wooldridge, 1992) ter 

samostojno razvili merski inštrument za prepoznavanje odporov in negotovosti SM v procesu 

sprememb. Merski inštrument in razloge za izbiro predstavljamo v podpoglavju 6.3.  

6.2 Opredelitev raziskovalnih hipotez  

V tem podpoglavju izpeljemo iz raziskovalnega problema raziskovalna vprašanja in jih 

pojasnimo s teoretičnimi koncepti. Te bomo operacionalizirali oziroma izbrali ustrezen merski 

inštrument, ki je delno že razvit in preverjen, del inštrumenta pa dodajamo sami.  

Glavna teza raziskave se glasi: V slovenskem okolju je prisoten trend organizacijskega 

spreminjanja, pri čemer so izpostavljena vsa organizacijska področja. Med drugim se tudi 

zaradi manjše vključenosti SM skozi celoten proces ter razvitosti njihovih kompetenc soočajo z 
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različnimi odpori in negotovostjo. Posledično je dojemanje uspešnosti spreminjanja med SM 

nižje.  

Poskušamo ugotoviti, katere vrste sprememb prevladujejo v okolju slovenskega gospodarstva 

in ali se premikamo od defenzivne razvojne strategije (Kovač 2002, v Možina idr., 793) ter 

katera organizacijska področja so najbolj izpostavljena spremembam. Kot je bilo predstavljeno, 

imajo organizacijske spremembe multiplikatorne učnike na različna organizacijska področja in 

procese. S tem vplivajo na večino zaposlenih in na klimo v času uvajanja sprememb. Nadalje 

se ukvarjamo z vlogami, ki jih izvaja SM, saj nas zanima, katere od njih so bolj prisotne. V 

naslednjem delu raziskave se osredotočamo še na proučevanje vsebine odporov, ki se pojavljajo 

na populaciji SM, saj so ti  izvajalci in prejemniki sprememb, zato je spremljanje odpora med 

to populacijo še kako pomembno. Končni del raziskave pa se osredotoča na znanja, veščine in 

zmožnosti SM, ki so potrebne za učinkovito vodenje sprememb. 

Izpeljemo naslednja raziskovalna vprašanja:   

– Kateri vzroki in kakšni tipi sprememb prevladujejo v slovenskem okolju, katera 

organizacijska področja so najbolj izpostavljena organizacijskim spremembam in kakšna je 

povezanost neodvisnih spremenljivk z vzroki, tipi in področji sprememb? 

– Kakšna je razvitost klime za spreminjanje med slovenskimi organizacijami in kateri 

dejavniki so bolj kritični ter ali obstaja povezanost glede na velikost ali dejavnost 

organizacije? 

– Kakšna je vloga SM v procesih sprememb in kako se ta razlikuje glede na neodvisne 

spremenljivke, izobrazbo in delovno dobo?  

– Kakšne oblike negotovosti so prisotne med proučevanim vzorcem? 

– Katera znanja in veščine, potrebne za učinkovitost sprememb, so bolj razvite pri 

proučevanem vzorcu? 

Skladno z navedenimi raziskovalnimi vprašanji, namenom raziskave, teoretičnimi izhodišči o 

vzrokih in tipih (drugo poglavje), procesom sprememb (tretje poglavje), negativnimi vidiki 

sprememb (četrto poglavje) in vlogi SM (peto poglavje) ter izhajajoč iz predstavljenega modela 

klime za spreminjanje oblikujemo naslednje raziskovalne hipoteze: 

H1: V slovenskih organizacijah obstaja trend uvajanja sprememb. Pogostejši so zunanji vzroki 

in evolucijski tip sprememb, pri čemer so enakomerno izpostavljena vsa organizacijska 

področja.  

S prvo hipotezo predpostavljamo, da se v naših organizacijah večinoma odzivajo na spremembe 

iz zunanjega okolja ter da so manj prisotne revolucionarne, obsežnejše in hitre spremembe. 

Predpostavljamo, da se pri vzrokih kaže vpliv panoge, medtem ko na tip spremembe bolj vpliva 

velikost organizacije. Ne pričakujemo večjega vpliva neodvisnih spremenljivk na obseg 

izpostavljenosti organizacijskih področij (Kovač 2002; Kovač idr. 2012; Vodeb in Kristl 2013). 
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H2: Predvidevamo, da je klima za spremembe je na vzorcu populacije SM razvita v srednji 

meri, med tem ko sta   faktorja podpore vodstva  in komuniciranje bolj problematična.   

V drugi hipotezi predpostavljamo, da bodo faktorji klime za spremembe (proces sprememb, 

okolje organizacije in pripravljenost) na ravni srednje ali manjše razvitosti. Predpostavljamo, 

da obstajajo statistično pomembne razlike predvsem v odvisnosti od panoge ter velikosti 

organizacije. Proces in modeli sprememb izpostavljajo nekaj ključnih faz, ki odločujoče 

vplivajo na uspešnost sprememb. Če obstaja pripravljenost za spremembe med managementom  

in  zaposlenimi, bo odpor manjši. Če zaposleni niso seznanjeni z vzroki, namerami in cilji 

sprememb ter ne obstaja podpora v času sprememb, se bodo negativni vidiki pojavljali 

pogosteje in v večjem obsegu. Armenakis in Bedain (1999), Holt idr. (2007, 2007a), Tierney 

(1999), Bouckenooghe, Devos in Van den Broeck (2009) so v svojih raziskavah izluščili tri 

dimenzije, ki opredeljujejo uspešnost izvedbe spremembe: klimo za spremembe (notranje 

okoliščine, v katerih se izvaja sprememba), proces sprememb (kako se sprememba izvaja) in 

stopnjo pripravljenosti za spremembe. Ker je SM tako izvajalec kot prejemnik spremembe, nas 

zanima njegov odnos do omenjenih dimenzij.  

H3: SM je večinoma izvajalec sprememb, manjša je njegova vključenost v načrtovanje in 

komunikacijske procese. 

Proučujemo razširjenost posameznih vlog  SM in predvidevamo, da je njegova najpogostejša 

vloga izvajalca sprememb, medtem ko so druge vloge manj prisotne. Predvidevamo povezanost 

z izobrazbo in delovno dobo. Izhajamo iz klasifikacije vlog SM v procesu sprememb Floyda in 

Wooldridgea (1992), ki sta svojo klasifikacijo oblikovala na kliničnih raziskavah Bowerja 

(1970), Burgelmana (1983 a, b), Kanterjeve (1983) in Cascia (1993). 

H4: Pri SM prevladuje negotovost, povezana z delovnim mestom, in strateška negotovost.  

Proučujemo prisotnost treh oblik negotovosti (strateško, strukturno in negotovost, povezano z 

delovnim mestom) in predpostavljamo, da obstaja povezanost s stopnjo izobrazbe in delovno 

dobo. Pri tem izhajamo iz treh oblik negotovosti, ki so jih opredelili Bordia idr. (2004). 

H5: Pri SM se najpogosteje pojavlja odpor v obliki ugovarjanja in brezvoljnosti.  

Proučujemo prisotnost štirih oblik odpora med managementom (ugovarjanje, izmikanje, 

vznemirjenje in brezvoljnost) in predvidevamo povezanost s stopnjo izobrazbe. Ugotavljamo 

povezanost odpora in negotovosti, kjer predvidevamo, da  so bolj prisotne vse oblike odpora, 

če je negotovost večja. Izhajamo iz klasifikacije, ki jo podaja Tavčar (2006). 

H6: SM  nima dovolj razvitih kompetenc za učinkovito vodenje sprememb. Kaže se pomanjkanje 

mehkih veščin in znanj, povezanih s procesom upravljanja sprememb.  
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Proučujemo znanja, povezana z načrtovanjem sprememb in vodenjem ljudi. Predvidevamo, da 

ima bolj razvita znanja, povezana z upravljanjem, manj pa so razvita znanja, povezana z 

vodenjem ljudi. Predpostavljamo povezanost s stopnjo izobrazbe. Izhajamo iz opredelitev znanj 

in veščin Cameronove in Greena (2009, 138–180) in dodajamo še  najpogosteje izpostavljena 

znanja in veščine drugih avtorjev (Goleman 1998, 2000; Lipman-Blumen 1992; Bryman 1992).  

6.3 Operacionalizacija raziskovalnih hipotez in merski inštrument 

Za osnovo naše raziskave smo oblikovali merski inštrument, ki je sestavljen iz dveh že razvitih 

in preverjenih inštrumentov, temu pa smo za preverjanje treh hipotez dodali svoje trditve, pri 

čemer smo za izračun zanesljivosti vprašalnika uporabljali Cronbach alfa (α) koeficient oz. 

Cronbach alfa test (Field 2013). Gre za test notranje konsistentnosti oziroma test veljavnosti 

konstrukta merjenja (angl. construct validity). S pomočjo Cronbach koeficienta alfa opravimo 

analizo zanesljivosti podatkov za vsako mersko lestvico oziroma pripadajoče indikatorje (angl. 

item) tako, da izračunamo notranjo veljavnost skale. Indikatorje, ki ne ustrezajo kriterijem 

Cronbachove alfe, kjer je navedeni koeficient nižji od 0,6, izločimo iz nadaljnje analize. V 

naslednjem koraku s pomočjo faktorske analize preko preverjanja Keiserjevega kriterija deleža 

skupne variance ter Scree diagrama oziroma grafa lastnih vrednosti, ki mora vsebovati vsaj 60 

% delež pojasnjene variance (Field 2013), preverimo ustreznost novega faktorskega modela.   

Vprašalnik je pripomoček, ki omogoča pridobivanje specifičnih informacij v predpisani obliki, 

kjer ni pravilnih ali napačnih odgovorov, kjer gre za trditve ali sklop vprašanj, postavljenih v 

pisni obliki (Vukovič in Miglič 2006, 227). Z vprašalnikom kot eno najcenejših metod lahko v 

relativno kratkem času obravnavamo večjo ali razpršeno populacijo. Združevanje vprašanj v 

sklope pa nam olajša tabeliranje in analizo odgovorov (Clardy 1997, 34–35; Vogt, Gardner in 

Haeffele 2012). 

Za preverjanje H1 smo oblikovali sklop treh vprašanj z naštevanjem, pri čemer smo izhajali iz 

klasifikacije tipov (Burke in Litwin 1992; Nadler in Tushman 1989), vrst sprememb (Black in 

Porter 1999) ter vzrokov sprememb (Black in Porter 1999). Spremembe smo delili glede na tip. 

Pri tem smo ločevali revolucijske (reorganizacija, prestrukturiranje, združitve, menjava vodstva 

in sprememba lastništva) ter evolucijske spremembe (optimiranje poslovnih procesov in 

poslovnih dejavnosti, sprememba vizije, vrednot in strategije, spremembe v načinih izvajanja 

dela, tehnologiji, inoviranje in uvajanje standardov kakovosti). Glede na vzrok sprememb 

ločujemo med zunanjimi (pritisk konkurence, spremenjena pričakovanja kupcev, tehnološki 

razvoj v panogi, novi materiali, demografske spremembe, spremembe v zakonodaji, 

spremenjeni pogoji poslovanja in nova znanja/spoznanja na strokovnem področju) ter 

notranjimi dejavniki (slabo finančno poslovanje, predlogi s strani zaposlenih in vodstva, 

pričakovanja lastnikov in nova tehnologija/investicije v organizaciji). Tretji del se navezuje na 

področja oz. vsebine sprememb, kjer smo opredelili štiri področja: strategija (sprememba 

vodstva, lastništva, vizije, vrednot, strategije, ciljno vodenje), organiziranost (spremembe v 
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načinih izvajanja dela, v organizacijski strukturi, spremembe notranjih pravilnikov), ljudje 

(odpuščanja ali novo zaposlovanje, povečan obseg usposabljanja) in tehnologija (inoviranje, 

razvoj produktov/storitev, razvoj dejavnosti, posodobitev tehnologije/tehnoloških postopkov, 

spremembe v informacijskem sistemu). Dodatno smo opredeli vprašanja za pojasnjevanje 

faktorja uspešnosti sprememb, ob tem se zavedamo, da gre pri opredeljevanju tega faktorja za 

nepopolno pojasnjevanje, saj ne vključujemo ekonomskih in drugih kazalnikov, s katerimi bi 

lahko z večjo zanesljivostjo pojasnjevali uspešnost. Ker to ni cilj proučevanja, ampak nas 

zanima percepcija SM glede uspešnosti spreminjanja, smo v trditvah vključevali vprašanja, ki 

izhajajo iz ekonomskega stanja, in vprašanja, ki opisujejo percepcijo kvalitete izvedbe procesa. 

Za preverjanje H2 je v procesu raziskovanja uporabljen vprašalnik Organizacijske spremembe 

– Klima za spremembe, Procesi in Pripravljenost za spremembe (orig. Organisational Change 

Questionnaire – Climate of Change, Processes, and Readines OCQ–C,P,R), ki v okviru 

proučevane literature predstavlja najbolj celosten inštrument merjenja želenega raziskovalnega 

problema (Bouckenooghe, Devos in Van den Broeck, 2009). Gre za edini tovrstni celostni 

vprašalnik, ki je bil razvit na osnovi štirih študij, pri čemer je prva verzija vsebovala 63 vprašanj, 

po validacijskih študijah pa se vprašalnik sestoji iz 53 vprašanj. Obravnava deset dimenzij.  

Kakovost komunikacije, vključenost, odnos vrhnjega vodstva, in podpora nadrejenih tvorijo 

faktor procesa spreminjanja. Dimenzije zaupanje v vodstvo, politikanstvo in povezanost merijo 

faktor internega okolja klime za spreminjanje. Tretji faktor pripravljenost za spremembe je 

sestavljen iz dimenzij čustvena pripravljenost, kognitivna pripravljenost in pripravljenost 

namere.  

Za preverjanje H3 smo ponovno uporabili razviti in preverjeni vprašalnik avtorjev Floyda in 

Wooldridgea (1992), v katerem z 21 spremenljivkami opisujeta štiri vloge vključenosti SM. 

Zaradi pomanjkanja empiričnih raziskav, ki bi se bolj osredotočale na vpliv SM in njegovo 

vlogo, je delo teh avtorjev edini preverjeni inštrument, ki smo ga zasledili. Avtorja sta izhajala 

iz opisov vlog  na osnovi del Bowerja (1970), Burgelmana (1983 a, b) in Kanterja (1983) in v 

njem uporabila 5–stopenjsko Likertovo lestvico za preverjanje pogostosti izvajanja posamezne 

vloge. Vprašalnik vključuje štiri faktorje, ki predstavljajo štiri vloge, in sicer: zagovornik 

sprememb (aritmetična sredina v nadaljevanju AS = 2,36), spodbujevalec prilagodljivosti (AS 

= 1,74), združevalec informacij (AS = 2,35) in izvajalec aktivnosti (AS = 2,5). Navedene 

rezultate uporabljamo za primerjavo z našo raziskavo. Njuna raziskava temelji na vzorcu 259 

srednjih managerjev iz različnih panog, v kateri sta potrdila, da je so ti managerji najpogosteje 

izvajalci aktivnosti.  

Četrti del vprašalnika smo ponovno sestavili sami z namenom preverjanja H4, kjer se 

ukvarjamo s proučevanjem oblik negotovosti SM. Izhajali smo iz proučevanj Bordia idr. (2004, 

507–512), ki so definirali tri tipe negotovosti in za vsako od njih oblikovali štiri trditve, s 

katerimi opisujemo posamezno obliko negotovosti. Za primerjavo uporabljamo rezultate 

navedene raziskave, in sicer: strateška negotovost (AS = 3,85), strukturna negotovost (AS = 
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3,35) in negotovost delovnega mesta (AS = 4,13). Za preverjanje pogostosti je uporabljena 5–

stopenjska Likertova lestvica.  

Peti del vprašalnika, namenjen preverjanju H5, temelji na modelu odporov Tavčarja (2006), 

kjer smo predstavili in opisali reakcije glede na naravnanost posameznika. S 5–stopenjsko 

Likertovo lestvico preverjamo, katere oblike odporov so bolj prisotne.  

Šesti del vprašalnika ponovno sestavljamo sami za preverjanje H6 in z njim proučujemo 

razvitost posameznih kompetenc. Opredelili smo tri faktorje na osnovi seznama potrebnih 

veščin SM Cameronove in Greena (2009, 142), ki smo mu dodali še nekaj drugih lastnosti, ki 

so najpogosteje izpostavljene tudi pri drugih avtorjih.  

Celotni vprašalnik sestavlja 159 trditev. V njem anketiranim postavimo vsa tista vprašanja, ki 

nam dajo odgovore na naša raziskovalna vprašanja in nam omogočajo preveritev hipotez ter 

pomagajo pri odgovoru na postavljeno tezo. Vprašanja so za vse anketirance enaka, s čimer je 

omogočena možnost primerjave in soočanja različnih mnenj in izkušenj, oziroma iskanje 

morebitnih statistično pomembnih razlik med posameznimi faktorji. Med dodatna vprašanja v 

anketi vključimo naslednje podatke: spol, delovna doba, velikost organizacije, panoga 

organizacije, nivo vodenja, pravno organizacijska oblika organizacije.  

V vprašalniku so večinoma vprašanja tipa Likertove petstopenjske bipolarne ordinalne lestvice 

(preglednica 8), s katero merimo jakost stališč (strinjanje) respondentov. S tem anketiranim 

omogočimo dovolj širok razpon ocen, hkrati pa se o trditvi lažje opredelijo (DeVellis 2003; 

Vogt, Gardner in Haeffele 2012). Navodila za reševanje v anketi dopuščajo le en odgovor, razen 

v primeru vprašanj prvega sklopa. V vprašalniku uporabimo kategorije trditev (priloga 2). 

Preglednica 8: Opredelitev kategorij pri mnenjskih vprašanjih 

     

Da Ne Ne vem   

 

V nikakršni meri V manjši meri V srednji meri V veliki meri Ne vem 

     

Sploh se ne strinjam Se ne strinjam Niti se ne strinjam, 

niti strinjam 

 

Se strinjam Popolnoma  

se strinjam 

Sploh ne drži Redko drži Niti ne drži, niti 
drži 
 

Večinoma drži Popolnoma drži 

Niso razvite Nizko razvite Srednje razvite Dobro razvite Odlično razvite 

Skladno s postavljenimi raziskovalnimi hipotezami opredeljujemo za potrebe raziskave 

vrednosti neodvisnih spremenljivk: spol, izobrazba, delovna doba, nivo vodenja, velikost 

organizacije, pravno organizacijska oblika in panoga. 
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Med odvisne spremenljivke klasificiramo 31 faktorjev (preglednica 9). Vrednost odvisne 

spremenljivke operacionaliziramo kot faktor po metodi principal axis factoring (v nadaljevanju 

PAF). 

Preglednica 9:  Pregled hipotez, dimenzij, faktorjev in indikatorjev  

Hipoteza Dimenzija Faktor Indikator 

H1 
Tipi sprememb 

Revolucijske Q1a, Q1b,Q1c, Q1d, Q1h 

 Evolucijske Q1e, Q1f, Q1g, Q1i, Q1j, Q1k, 

 
Vzroki 

sprememb 
Zunanji Q3a, Q3b, Q3c,Q3d,Q3e,Q3f,Q3g,Q3m 

  Notranji Q3h,Q3i,Q3j,Q3k,Q3l 

 
Področja 
sprememb 

Strategija Q1d,A1h,Q1i,Q2h 

  Organiziranost Q1j,Q1a,Q2f 

  Ljudje Q2a,Q2b,Q2g 

  Tehnologija Q2c,Q1g,A1k,Q2d 

 
Uspešnost 
sprememb 

 Q4a,Q4b,Q4c,Q4d,Q4e,Q4f,Q4g,Q4h,Q4i 

H2 

Proces 

sprememb 

Kakovost   komunikacije Q5a,Q5b,Q5c,Q5d,Q5e,Q5f,Q5g 

Vključenost Q6a,Q6b,Q6c,Q6d,Q6e,Q6f,Q6g,Q6h,Q6i 

Odnos vrhnjega vodstva Q7a,Q7b,Q7c 

Podpora nadrejenih Q7d,Q7e,Q7f,Q7g,Q7h,Q7i 

Interna klima 

za spremembe 

Zaupanje v vodstvo Q7j,Q7k,Q8b 

Politikantstvo Q8c,Q8a,Q8d 

 Povezanost Q11a, Q11b,Q11c,Q11d,Q11e,Q11f,Q11g 

 
Pripravljenost 

na spremembe 

Čustvena pripravljenost Q12a,Q12b, Q13i 

 Kognitivna pripravljenost Q12c,Q12d,Q12e,Q12f,Q12g,Q12f,Q12g,Q12h 

 Pripravljenost namere Q13f,Q13g,Q13h 

H3 

Vloge SM 

Zagovornik sprememb Q9a,Q9b,Q9c,Q9d,Q9e 

 Spodbujevalec prilagodljivosti Q9f, Q9g,Q9h,Q9i 

 Združevalec informacij Q9j,Q10a,Q10b,Q10c,Q10i 

 Izvajalec aktivnosti Q10d,Q10e,Q10f,Q10g,Q10h 

H4 

Negotovost 

Strateška Q12h, Q12i, Q12g, Q12j 

 Strukturna Q12k, Q12e, Q12l, Q12m 

 Delovno mesto Q13a,Q13b,Q13c,Q13d 

H5 

Upori 

Ugovarjanje Q14a, Q14b,Q14c,Q14d,Q14e 

 Vznemirjenje Q14f,Q14g,Q13h,Q14i,Q14j 

 Izmikanje Q14k, Q13l, Q14m, Q14n, Q14o 

 Brezvoljnost Q13p, Q14q, Q14r, Q14s, Q14t, Q14u 

H6 
Znanja, 

veščine 

Implementacija sprememb Q15a, Q15b,Q15c,Q15d,Q15e 

 Vodenje ljudi 
Q15f, Q15g, Q15h,Q15i, Q15j, Q15k, Q15l, 

Q15m 
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Oblikovali smo konceptualni model, prikazan v sliki 9, kjer nas bo zanimala vrednost 

posameznih faktorjev in njihova povezanost z neodvisnimi spremenljivkami. 

 

 

Slika 9: Konceptualni model raziskave 

6.4 Opis vzorca in poteka raziskave 

V Sloveniji je bilo leta 2014 registriranih 59.856 gospodarskih družb, ki so zaposlovale 489.059 

oseb. Za namen raziskave so relevantna srednja in velika podjetja, kar predstavlja 1.355 

gospodarskih družb in 290.808 zaposlenih. Od tega je med 5–7% zaposlenih vodij (cca. 15.000 

oseb), kar predstavlja populacijo našega proučevanja.  

Preglednica 10: Struktura gospodarskih družb po številu zaposlenih za leto 2014 

 
Mikro podjetje 

(0–9) 

Majhno podjetje 

(10–49) 

Srednje podjetje  

(50–249) 

Veliko podjetje  

(250+) 

Skupaj 

Št. podjetij 53413 5088 1119 236 59.856 

Št. zaposlenih 97968 100283 114731 176077 489.059 

Vir:  Statistični urad RS. 

Raziskavo smo izvajali v obdobju od 25. 1. do 25. 2. 2016. Za namen raziskave smo uporabili 

priložnostni vzorec, ki izhaja iz izbora respondentov na osnovi njihove dostopnosti (Johnnie 

2012, 82–85). Povabilo v raziskavo (priloga 1) z dostopom do spletnega vprašalnika, 

objavljenega na spletni strani Https:www.1ka (priloga 2) smo posredovali z elektronsko pošto 

250 vodjem kadrovskih služb srednjih in velikih organizacij ter 500 članom Slovenskega 

združenja za kakovost in odličnost. Predvideni čas reševanja je med 18 in 23 minut. Dostop do 
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spletnega vprašalnika smo objavili še na dveh družbenih omrežjih, Facebook in LinkedIn. Na 

povabilo se je odzvalo 399 oseb, od tega je anketo delno izpolnilo 259 respondentov. Za vzorec, 

na katerem smo izvajali vse statistične analize, smo določili tiste enote, ki so veljavno 

odgovorile na vsa demografska vprašanja, kar je standardni metodološki postopek. Analizirani 

vzorec je tako velikosti n = 190 enot, pri čemer je lahko število enot, uporabljenih v posamičnih 

analizah, ponekod manjše zaradi neodgovora spremenljivke (ang. item nonresponse). Podatke 

nato izvozimo v excel datoteko, kjer smo opravili surovo kontrolo podatkov in jih nato 

pripravili za uvoz v aplikacijo za statistično obdelavo podatkov SPSS, s pomočjo katerega smo 

opravili vse analize in obdelave podatkov. 

6.5 Metode analize podatkov 

Pri analizi uporabimo deskriptivno statistično in korelacijsko analizo, faktorsko analizo in 

analizo variance s programskim paketom SPSS. Indikatorje analiziramo s pomočjo univariatne 

in bivariatne statistične analize, predstavljene v obliki preglednic in grafičnih ponazoril. 

Izdelamo frekvenčne porazdelitve, opisne oziroma deskriptivne statistike vzorca. Testiranje 

hipotez izvedemo pri stopnji značilnosti α = 0,05.  Če je stopnja statistične značilnosti med 0,05 

in 0,10, govorimo o marginalni statistični značilnosti. Po izvedeni deskriptivni analizi izdelamo 

multivariatno analizo, kamor sodijo faktorska analiza, metoda ANOVA, t–test in korelacijska 

analiza, s katero ugotovimo veljavnost in zanesljivost merske lestvice, saj zagotavljanje 

veljavnosti zahteva tudi preverjanje zanesljivosti vprašalnika (Neuman 2006). Za izračun 

zanesljivosti vprašalnika v naši nalogi uporabimo Cronbach alfa (α) koeficient oz. Cronbach 

alfa test (Field 2013). S pomočjo metode glavnih osi  PAF (principal axis factoring) nato 

izračunamo vrednosti uteži posameznega faktorja in skupni prostor indikatorjev posamičnega 

koncepta. Sledimo vrednostim Cronbach alfa (α) koeficienta med 0,6 – 0,7, ki kaže sprejemljivo 

zanesljivost. Če znaša vrednost več kot 0,8, govorimo o visoki zanesljivosti. Faktorje, kjer je 

vrednost manjša od 0,4 izločimo iz analize (Brown 2006). 

Po končanih navedenih analizah testiramo naša raziskovalna vprašanja. Opravimo parametrične 

teste, s katerimi preverimo, ali se spremenljivke (faktorji) normalno porazdeljujejo. S pomočjo 

povprečij (v nadaljevanju AS) in standardne deviacije, ki jih s pomočjo t–testa in ANOVE 

izračunamo za vsako spremenljivko, testiramo povezanosti med posameznimi 

spremenljivkami, in tam, kjer je statistična značilnost (signifikantnost) manjša ali enaka od 

0,05, ne moremo zavrniti ničelne hipoteze, ki pravi, da spremenljivki med sabo nista statistično 

značilno povezani. Iz tega sledi, da lahko pri stopnji značilnosti, ki je manjša od 0,05 (tveganje 

pri zavračanju ničelne hipoteze o nepovezanosti), to tveganje razumemo kot dovolj majhno, da 

zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo osnovno (alternativno), ki govori o povezanosti med 

dvema spremenljivkama. Hipoteze glede na vsebino testiramo z različnimi metodami, in sicer 

z metodo analize variance (ANOVA) in s t–testom, ki ga uporabljamo za analizo razlik med 

povprečnima vrednostma dveh spremenljivk ali skupin in izhajamo iz statistično značilnih 

razlik, če je p < 0.05. Rezultati, ki nam omogočajo sklepanje o domnevi o povprečjih, se izpišejo 
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posebej za primer, če sta varianci v obeh skupinah enaki, in posebej za primer, če nista enaki. 

Na osnovi pregleda rezultatov – primerjav varianc – se odločimo, katera od obeh možnosti je 

pravilna. Ker v raziskavi uporabljamo poleg nominalne tudi intervalne spremenljivke, 

opravimo analizo s pomočjo korelacijske analize. 

6.6 Predpostavke in omejitve raziskave 

Za raziskavo uporabljamo predpostavke izhajajoč iz teoretičnih izhodišč ter primerljivih 

raziskav. Čeprav so raziskave, ki jih uporabljamo kot osnovo za našo raziskavo, parcialne in ne 

proučujejo vseh merjenih dimenzij, so njihova izhodišča in zaključki uporabni tudi v naši 

raziskavi. Predpostavljamo, da je veljavnost naše raziskave velika in primerljiva z raziskavami, 

ki smo jih uporabljali za primerjavo rezultatov. Zagotovljena anonimnost in vzorec 

respondentov omogočata realen vpogled v stanje v našem okolju. Potrebno pa je upoštevati tudi 

možnost, da respondenti, ki so odgovarjali na vprašalnik, nimajo pretirano slabih izkušenj v 

procesih sprememb.  

Pri raziskavi smo se omejili na proučevanje majhnega vzorca populacije, pri čemer 

predpostavljamo vključenost vsaj pet organizacij iz iste panoge za postavitev sklepov na nivoju 

populacije. Omejitve pri raziskavi predstavlja nedokončanost sprememb, pri čemer bodo 

respondenti težje ocenjevali stopnjo uspešnosti, in se opredelimo na trenutno oceno stanja. 

Omejitev predstavlja tudi nepripravljenost vodij za sodelovanje v anketi ter prisotnost 

subjektivnih stališč pri opredeljevanju lastnih značilnosti s strani respondentov. Zaradi 

omejenih virov in rezultatov na področju upravljanja sprememb v slovenskem jeziku in s strani 

slovenskih družb bo večina priporočil izhajala iz primerov tujih dobrih praks.   
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7 REZULTATI RAZISKAVE 

V tem poglavju predstavljamo rezultate, ki smo jih dobili z našo empirično analizo, s katero 

smo analizirali prisotnost izbranih faktorjev, vpliv neodvisnih spremenljivk in vpliv faktorjev 

na uspešnost sprememb. Naše rezultate, kjer je relevantno, primerjamo tudi z rezultati izvornih 

študij. Najprej podrobno opišemo vzorec proučevane populacije s pomočjo deskriptivne 

statistične analize. Nadaljujemo z interpretacijo ugotovitev na osnovi predstavljenih rezultatov 

posamezne hipoteze. Izhajamo iz preverjanja zanesljivosti merskega inštrumenta, prikažemo 

deskriptivne statistike in preverjamo vplive izbranih neodvisnih spremenljivk. V zaključnem 

podpoglavju podajamo podrobnejše odgovore na raziskovalna vprašanja.  

Rezultati raziskave potrjujejo prisotnost večjega obsega sprememb, med katerimi prevladujejo 

evolucijske spremembe, prevlado zunanjih vzrokov in izpostavljenost področij tehnologije in 

organiziranosti. Interna klima je na nivoju srednje razvitosti, področje izboljšav predstavlja 

proces uvajanja sprememb ter kakovost komunikacije. Med vlogami SM se potrdi vloga 

izvajalca aktivnosti, bolj izražena je tudi vloga zagovornika sprememb. Negotovost, povezana 

z delovnim mestom, in pogostejša prisotnost ugovarjanja kot oblike odpora izkazujejo 

negativne vidike OS. Razvitost znanj kaže višjo stopnjo razvitosti veščin vodenja ljudi kot 

veščin upravljanja sprememb.  

7.1 Značilnosti vzorca proučevane populacije 

Raziskava temelji na vzorcu 190 respondentov, kar nakazuje na primernost velikosti glede na 

namen raziskave. V tem delu podrobneje predstavljamo vorec sodelujočih v raziskavi in 

demografijo respondentov, kjer smo se osredotočali na spol, izobrazbo, delovno dobo in  nivo 

vodenja pri značilnostih respondentov. Glede značilnosti zastopanih organizacij smo določali  

organizacijsko obliko, velikost in panogo organizacije. 

Izhodiščna vrednost anketiranih predstavlja 259 respondentov, od tega je 69 respondentov 

izločenih iz vzorca za statistično analizo, ker niso odgovorili na demografska vprašanja. 

Količina zbranih podatkov je zadovoljiva in omogoča zanesljivost rezultatov za informativno 

naravo, ni pa jih mogoče v celoti posploševati. Analiza po demografski strukturi je podrobneje 

predstavljena v prilogi 3 (preglednica 1).  

Struktura vzorca je glede na spol precej uravnotežena, 57,9 % je predstavnikov moške in 42,1 

% ženske populacije. Po stopnji izobrazbe ima 65,8 % respondentov zaključeno višjo ali visoko 

šolo, 23,7% ima opravljen magisterij ali doktorat in 10,5 % srednješolsko izobrazbo. Struktura 

vzorca precej dobro opisuje populacijo SM glede na izobrazbo. Glede na nivo vodenja 

predstavljajo največji delež 61,1 % vodje na srednjem nivoju, 16,3 % je nižjih vodij in 20,0 % 

vrhnjih vodij. Glede na delovno dobo je 8,5 % respondentov z do 10 let delovne dobe, 40,4 % 
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ima med 10 in 20 let, 36,7 med 20 in 30 let delovne dobe ter 14,4 % respondentov ima več kot 

30 let delovne dobe.  

Drugi del demografije se nanaša na značilnosti organizacij (priloga 3 in preglednica 2). Glede 

na velikost organizacije zastopa 52,6 % respondentov velike organizacije, 24,2 % je 

predstavnikov srednjih in 20,0 % predstavnikov malih ali mikro organizacij. Po pravno 

organizacijski obliki 43,5 % predstavlja d. d., 43,0 % d. o. o., te so tudi najpogosteje zastopane 

v gospodarski strukturi. 9,1 % je predstavnikov javnih zavodov, zgolj 4,3 % je opredelilo drug 

status, večinoma zavod zasebnega prava. Glede na panogo je struktura respondentov bolj 

razpršena, zato smo prvotno klasifikacijo združili po podobnosti. 40,1 % respondentov zastopa 

proizvodno predelovalno dejavnost, 23,6 % storitveno dejavnost, 10,4 % oskrbo s plini, vodo, 

komunalno dejavnost in logistiko, 7,1 % gradbeništvo, 4,9 % gostinstvo in turizem, 4,9 % 

respondentov predstavlja dejavnost izobraževanja in kulture, 4,4 % trgovino in 4,4 % zdravstvo. 

7.2 Preverjanje hipotez 

V tem delu naloge preverjamo v metodološkem delu postavljene hipoteze.   

7.2.1 Tipi, obseg, vzroki in področja sprememb 

H1: V slovenskih organizacijah obstaja trend uvajanja sprememb. Pogostejši so zunanji vzroki 

in evolucijski tip sprememb, pri čemer so enakomerno izpostavljena vsa organizacijska 

področja.  

S prvo hipotezo predpostavljamo, da se v naših organizacijah večinoma odzivajo na spremembe 

iz zunanjega okolja ter da so manj prisotne t. i. revolucionarne, obsežnejše in hitre spremembe. 

V poglavju 2 smo predstaviti vsebine, vzroke in tipe sprememb, ki jih zdaj empirično 

preverjamo. Predpostavljamo, da se pri vzrokih kaže vpliv panoge, medtem ko na tip 

spremembe bolj  vpliva velikost organizacije. Ne pričakujemo večjega vpliva neodvisnih 

spremenljivk na obseg izpostavljenosti organizacijskih področij. Hipotezo preverjamo z 

deskriptivno statistiko.  

Po obsegu izvedenih sprememb po posameznem tipu (preglednica 11) je bilo na vzorcu 

proučevanih organizacij izvedenih 65,8 % evolucijskih sprememb in 52,2 % revolucijskih 

sprememb.  
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Preglednica 11: Delež po tipu sprememb 

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std. Deviation 

Evolucijske 181 ,00 1,00 ,6581 ,23148 

Revolucijske 181 ,00 1,00 ,5215 ,28093 

Valid N 

(listwise) 
178     

Med najpogostejšimi revolucijskimi spremembami (priloga 3 in preglednica 4), s katerimi so 

se srečevali respondenti oz. njihove organizacije, so bile reorganizacija (73 %), menjave 

vodstva (61 %) ter prestrukturiranje (57 %). Med evolucijskimi spremembami so najpogostejše 

optimiranje poslovnih procesov (85 %), optimiranje poslovnih dejavnosti (80 %), spremembe 

v načinih izvajanja dela (76 %) ter inoviranje (74 %).  

Glede na obseg izvedenih sprememb (priloga 3 in preglednica 5) je med revolucijskimi 

razvidno, da se je 23,2 % organizacij soočilo z vsaj štirimi od njih, 7,7 % organizacij pa kar z 

vsemi navedenimi. Zgolj 6,1 % organizacij ni bilo izpostavljenih nobeni izmed revolucijskih 

sprememb. Med evolucijskimi je 8,8 % takšnih, ki so bile izpostavljene vsem spremembam. 

Delež neizpostavljenosti evolucijskim spremembam je zelo nizek, saj je zgolj 0,6 % takšnih, ki 

se niso soočale z nobeno od navedenih sprememb. Največji delež respondentov 22,7 % kaže 

izpostavljenost več kot petim evolucijskih spremembam v obdobju zadnjih 5 let. 

Ko analiziramo, ali so povprečja dveh spremenljivk statistično značilna, uporabimo paired 

samples t–test (preglednica 12). Statistična značilnost razlike povprečij prisotnosti evolucijskih 

in revolucijskih sprememb je manjša od 0,001, kar pomeni, da lahko z zelo majhnim tveganjem 

(manjšim od 0,1 %) trdimo, da so v analiziranih organizacijah evolucijske spremembe prisotne 

v večji meri kot revolucijske.  

Preglednica 12: Statistična razlika povprečij po tipu sprememb 

 Paired Differences    

 

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference    

Lower Upper t df 

Sig. (2–

tailed) 
Pair 1 delež 
evolucijskih–delež 
revolucijskih 

,141 ,287 ,022 ,099 ,184 6,558 177 ,000 

Nadalje analiziramo vzroke sprememb, pri čemer jih delimo na zunanje (pritisk konkurence, 

spremenjena pričakovanja kupcev, tehnološki razvoj, demografske spremembe, spremenjeni 

pogoji poslovanja) in notranje (predlogi s strani vodstva, zaposlenih in investicije v opremo).  

Pred sestavljanjem faktorja z metodo PAF (priloga 3 in preglednica 3) preverimo, ali lahko 

posamične indikatorje res seštevamo. Uporabljali smo razpon od 1 – v nikakršni meri, do 4 – v 
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veliki meri. Pri zunanjih vzrokih se izkaže, da vzroka »novi materiali«, »spremembe v 

zakonodaji« in »spremenjena pričakovanja lastnikov« izstopajo in niso v  korelaciji z drugimi 

zunanjimi vzroki, zato jih obravnavamo ločeno. Razlog je v tem, da so ti vzroki (še posebej 

novi materiali) vezani na specifične panoge in za nekatere organizacije niso relevantni. Med 

notranjimi razlogi pa ni korelacije med »slabim finančnim poslovanjem organizacije« in 

»pričakovanji lastnikov«. 

Respondenti izkazujejo (preglednica 13) večjo prisotnost zunanjih (AS = 2,89) kot notranjih 

vzrokov (AS = 2,77). Ker je lestvica odgovorov na vprašanja, vezana na vzroke, segala od ocene 

1 – v nikakršni meri do 4 – v veliki meri, respondenti pripisujejo največjo vlogo (priloga 3 in 

preglednica 6) med zunanjimi vzroki za spremembe spremenjenim pričakovanjem kupcev, 

odjemalcev (AS = 3,32) in pritisku konkurence (AS = 3,23). Najnižji zunanji vpliv pripisujejo 

demografskim spremembam (AS = 2,11). Med notranjimi vzroki pripisujejo najpomembnejšo 

vlogo predlogom s strani vodstva (AS = 3,21), najmanjšo pa predlogom s strani zaposlenih (AS 

= 2,39).  

Statistično značilnost prisotnosti zunanjih in notranjih dejavnikov lahko izračunamo z uporabo  

t–testa za dva neodvisna vzorca (preglednica 14). Test potrjuje hipotezo, da so zunanji vzroki 

za spremembe statistično značilno bolj prisotni (p = 0,021) kot notranji.  

Preglednica 13: Povprečne vrednosti vzrokov sprememb 

Paired Samples Statistics 

 
 Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Zunanji 2,8994 167 ,55358 ,04284 

 Notranji 2,7764 167 ,55902 ,04326 

Preglednica 14: Statistične značilnosti testa dveh neodvisnih skupin – tipi vzrokov 

 

Paired Differences 

t 

Sig. (2–

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Zunanji – 

Notranji 
,12295 ,68132 ,05272 ,01886 ,22705 2,332 ,021 

Nadalje nas je zanimalo, katera področja so najbolj izpostavljena organizacijskim 

spremembam, za kar uporabimo deskriptivno statistiko. Iz preglednice 15 razberemo, da je bilo 

največ sprememb na ravni organiziranosti (72,6 %) in tehnologij (72,2 %), precej manj pa 

sprememb, povezanih z ljudmi (37,3 %). Največji delež sprememb (priloga 3 in preglednica 7) 

je prisotnih na področju organiziranosti, kjer so izpostavljene predvsem spremembe v novih 

načinih dela (76 %), reorganizacije (73 %) in spremembe notranjih pravilnikov (71 %). Nadalje 

je bolj izpostavljeno področje tehnologije, kjer prevladuje optimiranje poslovnih dejavnosti (80 
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%), prenova ali uvajanje informacijskih sistemov (75 %) in inoviranje (74 %). Manj sprememb 

lahko uvrstimo med strategijo in ljudi. Še najmanj je bilo izpostavljeno odpuščanje (19 %) in 

spremembe lastništva (28 %).   

Preglednica 15: Spremembe po organizacijskih področjih 

Descripitve Statistisc 

 N Mean Std. Deviation 

Organiziranost 183 ,7268 ,31550 

Tehnologija 183 ,7227 ,28697 

Strategija 181 ,5433 ,32030 

Ljudje 182 ,3736 ,30681 

Valid N 

(listwise) 
176   

Po obsegu izvedenih sprememb po področjih (priloga 3 in preglednica 8) je zgolj 5,5 % takšnih, 

ki ni izvedlo nobene spremembe na ravni organiziranost, medtem ko je 49,7 % organizacij 

izvedlo vse od navedenih sprememb na ravni organiziranosti (način izvajanja dela, 

organizacijska struktura, spremembe notranjih pravilnikov). V povezavi z ljudmi je 28 % 

organizacij, ki na tem področju niso izvajale sprememb, ter 8,8 %, ki so izvedle vse od 

navedenih treh sprememb, povezanih z ljudmi. Na področju tehnologije je 3,8 % organizacij 

brez sprememb in kar 38,8 % takšnih, ki so izvedle vse od štirih navedenih sprememb. Na 

področju strategije pa je razvidno, da 11,6 % organizacij ni izvajalo sprememb v tem kontekstu, 

22,7 % pa je izvedlo vse od navedenih štirih sprememb.  

Razlike med prisotnostjo sprememb, ki jih analizirano z uporabo t–testa (preglednica 16) na 

ravni organiziranosti, so neznatne in statistično neznačilne, medtem ko so spremembe na 

področju ljudi statistično značilno manj prisotne od ostalih treh organizacijskih področij (p < 

0,001). Statistično značilne razlike (p < 0,001) so prisotne pri kombinaciji vseh parov glede na 

vrste sprememb (preglednica 16), razen med prisotnostjo sprememb na ravni organiziranosti in 

tehnologije, kjer so razlike neznačilne (p = 0,821).  
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Preglednica 16: Spremembe po organizacijskih področjih 

Paired Samples Test 

 Paired Differences   

 
 

  95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

 

                                             Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Lower Upper t Sig. 

(2–

tailed) 

Pair 1 Organiziranost – 

Tehnologija 
,00595 ,35432 ,02626 –,04587 ,05777 ,227 181 ,821 

Pair 2 Organiziranost – Ljudje ,35000 ,40061 ,02986 ,29108 ,40892 11,721 179 ,000 

Pair 3 Organiziranost – Strategija ,18704 ,37316 ,02781 ,13215 ,24192 6,725 179 ,000 

Pair 4 Ljudje – Tehnologija –,34630 ,36615 ,02729 –,40015 –,29244 –12,689 179 ,000 

Pair 5 Ljudje – Strategija –,16667 ,39970 ,02996 –,22579 –,10754 –5,563 177 ,000 

Pair 6 Strategija – Tehnologija –,18056 ,38168 ,02845 –,23669 –,12442 –6,347 179 ,000 

Za zaključek preverjanja hipoteze pogledamo še odnos do uspešnosti spreminjanja v 

organizacijah. Uporabljena je bila petstopenjska merska lestvica od 1 – sploh se ne strinjam, do 

5 – popolnoma se strinjam. Spremenljivka je merjena z več posamičnimi indikatorji, pri čemer 

metoda glavnih osi (priloga 3 in preglednica 11) pokaže, da merijo eno samo dimenzijo (α = 

0,90), zato jih združimo v eno spremenljivko. Spremenljivko uspešnost uporabimo v nadaljnjih 

analizah kot združeno spremenljivko, ki zajema oceno uspešnosti izvajanja sprememb. 

Aritmetična sredina na petstopenjski lestvici je 3,49 (slika 10). Skupina SM (priloga 3 in 

preglednica 12) izraža malenkost nižje stališče (AS = 3,50).  Manjšina anketirancev ocenjuje 

izvajanje sprememb v svoji organizaciji kot izjemno neuspešno, na drugi strani pa je majhen 

delež tistih, ki ocenjujejo izvajanje sprememb kot izjemno uspešno. Kot najbolj pozitivna 

stališča (priloga 3 in preglednica 10) so izpostavljena mnenja, da se spremembe izvajajo dobro 

(AS = 3,49), zaradi tega se izboljšuje položaj na trgu (AS = 3,64), da je vsebina premišljena in 

ustrezna (AS = 3,15)  in da spremembe prispevajo k boljšim rezultatom (AS = 3,2). Bolj 

negativna stališča se kažejo glede vključitve drugih deležnikov v proces načrtovanja (AS = 

2,98).  
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Slika 10: Uspešnost sprememb 

Z Lavenovim testom enosmerne analize variance (preglednica 17) smo preverjali, ali obstajajo 

statistično značilne razlike v ocenjevanju uspešnosti izvajanja sprememb glede na nivo vodenja. 

Test aritmetičnih sredin z značilnostjo 0,05 potrdi, da obstajajo med skupinami statistično 

značilne razlike in respondenti, ki se umeščajo v vrhnji nivo, ocenjujejo izvajanje sprememb 

bolj uspešno kot tisti, ki se umeščajo v srednji ali nižji nivo, kar je pričakovan rezultat.  

Preglednica 17: Statistične razlike glede na nivo vodenja 

ANOVA 

uspešnost 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
4,798 2 2,399 5,505 ,005 

Within Groups 78,880 181 ,436   

Total 83,678 183    

Hipotezo 1 tako zaključimo, da so bile organizacije večinoma izpostavljene vsaj eni ali dvema 

spremembama v obdobju zadnjih 5 let. Te večinoma posegajo na področja tehnoloških ali 

organizacijskih sprememb. Med vzroki so pogostejši zunanji, kar kaže, da v našem okolju lahko 

sledimo trendu reaktivnega spreminjanja, ki je slabši z vidika vpliva na uspešnost poslovanja, 

s čimer potrjujemo H1. 

7.2.2 Proces, klima in pripravljenost na spremembe 

H2: Predvidevamo, da je klima za spremembe na vzorcu populacije SM izražena v srednji meri, 

med tem ko sta faktorja podpore vodstva in komuniciranje bolj problematična.   

V drugi hipotezi predpostavljamo, da bodo faktorji klime za spremembe (proces sprememb, 

klima za spremembe in pripravljenost) na ravni srednje razvitosti. Predpostavljamo, da 
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obstajajo statistično pomembne razlike, predvsem v odvisnosti od panoge ter velikosti 

organizacije. V poglavju 3 smo podrobno opisali proces in interno klimo, ki jo v tem delu 

preverjamo tudi z empirično raziskavo, ter delamo primerjave z izvorno študijo 

(Bouckenooghe, Devos in Van den Broeck (2009). V naši raziskavi ugotovimo sicer višjo 

razvitost procesa, interne klime in tudi pripravljenosti za spremembe, vendar so izraženi isti 

faktorji v smislu priložnosti za izboljšave, še posebej izpostavimo proces sprememb. V naši 

raziskavi je nižji rezultat izražen glede pripravljenosti namere posameznika.   

Za preverjanje hipoteze smo najprej z metodo glavnih osi in Cronbachovim alfa koeficientom 

preverili, ali res vsi indikatorji merijo isti pojav. Ko to ugotovimo, lahko posamične indikatorje 

sestavimo v spremenljivko, ki ta pojav reprezentira. Rezultate primerjamo tudi z izvorno 

raziskavo in ugotovimo, da rezultati pojasnjujejo večji delež pojasnjene variance.   

Opredelimo tri dimenzije, ki so sestavljene iz več faktorjev: 

– proces spreminjanja: kakovost komuniciranja, vključenost, odnos vrhnjega vodstva, podpora 

nadrejenih; 

– klima v podporo sprememb: zaupanje v vodstvo, politikantstvo, povezanost; 

– pripravljenost za spremembe: čustvena pripravljenost, kognitivna; pripravljenost namere. 

Proces spreminjanja sestavimo iz štirih faktorjev in izvedemo analizo s pomočjo metode 

glavnih osi. Iz preglednice (priloga 3 in preglednica 14) je razvidno, da je delež pojasnjene 

variance s faktorjem kakovost komuniciranja = 69,8 % (α = 0,94), kar kaže na zelo zanesljiv 

merski inštrument. Posledično lahko posamične indikatorje sestavimo v eno spremenljivko. 

Tudi pri spremenljivki  vključenost  (priloga 3 in preglednica 3) je delež pojasnjene variance 

indikatorjev s faktorjem = 49,8 % (α = 0.89) in ponovno gre za zanesljiv inštrument, zato 

ohranimo vse indikatorje. Delež pojasnjene variance indikatorjev s faktorjem odnos vrhnjega 

vodstva znaša 62.1 % (α = 0.82), kar potrjuje zanesljivost merskega inštrumenta in ohranimo 

vse indikatorje. Delež pojasnjene variance indikatorjev s faktorjem podpora nadrejenih znaša 

54,7 % (α = 0,87), kar potrjuje zanesljivost merskega inštrumenta in ohranimo vse indikatorje. 

Klimo za spremembe sestavimo iz treh faktorjev. Delež pojasnjene variance indikatorjev s 

faktorjem zaupanje v vodstvo je 53.1 % (α = 0,73) in ponovno potrdimo veljavnost merskega 

inštrumenta.  Delež pojasnjene variance indikatorjev s faktorjem politikanstvo je 55,9 % (α = 

0,76), ohranimo spremenljivko. Delež pojasnjene variance indikatorjev s faktorjem povezanost 

je 41,4 %. Izločimo indikator Q11g (α = 0.76), ker je faktorska struktura pokazala, da odstopa 

od ostalega sklopa indikatorjev. Tretji sklop predstavlja pripravljenost na spremembe, ki jo 

opredeljujemo s tremi faktorji. Delež pojasnjene variance indikatorjev čustvene pripravljenosti 

je 36,8 %, kar je sicer spodnja meja, vendar še v sprejemljivih okvirih (α = 0,60). Delež 

pojasnjene variance s faktorjem kognitivna pripravljenost je 55,1 % (α = 0,84) ter delež 

pojasnjene variance s faktorjem namenska pripravljenost je 62,3 % (α = 62,3), oboje kaže na 

zanesljiv merski inštrument.  
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Uporabljena je bila petstopenjska lestvica, 1 – sploh se ne strinjam, do 5 – popolnoma se 

strinjam. Uporabimo deskriptivno statistiko. Analiza kaže (preglednica 18), da so faktorji vseh 
dimenzij klime in procesa v podporo spremembam nad srednjo vrednostjo. Edini negativni 

faktor, ki ima vrednost pod aritmetično sredino, je politikantstvo (AS = 2,61), kar je pozitivno, 

saj gre za negativen pojav, ki je manj izražen v našem okolju.  Respondenti v anketi v veliki 
meri izražajo pozitiven odnos vodstva do sprememb (AS = 3,98), višje je tudi zaupanje v 
vodstvo (AS = 3,69) in malenkost nižja je podpora nadrejenih (AS = 3,56). Primerjalno z 

izvorno raziskavo ugotavljamo, da so rezultati naše raziskave višji. Nižji rezultat se kaže pri 
faktorjih podpora nadrejenih in pripravljenosti namere, kar kaže na manjšo proaktivnost v 
procesu sprememb in potrebo po večjem vzpostavljanju nujnosti in vključenosti posameznika 
v načrtovanje. Nižji je rezultat tudi pri politikanstvu, kar je dobro, saj ga v našem okolju manj 
zaznavamo.  

Preglednica 18: Deskriptivna statistika sestavljenih spremenljivk za merjenje klime in  

procesa sprememb 

Descriptive Statistics 

 
 

N Min Max Mean 

Std. 

Deviation 

P
ro

ce
s 

sp
re

m
em

b
 Kakovost komuniciranja 187 1,00 5,00 3,5355 ,87131 

Vkljucenost 186 1,00 5,00 3,6087 ,67514 

Odnos vodstva 187 1,00 5,00 3,9822 ,75628 

Podpora nadrejenih 185 1,50 5,00 3,5685 ,76739 

K
li

m
a 

za
 

sp
re

m
e

m
b

e 

Zaupanje vodstvo 185 1,00 5,00 3,6937 ,81345 

Politikantstvo 187 1,00 5,00 2,6114 ,95410 

Povezanost 184 1,67 5,00 3,7853 ,59339 

P
ri

p
ra

v
l

je
n
o
st

 

n
a 

sp
re

m
e

m
b

e 

Čustvena pripravljenost 180 1,33 5,00 3,9204 ,63750 

Kognitivna pripravljenost 182 1,60 5,00 3,8835 ,66917 

Pripravljenost namere 185 2,00 5,00 3,9550 ,55475 

 Valid N (listwise) 169     

Nekoliko nižje ocenjujejo dimenzije procesov sprememb v elementu kakovost komuniciranja 

(AS = 3,53) in obsega vključenosti (AS = 3,60).  S tem tudi naša raziskava opozarja na kritične 

elemente procesa vodenja sprememb, ki smo jih izpostavljali tudi v teoretičnih poglavjih. 

Elementi pripravljenosti na spremembe so vsi pozitivno ovrednoteni (3,8 < AS > 3,95), kar 

nakazuje, da imajo respondenti večinoma pozitiven odnos do sprememb, jih sprejemajo in se 

tudi večinoma zavedajo potrebnosti spreminjanja. Se pa pri tem delu lahko bolj izpostavi 

vprašanje samokritičnosti ocenjevanja, saj gre za vprašanja, s katerimi respondenti presojajo 

sami sebe in ne proces ali nekoga drugega.  

Izboljšave so potrebne predvsem v povezavi s procesom uvajanja sprememb, kjer sta nižje 

izpostavljena kakovost komunikacijskih aktivnosti in vključenost. Ko pogledamo faktor 

kakovost komuniciranja še bolj podrobno (priloga 3 in preglednica 13), izražajo respondenti  

pozitiven odnos glede rednosti obveščanja (AS = 3,75) in glede obsega informacij (AS = 3,62). 

Najnižje izraženo je stališče glede obstoja učinkovite dvosmerne komunikacije med oddelki in 
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vrhnjim vodstvom (AS = 3,39). Rezultat nakazuje na izboljšave komunikacijskih procesov 

glede jasnosti predstavljanja vzrokov in potreb, doslednosti v seznanjenosti vseh oddelkov in 

izboljševanju dvosmerne komunikacije. Glede vključenosti so najbolj pozitivna stališča 

povezana z možnostjo opozarjanja na zastarele in nefunkcionalne prakse (AS = 3,88), 

sodelovanja tistih, na katere bodo spremembe vplivale (AS = 3,77). Malenkost nižje (AS = 

3,33) je strinjanje glede časa, ki ga imajo na voljo za posvetovanje v zvezi z uvajanja sprememb. 

Izboljšave v tem kontekstu se nanašajo še na potrebo po večjem vključevanju oseb, na katere 

bodo imele spremembe večji vpliv, ter upoštevanja pripomb zaposlenih. Glede odnosa vrhnjega 

vodstva (AS = 3,98) se povsod kažejo zelo pozitivna stališča (priloga 3 in preglednica 13), 

predvsem naj bo vodstvo aktivno vključeno v uvajanje sprememb (AS = 4,02). Tukaj 

ugotavljamo glede na primerjalno raziskavo (AS = 3,41)  višje pozitivno odstopanje. V prvem 

sklopu smo med pomembnejšimi notranjimi vzroki za spremembe izpostavili odločitve 

managementa. Ugotavljamo, da ko se enkrat odločijo za spremembo, je njihov odnos do 

spremembe pozitiven. Glede podpore nadrejenih (AS = 3,56) ugotavljamo nižji rezultat s 

primerjalno raziskavo (AS = 3,72). Kot najbolj pozitivno stališče (priloga 3 in preglednica 13) 

se kaže dopuščanje za vpeljavo novih načinov izvajanja aktivnosti (AS = 3,74). Manj pa se 

strinjajo, da se lahko nadrejeni neposredno vživijo v situacije, s katerimi se posamezniki 

soočajo ob spremembah (AS = 3,47) in posledicah, ki bi jih spremembe povzročile  zaposlenim 

(AS = 3,53). Torej tudi v tem kontekstu lahko sklepamo, da premajhna vključenost in manj 

prisotna dvosmerna komunikacija postavlja posameznika v situacijo, ko nima dovolj podpore, 

kar lahko posledično vodi do upočasnitve. Odsotnost empatije lahko vodi tudi do večjih 

konfliktnih situacij in celo do napak.  

Predhodno smo prikazali sestavljanje spremenljivke (zaupanje v vodstvo, politikanstvo in 

povezanost) za merjenje interne klime (priloga 3 in preglednica 13), analiza pa kaže njeno 

srednjo razvitost. Pri zaupanju v vodstvo (AS = 3,69) se kaže precejšnje strinjanje, da vodstvo 

izpolnjuje svoje obljube (AS = 3,63). Med respondenti v naši raziskavi tudi manj zaznavamo 

pojav politikantstva (AS = 2,61) kot v primerjalni raziskavi (AS = 3,10). Glede povezanosti 

(AS = 3,78) se v naši raziskavi kaže višja stopnja strinjanja glede na primerjalno raziskavo (AS 

= 3,41). Obstaja visoko zaupanje glede uresničevanja pričakovanj (AS = 4,06) ter strinjanje, da 

se lahko obrnejo za pomoč tudi na svoje podrejene (AS = 4,13). Najnižje stališče se izraža pri 

trditvi, da je oddelek dojemljiv za spremembe (AS = 3,64), kar kaže na nujnost izboljševanja 

komunikacijskih procesov in vloge spodbujevalca sprememb SM.  

Pripravljenost na spremembe je sestavljena iz treh indikatorjev (čustvena, kognitivna in 

pripravljenost namere). Analiza kaže, da je najvišje ocenjena pripravljenost namere (AS = 

3,95), je pa  nižja glede na primerjalno raziskavo (AS = 4,20). Sledi čustvena (AS = 3,92) in 

najnižje ocenjena je kognitivna pripravljenost (AS = 3,88). Primerjalno z izvorno raziskavo 

ugotavljamo v naši raziskavi pri slednjih višjo pripravljenost. 
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V povezavi s procesom, klimo in pripravljenostjo na spremembe smo se spaševali tudi o 

povezanosti  neodvisnih spremenljivk, kjer nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v vodenju 

glede na  izobrazbo in delovno dobo. Raziskave namreč poudarjajo pomen dvigovanja razvitosti 

veščin tudi v povezavi z uspešnostjo sprememb, delovna doba pa je povezana s slabimi 

izkušnjami posameznika iz preteklosti. Ko naredimo analizo preverjanja enakosti varianc 

(ANOVA) za ugotavljanje statistično pomembnih razlik glede na nivo vodenja, (preglednica 

19) vidimo, da so razlike prisotne povsod, razen pri povezanosti (p = 0,221). Z nivojem vodenja 

se stopnja strinjanja znižuje (priloga 3 in preglednica 15). Glede na stopnjo izobrazbe 

(preglednica 20) se kaže statistično pomembna povezanost pri dimenziji pripravljenost in 

potrjuje, da so respondenti z visoko izobrazbo in več bolj pripravljeni na sprejemanje novosti. 

Pri njih je višja tako čustvena, kognitivna pripravljenost kot tudi pripravljenost namere (p = 

0,018, p = 0,013 oz. p = 0,008). Mejna statistično pomembna značilnost se kaže še pri dimenziji 

politikantstvo (p = 0,214) in pomeni, da ga višje izobraženi manj zaznavajo (priloga 3 in 

preglednica 16). S tem tudi naša raziskava doprinaša k ugotovitvam, da so za uspešno in 

učinkovito spreminjanje pomembna znanja in veščine. Povezanosti z delovno dobo in panogo 

nismo dokazali (priloga 3 in preglednica 17).   

Preglednica 19: Povezanost nivoja vodenja s procesom, klimo in pripravljenostjo 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kakovost komuniciranja      

Between Groups 7,303 2 3,651 5,101 ,007 

Within Groups 128,839 180 ,716   

Total 136,141 182    

Vključenost      

Between Groups 4,889 2 2,445 5,865 ,003 

Within Groups 74,611 179 ,417   

Total 79,500 181    

Odnos vrhnjega vodstva do sprememb      

Between Groups 3,117 2 1,559 2,771 ,065 

Within Groups 101,810 181 ,562   

Total 104,927 183    

Podpora nadrejenih      

Between Groups 1,970 2 ,985 1,671 ,191 

Within Groups 105,564 179 ,590   

Total 107,534 181    

Zaupanje v vodstvo      

Between Groups 4,123 2 2,062 3,141 ,046 

Within Groups 117,498 179 ,656   

Total 121,621 181    
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Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Politikanstvo      

Between Groups 11,867 2 5,933 6,903 ,001 

Within Groups 155,563 181 ,859   

Total 167,430 183    

Povezanost      

Between Groups 1,081 2 ,541 1,524 ,221 

Within Groups 63,121 178 ,355   

Total 64,202 180    

Kognitivna pripravljenost      

Between Groups 7,172 2 3,586 8,850 ,000 

Within Groups 71,315 176 ,405   

Total 78,487 178    

Čustvena pripravljenost      

Between Groups 6,463 2 3,232 8,705 ,000 

Within Groups 64,599 174 ,371   

Total 71,062 176    

Pripravljenost namere      

Between Groups 2,248 2 1,124 3,780 ,025 

Within Groups 53,234 179 ,297   

Total 55,482 181    

Preglednica 20: Povezanost stopnje izobrazbe s procesom, klimo in pripravljenostjo 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kakovost komuniciranja      

Between Groups ,022 2 ,011 ,015 ,986 

Within Groups 141,186 184 ,767   

Total 141,208 186    

Vključenost      

Between Groups ,377 2 ,188 ,411 ,664 

Within Groups 83,949 183 ,459   

Total 84,326 185    

Odnos vrhnjega vodstva do sprememb      

Between Groups ,871 2 ,435 ,759 ,469 

Within Groups 105,514 184 ,573   

Total 106,385 186    

Podpora nadrejenih      

Between Groups ,198 2 ,099 ,166 ,847 

Within Groups 108,157 182 ,594   

Total 108,355 184    
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Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Zaupanje v vodstvo      

Between Groups ,749 2 ,375 ,563 ,570 

Within Groups 121,005 182 ,665   

Total 121,754 184    

Politikanstvo      

Between Groups 2,814 2 1,407 1,555 ,214 

Within Groups 166,504 184 ,905   

Total 169,318 186    

Povezanost      

Between Groups 1,173 2 ,586 1,678 ,190 

Within Groups 63,264 181 ,350   

Total 64,437 183    

Kognitivna pripravljenost      

Between Groups 3,216 2 1,608 4,093 ,018 

Within Groups 69,532 177 ,393   

Total 72,748 179    

Čustvena pripravljenost      

Between Groups 3,847 2 1,924 4,460 ,013 

Within Groups 77,203 179 ,431   

Total 81,051 181    

Pripravljenost namere      

Between Groups 2,898 2 1,449 4,909 ,008 

Within Groups 53,726 182 ,295   

Total 56,625 184    

Hipotezo 2 lahko delno potrdimo, saj je dokazan obstoj klime na nivoju srednje razvitosti in 

potrdi se tudi nižja vrednost faktorja kakovost komuniciranja, med tem ko se faktor podpore 

vodstva ne kaže kot kritičen. Kot bolj kritičen je izpostavljen faktor vključenosti. Potrdili smo 

povezanost izobrazbe in nivoja vodenja, med tem ko statistično pomembne razlike ne obstajajo 

v povezavi z delovno dobo in panogo.  

7.2.3 Vloge SM v procesih sprememb 

H3: Srednji management je večinoma izvajalec sprememb, manjša je njegova vključenost v 

načrtovanje in komunikacijske procese. 

Proučujemo razširjenost posameznih vlog med SM in predvidevamo, da je njegova 

najpogostejša klasična vloga izvajalca sprememb, medtem ko so druge vloge (spodbujevalec 

prilagodljivosti, združevalec informacij in zagovornik sprememb), ki smo jih podrobneje 

opisali v poglavju 5.1, manj prisotne. Predvidevamo povezanost z izobrazba in delovna dobo. 

Izhajamo iz klasifikacije vlog SM v procesu sprememb Floyda in Wooldridgea (1992), ki sta 
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svojo klasifikacijo oblikovala na kliničnih raziskavah Bowerja (1970), Burgelmana (1983a, b), 

Kanterjeve (1983) in Cascia (1993) ter jih primerjamo z ugotovitvami naše raziskave. Na osnovi 

literature določimo štiri vloge, ki jih opišemo s spremenljivkami. Nato s pomočjo metode 

glavnih osi (priloga 3 in preglednica 20) izvedemo preverjanje veljavnosti in sestavljanje 

spremenljivk na osnovi deleža pojasnjene variance. Delež pojasnjene variance indikatorjev s 

faktorjem zagovornik sprememb je 49,1 % (α = 0,82), zato ohranimo vse indikatorje. Delež 

pojasnjene variance indikatorjev s faktorjem spodbujevalec aktivnosti je 43,1 % (α = 0,75),  

ohranimo vse indikatorje. Delež pojasnjene variance indikatorjev s faktorjem združevalec 

informacij je 36,2 % (α = 0,70),  izločimo indikator Q10c. Delež pojasnjene variance 

indikatorjev s faktorjem zagovornik sprememb je 58,6 % (α = 0,87). Ker vrednost presega 0,7,  

lahko govorimo o zanesljivem inštrumentu in ohranimo vse indikatorje. Za analizo prisotnosti 

smo uporabljali petstopenjsko lestvico, s katero smo ugotavljali, v kakšni meri respondenti 

izvajajo posamezne aktivnosti, kjer pomeni 1– nikoli, do 5 – redno. Rezultat analize 

deskriptivnih statistik kaže (preglednica 21), da je najpogosteje izvajanja vloga izvajalca 

aktivnosti (AS = 3,98), sledi vloga zagovornika sprememb (AS = 3,77), vloga spodbujevalca 

prilagodljivosti (AS = 3,57) in kot zadnja vloga združevalca informacij (AS = 3,53). Za 

preverjanje, ali so povprečja dveh spremenljivk statistično značilna, ponovno uporabimo Paired 

samples T–test in testiramo razlike v prisotnosti vloge izvajalec aktivnosti v primerjavi z 

ostalimi tremi vlogami. V vseh treh primerjavah (preglednica 22) ugotovimo, da je prisotnost 

izvajanja aktivnosti statistično značilno pogostejša od ostalih aktivnosti. Primerjalno z izvorno 

raziskavo je na prvem mestu ravno tako kot v naši raziskavi vloga izvajalca aktivnosti (AS = 

2,5), sledi zagovornik sprememb (AS = 2,36). Razlike se kažejo pri drugih dveh vlogah. V 

izvorni raziskavi je bolj prisotna  vloga združevalca informacij (AS = 2,35) in najmanj vloga 

spodbujevalca prilagodljivosti (AS = 1,74). Naša raziskava bolj pozitivno nakazuje na 

pogostost izvajanja posameznih vlog. Rezultat po eni strani potrjuje mnogostranskost 

aktivnosti, ki jih izvaja SM v procesih sprememb, in sočasno tudi njihovo neenakomerno 

prisotnost ter tako potrjuje ugotovitve teoretičnih izhodišč. Priložnosti izboljšav se kažejo 

predvsem v povezavi z bolj prisotno vlogo združevalca informacij in spodbujevalca 

prilagodljivosti. Prva nakazuje na potrebo večjega sodelovanja SM z vsemi deležniki (tako 

notranjimi kot zunanjimi) in spremljanja njihove odzivnosti v procesih sprememb.  Druga pa 

mentorsko in spodbujevalno vlogo, vlogo prepričevalca, predvsem v odnosu do podrejenih.  

Preglednica 21: Povprečne vrednosti faktorjev vlog srednjega managementa 

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std.Deviation 

Zagovornik sprememb 183 2,20 5,00 3,7770 ,65643 

Spodbujevalec prilagodljivosti 184 2,00 5,00 3,5707 ,67733 

Združevalec informacij 177 1,75 5,00 3,5381 ,66060 

Izvajalec aktivnosti 184 1,40 5,00 3,9870 ,65374 

Valid N (listwise) 172     
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Preglednica 22: Primerjava faktorjev vlog 

 
Mean 

Std. 

Deviation t sig 

Pair 1 Izvajalec aktivnosti – Združevalec informacij ,47429 ,54864 11,436 ,000 

Pair 2 Izvajalec aktivnosti – Spodbujevalec prilagodljivosti ,42735 ,53909 10,665 ,000 

Pair 3 Izvajalec aktivnosti – Zagovornik sprememb ,22111 ,51935 5,712 ,000 

Vloga zagovornika sprememb (AS = 3,77) se uvršča na drugo mesto glede na njeno pogostost 

izvajanja. Med aktivnostmi (priloga 3 in preglednica 19), ki jih SM v vlogi zagovornika 

sprememb najpogosteje izvaja, se kaže pojasnjevanje in tolmačenje razlogov za uvajanje 

novosti (AS = 3,89), spodbujanje neformalnih pogovorov in izmenjavo informacij (AS = 3,86) 

ter prepoznavanje priložnosti za uvajanje sprememb (AS = 3,85). Najmanj časa namenjajo 

ocenjevanju pripravljenosti za spremembe med sodelavci (AS = 3,67). S tem se kaže tudi 

slabost v povezavi s pravočasnim prepoznavanjem odporov in spodbujanjem različnih oblik 

pripravljenosti (čustvene, kognitivne in pripravljenosti namere), kot smo izpostavili že v 

prejšnji hipotezi. Rezultat je visok, se pa kaže upadanje pripravljenosti z nižanjem nivoja 

vodenja in lahko sklepamo, da so različne oblike pripravljenosti med zaposlenimi še nižje. To 

daje priložnost nadaljevanju raziskovanja. Vloga spodbujevalca aktivnosti je na tretjem mestu 

(AS = 3,57). Aktivnosti, ki se najpogosteje izvajajo v vlogi spodbujevalca aktivnosti, so 

zagotavljanje virov (AS = 3,66) in prilagajanje organizacijskih navodil (AS = 3,69), najmanj 

časa porabijo za preizkušanje spremenjenih načinov dela (AS = 3,45). Posledično se kaže 

potreba po spremembi predvsem dinamike uvajanja sprememb ter proaktivnosti pri uvajanju 

sprememb. Kot smo ugotavljali v prvi hipotezi, se organizacije pogosteje odzivajo na zunanje 

vzroke, kar pomeni, da je  potrebno spremembe uvajati hitro predvsem zaradi razmer na trgu. 

Vendar ljudje potrebujejo čas, da sprejmejo, se naučijo in tudi usvojijo nov način dela, kar je 

pogosto bolj zamudno. Vloga združevalca informacij se v naši raziskavi uvrsti na zadnje mesto 

(AS = 3,53). V tej vlogi najpogosteje izvajajo aktivnost posredovanja novih informacij 

odgovornim (AS = 3,99), spremljajo učinkovitosti sprememb v oddelku (AS = 3,9) ter zbirajo 

informacije o možnih načinih izvedbe sprememb (AS = 3,84). Najmanj časa  namenjajo 

posredovanju informacij zunanjim deležnikom (AS = 3,0). Gre za potrditev manjše kvalitete 

dvosmerne komunikacije in po drugi strani tudi pristojnosti, ki so pri vodjih na nižjih nivojih 

omejene, predvsem ko gre za komunikacijo z zunanjimi deležniki. Če pa v to skupino vključimo 

dobavitelje in končne uporabnike, ki se na različne in pogosto neformalne načine odzivajo na 

spremembe organizacije, s tem organizacija zgublja velik potencial. S spremembami ali 

prilagoditvami posameznih aktivnosti lahko bolj usmerijo dejavnosti glede na pričakovanja in 

zmožnosti sodelovanja deležnikov v teh procesih. Še posebej bi tu izpostavili prenos informacij 
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s strani dobaviteljev ali drugih partnerjev, ki sodelujejo v dobaviteljski verigi, in od katerih je 

močno odvisno zagotavljanje tako zahtev kakovosti, točnosti, dobav in produktivnosti. Kot smo 

predvidevali, tudi naša raziskava potrdi največ aktivnosti, povezanih s to vlogo (AS = 3,98). 

Najpogostejša so pričakovanja vodstva do zaposlenih (AS = 4,07), aktivnosti, namenjene 

izvedbi sprememb (AS = 3,99) ter določanje nalog za realizacijo zastavljenih ciljev (AS = 3,98). 

Vse aktivnosti presegajo povprečno vrednost posameznih vlog. Pri tej vlogi vidimo zanimiv 

rezultat v povezavi z nivojem vodenja (priloga 3 in preglednica 21), ki kaže, da je aktivnost v 

izvedbi sprememb med nižjim nivojem manjša, pričakovali pa bi, da se z nižanjem nivoja 

vodenja povečuje njihova operativna vključenost v izvajanje posameznih aktivnosti za vpeljavo 

sprememb. Morebiti je v tem tudi razlog manjše pripravljenosti, saj se z aktivno vključenostjo 

povečuje pripravljenost. Drugi razlog je v procesu delegiranja, kjer se pogosto kaže, da vodje 

velik del aktivnosti opravijo sami, namesto da bi prenašali naloge na druge udeležence. 

Posledično namenjajo več časa tej vlogi in jim zmanjka časa za izvajanje drugih, z vidika 

pristojnosti pomembnejših nalog.  

Zanimalo nas je še, ali obstajajo povezanosti med neodvisnimi spremenljivkami. Raziskovali 

smo povezanost nivoja vodenja, izobrazbe in delovne dobe. Analiza potrjuje (preglednica 23), 

da so vloge statistično značilno povezane z nivojem vodenja, saj je pri vseh štirih vlogah (0,002 

< p > 0,027) statistična značilnost F statistike manjša od 0.05.  Iz tabele (priloga 3 in preglednica 

21) z deskriptivnimi statistikami po posamičnih razredih lahko sklepamo, da se z višanjem 

nivoja v organizaciji stopnjuje pogostost izvajanja vseh štirih vlog. Glede na izobrazbo 

(preglednica 24) prihaja do statistično značilne povezanosti pri vlogi zagovornika sprememb (p 

= 0,009) ter izvajalca aktivnosti (p = 0,023). Povezanost z vlogama spodbujevalca aktivnosti in 

združevalca informacij je na meji statistične značilnosti (0,10 < p < 0,05). V vseh štirih primerih 

lahko iz povprečij (priloga 3 in preglednica 22) razberemo, da je z višjo izobrazbo povezana 

povečana aktivnost v vseh štirih vlogah. Pri povezanosti z delovno dobo in vlogami v procesih 

sprememb je iz preglednice 25 razvidno, da med skupinami ni statistično značilnih razlik. Pri 

vseh je vrednost F statistike večja od 0,05. 

Preglednica 23: Povezanost nivoja vodenja z vlogami SM  

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Zagovornik sprememb      

Between Groups 3,088 2 1,544 3,698 ,027 

Within Groups 73,904 177 ,418   

Total 76,992 179    
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Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Spodbujevalec aktivnosti      

Between Groups 4,474 2 2,237 5,054 ,007 

Within Groups 78,788 178 ,443   

Total 83,262 180    

Združevalec informacij      

Between Groups 5,533 2 2,766 6,662 ,002 

Within Groups 71,010 171 ,415   

Total 76,543 173    

Izvajalec aktivnosti      

Between Groups 4,446 2 2,223 5,543 ,005 

Within Groups 71,384 178 ,401   

Total 75,830 180    

Preglednica 24: Povezanost izobrazbe z vlogami SM 

 ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Zagovornik sprememb      

Between Groups 3,983 2 1,992 4,816 ,009 

Within Groups 74,440 180 ,414   

Total 78,424 182    

Spodbujevalec aktivnosti      

Between Groups 2,570 2 1,285 2,858 ,060 

Within Groups 81,387 181 ,450   

Total 83,957 183    

Združevalec informacij      

Between Groups 2,109 2 1,055 2,457 ,089 

Within Groups 74,696 174 ,429   

Total 76,805 176    

Izvajalec aktivnosti      

Between Groups 3,180 2 1,590 3,836 ,023 

Within Groups 75,028 181 ,415   

Total 78,209 183    

Preglednica 25: Povezanost delovne dobe z vlogami SM 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Zagovornik sprememb      

Between Groups 1,489 3 ,496 1,149 ,331 

Within Groups 76,885 178 ,432   

Total 78,374 181    
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Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Spodbujevalec aktivnosti      

Between Groups 1,551 3 ,517 1,126 ,340 

Within Groups 82,220 179 ,459   

Total 83,771 182    

Združevalec informacij      

Between Groups ,260 3 ,087 ,195 ,900 

Within Groups 76,500 172 ,445   

Total 76,760 175    

Izvajalec aktivnosti      

Between Groups ,093 3 ,031 ,071 ,975 

Within Groups 77,738 179 ,434   

Total 77,831 182    

Hipotezo 3 lahko delno potrdimo. Potrdimo pogostost vloge izvajalca sprememb, z nižanjem 

nivoja vodenja pa se zmanjšuje prisotnost drugih vlog. Potrdimo tudi povezanost izobrazbe, ki 

statistično pomembno vpliva na vlogi zagovornika sprememb in izvajalca aktivnosti. Nismo pa 

potrdili povezanosti z delovno dobo, saj med skupinami ni statistično značilnih razlik.  

7.2.4 Oblike negotovosti SM v procesih sprememb 

H4: Pri SM prevladuje negotovost, povezana z delovnim mestom in strateška negotovost.  

Proučujemo prisotnost treh oblik negotovosti (strateška, strukturna in negotovost, povezana z 

delovnim mestom), ki smo jih podrobneje opisali v poglavju 4.2. in predvidevamo, da nanjo 

vplivata stopnja izobrazbe in delovna doba. Pri tem izhajamo iz treh oblik negotovosti na osnovi 

klasifikacije Bordie idr. (2004) in ugotovitve naše raziskave primerjamo z izvorno raziskavo.   

Na osnovi metode PAF (priloga 3 in preglednica 25) smo pri sestavljanju spremenljivk izločili 

dva indikatorja. Delež pojasnjene variance s faktorjem strateška negotovost je 56,1 % (α = 

0,82). Pri strukturni negotovosti je delež pojasnjene variance 42,4 % (α = 0,65). Potrebno je 

bilo izločiti indikator Q12k. Merski inštrument kaže mejno zanesljivost, vendar ker je 

spremenljivka sestavljena iz treh indikatorjev, je ta še sprejemljiva. Pri spremenljivki 

negotovost, povezana z delovnim mestom, pokaže začetna faktorska analiza, da indikator Q13b 

ni v korelaciji z drugima dvema, zato je izločen iz nadaljnje analize. Ostaneta sicer samo dva 

indikatorja, ki pa merita isto dimenzijo. Delež pojasnjene variance s faktorjem negotovosti, 

povezane z delovnim mestom, je 36,9 % (α = 0,53). Zanesljivost je pod dovoljeno mejo, vendar 

ker vsebuje merski inštrument samo dva indikatorja, ki visoko korelirata, ju lahko združimo v 

eno spremenljivko. Uporabljali smo petstopenjsko lestvico strinjanja, od 1 – sploh se ne 

strinjam, do 5 – popolnoma se strinjam. Analiza paired samples t–testa kaže (preglednica 27), 

da obstajajo statistično značilne razlike v prisotnosti posamičnih oblik negotovosti. Iz 
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preglednice 26 je razvidno, da je najbolj prisotna negotovost, povezana z delovnim mestom 

(AS = 3,57), ki ima neposreden vpliv na posameznika. Pri tem je potrebno opozoriti, da slednjo 

merita samo dva indikatorja (Q13a in Q13c), ki sta dokaj nevtralna in direktno ne zajameta 

celotnega občutka ogroženosti, zato je verjetno prišlo do umetne razlike v odnosu do drugih 

dveh negotovosti. Sledi strateška negotovost (AS = 2,46), najmanj prisotna pa je strukturna 

negotovost (AS = 2,41). Primerjalno z izvorno raziskavo (Bordia idr. 2004) se tudi v naši 

raziskavi potrdi obseg posameznih oblik negotovosti, pri čemer v naši raziskavi ugotavljamo 

nižjo stopnjo negotovosti.  

Preglednica 26: Povprečne vrednosti faktorjev negotovosti 
Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std.Deviation 

Strateška negotovost 184 1,00 5,00 2,4620 ,85406 

Strukturna negotovost 185 1,00 5,00 2,4126 ,87281 

Negotovost delovnega 

mesta 
186 1,00 5,00 3,5780 ,66625 

Valid N (listwise) 184     

Preglednica 27: Primerjava faktorjev negotovosti 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences    

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference    

Lower Upper t df 

Sig.(2–

tailed) 
Pair 1 
Strateška 
negotovost – 

Strukturna 

negotovost 

,05435 ,19691 ,01452 ,02571 ,08299 3,744 183 ,000 

Pair 2 
Strateška 
negotovost – 

Negotovost 

delovnega 

mesta 

–1,11957 1,00510 ,07410 –1,26576 –,97337 –15,110 183 ,000 

Pair 3 
Strukturna 

negotovost – 

negotovost 

delovnega 

mesta 

–1,16847 1,01706 ,07478 –1,31600 –1,02094 –15,626 184 ,000 

V povezavi z negotovostjo, povezano z delovnim mestom, ki je najvišje izražena oblika 

negotovosti (AS = 3,57), respondenti najbolj povezujejo (priloga 3 in preglednica 24) potrebo 

po pridobitvi novih znanj in veščin (AS = 3,86), medtem ko težje ocenjujejo spremembo 
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svojega delovnega mesta v prihodnje (AS = 3,30). Pri strukturni negotovosti je najpomembnejši 

vidik  sprememba navodil, smernic (AS = 3,57), manj pa respondenti povezujejo spremembe s 

poslabšanjem vloge njihovega oddelka (AS = 2,24). Kaže se tudi zmerna prisotnost konfliktov 

med oddelki (AS = 2,80). Pri strateški negotovosti, ki je najmanj izražena (AS = 2,4), 

izpostavljajo težavnost napovedovanja prihodnosti organizacije (AS = 2,72), pa tudi občutek 

negotovosti v pogovorih z drugimi vodji (AS = 2,62). Pri tem je zanimiv tudi rezultat, da naši 

respondenti ne izražajo negativnih stališč, povezanih z odzivi kupcev na spremembe (AS = 

2,15).  

Enosmerna analiza variance pokaže (preglednica 28), da so marginalne statistično značilne 

razlike povezane z nivojem vodenja zgolj pri strukturni negotovosti, kjer lahko z 9.5% tveganja 

trdimo, da obstajajo razlike v občutku strukturne negotovosti glede na nivo vodenja. Iz 

preglednice (priloga 3 in preglednica 26) lahko razberemo, da se razlikuje predvsem nižji nivo, 

ki v večji meri zaznava strukturno negotovost kot srednji in višji nivo. Povezanost izobrazbe 

(preglednica 29) in negotovosti ne kaže statistično pomembnih razlik med neodvisnimi 

skupinami. Enosmerna analiza variance povezanosti med delovno dobo in negotovostjo 

(preglednica 30) pokaže, da obstaja statistično značilna povezanost med strateško negotovostjo 

(p = 0,055) in negotovostjo delovnega mesta (p = 0,003). Ta oblika negotovosti je bolj prisotna 

pri respondentih z manjšim številom let delovne dobe. 

Preglednica 28: Povezanost nivoja vodenja na dojemanje negotovosti 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Strateška negotovost      

Between Groups 3,243 2 1,622 2,281 ,105 

Within Groups 126,520 178 ,711   

Total 129,763 180    

Strukturna negotovost      

Between Groups 3,518 2 1,759 2,380 ,095 

Within Groups 132,289 179 ,739   

Total 135,807 181    

Negotovost delovnega mesta      

Between Groups ,190 2 ,095 ,216 ,806 

Within Groups 79,231 180 ,440   

Total 79,421 182    
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Preglednica 29: Povezanost stopnje izobrazbe z negotovostjo 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Starteška negotovost      

Between Groups ,881 2 ,441 ,602 ,549 

Within Groups 132,602 181 ,733   

Total 133,484 183    

Strukturna negotovost      

Between Groups 1,514 2 ,757 ,994 ,372 

Within Groups 138,656 182 ,762   

Total 140,171 184    

Negotovost delovnega mesta      

Between Groups ,214 2 ,107 ,239 ,788 

Within Groups 81,906 183 ,448   

Total 82,120 185    

Preglednica 30: Povezanost delovne dobe z negotovostjo 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Strateška negotovost      

Between Groups 3,243 2 1,622 2,281 ,105 

Within Groups 126,520 178 ,711   

Total 129,763 180    

Strukturna negotovost      

Between Groups 3,518 2 1,759 2,380 ,095 

Within Groups 132,289 179 ,739   

Total 135,807 181    

Negotovost delovnega mesta      

Between Groups ,190 2 ,095 ,216 ,806 

Within Groups 79,231 180 ,440   

Total 79,421 182    

H4 lahko delno potrdimo, saj smo potrdili prevladujoč obstoj negotovosti, povezane z delovnim 

mestom, medtem ko so druge oblike manj prisotne. Povezanost z izobrazbo ni potrjena, je pa 

negotovost, povezana z nivojem vodenja in delovno dobo v povezavi s strateško in strukturno 

negotovostjo. 
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7.2.5 Oblike odporov SM v procesih sprememb 

H5: Pri srednjem managementu se najpogosteje pojavlja odpor v obliki ugovarjanja in 

brezvoljnosti.  

Proučujemo prisotnost štirih oblik odpora med managementom (ugovarjanje, izmikanje, 

vznemirjenje in brezvoljnost), ki smo jih podrobneje opisali v poglavju 4.2.3, in predvidevamo 

vpliv stopnje izobrazbe na obliko odpora. Ugotavljamo povezanost odpora in negotovosti, kjer 

predvidevamo, da so prisotne vse oblike odpora, če je negotovost večja. Pri tem izhajamo iz 

klasifikacije, ki jo podaja Tavčar (2002). 

Ponovno z metodo glavnih osi preverimo veljavnost merskega inštrumenta (priloga 3 in 

preglednica 30). Delež pojasnjene variance indikatorjev s faktorjem ugovarjanja je 44,1 % (α = 

0,79). Delež pojasnjene variance indikatorjev s faktorjem vznemirjenja je 59,2 % (α = 0,88). 

Delež pojasnjene variance indikatorjev s faktorjem izmikanja je 57.6 % (α = 0,87). Delež 

pojasnjene variance indikatorjev s faktorjem brezvoljnosti je  55.9 % (α = 0,86). Analiza kaže 

na visoko veljavnost, saj vrednosti presegajo 0,80, ohranjeni so vsi prvotni indikatorji pri vseh 

spremenljivkah. Za merjenje smo uporabljali petstopenjsko lestvico v razponu od 1 – nikoli, do 

5 – zelo pogosto. Respondenti ne izkazujejo, da obstaja visoka stopnja odporov v proučevanih 

organizacijah. Povprečna vrednost vseh je pod 3. Iz preglednice 31 razberemo, da sta med 

oblikami odporov najbolj prisotni ugovarjanje (AS = 2,75) in vznemirjenje (AS = 2,64). Paired 

samples T–Test statističnih razlik med posameznimi oblikami (preglednica 32) tudi pokaže, da 

je ugovarjanje statistično značilno pogosteje prisotno od ostalih oblik (p = 0,011;  p < 0,001; p 

< 0,001). Razlike med ostalimi tremi oblikami odpora niso statistično značilne.  

Preglednica 31: Povprečne vrednosti faktorjev negotovosti 
Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std.Deviation 

Ugovarjanje 181 1,00 4,80 2,7536 ,64606 

Vznemirjenje 184 1,00 5,00 2,6489 ,82819 

Izmikanje 185 1,00 5,00 2,5805 ,78661 

Brezvoljnost 182 1,00 5,00 2,5692 ,73427 

Valid N (listwise) 177     
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Preglednica 32: Primerjava faktorjev odpora 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences    

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference    

Lower Upper t df 

Sig. 

(2–

tailed

) 

Pair 1 Ugovarjanje – 

Vznemirjenje 
,11556 ,60240 ,04490 ,02695 ,20416 2,574 179 ,011 

Pair 2 Ugovarjanje – Izmikanje ,17238 ,60029 ,04462 ,08433 ,26042 3,863 180 ,000 

Pair 3 Ugovarjanje – 

Brezvoljnost 
,18427 ,62253 ,04666 ,09219 ,27635 3,949 177 ,000 

Pair 4 Vznemirjenje – Izmikanje ,05978 ,53399 ,03937 –,01789 ,13745 1,519 183 ,131 

Pair 5 Vznemirjenje – 

Brezvoljnost 
,07182 ,58493 ,04348 –,01397 ,15761 1,652 180 ,100 

Pair 6 Izmikanje – Brezvoljnost ,01538 ,57131 ,04235 –,06817 ,09894 ,363 181 ,717 

Če podrobneje pogledamo prisotnost posameznik oblik odporov (priloga 3 in preglednica 29), 

vidimo, da so v skupini ugovarjanje najbolj prisotne polemike (AS = 3,16) in nasprotna 

dokazovanja (AS = 2,99), najmanj pa so izpostavljene grožnje (1,99). Vznemirjenje najbolj 

povzročajo govorice (AS = 3,36) in nemir (AS = 2,74), najmanj pa je izpostavljen obstoj klik 

(AS = 2,28). Pri izmikanju so najpogostejše neproduktivne razprave (AS = 3,02), najmanj pa 

smešenje (AS = 2,01). Brezvoljnost se najpogosteje kaže kot utrujenost (AS = 2,94) in pasivnost 

(AS = 2,89), najmanj pa so izpostavljena obolevanja (AS = 2,20).  

Test enosmerne analize variance obravnava razlike med povprečji prisotnosti posamičnih oblik 

odpora glede na nivo vodenja. Iz preglednice 33 je razvidno, da so statistično značilne razlike 

prisotne pri zaznavi vznemirjenja in izmikanja. Analiza posamičnih razredov (priloga 3 in 

preglednica 31) pokaže, da osebe na nižjem nivoju upravljanja zaznavajo precej več 

vznemirjenja kot osebe na srednjem in višjem nivoju. Povezanost je prisotna tudi pri izmikanju,  

nižji je nivo vodenja, bolj je prisotna zaznava izmikanja. Povezanosti s stopnjo izobrazbe nismo 

potrdili (preglednica 34).  
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Preglednica 33: Razlike med nivoji vodenja glede dojemanja odporov 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Ugovarjanje      

Between Groups ,760 2 ,380 ,903 ,407 

Within Groups 73,668 175 ,421   

Total 74,429 177    

Vznemirjenje      

Between Groups 5,830 2 2,915 4,351 ,014 

Within Groups 119,242 178 ,670   

Total 125,072 180    

Izmikanje      

Between Groups 3,888 2 1,944 3,220 ,042 

Within Groups 108,044 179 ,604   

Total 111,931 181    

Brezvoljnost      

Between Groups ,483 2 ,242 ,439 ,646 

Within Groups 96,969 176 ,551   

Total 97,452 178    

Preglednica 34: Povezanost izobrazbe z oblikami odporov 

  ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Ugovarjanje      

Between Groups ,197 2 ,099 ,234 ,791 

Within Groups 74,933 178 ,421   

Total 75,130 180    

Vznemirjenje      

Between Groups 1,139 2 ,570 ,829 ,438 

Within Groups 124,381 181 ,687   

Total 125,520 183    

Izmikanje      

Between Groups ,036 2 ,018 ,029 ,971 

Within Groups 113,814 182 ,625   

Total 113,850 184    

Brezvoljnost      

Between Groups ,263 2 ,132 ,242 ,785 

Within Groups 97,325 179 ,544   

Total 97,588 181    
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Zanimalo nas je, ali obstaja povezanost med oblikami odporov in negotovostjo. Za preverjanje 

intervalnih spremenljivk smo uporabili korelacijski test, ki kaže močne korelacije pri vseh 

oblikah povezanosti, razen pri povezanosti negotovosti delovnega mesta in oblik odpora. Tu so 

korelacije pretežno šibke, a še vedno statistično  značilne. Zgolj v primeru   povezanosti z 

vznemirjenjem je povezanost marginalno statistično značilna. Ne moremo sicer govoriti o 

vplivih, lahko pa sklepamo, da se ob obstoju ene negativne pojavne oblike pogosto pojavijo 

tudi druge.  

Preglednica 35: Povezanost med oblikami odpora in oblikami negotovosti 

Correlations 

  Ugovarjanje Vznemirjenje Izmikanje Brezvoljnost 

Strateška 

negotovost 

Pearson 

Correlation 
,469** ,554** ,592** ,590** 

 Sig. (2–tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 179 182 183 180 

Strukturna 

negotovost 

Pearson 

Correlation 
,424** ,517** ,557** ,562** 

 Sig. (2–tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

 N 180 183 184 181 

Negotovost 

delovnega mesta 

Pearson 

Correlation 
,201** ,131 ,196** ,147* 

 Sig. (2–tailed) ,007 ,077 ,008 ,049 

 N 180 183 184 181 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2–tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2–tailed). 

Pri SM se najpogosteje pojavlja odpor v obliki ugovarjanja in vznemirjenja. Hipotezo lahko 

delno potrdimo, saj je ugotovljen odpor v obliki ugovarjanja, manj pa v obliki brezvoljnosti. 

Potrdili smo vpliv nivoja vodenja na oblike vznemirjenja in izmikanja, med tem ko vpliva 

izobrazbe na oblike odporov nismo potrdili. 

7.2.6 Razvitost veščin upravljanja sprememb in vodenja ljudi 

H6: SM nima visoko razvitih kompetenc za učinkovito vodenje sprememb. Kaže se pomanjkanje 

mehkih veščin in znanj, povezanih s procesom upravljanja sprememb.  

Proučujemo znanja, povezana z upravljanjem sprememb in vodenjem ljudi, saj je za uspešnost 

vodenja sprememb potreben širok spekter znanj. Predvidevamo, da bodo bolj razvita znanja 

povezana z upravljanjem sprememb, manj pa bodo razvita znanja povezana z vodenjem ljudi. 

Predpostavljamo vpliv neodvisne spremenljivke stopnje izobrazbe. Izhajamo iz opredelitev 

znanj in veščin Cameronove in Greena (2009, 138–180) in dodajamo še nekatera najpogosteje 
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izpostavljena znanja in veščine drugih avtorjev (Goleman 1998, 2000; Lipman–Blumen 2002; 

Bryman 1992).  

Najprej izvedemo metodo glavnih osi za preverjanje veljavnosti merskega inštrumenta (priloga 

3 in preglednica 33). Ponovno potrdimo veljavnost. Delež pojasnjene variance indikatorjev s 

faktorjem veščine upravljanja sprememb je 46.8 % (α = 0.81). Delež pojasnjene variance 

indikatorjev s faktorjem veščine vodenja ljudi je 43.7 % (α = 0.85). Ohranimo vse indikatorje 

in govorimo o visoki veljavnosti merskega inštrumenta. Za merjenje smo uporabljali 

petstopenjsko lestvico, od 1 – niso razvite, do 5 – odlično razvite. Analiza deskriptivnih statistik 

kaže (preglednica 36), da respondenti dokaj visoko ocenjujejo razvitost veščin, pri čemer so 

veščine vodenja ljudi (AS = 3,75) višje izražene kot veščine upravljanja sprememb (AS = 3,67). 

Med veščinami upravljanja  (priloga 3 in preglednica 32) najvišjo razvitost izpostavljajo pri 

postavljanju in spremljanju ciljev (AS = 3,84) ter veščinah presojanja in ocenjevanja (AS = 

3,78). Najnižja razvitost na osnovi samoocene se kaže pri konkretnih znanjih, povezanih z 

upravljanjem sprememb (AS = 3,29). Med veščinami za vodenje ljudi se kaže najvišja razvitost 

pri strokovnem znanju, povezanim s področjem dela respondenta (AS = 4, 26) in veščinah 

timskega dela ter sodelovanja (AS = 4,07), najnižja razvitost pa se kaže v povezavi s 

psihološkimi znanji (AS = 3,37).  

Preglednica 36: Deskriptivne statistike veščin 

Descriptive Statistics 

 N Min Max Mean Std.Deviation 

Veščine upravljanje sprememb 184 2,00 5,00 3,6772 ,56406 

Veščine vodenja ljudi  185 2,25 4,88 3,7500 ,55765 
Valid N (listwise) 183     

Razlike med nivoji v samooceni veščin, potrebnih za implementacijo in vodenje sprememb, so 

statistično značilne (preglednica 37). Iz vrednosti povprečij po posamičnih razredih (priloga 3 

in preglednica 34) vidimo, da se z višanjem vodstvenega nivoja viša tudi samoocena veščin.  

Preglednica 37: Povezanost nivoja vodenja z razvitostjo veščin 

ANOVA 

Veščine  

 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Implementacija 

sprememb 
     

Between Groups 2,974 2 1,487 5,090 ,007 

Within Groups 51,991 178 ,292   

Total 54,964 180    
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 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Vodenje ljudi      
Between Groups 1,637 2 ,818 2,755 ,066 
Within Groups 53,181 179 ,297   

Total 54,818 181    

7.3 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V tem delu odgovarjamo na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili v metodološkem delu 

naloge, in odgovore strnemo v ključne ugotovitve, ki smo jih dobili z raziskavo. Pri 

posameznem raziskovalnem vprašanju najprej podajamo interpretacijo na podlagi rezultatov 

raziskave, nato pa še na podlagi teorije.  

Prvo raziskovalno vprašanje se glasi: »Kateri vzroki in kakšni tipi sprememb prevladujejo v 

slovenskem okolju ter katera organizacijska področja so najbolj izpostavljena organizacijskim 

spremembam? Kakšna je povezanost glede na velikost organizacije in dejavnosti z  vzroki, tipi 

in področji sprememb?«  

Raziskava je potrdila, da lahko z manj kot 0,1 % tveganjem potrdimo večjo prisotnost 

evolucijskih sprememb (65,8 %), med katerimi so najpogostejše optimiranje poslovnih 

procesov (85 %), optimiranje poslovnih dejavnosti (80 %) in  spremembe v načinih izvajanja 

dela (76 %) ter prisotnost zunanjih vzrokov. Zgolj 0,6 % organizacij ni bilo v zadnjih petih letih 

soočenih z nobenim  tipom evolucijske spremembe, kar 8,8 % pa se je soočalo z vsaj 8 

različnimi tipi sprememb. Največ je takšnih organizacij, ki so se soočale z več kot štirimi 

različnimi tipi. Najbolj so izpostavljena področja organiziranosti in tehnologije (72 %). Med 

vzroki sprememb prevladujejo zunanji (AS = 2,89) in z 2 % tveganjem lahko potrdimo njihov 

vpliv. Med njimi še posebej prevladujejo spremenjena pričakovanja kupcev (AS = 3,32) in 

pritisk konkurence (AS = 3,23), pri čemer so si respondenti  zelo enotni glede omenjenega 

vzroka. Literatura po drugi strani v zadnjem obdobju izpostavlja večji obseg revolucijskih 

sprememb, saj je za korenite premike v poslovanju potreben ne samo spremenjen tehnološki 

proces, ampak tudi spremembe v načinih mišljenja in delovanja ter poudarja proaktivnost, torej 

upoštevanje notranjih vzrokov za spremembe. Kar zadeva dojemanje uspešnosti izkazujejo 

respondenti dokaj visoko stopnjo strinjanja glede uspešnosti uvajanja sprememb v svojem 

okolju (AS = 3,49), vendar tudi tu potrdimo upad strinjanja glede na nivo vodenja. Čeprav smo 

delali raziskavo na priložnostnem vzorcu, se kaže izrazitejše padanje strinjanja glede na nivo 

vodenja. Ravno tako moramo upoštevati, da lahko zaradi narave vzorca in odzivnosti 

respondentov ti prihajajo iz organizacij, ki dokaj dobro poslujejo. Z raziskavo smo tudi potrdili 

povezanost faktorjev na uspešnost sprememb, kjer se je izpostavil vpliv kognitivne 

pripravljenosti (Beta = 0,32, sig < 0,001), odnosa vodstva (Beta = 0,22, sig  < 0,001), 

povezanosti (Beta = 0,21, sig < 0,001), notranjih dejavnikov sprememb (beta = 0,15, sig = 
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0,001), vključenosti (Beta = 0,15, sig = 0,031) in strukturne negotovosti (Beta = –0,16, sig = 

0,007).  

Drugo vprašanje se glasi: »Kakšna je klima za spreminjanje med slovenskimi organizacijami 

in kateri faktorji so bolj kritični ter ali obstaja povezanost glede na velikost ali dejavnost 

organizacije?« Raziskava je potrdila, da je klima (zaupanje v vodstvo AS = 3,69, politikantstvo 

AS = 2,61 in povezanost AS = 3,78) na ravni srednje razvitosti (petstopenjska lestvica). 

Nekoliko nižje so bili ocenjeni faktorji procesa sprememb (kakovost komunikacije: AS = 3,53, 

vključenost: AS = 3,60). Kot področja izboljšav se kažejo kakovost komuniciranja in 

vključenost v proces sprememb, ki dosegajo nižje vrednosti. Precej visoko so bili ovrednoteni 

tudi faktorji pripravljenosti, med katerimi prevladuje pripravljenost namere (AS = 3,95), 

najnižja pa je kognitivna pripravljenost (AS = 3,88). Višji nivoji izkazujejo višjo stopnjo 

pripravljenosti, tako čustvene, kognitivne kot tudi pripravljenosti namere (p = 0,018, p = 0,013 

oz. p = 0,008). Raziskava tudi potrdi, da se z nižanjem nivoja vodenja niža tudi vrednost 

posameznih indikatorjev, kar je skladno tudi s teoretičnimi ugotovitvami. Torej manj  so vodje 

vključeni, seznanjeni in ozaveščeni glede nujnosti sprememb, nižje je njihovo dojemanje 

izvedbe procesa organizacijskega spreminjanja. Raziskava potrdi tudi povezanost glede na 

stopnjo izobrazbe, torej višje izobraženi so bolj pripravljeni na spremembe. Pokazala se je 

marginalna statistična značilnost glede obstoja politikantstva, ki je bolj izpostavljena med 

respondenti z nižjo stopnjo izobrazbe. Raziskava povezanosti z delovno dobo ni potrdila. 

Razlike glede na panogo so majhne. Potrdili smo jih pri faktorjih podpore nadrejenih, zaupanja 

v vodstvo in pripravljenosti na spremembe, pri čemer izstopa sektor izobraževanje in kultura. 

Vendar zaradi majhnih deležev posameznih skupin ne potrjujemo večjih razlik med panogami.  

Primerjalno z izvorno študijo ugotavljamo v naši raziskavi višjo razvitost interne klime, pri 

čemer se kot kritični potrdijo isti faktorji.  

Tretje raziskovalno vprašanje se glasi: »Kakšna je vloga SM v procesih sprememb in kako na 

vloge vplivajo nivo vodenja, izobrazba in delovna doba?« Raziskava potrdi najpogostejšo vlogo 

izvajalca aktivnosti (AS = 3,98), bolj je zastopana še vloga zagovornika sprememb (AS = 3,77). 

Najnižjo prisotnost zaznavamo pri vlogi združevalca informacij (AS = 3,53), čeprav je kljub 

vsemu prisotna bolj, kot smo predvidevali, saj predpostavljamo kritičnost v razvitosti 

dvosmerne komunikacije, ki je za to vlogo ključna. V raziskavi se tudi pokaže, da se pri  

kakovosti komunikacije kot kritično izpostavlja obstoj dvosmerne komunikacije in možnosti 

dajanja predlogov s strani zaposlenih. Raziskava potrdi povezanost s stopnjo izobrazbe, še 

posebej smo potrdili povezanost stopnje izobrazbe z vlogo zagovornika sprememb ter izvajalca 

aktivnosti. Povezanosti z delovno dobo nismo potrdili. Potrjena je statistična značilnost med 

vlogami in nivojem vodenja, saj je pri vseh štirih vlogah statistična značilnost F statistike 

manjša od 0,05.  Analiza deskriptivnih statistik pa kaže, da se z višanjem nivoja v organizaciji 

stopnjuje pogostost vključenosti v vse štiri vloge. Glede na primerjalno raziskavo rezultati naše 

raziskave sicer dosegajo višje vrednosti, se pa kaže podobna slika glede prisotnosti vlog.  
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V četrtem raziskovalnem vprašanju se ukvarjamo s prisotnostjo oblik negotovosti. Z raziskavo 

potrdimo, da je najbolj prisotna negotovost, povezana z delovnim mestom (AS = 3,57), najmanj 

je prisotna strukturna negotovost (AS = 2, 41). Pri slednji smo sicer potrdili marginalni obstoj 

povezanosti, kjer lahko z 9.5 % tveganja trdimo, da obstajajo razlike v občutku strukturne 

negotovosti glede na nivo vodenja, in sicer jo nižji nivo vodenja pogosteje zaznava. Negotovost 

v obliki odporov se najpogosteje kaže v obliki ugovarjanja (AS = 2,75) in vznemirjenja (AS = 

2,64), najmanj pa se kaže odpor v obliki brezvoljnosti. Slednjo bi verjetno bolj zaznali med 

podrejenimi. Tudi tukaj raziskava potrdi povezanost z nivojem vodenja, in sicer se kažejo 

statistično značilne razlike pri obliki odpora vznemirjenja in izmikanja, pri tem ga respondenti 

na nižjem nivoju upravljanja bolj zaznavajo. Povezanost se je potrdila tudi pri obliki izmikanje 

– nižji je nivo vodenja, bolj je prisotna zaznava izmikanja. Primerjalno z izvorno raziskavo se 

tudi pri nas potrdi vrstni red zaznanih oblik negotovosti, pri čemer pa je sama stopnja teh v naši 

raziskavi nižja. 

Zadnje raziskovalno vprašanje pa se glasi: » Katera znanja in veščine, potrebne za učinkovitost 

sprememb, so bolj razvite pri SM?« Z raziskavo potrdimo višji nivo razvitosti veščin vodenja 

(AS = 3,75), pri čemer prevladujejo strokovna znanja s področja dela (AS = 4,26) in veščine 

sodelovanja ter timskega dela (AS = 4,07), najmanj v tej kategoriji izpostavljajo razvitost 

psiholoških znanj (AS = 3,37). Med veščinami za upravljanje sprememb pa je najvišja razvitost 

povezana s ciljnim vodenjem (AS = 3,84), najmanj pa so razvite veščine, povezane z 

metodologijami in upravljanjem procesa organizacijskega spreminjanja (AS = 3,29). Tudi v 

povezavi s to spremenljivko potrdimo vpliv nivoja vodenja, in sicer se z višanjem nivoja 

vodenja izpostavlja tudi višja samoocena razvitosti veščin.  

Raziskava daje vpogled v različne merjene elemente procesa sprememb, pri čemer se potrjujejo 

teoretična izhodišča in tudi ugotovitve primerjalnih raziskav. V Slovenskem okolju ne 

razpolagamo s primerljivimi raziskavami, zato kot taka dodaja vrednost za nadaljevanje 

raziskovanja v prihodnje. Organizacije se tudi v našem okolju soočajo z večjim obsegom 

sprememb, kjer gre večinoma za obrambo pred zunanjimi vzroki. Priložnosti za izboljšave se 

kažejo v povezavi s procesom sprememb, kjer bi izpostavili potrebo po večji vključenosti 

deležnikov in kakovost komunikacijskih procesov. Tu se še posebej izpostavlja potreba po 

dvosmerni komunikaciji, jasnosti in predvsem argumentaciji nujnosti vzrokov. V našem okolju 

je vrhnji management močno vpet v proces spreminjanja in izraženo je tudi visoko zaupanje. Z 

nižanjem nivojev vodenja se vsi indikatorji nižajo, kar kaže na potrebo po vpeljavi dodatnih 

ukrepov in aktivnosti, v katere so vključeni tudi srednji in nižji nivoji. Ravno ta ugotovitev 

managementu v organizacijah postavlja izziv njihovega vključevanja in drugih ukrepov, s 

katerimi bodo lažje, hitreje in bolj uspešno izvajali procese spreminjanja. Ti v prihodnosti ne 

bodo izginili. Ravno obratno, postali bodo stalna praksa organizacij, ki želijo preživeti in 

ohraniti ali izboljšati svoj položaj. Sama vloga SM je tako kot izpostavlja literatura v veliki 

meri povezana z izvajanjem aktivnosti za uvedbo sprememb, čeprav so prisotne tudi aktivnosti, 

povezane z drugimi vlogami. Glede na to, da se med oblikami negotovosti izpostavlja 
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negotovost delovnega mesta, se kaže tudi potreba po jasni komunikaciji, vplivov in posledic ter 

izvajanjem podpore posameznikov. Slednje predstavlja velik izziv predvsem na področju izbora 

in razvoja vodij, za katere bodo potrebna drugačna znanja in veščine, kot so bila iskana v 

preteklosti. Večina se strinja, da je pridobivanje novih znanj povezano s spremembami, 

negotovi pa so glede napovedovanja obstoja ali sprememb delovnih mest. S tem je povezan  

izziv vlaganja v znanja v času uvajanja sprememb, ki je v našem okolju prisotno v manjši meri. 

Treba je izpostaviti potrebo po podpori srednjemu in nižjemu nivoju vodij. Raziskava odpira 

področja raziskovanja tudi v  bodoče. Predvsem bi bilo smiselno dobiti vpogled v določene 

elemente s strani zaposlenih oziroma še bolj podrobno raziskati posamezne faze procesa 

sprememb. Z našo raziskavo smo oblikovali dober merski inštrument, ki izpostavlja del izzivov 

upravljanja sprememb, ki še niso bile tako sistematično analizirane. Daje vpogled v del 

področja spreminjanja in nakazuje na pomembne razlike v dojemanju in stališč različnih 

nivojev vodenja. Vrednost raziskave je tudi v celovitosti analize manj vidnih dejavnikov, saj se 

dotika tako odporov kot oblik negotovosti, ki so manj obravnavane v načrtovanju sprememb. 

Daje dobro izhodišče vsem, ki so vpleteni v načrtovanje ali sodelujejo pri izvajanju sprememb, 

tako na nivoju teoretičnih raziskav ali izvedbenih projektov organizacijskih sprememb. 
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8 PRIPOROČILA ZA PRAKSO 

Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost OS so številni in kot smo spoznali, med seboj zelo 

prepleteni. Najpomembnejši element za učinkovitost sprememb je še vedno posameznik, naj  

bo to vrhnji vodja ali zaposleni v posameznem oddelku. Kot ugotavljamo v raziskavi, je 

potreben večji napor pri oblikovanju ukrepov za vodje na srednjih in nižjih nivojih.  Ob tem je 

potrebna povezanost s strokovnimi funkcijami v organizaciji (predvsem kadrovske funkcije, 

kakovosti in tudi financ). Po eni strani potrebujejo vodje strokovno vsebinsko pomoč pri 

uvajanju strokovno primernih aktivnosti, po drugi strani pa podporo pri vključevanju ljudi in 

doseganju trajnosti v spremembah ravnanj in vedenj. Ukrepe, ki vplivajo na povečevanje 

uspešnosti, lahko delimo na dva dela, in sicer ukrepe na organizacijski ravni in ukrepe na ravni 

posameznika, ki segajo od komunikacijskih aktivnosti do aktivnosti učenja.  

Predstavljamo najpogostejše ukrepe, ki so priporočljivi na osnovi analiz uspešnosti oz. preteklih 

napak, pri čemer se posebej osredotočamo na elemente odpravljanja odporov, zavedanja 

nujnosti sprememb in ukrepe, v katere je bolj vključen srednji in nižji management in so 

namenjeni doseganju trajnosti sprememb.  

8.1 Komunikacijske aktivnosti 

Potreba po spremembah je pri vsej proučevani literaturi najpogostejši in najnujnejši ukrep. 

Razkorak med zaznavo posameznikov, kaj je potrebno, in nejasnostjo OS je med 

poglavitnejšimi dejavniki neučinkovitosti OS. Komunikacije omogočajo  zaposlenim pridobiti 

dovolj informacij v povezavi s spremembami in pomagajo, da se počutijo bolj pripravljene pri 

njenem soočanju (Bordia idr. 2004, 513–514). Pri tem gre po eni strani za komunikacijo o 

smeri, naravi in cilju spremembe ter načinih, kako bo organizacija to dosegla. Če je 

komunikacija  razumljiva, redna in se izvaja na različnih ravneh tako formalno kot neformalno, 

v pisni in ustni interakciji, so sodelavci seznanjeni z dogajanjem in ni potrebe po ugibanju, 

govoricah (Robbins in Judge 2013, 582). Še posebej je treba s komunikacijo uravnotežiti 

interese in pričakovanja različnih skupin (kupci, dobavitelji, deležniki, zaposleni) (Robbins in 

Judge 2013, 582). Poudariti je treba uravnoteženje pričakovanj znotraj organizacije, med 

oddelki, posamezniki (vodji), da ne prihaja do izločitve, nižanja pomembnosti posameznih 

skupin, nesodelovanja ali celo hujših konfliktnih situacij, kot smo potrdili tudi v raziskavi. 

Black in Porter (1999, 599) izpostavljata pri komunikacijskih ukrepih predvsem pravočasnost, 

da se zaradi tega ne povečuje nezaupanje. Pomembna je tudi integriteta in kredibilnost 

prenosnikov ter vsebine informacij. Gre tako za vsebino kot kakovost komunikacije.  Ko gre za 

komunikacijo generalnih strateških odločitev, je uporabna enosmerna komunikacija, strateška 

komunikacija vodstva posameznim skupinam (ali v obliki strateških delavnic, srečanj, 

sestankov, neposredna komunikacija) ter komunikacija s pomočjo internih medijev (spletne 

strani, interni časopisi, oglasne deske, informacijske table). Poudarek tovrstnih aktivnosti je na 

odkriti in neposredni izmenjavi mnenj, stališč, pomislekov, izkušenj in informacij ključnih 
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oseb, ki so odgovorne za izpeljavo sprememb. S tem se izognemo napakam, ki prihajajo v 

komunikaciji s posredovanjem preko več prenosnikov. Nujna je tudi vključenost kadrovske 

funkcije v te procese kot prenosnika ali kot prejemnika informacij, ki jih uporablja kasneje v 

drugih relacijah, povezanih z vodji ali z zaposlenimi.  

8.2 Vključenost notranjih deležnikov 

Tudi naša raziskava je potrdila vpliv vključenosti na uspešnost spreminjanja kot pomemben 

dejavnik uspešnosti spreminjanja. Večja je stopnja vključenosti, večje je tudi lastništvo 

spremembe, odpori se manjšajo ali hitreje odpravljajo. Ko pa gre za bolj podrobne informacije 

in je treba vključiti večje število ljudi, so bolj učinkoviti sestanki po oddelkih ali sestanki timov, 

pri čemer je potrebna tudi njihova multidisciplinarnost. Namen teh je sprotno preverjanje 

pravilnosti in smiselnosti posameznih ukrepov, učinkovitosti implementacije in pravočasno 

prepoznavanje odmikov od želenega stanja. Tudi pri uporabi tovrstnih metod je pomembna 

vključenost vseh notranjih deležnikov, na katere imajo spremembe največji vpliv. Še posebej, 

če vključujemo sodelavce, ki lahko prispevajo, ki imajo izkušnje in znanja,  kar znatno vpliva 

tudi na kakovost odločanja (Robbins in Judge 2013, 582). Vzame pa to več časa in ni nujno, da 

bodo vse odločitve dobre. Black in Porter (1999, 598–599) opisujeta vključevanje kot 

priporočljiv ukrep tudi zaradi hitrejšega pridobivanja informacij in kritike, zakaj nekaj ne bo 

delovalo. Opozarjata tudi, da v primerih, ko imajo ljudje iz preteklosti slabe izkušnje, ne dajejo 

velikega prispevka. Govorimo lahko o dveh oblikah vključenosti, in sicer o iskanju idej, 

predlogov za izboljšave ter dostopnosti do virov informacij. Vključenost tudi povečuje stopnjo 

odgovornosti.  

8.3 Usposabljanja, podpora 

Pridobivanje novih znanj in veščin, ki so potrebne za izvajanje novega načina dela, so spodbuda 

in znižujejo odpor ter pospešujejo OS. Tudi naša raziskava potrjuje, da njeni udeleženci 

povezujejo spremembe s potrebo pridobivanja novih znanj. Poleg klasičnih oblik usposabljanj 

(usposabljanje na delovnem mestu, interna usposabljanja, eksterna usposabljanja, ogledi 

primerov dobrih praks, izmenjava izkušenj med organizacijami)  lahko uporabljamo tudi druge 

metode, kot so svetovanje, coaching, ki pospešujejo prilagajanje novim zahtevam (Robbins in 

Judge 2013, 583). Kot oblika svetovanja, ki jo lahko izvajajo tako vodje kot svetovalci, se 

pojavlja t. i. «k človeku usmerjen pristop«, ki ga je predstavili Carl Rogers (Rogers, po 

Kirschenbaum in Henderson 1990, 135). Temelji na vzpostavljanju spodbudne klime, ki 

posamezniku omogoča samoraziskovanje, ocenjevanje in spreminjanje obstoječih vzorcev 

delovanja, procesov mišljenja, vrednot in navad. Na ta način lahko posameznik razume in 

sprejme svoje ideje in občutke, povezane s spremembo, jih vrednoti in tako na uporaben način 

omogoči spremembo. Učenje predstavlja modifikacijo vedenja preko interakcije z okoljem. 

Odiorne zagovarja, da je učenje tisto, kar spodbuja posameznika k premiku od starega k 
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novemu, želenemu vedenju (Odiorne, po French 1996, 25). Ohranjanje usmerjenosti k učenju 

je tako pomembna aktivnost v vsakem procesu sprememb. Večina avtorjev trdi, da je v procesu 

sprememb nuja pospešenega vlaganja v učenje (Hunt in Rigby 1984; London 1988; Sargent in 

Schlossberg 1988; po French 1996, 25; Kotter 1993). V naši raziskavi sočasno ugotavljamo, da 

je sprememb, povezanih s pridobivanjem novih znanj, manj, kar kaže na izrazitejšo 

pomanjkanje teh ukrepov v našem okolju. Zaposleni so prepuščeni samim sebi, ko gre za 

iskanje rešitev, kako se spopasti z novim. Obstaja sicer medsebojna podpora med vodji, vendar 

je manj izražena. Z vidika potreb po znanju raziskava poudarka pridobivanje znanj povezanih 

s procesom sprememb. Izpostavlja tudi pomanjkanje znanja o psihologiji in vedenjskih vedah, 

ki vodjem pomagajo predvsem pri razumevanju sodelavcev. Izpostavimo še znanja, ki 

pomagajo vodjem pri izvajanju vloge mentorja in coacha ter pogajlske veščine.  

8.4 Sodelovanje pri odločanju 

Sodelovanje pri sprejemanju odločitev je opredeljeno kot proces, v katerem nadrejeni in 

podrejeni sodelujejo pri vplivanju ali sprejemanju odločitev  (Sagie, Elizur in Koslwsky 1995, 

po Bordia idr. 2004, 514). Seveda se vpliv posamezne skupine razlikuje. Lahko ga vzpostavljajo 

na osnovi prostovoljnega, formalnega ali neformalnega, direktnega ali indirektnega 

sodelovanja, lahko gre za popolno avtoriteto pri odločanju ali zgolj za posvetovalno vlogo. To 

nakazuje, da so učinki sodelovanja povezani s stopnjo sodelovanja. Tudi vsebina tem oz. 

odločitev se razlikuje, lahko gre za sodelovanje pri strateških odločitvah ali taktičnih odločitvah 

(Bordia idr. 2004, 515). Raziskave, tudi naša, potrjujejo pozitivno povezanost vključevanja pri 

odločanju z uspešnostjo sprememb, saj zaradi tega hitreje sprejmejo novosti, so bolj odprti do 

sprememb, hitreje prihaja do sprememb vedenja, hkrati pa so zaposleni bolj ozaveščeni o 

kriterijih spremljanja uspešnosti (Bordia idr. 2004, 515). Tretji pozitivni vidik vključenosti v 

odločanje se kaže z nižjo stopnjo stresa (Spector 1986; Jackson 1983; po  Bordia idr. 2004, 

516). Bolj kot sprejemanje strateških odločitev so pomembne ideje o operativni izvedbi 

posameznih ukrepov. Poti je več, in če zaposleni čutijo, da se upošteva njihova mnenja in da se 

išče načine, ki bi bili čim bolj primerni tudi za posamezna okolja, bodo spremembe v oddelkih 

hitreje izvedene. Sodelovanje se začenja že na nivoju posamezne skupine, kjer vodja predstavlja 

teme, ideje in vključuje sodelavce v njihov presojo, dopolnjevanje z vidika lastnega delovnega 

okolja. Vodja prevzame tudi vlogo posrednika teh informacij do vrhnjega vodstva. Pomembna 

je tudi povratna informacija glede razlogov, kadar posamezni predlogi niso upoštevani, da 

posamezniki ne zgubijo volje in želje po prispevku.  

8.5 Pozitivni vzorniki 

Sodelavci hitreje sprejmejo novosti, če tudi pri svojih nadrejenih vidijo izvajanje in dejanja, 

skladna z načrtovano spremembo. Izgradnja pozitivnih odnosov med vodjo in sodelavci 

vsekakor prispeva k izgrajevanju zavzetosti in hitrejšemu prilagajanju spremembam. Tudi 
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zaupanje do oseb, ki so nosilci sprememb, pomembno vpliva na zniževanje odpora (Robbins in 

Judge 2013, 583). Pri izgrajevanju vzornikov so ključni načini ocenjevanja predvsem z uporabo 

kompetenčnih modelov. Ti ne presojajo zgolj, kaj je bilo izvedeno, temveč tudi kako so se 

aktivnosti izvajale. Pomembno vlogo igrajo tudi sistemi nenehnih izboljšav, kjer se lahko 

posamezniki dokazujejo s svojimi rešitvami in predlogi. Poznamo tudi posebne nagrade 

posameznikom, ki so s svojimi idejami ali aktivnostmi pomembno prispevali k posameznim 

delom uspega v svoji organizaciji. Ker poudarjamo pomembnost vedenj, je potrebno v sisteme 

spremljanja uspešnosti vpeljati tudi kazalnike, ki presojajo učinkovitost vedenj tako vodij kot 

vseh zaposlenih. Pozitivni vzorniki imajo pogosto tudi neformalno moč in včasih so njihove 

ideje hitreje sprejete.  

8.6 Zaposlovanje oseb, ki hitreje sprejemajo spremembe 

Odnos do sprememb je močno povezan tudi z osebnostnimi lastnostmi. Nekateri ljudje imajo 

preprosto bolj pozitiven odnos do sprememb, so razvojno naravnani in se hitreje prilagodijo, 

lažje sprejemajo tveganja in so bolj prilagodljivi (Robbins in Judge 2013, 583). Osebe, pri 

katerih prevladujejo intrinzični motivi, so bolj dovzetne za spremembe. Pozitivno sprejemanje 

je hitreje zaznano tudi pri osebah z višjo stopnjo mentalnih zmožnosti. Navedeno je treba 

vključiti v selekcijske procese in preverjati obstoj teh lastnosti pri potencialno novih sodelavcih. 

Ravno tako je treba pri izvajanju drugih kadrovskih ukrepov (npr. rotacije, zamenjave vodij, 

oblikovanje novih timov) treba prepoznavati značilnosti posameznikov, ki lahko pomembno 

prispevajo k pospeševanju sprememb. Zaposlovanje novih oseb v času sprememb lahko deluje 

tudi kot transfuzija, saj so novi sodelavci manj obremenjeni z obstoječimi praksami, vidijo 

stanje drugače in lahko imajo izkušnje tudi od drugod, ki pozitivno prispevajo k pospeševanju 

spreminjanja.  

8.7 Trdi ukrepi spreminjanja 

Gre za uporabo različnih oblik prisile ali direktnih groženj, ki pa imajo več negativnih učinkov. 

Običajno gre za pogojevanje, če sodelavci ne sprejmejo sprememb, grožnje z odpuščanje, 

zaprtjem obratov/oddelkov, izgubo nagrad, zaustavitev napredovanj. Gre za negativni ukrep, ki 

sicer lahko prinese kratkoročni učinek, vendar so lahko posledice tega ukrepa negativne na 

dolgi rok (Robbins in Judge 2013, 584). Tavčar (2002, 757) izpostavlja še naslednje: 

mešetarjenje, manipuliranje, kooptiranje, vajeništvo, indoktriniranje in poniževanje. Ti pristopi 

so bili pogosti v procesih reinženiringa, vendar so  v teh procesih zanemarili ljudi in podatki 

kažejo (Tavčar 2002, 758), da se je neuspešno končalo 70 % poskusov prenov s pomočjo 

reinženiringa. To sicer ne pomeni, da pristop ni v celoti uporaben, vendar je potrebno 

vključevati ukrepe, ki podpirajo ljudi v procesu sprememb. 



 

89 

8.8 Poslovni načini strateških sprememb 

Kovač (2002, v Možina idr. 797–805) kot izhodišče poslovnega prestrukturiranja slovenskih 

organizacij, ki bi omogočile prehod iz defenzivne v ofenzivno strategijo, predlaga šest 

managerskih orodij: 

- oblikovanje poslovne kulture na temelju poslovnega partnerstva, 

- menageriranje intelektualnega kapitala in oblikovanje poslovne kulture učečega se podjetja, 

- uporaba modelov poslovnega reinženiringa za prenovo poslovnih procesov, 

- oblikovanje uravnoteženih meril za merjenje prenove poslovnih procesov, 

- razvoj strateškega načrtovanja za stalno, sistematično in uravnoteženo preoblikovanje 

organizacije, 

- upoštevanje sistema poslovne odličnosti kot načina umeščanja organizacije v svetovno 

konkurenco. 

 

Na tem mestu izpostavimo Evropski model poslovne odličnosti, ki ga je Slovenija sprejela kot 

poslovni standard in se uvaja od leta 1993 dalje. Med načeli (Model odličnosti EFQM 2013, 7) 

je tudi agilni management, ki je opredeljen kot: »odlične organizacije so splošno priznane zaradi 

svoje sposobnosti prepoznavanja ter uspešnega odzivanja na priložnosti in nevarnosti. In 

opredeljuje naslednje kazalnike: 

- Uporabljajo mehanizme za prepoznavanje sprememb v svojem zunanjem okolju in jih 

pretvorijo v potencialne prihodnje scenarije za organizacijo; 

- Usmerjajo procese, projekte in organizacijske strukture glede na svojo strategijo, s čimer 

zagotavljajo, da se spremembe lahko izvedejo z ustrezno hitrostjo po celotni verigi vrednosti; 

- Razvijajo smiselno kombinacijo kazalnikov uspešnosti delovanja procesov in z njimi 

povezanih končnih rezultatov, ki omogočajo pregled učinkovitosti in uspešnosti ključnih 

procesov ter njihovega prispevka k strateškim ciljem; 

- Uporabljajo podatke o trenutni uspešnosti delovanja in spodobnostih svojih procesov, pa 

tudi ustrezne primerjave z dosežki najboljših za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in 

izboljšav; 

- Uspešno obvladujejo spremembe s strukturiranim vodenjem projektov in ciljno usmerjenim 

izboljševanjem procesov; 

- Hitro prilagodijo svojo organizacijsko strukturo za podporo doseganju strateških ciljev; 

- Vrednotijo in razvijajo tehnološki portfelj, da bi izboljšali agilnost procesovm projektov in 

organizacije.  

 

Uporabnost modela odličnosti je tudi v merilih uspešnosti voditeljstva (EFQM 2013,10-11), ki 

so lahko dober smerokaz oblikovanja programa razvoja in merjenja učinkovitosti voditeljstva. 

Model voditeljstvo opredeljuje kot vodje na vseh ravneh: 

- Voditelji razvijajo poslanstvo, vizijo, vrednote in etiko ter dajejo zgled; 
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- Voditelji določajo, spremljajo, pregledujejo in vodijo izboljšave sistema managementa in 

delovanja organizacije; 

- Voditelji sodelujejo z zunanjimi deležniki; 

- Voditelji krepijo kulturo odličnosti skupaj z zaposlenimi v organizaciji. 

8.9 Kadrovska funkcija kot agent sprememb 

V poglavju 5 smo opisovali različne vloge SM. Teorija močno izpostavlja vlogo agentov 

sprememb, ki je ne pripisuje zgolj vodjem, ampak tudi drugim funkcijam ali posameznikom. 

Ulrich (1997, 151–189) pripisuje vlogo agenta sprememb kadrovski funkciji, ki s svojimi 

aktivnostmi tako na strateškem kot operativnem nivoju prispeva k spreminjanju organizacijske 

kulture. Izgrajevanje partnerstva kadrovske funkcije z vrhnjim in SM pomeni pomemben faktor 

za učinkovitost sprememb. Sodeluje pri kreiranju in uveljavljanju novih vrednot, postavlja 

sisteme, ki podpirajo nova vedenja, predvsem sisteme nagrajevanja, motiviranja, organizacije, 

usposabljanja, pa tudi aktivnosti, ki se nanašajo na iskanje in izbor kadrov. Zagotavljanje 

fleksibilnosti in hitro prilagajanje zahtevam organizacije zahteva njihovo proaktivnost in 

uvajanje novih pristopov. Poleg te vloge se izpostavlja tudi vloga podpornika zaposlenim, kjer 

pomaga predvsem pri soočanju z različnimi oblikami negotovosti, ki postajajo stalnica. To je 

izpostavila tudi naša raziskava. Z vidika kadrovskih sistemov na tem mestu izpostavimo 

prilagajanje sistema nagrajevanja in motiviranja skladno z vedenji, vpeljavo kompetenčnega 

modela, ki vsebuje tudi tiste kompetence, ki so povezane s spremenjenimi načini dela, sistem 

napredovanj, ki omogoča posameznikom vključevanje v strateške projekte sprememb, in sistem 

zaposlovanja. Velika ovira so pogosto tudi pravilniki in opisi del in nalog, ki prepočasi 

spreminjajo opise glede na spremenjene načine in vsebine dela.  

8.10 Pristopi in metode ukrepov v podporo procesu sprememb 

Ukrepe lahko prikažemo tudi z uporabo različnih pristopov in metod, kjer sta celovit prikaz 

predstavila Wendell in Bell (1995), kar prikazuje spodnja preglednica.  

Preglednica 38: Ukrepi organizacijskega spreminjanja 

Intervencije Cilj Primeri metod 

Diagnostične 

aktivnosti 

Ugotavljanje trenutnega stanja 

organizacije ali vzorcev problemov 

Intervjuji 

Vprašalniki 

Raziskave 

Sestanki 

 

Aktivnosti 

individualnega 

pospeševanja 

Izboljšanje razumevanja pojavov in 

odnosov z drugimi v organizaciji 

Treningi senzitivnosti 

Vedenjsko modeliranje 

Karierno načrtovanje 

Coaching 
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Intervencije Cilj Primeri metod 

Timsko delo Izboljševanje skupinskih operacij, 

zmožnosti in povezanost 

Diagnostični sestanki 

Analiza vlog 

Definiranje odgovornosti 

 

Medskupinske 

aktivnosti 

Izboljševanje sodelovanja med 

skupinami 

 

Medskupinsko timsko sodelovanje 

Tehno–strukturne ali 

strukturne aktivnosti 

Iskanje rešitev za probleme na osnovi 

posledic tehnoloških in strukturnih 

sprememb 

Obogatitev dela 

Ciljno vodenje 

Uvajanje novih tehnologij 

 

Procesno svetovanje Pospeševanje informacij v povezavi s 

prihodnostjo in upravljanje procesov 

ravnanja z ljudmi vključno s 

komunikacijo, vodenjem, reševanjem 

problemov, sprejemanjem odločitev  

znotraj in med skupinsko sodelovanje 

Načrtovanje  

Povratna informacija in opazovanje 

Coaching in svetovanje 

Predlogi strukturnih sprememb 

Vir: Wendell in Bell, 1995 str. 165. 

Cameronova in Green (2009) sta predstavila ukrepe in aktivnosti glede na pristope, pri čemer, 

kot smo izpostavili že v uvodnem poglavju, je smiselno upoštevati ugotovitve vseh pristopov. 

Preglednica 39: Ukrepi organizacijskega spreminjanja glede na pristop obravnave 

BEHAVIORALNI KOGNITIVNI 

Upravljanje delovne uspešnosti 
Sistem nagrajevanja 

Vedenja, ki odsevajo vrednote 

Upravljanje kompetenc 

Treningi veščin 

Stili vodenja 

Coaching v podporo delovni uspešnosti 
3600 povratna informacija 

Vodenje s cilji 

Poslovno načrtovanje 

Coaching na osnovi rezultatov 

Verovanja, prepričanja in intervencije v povezavi 
s kulturo organizacije 

Vizioniziranje 

 

 

PSIHODINAMIČNI HUMANISTIČNI 
Razumevanje dinamike sprememb 

Podpora in svetovanje v času sprememb 

Odkrivanje prikritih zadev 

Upoštevanje čustev 

Obravnava zaposlenih in vodij kot zrelih oseb 

 

Živeti vrednote 

Razvoj učeče se organizacije 

Hierarhija potreb 

Upoštevanje čustev  
Spodbujanje komunikacije in podpore 

 

Vir. Cameron in Green 2009, 59. 

Za konec pa predstavimo še predloge avtorjev Ghoshala in Bartletta (1996, 26–309) namenjene 

vzpostavljanju okolja nenehne zmožnosti transformiranja, za kar je potreben celovit nenehen 

razvoj voditeljstva na vseh ravneh:  
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– Izgrajevanje iniciativnosti vodij: dopuščanje vodjem, da sami postavljajo kontekst 

delovanja, poenostavljajo delovanje in prevzemajo odgovornost za svoje rezultate. 

– Vzpostavljanje discipline: postavljanje ključnih kazalcev merjenja uspešnosti, za katere so 

odgovorni vodje, vzpostavljanje preglednosti notranje primerjave med kazalci po oddelkih, 

doseganje standardov uspešnosti, vzpostavitev sistema nagrajevanja in sankcij, povezanih s 

standardi uspešnosti. 

– Zagotavljanje podpore: sprememba stila vodenja, ki gre bolj v smeri podpore in razvoja 

sodelavcev, zagotavljanje jasnih usmeritev  in spodbujanje posameznikov za sprejemanje 

skupnih odločitev, vezanih na oddelke, enote, funkcije. Podpora pa je potrebna tudi z vidika 

zagotavljanja virov, ki omogočajo uresničitev zastavljenih ciljev. Za doseganje tega dela 

svetuje tudi vzpostavitev 3600 ocenjevanja managementa, ki daje vodjem jasno in manj 

subjektivno informacijo o njihovi uspešnosti. 

– Izgrajevanje kulture drznosti: gre za značilnost organizacije, da pospešuje pričakovanja 

posameznikov do samih sebe. Gre za pogum sledenja višjim ciljem, doseganje še 

nedoseženega. Po eni strani gre za postavljanje ciljev na ravni posameznika, povezovanje 

aktivnosti z rezultati,  vzpostavljanje vrednotnega sistema, ki podpira pogum in medsebojno 

sodelovanje. Gre za ključno nalogo vrhnjega managementa, da poveže vrednote z 

ambicijami zaposlenih, možnostjo njihovega vključevanja v procese odločanja in občutka 

doprinosa.  

– Zaupanje: počasne, premišljene aktivnosti, ki terjajo veliko časa in energije ter omogočajo, 

da se postopno vzpostavlja medsebojno zaupanje in zaupanje v organizacijo. Izvajanje 

aktivnosti mora dati občutek pravičnosti in enake obravnave in zaupanje v kompetentnost 

zaposlenih. Gre tako za izgradnjo organizacijske legitimitete in kredibilnosti posameznikov. 

– Zagotavljanje nenehnega učenja: prenos dobrih praks v okviru organizacije in med 

managementom, spreminjanje delovanja in mišljenja managementa, izgrajevanje voditeljev 

in ne zgolj upravljalcev, spodbujanje kreativnosti nenehnega izboljševanja in podjetnosti  

sodelavcev, prenos znanj in veščin med sodelavci, spodbujanje medsektorskega sodelovanja. 

– Ohranjanje dinamičnega neravnovesja: naloga vrhnjega vodstva je predvsem v postavljanju 

novih izzivov, prioritet v usmeritvah organizacije, provokacij obstoječih načinov delovanja, 

nedopuščanje, da se uspeh gradi na zaslugah preteklih dosežkov, da ne pride do t.i. sindroma 

poraza zaradi uspeha.  

Iz naše raziskave dodatno izpostavimo potrebo oblikovanja aktivnosti, ki bodo podpirale  

srednji in nižji management v procesih vodenja, razvoja njihovih veščin in predvsem 

vključenosti v različne aktivnosti, ki se odvijajo v podporo spremembam. Ti so povezovalni 

člen med vodstvom in zaposlenimi in zato ključni za uspešnost spreminjanja. Med opisanimi 

ukrepi in na osnovi ugotovitev raziskave bi še posebej izpostavili komunikacijske ukrepe in 

ukrepe, povezane z večjim obsegom vključevanja vodij in zaposlenih v načrtovanje sprememb. 

Med pomembnejše ukrepe bi izpostavili tudi proces nenehnega učenja in obstoj ciljne 

komunikacijske strategije, ki bi vključevala vsebine, povezane z vzpostavljanjem in 

ohranjanjem potrebe po spreminjanju. Kot pomemben vidik pri ukrepih bi izpostavili še čas. 
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Organizacije so zaradi narave odzivanja prisiljene v hitro implementacijo sprememb, pri čemer 

pa ljudje potrebujejo čas, da znanja in vedenja tako sprejmejo, usvojijo in tudi trajno izvajajo. 

Sočasno z uvajanjem sprememb je potrebno spreminjati tudi postopke, pravilnike in usmeritve, 

da se sodelavci lažje znajdejo, saj so pogosto prepuščeni iskanju rešitev. Raziskava tudi kaže 

na manjši obstoj empatije, ko je posameznik soočen s težavo. Nenazadnje pa izpostavimo še 

ukrepe, povezane s selekcijskim procesom, pri čemer je ta naravnan na prepoznavanje veščin 

in predvsem lastnosti, ki podpirajo spremembe. 
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9 SKLEP 

V nalogi smo s teoretičnega in empiričnega vidika obravnavali kritične vidike procesa 

organizacijskega spreminjanja, ki se nanašajo na proces izvedbe, modele in pristope k 

obravnavi sprememb, ter na obravnavo posameznika v teh procesih. Med tem ko se je v 

preteklosti proučevanje v večjem delu osredotočalo na pomembnost vloge vrhnjega vodstva, 

komunikacijske procese in ustvarjanje občutka nujnosti, se v zadnjem času vse bolj izpostavlja 

pomen, vključenost, pripravljenost in usposobljenost srednjega in nižjega managementa za 

spremembe. Predvsem vključenost srednjega managementa v različne faze sprememb 

pomembno vpliva na uspešnost izvedbe. Zaradi pomanjkanja celovitih raziskav v slovenskem 

okolju pravzaprav nimamo prave slike, s kakšnimi izzivi se soočajo. Opazujemo lahko 

posamezne procese transformiranja, premalo pa je prenosa dobrih praks in pogleda v ozadje 

organizacijskega spreminjanja. Delček v mozaiku prispeva tudi naša raziskava, saj kaže na velik 

obseg sprememb, s katerimi se srečuje naše gospodarstvo tako po obsegu kot njihovi vsebini. 

Izpostavljena so praktično vsa pomembnejša področja, kar ima vpliv na večje število zaposlenih 

ali celo na celotno organizacijo. Obravnava tudi negativnih pojavnih oblik je pomembna 

predvsem za oblikovanje ukrepov in pravočasno ukrepanje, saj so prisotne povsod in se 

dogajajo na vseh nivojih. Še posebej pomembno ostaja tudi vprašanje ustvarjanja občutka 

nujnosti, in s tem spodbujanja posameznikov, da bodo vložil napor in trud, pa tudi  znanje za 

dosego želenega stanja. S tem se seveda spreminjajo vloge, ki jih posamezni nivoji vodij 

izvajajo v procesih OS, pri tem pa se povečuje obseg in spreminja vsebina vlog ter aktivnosti, 

ki jih izvaja srednji in nižji management. Priporočila učinkovitejšega upravljanja sprememb 

gredo predvsem v smeri boljše medsebojne povezanosti med srednjim in vrhnjim 

managementom za zagotavljanje vloge zagovornika sprememb, in njihove vključenosti v 

procese načrtovanja. Vse to zagotavlja večjo pripravljenost za izvedbo in soočanje z 

neobhodnimi negativnimi pojavnimi oblikami. Pregled literature in raziskav sočasno nakazuje, 

da obstajajo številne parcialne raziskave, ki se ukvarjajo predvsem z negativnimi pojavnimi 

oblikami, manj pa je tistih, ki bi obravnavale proces sprememb večplastno, kar ostaja izziv za 

prihodnost. Posledično je manj  orodij, vprašalnikov, ki bi celovito proučevali dogajanje v 

procesih sprememb. Še manj pa se ti uporabljajo v organizacijah, čeprav so  namenjeni prav 

njim. Sodobna literatura je zaradi spreminjajoče se narave sprememb tudi dokaj kritična glede 

uporabe modelov, ki spremembe obravnavajo kot linearni proces, ter hkrati opozarja na 

pomanjkanje ustreznih modelov, ki bi jih lahko organizacije uporabile za obvladovanje 

nenehnih sprememb. Še posebej se poudarjata nujnost in pripravljenost za spremembe kot 

pomembni analitični fazi, preden se organizacije lotijo vpeljave sprememb. S tem se izognejo 

težavam, ki bi jih spremembe lahko povzročile. Zaključek teoretičnega dela nudi še pregled 

pestrosti  znanj in veščin, pri čemer je izpostavljena tudi pomembnost osebnih karakteristik 

posameznikov, ki so bolj aktivno vključeni v proces sprememb, kar daje podlage za vnos 

različnih vsebin in znanj v organizacijska okolja.  
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Tudi naša raziskava potrjuje ugotovitve strokovne literature. Zaradi pomanjkanja podrobnih 

raziskav v našem okolju nakazuje pomembno izhodišče nadaljnjega proučevanja. Raziskava 

potrjuje kritičnost procesa uvajanja sprememb in komunikacijskih aktivnosti, vključenosti, 

pripravljenosti za spremembe. Še vedno vidimo defenzivnost v soočanju s spremembami, 

čeprav se v slovenskem okolju že vrsto let opozarja na potrebo po bolj proaktivnem, 

ofenzivnem delovanju. Vzorec, sestavljen iz različnih nivojev vodenja, kaže povezanost nivoja 

vodenja pri večini merjenih faktorjev in kaže na trend, da se z zniževanjem  nivoja vodenja 

izkazuje nižja pripravljenost za spremembe, večja negotovost, manjše strinjanje glede 

uspešnosti spreminjanja in večja prisotnost različnih oblik odporov. Primerjava posameznih 

ugotovitev s tujimi raziskavami potrjuje, da se soočamo v našem okolju s podobno 

problematiko,  je pa dojemanje uspešnosti sprememb pri nas dokaj visoko. To po eni strani 

dopušča dvom, da smo pri presojanju lastnih aktivnosti premalo kritični ali pa s tem potrjujemo 

tezo, da uspešnost uvajanja sprememb močno vpliva tudi na uspešnost organizacij. Med 

pogostimi posledicami, ki so jih izpostavljali respondenti, se kaže, da se je zaradi sprememb 

izboljšalo poslovanje. To lahko tudi nakazuje, da smo v vzorec zajeli respondente z bolj 

pozitivnimi izkušnjami.  Kljub temu se kot kritični faktorji kažejo kakovost komunikacije ter 

vključenost v procese načrtovanja. Dokazali smo povezanost s stopnjo izobrazbe in nivojem 

vodenja glede pripravljenosti na spremembe, kar nakazuje na nujnost aktivnosti, ki pospešujejo 

pripravljenost zaposlenih z nižjo izobrazbeno stopnjo. V našem okolju je prav tako možno 

zaznati negativne pojavne oblike, ki se kažejo predvsem kot ugovarjanje in vznemirjenje, pri 

čemer je teh pojavnih oblik več na nižjih nivojih vodenja. Nerazumevanje nujnosti in 

nepoznavanje širšega okvira delovanja organizacij po drugi strani povzroča pasivnost. 

Pomemben izziv, predvsem za kadrovsko funkcijo, predstavlja obravnava negotovosti 

delovnega mesta, saj je s tem povezana možna fluktuacija kadrov. Večja negotovost, povezana 

z delovnim mestom, nakazuje tudi na možnost večje manipulacije in izkoriščanja zaposlenih. 

Manjše strinjanje glede obstoja strateške negotovosti nam da sklepati, da prihajajo respondenti 

iz organizacij, ki so stabilnejše in imajo jasno postavljeno vizijo delovanja, kar je vsekakor 

spodbudno sporočilo. Z vidika analize usposobljenosti nas preseneča rezultat, ki kaže, da je 

razvitost veščin vodenja višja kot razvitost veščin upravljanja pri srednjem managementu, 

vendar pa je potrebno upoštevati tudi perspektivo respondentov glede samoocene, ki je običajno 

višja, kot je aktualno stanje. Kljub temu je izpostavljena šibkejša razvitost psiholoških znanj in 

znanj o vedenjskih vedah, manj prisotna so znanja povezana s coachingom na delovnem mestu, 

vlogami mentorstva in veščinami reševanja konfliktov.  

Nalogo zaključimo še s pregledom možnih ukrepov tako po vsebini kot uporabi glede na 

različne metode in se nanašajo na vse ciljne skupine v organizaciji, pri tem pa izpostavljamo 

ukrepe, povezane s komunikacijo, vključevanjem, usposabljanjem in selekcijo. Med 

komunikacijskimi ukrepi bi izpostavili predvsem tiste, ki se nanašajo na komunikacijo med SM 

in zaposlenimi ali komunikacijo med oddelki ter vodji na srednjem in nižjem nivoju.  Vsebina, 

ki manjka, je povezana s pojasnjevanjem želenega stanja in uveljavljanja vedenja. Manj smo se 
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ukvarjali s prisotnostjo različnih metod uvajanja sprememb, kar ostaja izziv za nadaljnja 

proučevanja.  

Naša raziskava nudi dobro izhodišče za nadaljevanje proučevanja upravljanja s spremembami, 

pri čemer bi bilo zanimivo ugotavljati stanje po panogah in v raziskave vključiti  širšo ciljno 

skupino, predvsem bi bilo zanimivo pogledati na spremembe še iz perspektive zaposlenih in 

posamezne vidike procesa še bolj osvetliti. Omejitev raziskave vidimo predvsem v proučevanju 

odporov, saj je SM lahko pogosto vzrok odporov pri sodelavcih, česar pa v tej raziskavi nismo 

preverjali. Raziskava ima za prakso več pozitivnih vidikov. Kaže na različnost stališč in odnosa 

do sprememb vodij na različnih nivojih, ki ga je vredno poznati in upoštevati pri načrtovanju 

prihodnjih sprememb. Vodstvom in kadrovski funkciji nudi vpogled v šibko razvita znanja in 

dileme, s  katerimi se soočata SM in nižji management. Daje širok vpogled v teorijo, modele, 

pasti spreminjanja in predstavlja del zakladnice znanja managementa na vseh nivojih. Hkrati 

pa opozarja, da potrebujemo znanja za še bolj uspešno spreminjanje gospodarstva in javnega 

sektorja. Povezanosti glede na panogo nismo zaznali, kar kaže, da gre za generalni izziv, ne 

zgolj za izziv posamezne panoge.  

Končajmo z mislijo:  

Načeloma smo vsi za spremembe. Najmanj radi spreminjamo sebe, hitro vidimo, kaj bi bilo 

potrebno spremeniti, a redkeje ukrepamo. Pomemben je motiv, močna želja, veliko volje in 

predvsem vztrajnosti, da dosežemo, kar želimo. Veliko je pozitivnih zgodb, ki kažejo, da se da. 

Tako na ravni posameznika, skupine kot tudi širšega okolja. Ovir je veliko, ne poznamo vseh. 

Zmoremo samo, če se povežemo, če slišimo, če upoštevamo in naredimo, kar se dogovorimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 

LITERATURA 

Adams, John D. in Sabina A. Spencer. 1988. People in transition. Training and Development 

Journal, 42: October, 61–73. 

Adams, James L. 1986. The Care and Feeding of Ideas: A Guide to Encourage Creativity. 

Hamnodsworth.: Penguin Books. 

Ansoff, Igor H. in Edward J. McDonnell. 1990. Implanting Strategic Management. London: 

Prentice Hall International Ltd. 

Appelbaum, Steven H.,  Normand St–Pierre in William Glavas. 1998. Strategic organizational 

change: the role of leadership, learning, motivation and productivity. V Management Decision, 

36 (5): 289-301. 

Armenakis, Achilles A. in Arthur G. Bedeian. 1999. Organizational Change: A Review of 

Theory and Research in the 1990's. Journal of Management, 25 (1): 293–315. 

Armenakis, Achilles A., Stanley G. Harris in Hubert S. Feild. 1999. Making change permanent: 

A model for institutionalizing change interventions. V Research in organisational change and 

development. Ur. W.A. Pasmore in R.W. Woodman (97–128). Oxford, England: JAI Press. 

Ashford, Susan J. 1988. Individual strategies for coping with stress during organizational 

transitions. Journal of Applied Behavioural Science, (24): 19– 36. 

Ashford, Susan J., Cynthia Lee in Philip Bobko. 1989. Content, causes, and consequences of 

job insecurity: A theory–based measure and substantive test. Academy of Management Journal, 

(32): 803–829. 

Aspinwall, Lisa G. in Sheely E. Taylor. 1992. Modeling cognitive adaptation: A longitudinal 

investigation of the impact of idividual differencies and coping on college adjustmenet and 

performance. Journal of Personality and Social Psychology, (63): 989–1003. 

Austin, John. 2015. Leading Effective Change: A Primer for the HR Professional. SHRM 

Foundations's Effective Practice Guidelines Series. 

Https://www.shrm.org/about/foundation/products/Documents/8–
15%20Leading%20Change%20EPG–Final.pdf (15.12.2015). 

Balogun, Julija, Veronica Hope Hailey, Gerry Johnson in Kevan Scholes. 2008. Exploring 

Strategic Change. 3rd ed. Prentice Hall.  

Balogun, Julija in Gerry Johnson. 2004. Organisational restructuring and middle manager 

sensemaking. Accademy of Management Journal, (47) 4: 523–549.  

Balogun, Julija. 2007. The practice of organisational restructuring: from design to reality. 

European Management Journal, 25 (2): 81–91. 

Barr, Pamela S., J.L. Stimpert in Anne S. Huff. 1992. Cognitive change, strategic action and 

organisational renewal. Strategic Management Journal, (13) Special issue: 15–36. 

Barratt, Pough Llandis, Susanne Bahn in Elsie Gakere. 2011. Managers as change agents. 

Implications for human resources managers engaging with cultural change. Journal of 

Organizational Change Management, 26 (4): 748–764. 

Bass, Bernard M. 1990a. From transactional to transformational leadership: learning to share 

vision. Organisational Dynamics, 18 (3):19–31. 

 



 

98 

Battilana, Julie, Bernard Leca in Eva Boxenbaum. 2009. How actors change institutions: 

towards a theory of institutional entrepreneurship. Academy of Management Annals, 3 (1): 65–
107.  

Battilana, Julie in Tiziana Cascario. 2012. Change Agents, Networks, and Institutions: A 

contingecy Theory of Organisational Change. Academy of Management Journal, 55 (2): 2–34. 

Beckhard, Richard in Rubin Harris. 1979. Organizational Transitions: Managing Complex 

Change. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.. 

Behling, O. in J. McFillen. 1996. Syncretial model of charismaticleadership/transformational 

leadership. Group and organisational Management, 12 (2): 163–191. 

Belasco, James. 1990. Teaching an elephant how to dance: Empowering Change in your 

organization. New York: Crown.  

Bennis, Warren. 1993. Change agents. Executive Excellence, 10: 9. 

Beer, Michael in Nitin Nohria. 2000. Breaking the Code of Change. Boston: Harvard Business 

School Press. 

Black, Stewart J. in Lyman W. Porter. 1999. Management – Meeting New Challanges. Upper 

Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 

Blackman, Deborah, Jeannie O’Flynn in Lhawang Ugyel. 2013. A Diagnostic Tool for 

Assessing Organisational Readiness for Complex Change. 

Https://www.anzsog.edu.au/media/upload/publication/131_Flynn–and–Ugyel–Diagnostic–
Tool–ANZAM–2013.pdf (25.2.2016).  

Blumenthal, Barbara in Philippe Haspeslagh. 1994. Toward a definition of corporate 

transformation. Sloan Management Review, 35 (3):101–106. 

Boeker, Warren. 1997. Strategic change: the influence of managerial characteristics and 

organisational growth. Academy of Management Journal, 40 (1):152–170. 

Bordia, Prashant, Elizabeth Hobman, Elizabeth Jones, Cindy Gallois in Victor J. Callan. 2004. 

Uncertainty during organizational change: types, consequences, and management strategies. 

Journal of business and psychology, 18 (4): 507–532. 

Bouckenhoogh, Dave, Geert Devos in Herman Van Den Broeck. 2009. Organisational Change 

Questionnaire – Climate of Change, Processes, and Readiness: Development of a New 

Instrument. The Journal of Pshychology, 143 (6): 559–599. 

Bovey, Wayne H. in Andrew Hede. 2001. Resistance to organisational change: the role of 

defence mechanisms. Journal of managerial Psychology,  16 (7): 534–548. 

Bower, Joseph L. 1970. Managing the Resource Allocation Process. Boston, MA: Harvard 

Business School. 

Bridges, William. 1986. Managing Organizational transitions. Organizational Dynamics, 15: 

24–33. 

Bridges, William. 2003. Managing transitions. London: Nicholas Brealey.  

Brown A. in E. Weiner. 1984. How to make your ability to cope with change an effective tool 

for survival. Management Review, April: 9–15. 

Brown, Thimothy A. (2006) Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. New York: 

Guilford press. 



 

99 

Burgelman, Robert A. 1983. A model of the interaction of strategic behaviour, corporate 

context and the concept of strategy. Academy of Management Review, 8: 61–70. 

Burgelman, Robert A. 1983a. Corporate entrepreneurship and strategic management: Insights 

from a process study. Management Science, 7 (29): 1349–1364.  

Burke W. Warner. Managing Change Questionar. Http: www.ebacs.net/pdf/managing/12.pdf. 

(15.12.2015). 

Burke, Warner W. in Georg H. Litwin. 1992. A casual model of organizational performance 

and change. Journal of Management, 18:523–545.  

Bryman, Alan E. 1992. Charisma and Leadership in Organizations. London, Sage.  

Caldwell, Raymond. 2003. Change leaders and change managers: different or complementary? 

Leadership & Organizational Development Journal,  24 (5): 285–293.  

Cameron, Esther in Mike Green. 2009. Making sense of Change Management: a complete guide 

to the models, tools and techiques of organisational change. 2nd. ed. Kogan Page. 

Cascio, Wayne F. 1993. Downsizing: what we know, what we have learned. Academy of 

Management Executive, 7: 94–104.  

Chia, Robert. 1999. A 'rhizomic' model of organizational change and transformation: 

Perspectives from anmetaphysics of change. British Journal of Management, 10:209–277. 

Child, John in Chris Smith. 1987. The context and process of organizational transformation – 

Cadbury Limited in its sector. Journal od Management Studies, 24 (6): 565–593.  

Chrusciel, Donald. 2007. What motiavtes the significant/strategic change champion(s)? Journal 

of Organizational Change Management, 21 (2):148–159. 

Church, Allan H., W. Warner Burke Associates, Wes Siegal, Miriam Javitch in Janine 

Waclawski. 1996. Managing organizational change: what you don’t know might hurt you. 
Career Development International, (l) 2: 25 – 30.  

Clardy, A. 1997. Studying your workforce: Applied research methods and tools for the training 

and development practitioner. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage. 

Coghlan, David. 1993. A person–centered approach to dealing with resistance to change. 

Leadership and Organization Development Journal, 14 (4): 10–14. 

Dalziel, Murray M. in Stephen C. Schnoover. 1988. Changing Ways: A Practical Tool for 

Implementing Change Within Organizations. New York, American Management Association.  

Deeg Jurgen. 2007. Organizational discontinuity: Evolutionary, revolutionary and re–
evolutionary change. Https: //www.fernuni–
hagen.de/weibler/download/organizational_discontinuity_full_paper.pdf. (3.3.2016). 

Devanna, Marry A. in Noel M. Tichy. 1986. The transformational leader. Trainning and 

development Journal, 40 (7): 27–32. 

DeVellis, Robert F. 2003. Scale development: theory and applications. Thousand Oaks, 

London, New Delhi: Sage.  

Dubrovski, Drago. 1998. Krizni management in prestrukturiranje podjetja. Koper, Visoka šola 
za management: Tiskarna Stražar.  

Dunphy, Dexter in Doug Stace. 1993. The strategic management of corporate change. Human 

Relations, 10 (1): 905–913. 

Field, Andy. 2013. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. London: Sage. 



 

100 

Forisha–Kovach, Barbara. 1984. The Flexible Organization: A Unique New System for 

Organizational Effectiveness and Success. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice–Hall. 

Floyd, Steven W. in Bill Wooldridge. 1992. Middle management involvement in strategy and 

its association with strategic type: a research note. Strategic Management Journal, 13: 153–
167. 

Floyd, Steven W. in Bill Wooldridge. 1997. Middle management's strategic influence and 

organizational performance. Journal of Management Studies, 34 (3): 445–485.  

Ford, Jeffry D., Laurie W. Ford in Angelo D'Amelio. 2008. Resistance to change: the rest of 

the story. Academy of Management Review, 33 (2): 362–377. 

French, Erica. 1996. Individual change transition: moving in circles can be good for you. 

Ledearship & Organization Development Journal,  17 (7): 22–28.  

French, Wendell L., Cecil H. Bell in Robert A. Zawacki. 2000. Organizational development 

and transformation: managing effective change. 5th ed. Singapore: McGraw–Hill Higher 

Education.  

Fugate, Mel, Angelo J. Kinicki in Gregory E. Prussia. 2008. Employee coping with 

organizational change: an examination of alternative theoretical perspectives and models. 

Personnel psychology, 61: 1–36. 

Galpin, Timothy. 1996. The human side of change: A practical guide to organization redesign. 

San Francisco: Jossey–Bass. 

Garvin David. 2000. Learning in action: A Guode to Putting the Learning Organization to 

Work. Boston, Harward Business School Press, Boston. 

George, Jeniffer M. in Gareth R. Jones. 2001. Towards a process model of individual change 

in Organizations. Human Relations, 18: 21–32.  

Ghoshal, Sumantra in Christopher A. Bartlett. 1996. Rebuilding behavioral context: a blueprint 

for corporate renewal. Sloan Management Review, 37 (1): 23–36. 

Gilmore, T, G. Shea in M. Useem. 1997. Side effects of corporate cultural transformations. 

Journal of Applied Behavioral Science, 33: 174–189. 

Ginsberg, Ari in Eric Abrahamson. 1991. Champions of change and strategic shifts: the role of 

internal and external change agents. Journal of Management Studies, 28 (2): 1973–1990. 

Goleman Daniel. 1998. Working with Emotional Intelligence. London: Bloomsburry.  

Goodstein, Leonard D. in Warner W. Burke. 1991. Creating successful organization change. 

Organizational Dynamics, 19 (4): 5–17. 

Greenwood, Royston in C.R. Hinings. 1996. Understanding Radical Organisational Change: 

Bringing Together the Old and the New Institutionalism. Academy of Management Review, 21 

(4): 1022–1054. 

Greiner, Larry E. 1972. Evolution and revolution as organizations grow. Harward Business 

Review, July/August: 37–46. 

Guth, William D. in Ian C. MacMillan. 1986. Strategy implementation versus middle 

management self–interest. Strategic Management Studies, 40 (1): 3–22.  

Hogg–Hartman, E.M. 1988. Why is change so hard for people to accept? The Office, 08 (12): 

122.  



 

101 

Holt, Daniel T., Achilles A. Armenakis, Stanely G. Harris in Hubert S. Field. 2007. Toward a 

comprehensive definition of readiness for change: A review of research and instrumentation. V 

Research in organizational change and development. Ur. William A. Pasmore in Richard M. 

Woodman (289–336). Oxford, England: Elsevier. 

Holt, Daniel T., Achilles A. Armenakis, Stanely G. Harris in Hubert S. Field. 2007a. Readiness 

for Organitational Change: The systematic Development of a Scale. V The Journal od applied 

behavioral science, 43 (2): 232 – 255. 

Holt, Daniel T., Achilles A. Armenakis, Stanely G. Harris in Hubert S. Field. 2007a. Readiness 

for organizational change: The systematic development of scale. Journal of Applied 

Behavioural Science, 43: 232 –255.  

Howell, Jane M. in Christopher A. Higgins. 1990. Champions of change: identifying, 

understanding and supporting champions of technological innovation. Organisational 

Dynamics, 19 (1): 40–57. 

Hrebiniak, Lawrence G. 1984. Implementing Strategy. New York: Macmillan.  

Hrebiniak, Lawrence G. 2012. Making strategy work. Leading Effective Execution on Change. 

2nd ed. Pearson Education, Inc. 

Hui, Chun in Cynthia Lee. 2000. Moderating effects of organization–based self–esteem on 

organizational uncertainty: Employee response relationships. Journal of Management, 26 (2): 

215–232. 

Humphrey J.W.. 1982. Adapting to Change. Canadian Banker, February: 14–16.  

Hunt, Richard E. in Marilyn K. Rigby. 1984. Easing the pain of change. Management Review, 

73 (9): 41–50. 

Huy, Quy N. 2002. Emotional balancing of organizational continuity and radical change: the 

Contribution of middle managers. Administrative Science Quaterly, 47: 31–49.  

Jacobs, Jan A. 1995. The Winners know how to change – do you? Hospital Materiel 

Management Quaterly. (16) 4: 18–24. 

Jansen, Karen J. 2000. The emerging dynamics of change: resistance, readiness, and 

momentum. Human Resources Planning, 23 (2): 53–55. 

Jick, Todd D.. 1991. Implmenting change. Boston: Harward Business School Press.  

Jocou, Pierre in Lucas Frederic. 1995. V Vrtincu sprememb, Drugačno vodenje; celovito 

obvladovanje kakovosti. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Johnnie, Daniel. 2012. Sampling Essentials: Practical Guidelines for Making Sampling 

Choices. Sage Publications Inc. 

Johnson, Gerry, Kevan Scholes in Richard Whittington. 2008. Exploring corporate strategy. 

Text and Cases. 8th.ed. Essex: Pearson Education Limited. 

Jones, E.E. 1984. Training for changes: Guidelines for the new practitioner. Training and 

Development Journal, 38, October: 73–75. 

Judson, Arnold S. 1991. Changing behavior in organizations: Minimizing resistance to change. 

Cambridge, MA: Basil Blackwell. 

Kanter, Rosabeth Moss. 1983. The Change Masters. New York: Basic Books. 

Keck, Sara L. in Michael.L. Tushman. 1993. Environmental and organizational context and 

executive team structure. Academy of Management Journal, 36 (6): 1314–1344. 



 

102 

Kegan, Robert in Lisa Laskow Lahey. 2001. The real Reason People Won't Change. V Harvard 

Business Review on Change. Harvard Business School Press.  

Kirschenbaum, Howard in Valerie Land Henderson. 1990. The Carl Rogers Reader. Constable, 

London 

Kotter, John P. 1995. Leading Change – Why transformation Efforts Fail. V Harvard Business 

Review on Change. Harvard Business School Press.  

Kotter, John P. 1996. Leading Change. Harvard Business School Press. 

Kotter, John P. in Dan S. Cohen. 2003. Srce sprememb – resnične zgodbe o tem, kako ljudje 

spreminjajo svoje organizacije. Ljubljana: GV Založba.  

Kotter, John P. in  Leonard A. Schlesinger. 2008. Choosing strategies for change. Harvard 

Business Review, 86 (7/8): 130–139. 

Kovač, Bogomir. 2002. Novi izzivi managementa in slovenski managerji. V Management: nova 

znanja za uspeh, ur. Stane Možina, 738–772.  Radovljica, Didakta. 

Kovač, Jure, Jürgen Mühlbacher in Georg Kodydek. 2012. Management sprememb. Kranj: 

Moderna organizacija v okviru Fakultete za organizacijske vede, Saje. 

Kubler–Ross, Elisabeth. 1969. On death and dying. New York: Macmillan. 

Kumar, Ravi R. in T.J. Kamalanabhan. 2005. The role of personality factors in coping with 

organisational change. The International Journal of Organizational Analysis, 13 (2): 175–192. 

Kuyvenhoven, Rosalie in Christian W. Buss. 2011. A normative view of the role of middle 

management in the implementation of strategic schange. Journal of Management and 

Marketing research, 8: 1–14. 

Kyle, Neil. 1993. Staying with the flow of change. Journal for Quality and Participation, (26)4: 

34–42. 

London, Manuel. (1988), Change Agents: New Roles and Innovations Strategies for Human 

Resource Professionals. San Francisco, CA.: Jossey–Bass,  

Lazarus, Richard S. in Raymond Launier. 1978. Stress–related transactions between person and 

environment. V Perspectives in international psychology, Ur. Pervin L.A. in M. Lewis, 189–
217. New York: Plenum. 

Leana, Carrie R. in Bruce Barry. 2000. Stability and change as simultaneous experiances in 

organizational life. Academy of Management Review, 25 (4):753–759. 

Levy, Amir. 1986. Second–order planned change: definition and conceptualization. 

Organizational Dynamics, 15 (1): 5–20. 

Lewin, Kurt. 1951. Field Theory in Social Science. New York: Harper in Row. 

Lipman–Blumen, Jean. 1992. Connective leadership. Oxford University Press. 

Lippitt, Gordon L., Langseth Petter in Mossop Jack. 1985. Implementing Organizational 

Change: Practical Guide to Managing Change Efforts. San Francisco: Jossey–Bass Publishers. 

Lippitt, Ronald, Jeanne Watson in Bruce Westley. 1958. The Dynamics of Planned Change. 

New York: Harcourt, Brace and World.  

Luban Plozza, Boris, Ugo Pozzi, Dušan Žagar in Erich From. 1994. V sožitju s stresom. 

Ljubljana: Državna založba Slovenije.  



 

103 

Lunenburg, Fred C.. 2010. Managing Change: The Role of the Change Agent. International 

Journal of Management, Business, and Administration, 13 (1): 1–5.  

Lynn G in J.B. Lynn. 1984. Seven keys to successful change management. Supervisory 

Management. 29, November: 30–37.  

Marshak, R.J. 1993. Managing the metaphors of change. Organizational Dynamics, 25 (4): 44–
56. 

Maurer, Rick.1996. Using resistance to built support for change. The Journal of Quality and 

Participation, 19 (3): 56–66. 

Maurer, Rick. 1997. Transformation resistance. HR Focus, 74 (10): 9–10. 

McHugh, Marie. 1997. The stress factor: Another item for the change management agenda? 

Journal of Organizational Change Management, 10: 345–362. 

Mento, J. Anthony, Raymond M. Jones in Walter Dirdorfer. 2002. A Change managemenet 

process: Grounded in both theory and practice. Journal of Change Management, 3 (1): 45–59. 

Mezias, Stephen J. in Marry Ann Glynn. 1993. The three faces of corporate renewal: institution, 

revolution, and evolution. Strategic Management Journal, 14: 77–101. 

Milliken, Frances J. 1987. Three types of perceived uncertainty about the environment: State, 

effect, and response uncertainty. Academy of Management Review, 12 (1): 133–143. 

Mintzberg, Henry. 1983. Structuring in Fives: Designing Effective Organisations. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Model odličnosti EFQM. 2013. Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo: Urad za meroslovje. 

Mossholder, Kevin W., Randall P. Settoon, Stanley G. Harris in Achilles A. Armenakis. 1995. 

Measuring Emotion in Open–ended Survey Responses: An Application of Textual Data 

Analysis. Journal of Management, 21: 335–355. 

Myers, K. in M. Robbins. 1991. 10 rules for Change. Executive Excellence, 8 (5): 9–10. 

Nadler, David A.. 1981. Managing organisational change: an integrative perspective. The 

Journal of Applied Behavioural Science, 17 (2): 191–211. 

Nadler, David A. in Michael L. Tushman. 1989. Organisational frame bending: principles for 

managing reorientation. Academy of management Executive, 3: 192–204.  

Nadler, David A. in Michael L. Tushman. 1997. Competing by Design: The power of 

Organisational architecture. Oxford University Press. New York. 

Nelson, Adrian, Cary L. Cooper in Paul R. Jackson. 1995. Uncertainty amidst change: The 

impact of privatization on employee job satisfaction and well–being. Journal of Occupational 

and Organizational Psychology, 68: 57–71. 

Neuman, Lawerence W. 2006. Social research methods: Qualitative and quantitative 

approaches. Boston: Pearson. 

Nonaka, Ikuiro. 1988. Toward middle–up–down management: accelerating information 

creation. Sloan Management Review, Spring: 9–18.  

Nutt, Paul C. 1987. Idetifying and appraising how managers install strategy. Strategic 

Management Journal, 6: 257–272. 

O'Neill, Alan: Change agent. Https://www.alan–oneill.com/  (15.10.2015). 



 

104 

O'Neill, Mary Beth. 2000. Executive coaching with Backbone and Heart. Jossey–Bass, San 

Francisco, CA. 

Pascal, Richard. 1990. Manging on the Edge. London: Penguin.  

Pollard, Tessa M. 2001. Changes in mental well–being, blood pressure and total cholesterol 

levels during workplace reorganization: The impact of uncertainty. Work & Stress, 15 (1): 14–
28. 

Prado del Val, Manuela in Clara Martinez Fuentes. 2003. Resistance to change: a literature 

review and empirical study. Management Decision, 41 (2): 148–155. 

Robins, P. Stephen. 1998. Organizational Behavior: concepts, controversies, applications. 

8th.ed. Upper Saddle River (N.J.): Prentice–Hall International. 

Robins, P. Stephen in Timothy A. Judge. 2013. Organisational behaviour. 15th. ed. Englewood 

Cliffs. Prentice–Hall. 576–595, 640–642.  

Rouleau, Linda in Julija Balogun. 2011. Middle managers, Strategic Sensemaking and 

Discursive Competence. Journal of Management Studies, 48 (5): 953–983.  

Rozman, Rudi, Kovač Jure in Franc Koletnik. 1993. Management. Ljubljana: Gospodarski 

Vestnik.  

Rozman, Rudi. 2000. Analiza in oblikovanje organizacije. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Rumelt Richard P.. 1995. Inertia and tranformation. V Resource based and Evolutionary 

Theories of the Firm, ur. Cyinthia A. Montgomery, 101–132. Kulwer Academic Publishers, 

MA.  

Sagie, Abraham, Dov Elizur in Meni Kowalsky. 1990. Effect of participation in strategie and 

tactical decisions on acceptance of planned change. The Journal of Psychology, 130 (4): 459–
465. 

Sagie, Abraham, Dov Elizur in Meni Kowalsky. 1995. Desicion type, participative decision 

making (PDM) and organizational behaviour: An experimental simulation. Human 

Performance, 8 (2): 81–94. 

Sargent, A.G. in N.K. Schlossberg. 1988. Managing adult transitions. Training and 

Development Journal, (42) December: 58–60. 

Sashkin Marshal in Warner W. Burke. 1987. Organization development in the 1980's. Journal 

of Management, 13: 393–417.  

Sayles, Leonard R. 1993. The working leader. New York: The Free Press. 

Schein, Edgar. 1969. Process Consultation: Its role in Organization development. Adison 

Wesley Publishing Company Reading, MA. 

Scott, Cynthia D. in Dennis T. Jaffe. 1988. Survive and thrive in times of change. Training and 

Development Journal, 42: 25–27.  

Schweiger, David M. in Angelo S. Denisi. 1991. Communication with employees following a 

merger: A longitudinal field experiment. Academy of Management Journal, 34 (1): 110–135. 

Senge Peter. 1993. The Fifth Discipline. London: Century Business. 

Senge, Peter A. Kleiner, C. Roberts, R. Ross, G. Roth in B. Smith. 1999. The Dance of Change. 

London: Nicholas Brealey.  

Simon, Neil J. 1996. Meeting the challenge of change: The issue of readiness. Competitive 

Intelligence Review, 7 (2): 86–88. 



 

105 

Sonnenberg, Kirsten F. 1991. Cultivating creativity. Executive Excellence, 8 (8):13–14.  

Spiro, Jody. 2011. From Leading Change Step–by–Step: Tactics, Tools, and Tales by Jody 

Spiro. John Wiley & Sons, Inc.  

Strebel, Paul. 1993. Why Do Employees Resist Change? Harvard Business Review on Change. 

Harvard Business School Press.  

Steinburg, Craig. 1992. Taking charge of change. Training and Development, 46 (3): 26–32. 

Stephenson B.Y. 1984. Managing systems change hinges on the human element. Data 

Management, 22, September: 10–17.  

Stewart Thomas A. 1994. Rate your readiness for change. Fortune, 129: 106–110.  

Tavčar, Mitja. 2002. Management spreminjanja. V Management: nova znanja za uspeh, ur. 

Stane Možina, 738–772.  Radovljica, Didakta. 

Taylor, Shelly E. in Jonathon D. Brown. 1988. Illusion and well–being: A social psychological 

perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103: 193–210.  

Tierney, Pamela. 1999. Work relations as a precursor to a pshychological climate for change: 

The role of work group supervisors and peers. Journal of Organizational Change Management, 

12: 120–133. 

Tschirky, Hugo. 2011. Managing innovation–driven companies: Approaches in practice. New 

York, NY: Palgrave Macmillan. 

Ulrich, Dave. 1997. Human Resources Champions: The Next Agenda for Adding Value and 

Delivering Results. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

Tuominen, Kari. 2000. Practical Strategies for Competitive Advantage. Milwaukee, 

Winsconsin: ASQ Quality Press. 

Vila, Antun. 2000. Organizacija v postmoderni družbi. Kranj: Moderna organizacija.  

Vizjak, Andrej. 1994. Spremembe v organizacijah. V Management, ur. Stane Možina, 851–
866. Radovljica: Didakta. 

Vizjak, Andrej. 2003. Da organizacija ne postane birokracija. Manager, 9: 52–54.  

Vodeb, Hana in Nina Kristl 2013. Analiza rezultatov raziskave o ozaveščenosti slovenskih 
podjetij o upravljanju s spremembami. V Dobre prakse in strategije za upravljanje s 

spremembami, Ur. Freund Sebastjan. Združenje delodajalcev Slovenije. 

Vogt, Paul W., Dianne C. Gardner in Lynne M. Haeffele. 2012. When to use what research 

design. New York: Guilford. 

Vukovič, Goran in Gozdana Miglič. 2006. Metode usposabljanja kadrov. Kranj: Moderna 

organizacija.  

Wahlstedt, K in C. Edling. 1997. Organisational changes at the postal sorting terminal: Their 

effects upon work satisfaction pshichosomatic complaints and sick leave. Work & Stess, 11: 

279–291. 

Wanda, J.W.I Orlikowski in J.D. Hoffman. 1997. An improvisational model of change  

management: the case Groupware Technologies. Sloan Management Review, Januar.  

Watson Goodwin. 1969. Resistance to Change. V The Planning Change, ur. Bennis, 

Warren,Kenneth Benne in Robert Chin, 2nd.Ed. Holt, Reinhart and Wilson, New York, NY.  

Watson, Tony in Pauline Harris. 1999. The Emergent Manager. Sage. London. 



 

106 

Wendell L. French in Cecil H. Bell. 1995. Organizational development: Behavioral Science 

Interventions for Organizational Improvemenet. 5th.ed. New York: Prentice Hall.  

Wissema A. Johan. 2001: Offensive change management with the step–by–step method. 

Journal of Change Management, 1 (4): 233–343.  

Wooldridge, Bill in Steven W. Floyd. 1990. The Strategy process, middle management 

involvement, and organizational performance. Strategic Management Journal, 11 (3): 231–241. 

Zaltman, Gerald in Robert Duncan.1977. Strategies for Planned Change. New York: John 

Wiley&Sons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 

PRILOGE 

 

Priloga 1 Dopis organizacijam za posredovanje dostopa do vprašalnika vodjem 

Priloga 2 Vprašalnik Organizacijske spremembe 

Priloga 3 Preglednice analize 





109 

 





Priloga 1 

 

Spoštovani, 

Za potrebe magistrske naloge, ki se ukvarja s  procesom upravljanja sprememb, želim s pomočjo 

vprašalnika pridobiti vpogled v prakse, vključenost in izzive, ki jih imajo podjetja pri soočanju s 

spremembami. Verjamem, da je področje še kako aktualno tudi za HR prakso, saj  lahko s pripravo 

ukrepov pomembno prispevamo k odpravljanju negativnih vidikov sprememb. Verjamem, da bodo tudi 

odlična informacija za vaše delo. 

Vprašalnik je namenjen: 

· Srednjemu managementu, direktorjem/vodjem področij, programov, oddelkov 

· Projektnim vodjem 

· Obratovodjem, delovodjem  

· Strokovnim osebam, ki so vključene v projekte sprememb 

S tem dopisom se obračam na Vas za pomoč pri posredovanju dostopa do vprašalnika vodjem v vaši 

organizaciji. Vsekakor pa vabim tudi vas, da vprašalnik izpolnite tudi vi. 

Povezava do raziskave: https://www.1ka.si/a/81062 

Vabimo vas, da si link kopirate v vaš brskalnik. Za vstop in odgovarjanje ne potrebujete gesla ali 

uporabniškega imena. Zaupnost in varovanje podatkov je vodilo pri izvedbi raziskave. Vsi podatki bodo 

analizirani in prikazani kot statistični agregati, zaradi česar je prepoznavnost posameznega podjetja 

izključena. 

Navodila za izpolnjevanje vprašalnika: 

Izpolnjevanje vprašalnika je preprosto in enostavno. Pri vnosu povezave v vaš brskalnik vas bo sama 

raziskava vodila od vprašanja do vprašanja in nakazovala, kaj je potrebno izpolniti. Čeprav so nastavitve 

takšne, da vas predhodno vprašanje spusti naprej, vas prosimo, da izpolnite vsa vprašanja.  

V kolikor naletite na tehnične težave pri izpolnjevanju, se prosim obrnite name. Za vse morebitne odkrite 

napake se vam vnaprej opravičujem.  

Za sodelovanje in pripravljenost se Vam najlepše zahvaljujem! 

Alenka Brod 

 

 





Priloga 2 

 

 Vprašalnik  

Organizacijske spremembe 

Q1 - Organizacije se soočajo z različnimi spremembami. S katerimi od spodaj navedenih sprememb, ste se v obdobju 

zadnjih 5 let, soočali v Vaši organizaciji? 

 Da Ne Ne vem 

Reorganizacija - sprememba obstoječe organizacije v 
podjetju in racionalizacija celotnega poslovnega sistema.    

Prestrukturiranje - ukinjanje in postavljanje oddelkov, 

zmanjševanje organizacijskih ravni, spreminjanje hierarhij.     

Združitev - nakup ali spojitev z drugo organizacijo.    
Menjava vodstva.    
Vstop na nove trge.    
Optimiranje poslovnih procesov - izboljšanje ali 
sprememba zaporedja oziroma integracija storitev izbranih 

poslovnih dejavnosti.  
   

Optimiranje poslovnih dejavnosti -  nove metode oz. boljša 
sistemska podpora za racionalizacijo posameznih poslovnih 

dejavnosti. 
   

Sprememba lastništva.    
Sprememba vizije, strategije, vrednot.    
Spremembe v načinih izvajanja dela, navodilih, usmeritvah.    
Spremembe tehnologije/tehnoloških postopkov.    

Q2 - Kaj pa z naslednjimi spremembami? S katerimi ste soočali v zadnjih 5 letih? 

 Da Ne Ne vem 

Odpuščanje večjega števila zaposlenih.    
Zaposlovanje večjega obsega novih sodelavcev.    
Inoviranje - razvoj novih produktov ali storitev.    
Prenova ali uvajanje informacijskih sistemov (upravljanje 

delovnih procesov, pisarniški inf. sistem, kadrovski 
informacijski sistem ...). 

   

Uvajanje standardov kakovosti (družina ISO standardov, 
EFQM, BS OHSAS, EN, ISO/TS, HACCP,  PAS...).    

Spremembe notranjih pravilnikov (nagrajevanje, 

sistemizacija, ....)    

Povečan obseg usposabljanja zaposlenih.    
Ciljno vodenje.    
Drugo: Kaj?    

Q3 - Vzroki za spremembe so lahko zelo različni. Kateri so po vašem mnenju razlogi, da so se začele odvijati spremembe 
v Vaši organizaciji? Za vsak razlog ocenite, v kolikšni meri je prispeval k spremembam v vaši organizaciji.   
 

 V nikakršni 
meri 

V manjši 
meri 

V srednji 

meri 

V veliki meri Ne vem 

Pritisk konkurence      
Spremenjena pričakovanja kupcev /odjemalcev      
Tehnološki razvoj v panogi      
Novi materiali      
Demografske spremembe      
Zakonodaja      
Spremenjeni pogoji poslovanja      
Slabo finančno poslovanje      
Predlogi s strani zaposlenih      
Predlogi s strani vodstva      
Spremenjena pričakovanja lastnikov      
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 V nikakršni 
meri 

V manjši 
meri 

V srednji 

meri 

V veliki meri Ne vem 

Investicije v novo opremo/tehnologijo      
Nova znanja/spoznanja na strokovnem področju      
Drugo: Kaj?      

 

Q4 - Kako ocenjujete uspešnost izvajanja sprememb v Vaši organizaciji? Odgovorite na lestvici od 1-sploh se ne 

strinjam do 5-popolnoma se strinjam. 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti se ne 

strinjam niti 

se strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam 

Spremembe v naši organizaciji se izvajajo dobro.      
Spremembe v naši organizaciji prispevajo k boljšim 
poslovnim rezultatom.      

Način uvajanja sprememb je nepremišljen in slabo 
načrtovan.      

V načrtovanje so vključeni ljudje, ki dobro poznajo 
področje sprememb.      

V načrtovanje sprememb so vključeni tudi drugi deležniki 
(kupci, dobavitelji, sindikat...).      

Zaradi uvedenih sprememb se izboljšuje položaj naše 
organizacije na trgu.      

Kupci/odjemalci se negativno odzivajo na spremembe, ki 

jih uvedemo.      

Zaposleni so zadovoljni s spremembami, ki so bile uvedene.      
Vsebina sprememb je premišljena in ustrezna.       

Q5 - Sledi nekaj trditev, ki se nanašajo na komunikacijo, ki spremljajo uvajanje sprememb v organizacijo. Odgovorite 
prosim, v kolikšni meri spodnje trditve držijo za Vašo organizacijo. Odgovorite na lestvici od 1 - sploh ne drži  do 5 - 

popolnoma drži. 
 Sploh ne drži Redko drži Niti ne drži, 

niti drži 
Večinoma 

drži 
Popolnoma 

drži 
Redno sem obveščen(a) o tem, kako potekajo spremembe.      
Informacije o spremembah nas dosežejo predvsem kot 

govorice.      

V zadostni meri smo obveščeni o poteku sprememb.      
Vsi oddelki so seznanjeni z odločitvami vrhnjega 
managementa glede sprememb.      

V naši organizaciji obstaja učinkovita dvosmerna 
komunikacija med oddelki in vrhnjim vodstvom.      

Vrhnje vodstvo (uprava, direktor/ica) jasno predstavlja 

razloge in potrebe za spremembe v organizaciji.       

Pravočasno smo obveščeni o poteku sprememb.      

Q6 - Sledi nekaj trditev, ki se nanašajo na možnost sodelovanja pri uvajanju sprememb v organizacijo. Odgovorite 

prosim, v kolikšni meri spodnje trditve držijo za Vašo organizacijo. Odgovorite na lestvici od 1 - sploh ne drži  do 5 - 

popolnoma drži.  
 Sploh ne drži Redko drži Niti ne drži, 

niti drži 
Večinoma 

drži 
Popolnoma 

drži 
Tisti, ki bodo vpeljevali spremembe lahko sodelujejo pri 

oblikovanju/pripravi predlogov.      

Odločitve v zvezi z spremembami dela se sprejemajo po 
posvetovanju s skupinami, na katere vplivajo.      

Moj nadrejeni upošteva pripombe zaposlenih, ki se nanašajo 
na uvajanje sprememb.      

Zaposleni v naši organizaciji lahko sprožijo teme za 
razpravo ob spremembah.       

V našem oddelku imamo dovolj časa, da se posvetujemo o 
spremembah.       

V naši organizaciji lahko opozarjamo na zastarele, 

nefunkcionalne predpise, načine dela ali druge vsebine.      

Pri izvajanju sprememb zaposleni nimajo veliko možnosti 
za posredovanje idej, predlogov.      
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 Sploh ne drži Redko drži Niti ne drži, 
niti drži 

Večinoma 
drži 

Popolnoma 

drži 
Moj neposredno nadrejeni v zadostni meri vključuje 
sodelavce v izvajanje sprememb.      

V naši organizaciji se o spremembah vedno razpravlja s 
ključnimi osebami, na katere bodo spremembe najbolj 
vplivale. 

     

 

Q7 - Naslednji sklop vprašanj se nanaša na vlogo vodstva in vodij v procesu sprememb. Prosimo Vas, da opredelite, 

koliko posamezne trditve veljajo v vaši organizaciji. 
 Sploh ne drži Redko drži Niti ne drži, 

niti drži 
Večinoma 

drži 
Popolnoma 

drži 
Naše vodstvo ima jasno zastavljeno vizijo prihodnosti 
organizacije.      

Naše vodstvo je aktivno vključeno v uvajanje sprememb.      
Vodstvo podjetja brezpogojno podpira sprejete spremembe.      
Moj nadrejeni posveti dovolj pozornosti posledicam, ki bi 

jih lahko povzročile spremembe zaposlenim.      

Moj nadrejeni poskrbi, da imamo zadostno znanje za 

izvajanje sprememb.      

Moj nadrejeni težko prilagaja način vodenja, glede na 
uvedene spremembe.      

Moj nadrejeni mi ne nudi zadostne podpore pri iskanju 

rešitev za nastale težave v času uvajanja sprememb.      

Moj nadrejeni se lahko vživi v situacijo, s katero se soočam 
ob spremembah.      

Moj nadrejeni me spodbuja k vpeljavi novih načinov 
izvajanja aktivnosti.      

Vodstvo podjetja dosledno izvaja politiko sprememb v vseh 

oddelkih.      

Vodstvo naše organizacije izpolnjuje svoje obljube.      

Q8 - Sledi sklop vprašanj, ki se nanaša na vlogo zaposlenih procesu sprememb. Prosimo Vas, da opredelite, koliko 
posamezne trditve držijo za Vašo organizacijo. 

 Sploh ne drži Redko drži Niti ne drži, 
niti drži 

Večinoma 
drži 

Popolnoma 

drži 
Zaposlenim v naši organizaciji  se praviloma onemogoči, da 
izkoristijo svoje prednosti.      

Če naredim napake, jih moj neposredno nadrejeni uporabi 
proti meni.      

V naši organizaciji igra moč med oddelki pomembno vlogo.      
V naši organizaciji je favoriziranje oseb pogost način za 
doseganje nečesa.      

Q9 - Vodje v procesih sprememb izvajate različne naloge in vloge. Zanima nas, kako pogosto izvajate spodaj navedene 
aktivnosti. 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Redno 

Pojasnjujem in razlagam vzroke za uvedbo novosti, 

sprememb.      

Ocenjujem pripravljenost/podporo za spremembe med 

sodelavci.      

Prepoznavam priložnosti za spremembe v naši organizaciji.      
Dajem predloge za spremembe vrhnjemu vodstvu.      
Spodbujam neformalne pogovore in izmenjavo informacij.      
Prilagajam organizacijska navodila za izvedbo novih 

aktivnosti.      

Zagotovim čas za preizkušanje spremenjenih načinov dela.      
Spodbujam reševanje problemov v multidisciplinarnih 
skupinah.      

Zagotavljam vire za izvajanje aktivnosti.      
Zbiram informacije o možnih načinih izvedbe spremembe.      
Izvajam aktivnosti, ki so vzpostavljene za izvedbo      
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 Nikoli Redko Občasno Pogosto Redno 

sprememb. 

Q10 - Kako pogosto pa izvajate naslednje aktivnosti.  
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Redno 

Kupcem, dobaviteljem, poslovnim partnerjem posredujem 

informacije o nameravanih spremembah.      

Spremljam učinkovitost sprememb v svojem oddelku.      
Odgovornim posredujem nove informacije, ki lahko 

vplivajo na izvajanje sprememb.      

Spremljam potek izvedbe aktivnosti, ki podpirajo cilje 

sprememb.      

Izvajam aktivnosti, ki so vzpostavljene za izvedbo 

sprememb.      

Določam potrebne aktivnosti/konkretne naloge za oddelek, 

da dosežemo željene cilje sprememb.      

Posameznikom določam naloge, da bodo spremembe 
dosežene.      

Prenašam pričakovanja vrhnjega vodstva glede sprememb 
svojim sodelavcem.      

Spremljam/vrednotim odzive kupcev/poslovnih 

partnerjev/uporabnikov/dobaviteljev.      

Drugo: katere naloge, ki niso bile izpostavljene še opravljate 
v povezavi s spremembami?      

Drugo: katere naloge, ki niso bile izpostavljene še opravljate 
v povezavi s spremembami?      

Q11 - Uspešnost sprememb je pogosto odvisna od sodelovanja v organizaciji. Koliko posamezne trditve držijo za Vašo 
organizacijo. 

 Sploh ne drži Redko drži Niti ne drži, 
niti drži 

Večinoma 
drži 

Popolnoma 

drži 
Lahko se obrnem na svoje podrejene za pomoč.      
V našem oddelku obstaja velika tekmovalnost med 
sodelavci.      

Verjamem, da so vsi moji sodelavci ustrezno usposobljeni.      
Zaupam svojim sodelavcem, da bomo lahko uresničili 
pričakovanja.      

Moj oddelek je zelo dojemljiv za spremembe.      
Vodje si med seboj pomagamo in sodelujemo.      
V naši organizaciji obstaja velika tekmovalnost med 
oddelki.      

Q12 - Ljudje imamo do sprememb različne občutke. Včasih jih hitro sprejmemo, včasih se pojavi odpor. Zanima nas 

Vaš odnos do sprememb. 

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti se ne 

strinjam, niti 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam 

Imam dober občutek glede sprememb, ki se dogajajo v naši 
organizaciji.      

Zelo nerad prilagajam ali vpeljujem spremembe v svoje 

delovno okolje.      

Menim, da bo večina sprememb negativno vplivala na 
stranke, kupce katere oskrbujemo.      

Spremembe bodo prispevale k večjim izboljšavam.        
Večina projektov sprememb, ki naj bi reševali probleme, ne 

bodo imeli pozitivnih učinkov.      

Spremembe bodo vplivale na izboljšanje načinov izvajanja 
dela.      

Spremembe bodo pripomogle k poenostavitvi izvajanja 

dela.      

V pogovorih z drugimi vodji o prihodnosti čutim 
negotovost.      
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 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti se ne 

strinjam, niti 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam 

Težko je napovedati razvoj naše organizacije v prihodnje.      
Položaj naše organizacije na trgu je zaradi sprememb 
nestabilen.      

Uvajanje sprememb v naši organizaciji bo prineslo številne 
novosti.      

Zaradi sprememb se pogosto spreminjajo pravila, navodila, 

usmeritve.      

Zaradi sprememb so pogosti konflikti med oddelki.      

 

Q13 - Kako pa bodo spremembe vplivale na vas?  

 Sploh se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Niti se ne 

strinjam, niti 

strinjam 

Se strinjam Popolnoma 

se strinjam  

Zaradi sprememb se bo/je moje delo precej spremenilo.      
Moja zaposlitev v organizaciji zaradi sprememb ni 

ogrožena.      

Zaradi sprememb bom moral osvojiti nova znanja, veščine.      
Ne vem, kakšno bo moje delovno mesto v prihodnje.      
Zaradi spremembe je/bo naš oddelek na slabšem.      
Rad bi se bolj posvetil procesu sprememb.      
Pripravljen sem znatno prispevati k  temu, da se spremembe 

uresničijo.       

Pripravljen sem vložiti energijo in čas v proces sprememb.      
Spremembo doživljam kot pozitiven proces.      
 

Q14 - Spremembe povzročajo tudi številne negativne posledice. Katere od opisanih oblik so prisotne v vaši organizaciji.  
 Nikoli Redko Občasno Pogosto Zelo pogosto 

Nasprotna dokazovanja      
Očitki      
Grožnje      
Polemike      
Formalizem (pretirano poudarjanje oblike ali predpisov na 

škodo vsebine)      

Nemir      
Govorice      
Prepiri      
Spletke      
Klike (manjše skupine ljudi, ki se hočejo okoristiti, 
uveljaviti na škodo drugih)      

Molk      
Podcenjevanja      
Nepreverjene govorice      
Smešenje      
Neproduktivne razprave      
Pogoste napake      
Utrujenost      
Pasivnost      
Pogoste odsotnosti z dela      
Obolevanja      
Drugo: kaj?      
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Q15 - Prosimo Vas še, da podate iskreno oceno o tem, v kolikšni meri imate razvita naslednja znanja in veščine, povezane 
z upravljanjem sprememb. 

 Niso razvite Nizko razvite Srednje 

razvite 

Dobro 

razvite 

Odlično 
razvite 

Veščine presojanja, ocenjevanja      
Analitične veščine      
Postavljanje in spremljanje ciljev      
Delegiranje, spremljanje in nadzor dela      
Znanja povezana z upravljanjem sprememb (teoretična 
znanja, modeli, pristopi, prakse)      

Coaching, mentorstvo, podpora      
Komunikacijske veščine      
Veščine pogajanja      
Veščine reševanja konfliktov      
Timsko delo in sodelovanje      
Strokovno področje vašega dela      
Znanja o psihologiji in vedenjskih vedah (sociologija, 

pedagogika)      

Veščine motiviranja in spodbujanja      

 

Spol:  
 

 Moški  

 Ženski  
 

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?   
 

 Manj kot srednja šola  

 Srednja šola   

 Višja/visoka šola  

 Magisterij/doktorat  

 

Vnesite število let delovne dobe v letih. Če ne veste točnega števila let, vnesite približek.  
 

  

Pravno organizacijska oblika vaše organizacije.  

 

 d. d.  

 d. o. o.  

 javni zavod  

 k .d .d.  

 d. n. o  

 k. d.  

 Drugo: 

 

Opredelite vaš nivo vodenja.  

 

 Vrhnji nivo (direktorji, član uprave)  

 Srednji nivo (vodje oddelkov, enot, obratov...)  

 Nižji nivo (vodje skupin, projektni vodje, delovodje, izmenovodje)  
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Velikost vaše organizacije.  

 

 Mikro/mala (do 50 zaposlenih)  

 Srednja (50-250 zaposlenih)  

 Velika (nad 250 zaposlenih)  

 

V katero dejavnost se uvršča Vaša organizacija?  

 

 Kmetijstvo, lov, ribištvo  

 Rudarstvo  

 Predelovalna/proizvodna dejavnost  

 Energetika  

 Oskrba z vodo, ravnanje z odpadki  

 Gradbeništvo  

 Trgovina  

 Promet, skladiščenje, transport  

 Gostinstvo, hotelirstvo, turizem  

 Informacijske in komunikacijske dejavnosti  

 Bančništvo, finančne in zavarovalniške dejavnosti  

 Zdravstvo in socialno varstvo  

 Izobraževanje  

 Storitve  

 Drugo: 
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ANALIZE 

 

Preglednica 1:  Demografska struktura proučevanega vzorca 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

SPOL 

1 Moški 110 57,9 57,9 57,9 

2 Ženski 80 42,1 42,1 100,0 

IZOBRAZBA 

1 Srednja šola ali manj 20 10,5 10,5 11 

2 Višja/visoka šola 125 65,8 65,8 76,3 

3 Magisterij/doktorat 45 23,7 23,7 100,0 

NIVO VODENJA 

1 Vrhnji nivo  38 20,0 20,5 20,5 

2 Srednji nivo  116 61,1 62,7 83,2 

3 Nižji nivo  31 16,3 16,8 100,0 

Missing System 5 2,6   

DELOVNA DOBA 

1 do 10 let 16 8,4 8,5 8,5 

2 od 10-20 let 76 40,0 40,4 48,9 

3 od 20 do 30 let 69 36,3 36,7 85,6 

4 nad 30 let 27 14,2 14,4 100,0 

Total 188 98,9 100,0  

Missing System 2 1,1   

Total 190 100,0 100,0  
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Preglednica 2:  Demografska struktura organizacij 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

VELIKOST ORGANIZACIJE 

1 Mikro/mala 38 20,0 20,7 20,7 

2 Srednja 46 24,2 25,0 45,7 

3 Velika  100 52,6 54,3 100,0 

Missing System 6 3,2   

ORG. OBLIKA ORGANIZACIJE 

1 d. d. 81 42,6 43,5 43,5 

2 d. o. o. 80 42,1 43,0 86,6 

3 javni zavod 17 8,9 9,1 95,7 

7 drugo 8 4,2 4,3 100,0 

Total 186 97,9 100,0  

Missing System 4 2,1   

PANOGA ORGANIZACIJE 

1 Predelovalna in proizvodna dejavnost 73 38,4 40,1 40,1 

2 Oskrba z vodo, energetika, logistika 19 10,0 10,4 50,5 

3 Gradbeništvo 13 6,8 7,1 57,7 

4 Trgovina 8 4,2 4,4 62,1 

5 Gostinstvo in turizem 9 4,7 4,9 67,0 

6 Storitve 43 22,6 23,6 90,7 

7 Zdravstvo 8 4,2 4,4 95,1 

8 Izobraževanje in kultura 9 4,7 4,9 100,0 

Total 182 95,8 100,0  

Missing System 8 4,2   

Total 190 100,00   
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Preglednica 3:  Primerjava in preverjanje zanesljivosti merskega inštrumenta 

Hipoteza Dimenzija Faktor Indikator 

Cronbach 

v naši 
raziskavi 

Cronb

ach v 

raziska

vi 

H1 Tipi 

sprememb 

Revolucijske Q1a, Q1b,Q1c, Q1d, Q1h   

 Evolucijske Q1e, Q1f, Q1g, Q1i, Q1j, Q1k,   

 
Vzroki 

sprememb 
Zunanji Q3a, Q3b, Q3c,Q3d,Q3e,Q3f,Q3g,Q3m 

0,61  

  Notranji Q3h,Q3i,Q3j,Q3k,Q3l 0,54  

 
Področja 

sprememb 
Strategija Q1d,A1h,Q1i,Q2h 

  

  Organiziranost Q1j,Q1a,Q2f   

  Ljudje Q2a,Q2b,Q2g   

  Tehnologija Q2c,Q1g,A1k,Q2d   

 
Uspešnost 
sprememb 

 Q4a,Q4b,Q4c,Q4d,Q4e,Q4f,Q4g,Q4h,Q4i 
0,90  

H2 

Proces 

sprememb 

Kakovost   komunikacije Q5a,Q5b,Q5c,Q5d,Q5e,Q5f,Q5g 0,94 0,82 

Vključenost Q6a,Q6b,Q6c,Q6d,Q6e,Q6f,Q6g,Q6h,Q6i 0,89 0,88 

Odnos vrhnjega vodstva Q7a,Q7b,Q7c 0,82 0,73 

Podpora nadrejenih Q7d,Q7e,Q7f,Q7g,Q7h,Q7i 0,87 0,82 

Interno okolje 

sprememb 

Zaupanje v vodstvo Q7j,Q7k,Q8b 0,73 0,79 

Politikantstvo Q8c,Q8a,Q8d 0,76 0,68 

 Povezanost Q11a, Q11b,Q11c,Q11d,Q11e,Q11f 0,79 0,74 

 

Pripravljenost 

na spremembe 

Čustvena pripravljenost Q12a,Q12b, Q13i 0,60 0,70 

 Kognitivna pripravljenost Q12c,Q12d,Q12e,Q12f,Q12g,Q12f,Q12g 0,84 0,69 

 Pripravljenost namere Q13f,Q13g,Q13h 0,74 0,89 

H3 

Vloge SM 

Zagovornik sprememb Q9a,Q9b,Q9c,Q9d,Q9e 0,82 0,82 

 Spodbujevalec prilagodljivosti Q9f, Q9g,Q9h,Q9i 0,75 0,66 

 Združevalec informacij Q9j,Q10a,Q10b, Q10i 0,70 0,70 

 Izvajalec aktivnosti Q10d,Q10e,Q10f,Q10g,Q10h 0,87 0,70 

H4 

Negotovost 

Strateška Q12h, Q12i, Q12g, Q12j 0,82  

 Strukturna Q12k, Q12e, Q12l, Q12m 0,62  

 Delovno mesto Q13a,Q13c 0,53  

H5 

Upori 

Ugovarjanje Q14a, Q14b,Q14c,Q14d,Q14e 0,79  

 Vznemirjenje Q14f,Q14g,Q13h,Q14i,Q14j 0,88  

 Izmikanje Q14k, Q13l, Q14m, Q14n, Q14o 0,87  

 Brezvoljnost Q13p, Q14q, Q14r, Q14s, Q14t, Q14u 0,86  

H6 
Znanja, 

veščine 

Implementacija sprememb Q15a, Q15b,Q15c,Q15d,Q15e 0,81  

 Vodenje ljudi 
Q15f, Q15g, Q15h,Q15i, Q15j, Q15k, Q15l, 

Q15m 

0,85  
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Preglednica 4:  Prisotnost po vrstah sprememb 

  
 Mean Std.Deviation 

Q1a Revolucijske Reorganizacija ,73 ,447 

Q1b Revolucijske Prestrukturiranje ,57 ,496 

Q1c Revolucijske Združitev: nakup ali spojitev ,28 ,451 

Q1d Revolucijske Menjava vodstva ,61 ,489 

Q1h Revolucijske Sprememba lastništva ,28 ,451 

Q1e Evolucijske Vstop na nove trge ,59 ,493 

Q1f Evolucijske Optimiranje poslovnih procesov ,85 ,354 

Q1g Evolucijske Optimiranje poslovnih dejavnosti ,80 ,402 

Q1i Evolucijske Sprememba vizije, strategije, vrednot ,45 ,499 

Q1j Evolucijske Spremembe v načinih izvajanja dela ,76 ,430 

Q1k Evolucijske Spremembe tehnologije/teh. postopkov ,60 ,491 

Q2c Evolucijske Inoviranje  - razvoj novih 

produktov/storitev 
,74 ,440 

Q2e Evolucijske Uvajanje standardov kakovosti ,48 ,501 

Preglednica 5: Obseg izvedenih  sprememb po tipih 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Revolucijske 

,00 11 5,8 6,1 6,1 

,20 39 20,5 21,5 27,6 

,40 30 15,8 16,6 44,2 

,60 45 23,7 24,9 69,1 

,80 42 22,1 23,2 92,3 

1,00 14 7,4 7,7 100,0 

Total 181 95,3 100,0  

Missing System 9 4,7   

Evolucijske 

,00 1 ,5 ,6 ,6 

,13 5 2,6 2,8 3,3 

,25 13 6,8 7,2 10,5 

,38 12 6,3 6,6 17,1 

,50 27 14,2 14,9 32,0 

,63 29 15,3 16,0 48,1 

,75 41 21,6 22,7 70,7 

,88 37 19,5 20,4 91,2 

1,00 16 8,4 8,8 100,0 

Total 181 95,3 100,00  

Missing System 9 4,4   

Total 190 100,0   
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Preglednica 6:  Deskriptivne statistike obseg glede na vzrok spremembe 

Descriptive statistics 

  
Mean Std.Deviation 

Q3a Zunanji 

 

Pritisk konkurence 3,23 ,919 

Q3b Spremenjena pričakovanja kupcev/odjemalcev 3,32 ,747 

Q3c Tehnološki razvoj v panogi 2,90 ,916 

Q3e Demografske spremembe 2,11 ,969 

Q3g Spremenjeni pogoji poslovanja 2,95 ,875 

Q3i Notranji Predlogi s strani zaposlenih 2,39 ,815 

Q3j Predlogi s strani vodstva 3,21 ,730 

Q3l Investicije v novo opremo/tehnologijo 2,81 ,930 

Q3h Izločeno Slabo finančno poslovanje 2,42 1,190 

Q3k Spremenjena pričakovanja lastnikov 2,89 ,974 

Q3m Nova znanja/spoznanja na strokovnem področju 2,89 ,870 

Q3f Zakonodaja 2,75 ,997 

Q3d Novi materiali 2,34 ,969 

Preglednica 7: Prisotnost glede na vzrok spremembe 

Descriptive statistics 

  
 Mean Std.Deviation 

Q1d Strategija Menjava vodstva ,61 ,489 

Q1h Strategija Sprememba lastništva ,28 ,451 

Q1i Strategija Sprememba vizije, strategije, vrednot ,45 ,499 

Q2h Strategija Ciljno vodenje ,57 ,496 

Q1j Organiziranost Spremembe v načinih izvajanja dela, navodilih, usmeritvah ,76 ,430 

Q1a Organiziranost Reorganizacija - sprememba obstoječe organizacije v podjetju  ,73 ,447 

Q2f Organiziranost Spremembe notranjih pravilnikov (nagrajevanje, sistemizacija) ,71 ,456 

Q2b Ljudje Zaposlovanje večjega obsega novih sodelavcev ,38 ,485 

Q2a Ljudje Odpuščanje večjega števila zaposlenih ,19 ,396 

Q2g Ljudje Povečan obseg usposabljanja zaposlenih ,56 ,497 

Q2c Tehnologija Inoviranje - razvoj novih produktov ali storitev ,74 ,440 

Q1g Tehnologija Optimiranje poslovnih dejavnosti ,80 ,402 

Q1k Tehnologija Spremembe tehnologije/tehnoloških postopkov ,60 ,491 

Q2d Tehnologija Prenova ali uvajanje informacijskih sistemov (upravljanje delovnih 

procesov, pisarniški inf. sistem, kadrovski inf. sistem) 
,75 ,436 
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Preglednica 8: Obseg izvedenih sprememb glede na področje  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Organiziranost     

,00 10 5,3 5,5 5,5 

,33 38 20,0 20,8 26,2 

,67 44 23,2 24,0 50,3 

1,00 91 47,9 49,7 100,0 

Total 183 96,3 100,0  

Missing System 7 3,7   

Ljudje     

,00 51 26,8 28,0 28,0 

,33 74 38,9 40,7 68,7 

,67 41 21,6 22,5 91,2 

1,00 16 8,4 8,8 100,0 

Total 182 95,8 100,0  

Missing System 8 4,2   

Tehnologija     

,00 7 3,7 3,8 3,8 

,25 19 10,0 10,4 14,2 

,50 32 16,8 17,5 31,7 

,75 54 28,4 29,5 61,2 

1,00 71 37,4 38,8 100,0 

Total 183 96,3 100,0  

Missing System 7 3,7   

Strategija     

,00 21 11,1 11,6 11,6 

,33 66 34,7 36,5 48,1 

,67 53 27,9 29,3 77,3 

1,00 41 21,6 22,7 100,0 

Total 181 95,3 100,0  

Missing System 9 4,7   

Total 190 100,0   
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Preglednica 9: Primerjava parov po področju sprememb 

Paired Sample Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Organiziranost   ,7271 182 ,31634 ,02345 

 Tehnologija ,7212 182 ,28702 ,02128 

Pair 2 Organiziranost ,7241 180 ,31678 ,02361 

 Ljudje ,3741 180 ,30849 ,02299 

Pair 3 Organiziranost ,7296 180 ,31473 ,02346 

 Strategija ,5426 180 ,32106 ,02393 

Pair 4 Ljudje ,3759 180 ,30723 ,02290 

 Tehnologija ,7222 180 ,28814 ,02148 

Pair 5 Ljudje ,3764 178 ,30893 ,02315 

 Strategija ,5431 178 ,32040 ,02401 

Pair 6 Strategija ,5444 180 ,32081 ,02391 

 Tehnologija ,7250 180 ,28351 ,02113 

Preglednica 10: Uspešnost izvajanja sprememb  

  
N Mean 

Std. 

Deviation 

Q4a Spremembe v naši organizaciji se izvajajo dobro. 189 3,49 ,897 

Q4b Spremembe v naši organizaciji prispevajo k boljšim poslovnim rezultatom. 188 3,82 ,865 

Q4c Način uvajanja sprememb je nepremišljen in slabo načrtovan. 188 2,35 ,972 

Q4d V načrtovanje so vključeni ljudje, ki dobro poznajo področje sprememb. 188 3,43 ,931 

Q4e 
V načrtovanje sprememb so vključeni tudi drugi deležniki (kupci, dobavitelji, 

sindikat...). 
188 2,98 1,075 

Q4f Zaradi uvedenih sprememb se izboljšuje položaj naše organizacije na trgu. 188 3,64 ,851 

Q4g Kupci/odjemalci se negativno odzivajo na spremembe, ki jih uvedemo. 188 2,15 ,953 

Q4h Zaposleni so zadovoljni s spremembami, ki so bile uvedene. 188 3,15 ,833 

Q4i Vsebina sprememb je premišljena in ustrezna. 188 3,42 ,871 

 Valid N (listwise) 188   

Preglednica 11: Preverjanje veljavnosti merskega inštrumenta - uspešnost  

  
Factor 

1 

Q4a Spremembe v naši organizaciji se izvajajo dobro. ,797 

Q4b Spremembe v naši organizaciji prispevajo k boljšim poslovnim rezultatom. ,793 

Q4c Način uvajanja sprememb je nepremišljen in slabo načrtovan. ,751 

Q4d V načrtovanje so vključeni ljudje, ki dobro poznajo področje sprememb. ,806 

Q4e V načrtovanje sprememb so vključeni tudi drugi deležniki (kupci, dobavitelji, sindikat...). ,318 

Q4f Zaradi uvedenih sprememb se izboljšuje položaj naše organizacije na trgu. ,755 

Q4g Kupci/odjemalci se negativno odzivajo na spremembe, ki jih uvedemo. ,610 

Q4h Zaposleni so zadovoljni s spremembami, ki so bile uvedene. ,729 

Q4i Vsebina sprememb je premišljena in ustrezna. ,857 
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Preglednica 12: Vpliv nivoja vodenja na uspešnost sprememb 

 
N Mean Std. Deviation 

1 Vrhnji nivo  38 3,6930 ,67336 

2 Srednji nivo  115 3,5208 ,66981 

3 Nižji nivo  31 3,1720 ,60440 

Total 184 3,4976 ,67621 

Preglednica 13: Deskriptivne statistike posamičnih indikatorjev za spremenljivko 

proces klima in pripravljenost za spremembe 

 Descriptive Statistics 

 
 

N Mean 

Std. 

Deviation 

P
ro

ce
s 

sp
re

m
em

b
 

 Kakovost komuniciranja    

Q5a Redno sem obveščen(a) o tem, kako potekajo spremembe. 189 3,75 ,943 

Q5b Informacije o spremembah nas dosežejo predvsem kot govorice. 188 2,36 1,068 

Q5c V zadostni meri smo obveščeni o poteku sprememb. 188 3,62 ,982 

Q5d Vsi oddelki so seznanjeni z odločitvami vrhnjega managementa glede sprememb. 188 3,43 1,085 

Q5e 
V naši organizaciji obstaja učinkovita dvosmerna komunikacija med oddelki in 

vrhnjim vodstvom. 
188 3,39 1,010 

Q5f 
Vrhnje vodstvo (uprava, direktor/ica) jasno predstavlja razloge in potrebe za 

spremembe v organizaciji. 
188 3,49 1,077 

Q5g Pravočasno smo obveščeni o poteku sprememb. 187 3,44 1,000 

 Vključenost    

Q6a 
Tisti, ki bodo vpeljevali spremembe lahko sodelujejo pri oblikovanju/pripravi 

predlogov. 
189 3,77 ,824 

Q6b 
Odločitve v zvezi z spremembami dela se sprejemajo po posvetovanju s skupinami, 

na katere vplivajo. 
188 3,49 ,874 

Q6c 
Moj nadrejeni upošteva pripombe zaposlenih, ki se nanašajo na uvajanje 

sprememb. 
188 3,54 ,898 

Q6d Zaposleni v naši organizaciji lahko sprožijo teme za razpravo ob spremembah. 188 3,69 ,970 

Q6e V našem oddelku imamo dovolj časa, da se posvetujemo o spremembah. 188 3,33 ,963 

Q6f 
V naši organizaciji lahko opozarjamo na zastarele, nefunkcionalne predpise, 

načine dela ali druge vsebine. 
188 3,88 ,845 

Q6g 
Pri izvajanju sprememb zaposleni nimajo veliko možnosti za posredovanje idej, 

predlogov. 
186 2,46 1,045 

Q6h 
Moj neposredno nadrejeni v zadostni meri vključuje sodelavce v izvajanje 

sprememb. 
188 3,64 ,935 

Q6i 
V naši organizaciji se o spremembah vedno razpravlja s ključnimi osebami, na 

katere bodo spremembe najbolj vplivale. 
188 3,53 ,989 

 Odnos vrhnjega vodstva    

Q7a Naše vodstvo ima jasno zastavljeno vizijo prihodnosti organizacije. 188 3,95 ,944 

Q7b Naše vodstvo je aktivno vključeno v uvajanje sprememb. 187 4,02 ,877 

Q7c Vodstvo podjetja brezpogojno podpira sprejete spremembe. 187 3,97 ,822 

 Podpora nadrejenih    

Q7d 
Moj nadrejeni posveti dovolj pozornosti posledicam, ki bi jih lahko povzročile 

spremembe zaposlenim. 
187 3,53 ,985 

Q7e Moj nadrejeni poskrbi, da imamo zadostno znanje za izvajanje sprememb. 187 3,59 ,931 
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N Mean 

Std. 

Deviation 

Q7f Moj nadrejeni težko prilagaja način vodenja, glede na uvedene spremembe. 187 2,60 1,054 

Q7g 
Moj nadrejeni mi ne nudi zadostne podpore pri iskanju rešitev za nastale težave v 

času uvajanja sprememb. 
186 2,34 1,090 

Q7h Moj nadrejeni se lahko vživi v situacijo, s katero se soočam ob spremembah. 186 3,47 ,925 

Q7i Moj nadrejeni me spodbuja k vpeljavi novih načinov izvajanja aktivnosti. 187 3,74 ,915 
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 Zaupanje v vodstvo    

Q7j Vodstvo podjetja dosledno izvaja politiko sprememb v vseh oddelkih. 187 3,45 ,990 

Q7k Vodstvo naše organizacije izpolnjuje svoje obljube. 185 3,63 1,003 

Q8b Če naredim napake, jih moj neposredno nadrejeni uporabi proti meni. 188 2,00 1,029 

 Politikantstvo    

Q8a 
Zaposlenim v naši organizaciji  se praviloma onemogoči, da izkoristijo svoje 

prednosti. 
188 2,31 1,081 

Q8c V naši organizaciji igra moč med oddelki pomembno vlogo. 188 2,83 1,207 

Q8d V naši organizaciji je favoriziranje oseb pogost način za doseganje nečesa. 187 2,67 1,207 

 Povezanost    

Q11a Lahko se obrnem na svoje podrejene za pomoč. 188 4,13 ,770 

Q11b V našem oddelku obstaja velika tekmovalnost med sodelavci. 185 2,64 ,917 

Q11c Verjamem, da so vsi moji sodelavci ustrezno usposobljeni. 187 3,61 ,856 

Q11d Zaupam svojim sodelavcem, da bomo lahko uresničili pričakovanja. 187 4,06 ,759 

Q11e Moj oddelek je zelo dojemljiv za spremembe. 187 3,64 ,936 

Q11f Vodje si med seboj pomagamo in sodelujemo. 186 3,88 ,852 

P
ri
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 Čustvena pripravljenost    

Q12a Imam dober občutek glede sprememb, ki se dogajajo v naši organizaciji. 185 3,77 ,863 

Q13i Spremembo doživljam kot pozitiven proces. 182 4,15 ,769 

Q12b Zelo nerad prilagajam ali vpeljujem spremembe v svoje delovno okolje. 187 2,12 ,937 

 Kognitivna pripravljenost    

Q12c Menim, da bo večina sprememb negativno vplivala na stranke, kupce katere 

oskrbujemo. 
186 1,97 ,906 

Q12d Spremembe bodo prispevale k večjim izboljšavam.  184 4,00 ,782 

Q12e Večina projektov sprememb, ki naj bi reševali probleme, ne bodo imeli pozitivnih 

učinkov. 
183 2,22 ,981 

Q12f Spremembe bodo vplivale na izboljšanje načinov izvajanja dela. 185 3,83 ,714 

Q12g Spremembe bodo pripomogle k poenostavitvi izvajanja dela. 185 3,78 ,853 

 Pripravljenost namere    

Q13f Rad bi se bolj posvetil procesu sprememb. 185 3,62 ,736 

Q13g Pripravljen sem znatno prispevati k  temu, da se spremembe uresničijo. 185 4,08 ,663 

Q13h Pripravljen sem vložiti energijo in čas v proces sprememb. 185 4,17 ,645 
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Preglednica 14: Preverjanje veljavnosti merskega inštrumenta za proces, klimo in 

pripravljenost za spremembe 

 

 
 

Factor 

1 

P
ro

ce
s 

sp
re

m
em

b
 

 Kakovost komunikacije  

Q5a Redno sem obveščen(a) o tem, kako potekajo spremembe. ,821 

Q5b Informacije o spremembah nas dosežejo predvsem kot govorice. -,632 

Q5c V zadostni meri smo obveščeni o poteku sprememb. ,845 

Q5d Vsi oddelki so seznanjeni z odločitvami vrhnjega managementa glede sprememb. ,897 

Q5e V naši organizaciji obstaja učinkovita dvosmerna komunikacija med oddelki in vrhnjim 

vodstvom. 
,871 

Q5f Vrhnje vodstvo (uprava, direktor/ica) jasno predstavlja razloge in potrebe za spremembe v 

organizaciji. 
,863 

Q5g Pravočasno smo obveščeni o poteku sprememb. ,888 

Q5g Pravočasno smo obveščeni o poteku sprememb. ,888 

 Vključenost  

Q6a Tisti, ki bodo vpeljevali spremembe lahko sodelujejo pri oblikovanju/pripravi predlogov. ,714 

Q6b Odločitve v zvezi z spremembami dela se sprejemajo po posvetovanju s skupinami, na katere 

vplivajo. 
,729 

Q6c Moj nadrejeni upošteva pripombe zaposlenih, ki se nanašajo na uvajanje sprememb. ,794 

Q6d Zaposleni v naši organizaciji lahko sprožijo teme za razpravo ob spremembah. ,762 

Q6e V našem oddelku imamo dovolj časa, da se posvetujemo o spremembah. ,689 

Q6f V naši organizaciji lahko opozarjamo na zastarele, nefunkcionalne predpise, načine dela ali 

druge vsebine. 
,558 

Q6g Pri izvajanju sprememb zaposleni nimajo veliko možnosti za posredovanje idej, predlogov. -,508 

Q6h Moj neposredno nadrejeni v zadostni meri vključuje sodelavce v izvajanje sprememb. ,665 

Q6i V naši organizaciji se o spremembah vedno razpravlja s ključnimi osebami, na katere bodo 

spremembe najbolj vplivale. 
,848 

 Odnos vrhnjega vodstva  

Q7a Naše vodstvo ima jasno zastavljeno vizijo prihodnosti organizacije. ,739 

Q7b Naše vodstvo je aktivno vključeno v uvajanje sprememb. ,896 

Q7c Vodstvo podjetja brezpogojno podpira sprejete spremembe. ,716 

 Podpora nadrejenih  

Q7d Moj nadrejeni posveti dovolj pozornosti posledicam, ki bi jih lahko povzročile spremembe 

zaposlenim. 
,859 

Q7e Moj nadrejeni poskrbi, da imamo zadostno znanje za izvajanje sprememb. ,850 

Q7f Moj nadrejeni težko prilagaja način vodenja, glede na uvedene spremembe. -,483 

Q7g Moj nadrejeni mi ne nudi zadostne podpore pri iskanju rešitev za nastale težave v času uvajanja 

sprememb. 
-,612 

Q7h Moj nadrejeni se lahko vživi v situacijo, s katero se soočam ob spremembah. ,782 

Q7i Moj nadrejeni me spodbuja k vpeljavi novih načinov izvajanja aktivnosti. ,774 

K
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 Zaupanje v vodstvo  

Q7j Vodstvo podjetja dosledno izvaja politiko sprememb v vseh oddelkih. ,717 

Q7k Vodstvo naše organizacije izpolnjuje svoje obljube. ,936 

Q8b Če naredim napake, jih moj neposredno nadrejeni uporabi proti meni. -,450 
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  Factor 

1 

 Politikantstvo  

Q8a Zaposlenim v naši organizaciji  se praviloma onemogoči, da izkoristijo svoje prednosti. ,453 

Q8c V naši organizaciji igra moč med oddelki pomembno vlogo. ,926 

Q8d V naši organizaciji je favoriziranje oseb pogost način za doseganje nečesa. ,784 

 Povezanost  

Q11a Lahko se obrnem na svoje podrejene za pomoč. ,683 

Q11b V našem oddelku obstaja velika tekmovalnost med sodelavci. -,350 

Q11c Verjamem, da so vsi moji sodelavci ustrezno usposobljeni. ,680 

Q11d Zaupam svojim sodelavcem, da bomo lahko uresničili pričakovanja. ,803 

Q11e Moj oddelek je zelo dojemljiv za spremembe. ,722 

Q11f Vodje si med seboj pomagamo in sodelujemo. ,517 
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m
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 Čustvena pripravljenost  

Q12a Imam dober občutek glede sprememb, ki se dogajajo v naši organizaciji. ,456 

Q13i Spremembo doživljam kot pozitiven proces. ,790 

Q12b Zelo nerad prilagajam ali vpeljujem spremembe v svoje delovno okolje. -,520 

 Kognitivna pripravljenost  

Q12c Menim, da bo večina sprememb negativno vplivala na stranke, kupce katere oskrbujemo. -,617 

Q12d Spremembe bodo prispevale k večjim izboljšavam.  ,778 

Q12e Večina projektov sprememb, ki naj bi reševali probleme, ne bodo imeli pozitivnih učinkov. -,611 

Q12f Spremembe bodo vplivale na izboljšanje načinov izvajanja dela. ,881 

Q12g Spremembe bodo pripomogle k poenostavitvi izvajanja dela. ,787 

 Pripravljenost namere  

Q13f Rad bi se bolj posvetil procesu sprememb. ,360 

Q13g Pripravljen sem znatno prispevati k  temu, da se spremembe uresničijo. ,999 

Q13h Pripravljen sem vložiti energijo in čas v proces sprememb. ,859  

Preglednica 15: Povezanost nivoja vodenja s procesom, klimo in pripravljenostjo na 

spremembe 

   
 N Mean Std.Deviation 

P
ro

ce
s 

sp
re

m
em

b
 

Kakovost komuniciranja 1 Vrhnji nivo  38 3,8383 ,78820 

 2 Srednji nivo  114 3,5426 ,84701 

 3 Nižji nivo  31 3,1843 ,90891 

 Total 183 3,5433 ,86489 

Vključenost 1 Vrhnji nivo  37 3,9009 ,56034 

 2 Srednji nivo  115 3,6000 ,68157 

 3 Nižji nivo  30 3,3667 ,59739 

 Total 182 3,6227 ,66274 

Odnos vodstva 1 Vrhnji nivo  38 4,2281 ,84932 

 2 Srednji nivo  115 3,9333 ,75471 

 3 Nižji nivo  31 3,8495 ,58271 

 Total 184 3,9801 ,75721 
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  N Mean Std.Deviation 

Podpora nadrejenih 1 Vrhnji nivo  37 3,7342 ,76220 

 2 Srednji nivo  114 3,5760 ,78991 

 3 Nižji nivo  31 3,3925 ,68658 

 Total 182 3,5769 ,77079 
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Zaupanje vodstvo 1 Vrhnji nivo  36 3,9722 ,81795 

 2 Srednji nivo  115 3,6638 ,83479 

 3 Nižji nivo  31 3,4946 ,69852 

 Total 182 3,6960 ,81972 

Politikanstvo 1 Vrhnji nivo  38 2,3860 ,94766 

 2 Srednji nivo  116 2,5575 ,94871 

 3 Nižji nivo  30 3,1778 ,80579 

 Total 184 2,6232 ,95651 

Povezanost 1 Vrhnji nivo  37 3,9054 ,52491 

 2 Srednji nivo  114 3,7880 ,61897 

 3 Nižji nivo  30 3,6500 ,58452 

 Total 181 3,7891 ,59722 
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Čustvena pripravljenost 1 Vrhnji nivo  35 4,1714 ,50728 

 2 Srednji nivo  112 3,9345 ,61486 

 3 Nižji nivo  30 3,5444 ,69195 

 Total 177 3,9153 ,63542 

Kognitivna pripravljenost 1 Vrhnji nivo  34 4,0824 ,62497 

 2 Srednji nivo  114 3,9281 ,63309 

 3 Nižji nivo  31 3,4581 ,66170 

 Total 179 3,8760 ,66403 

Namenska pripravljenost 1 Vrhnji nivo  37 4,1171 ,54556 

 2 Srednji nivo  114 3,9649 ,54740 

 3 Nižji nivo  31 3,7527 ,53726 

 Total 182 3,9597 ,55365 

Preglednica 16: Deskriptivne statistike vpliva stopnje izobrazbe na proces, klimo in 

pripravljenost za spremembe 

Descriptives 

 

N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 95% Confidence Interval 

of the Difference 

Minim

um 

Maxim

um 

 
Std. 

Error 

Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Kakovost komuniciranja         

1,00 srednja šola ali manj 20 3,5286 ,89286 ,19965 3,1107 3,9464 1,14 4,86 

2,00 višja/visoka šola 123 3,5296 ,83954 ,07570 3,3798 3,6795 1,14 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 44 3,5552 ,96508 ,14549 3,2618 3,8486 1,00 5,00 

Total 187 3,5355 ,87131 ,06372 3,4098 3,6612 1,00 5,00 
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N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 

Std. 

Error 

Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Minim

um 

Maxim

um 

Vključenost         

1,00 srednja šola ali manj 20 3,5056 ,55902 ,12500 3,2439 3,7672 2,67 4,44 

2,00 višja/visoka šola 122 3,6038 ,71410 ,06465 3,4758 3,7318 1,00 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 44 3,6692 ,61584 ,09284 3,4820 3,8564 2,44 5,00 

Total 186 3,6087 ,67514 ,04950 3,5111 3,7064 1,00 5,00 

Odnos vodstva         

1,00 srednja šola ali manj 20 3,8833 ,81846 ,18301 3,5003 4,2664 1,67 5,00 

2,00 višja/visoka šola 123 3,9566 ,79840 ,07199 3,8141 4,0992 1,00 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 44 4,0985 ,59097 ,08909 3,9188 4,2782 3,00 5,00 

Total 187 3,9822 ,75628 ,05530 3,8731 4,0913 1,00 5,00 

Podpora nadrejenih         

1,00 srednja šola ali manj 20 3,4750 ,72401 ,16189 3,1362 3,8138 2,00 4,67 

2,00 višja/visoka šola 122 3,5779 ,76816 ,06955 3,4402 3,7156 1,50 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 43 3,5853 ,79879 ,12181 3,3394 3,8311 2,17 5,00 

Total 185 3,5685 ,76739 ,05642 3,4572 3,6798 1,50 5,00 

Zaupanje v vodstvo         

1,00 srednja šola ali manj 19 3,5789 ,79226 ,18176 3,1971 3,9608 2,00 5,00 

2,00 višja/visoka šola 122 3,6749 ,81364 ,07366 3,5290 3,8207 1,00 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 44 3,7955 ,82973 ,12509 3,5432 4,0477 1,67 5,00 

Total 185 3,6937 ,81345 ,05981 3,5757 3,8117 1,00 5,00 

Politikantsvo         

1,00 srednja šola ali manj 19 2,9123 ,83031 ,19049 2,5121 3,3125 1,00 4,00 

2,00 višja/visoka šola 124 2,6210 1,01063 ,09076 2,4413 2,8006 1,00 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 44 2,4545 ,81361 ,12266 2,2072 2,7019 1,00 4,67 

Total 187 2,6114 ,95410 ,06977 2,4738 2,7491 1,00 5,00 

Povezanost         

1,00 srednja šola ali manj 19 3,8333 ,49690 ,11400 3,5938 4,0728 2,33 4,50 

2,00 višja/visoka šola 121 3,7300 ,61436 ,05585 3,6194 3,8406 1,67 4,83 

3,00 magisterij/doktorat 44 3,9167 ,56089 ,08456 3,7461 4,0872 2,67 5,00 

Total         

Čustvena pripravljenost         

1,00 srednja šola ali manj 19 3,6140 ,76387 ,17524 3,2459 3,9822 1,33 4,67 

2,00 višja/visoka šola 119 3,9048 ,63058 ,05781 3,7903 4,0192 2,33 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 42 4,1032 ,54344 ,08385 3,9338 4,2725 3,00 5,00 

Total 180 3,9204 ,63750 ,04752 3,8266 4,0141 1,33 5,00 

Kognitivna pripravljenost         

1,00 srednja šola ali manj 19 3,5158 ,72515 ,16636 3,1663 3,8653 1,60 4,60 

2,00 višja/visoka šola 120 3,8800 ,67732 ,06183 3,7576 4,0024 1,60 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 43 4,0558 ,55947 ,08532 3,8836 4,2280 3,00 5,00 

Total 182 3,8835 ,66917 ,04960 3,7856 3,9814 1,60 5,00 
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N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 

Std. 

Error 

Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Minim

um 

Maxim

um 

Pripravljenost namere         

1,00 srednja šola ali manj 20 3,6667 ,63981 ,14307 3,3672 3,9661 2,67 5,00 

2,00 višja/visoka šola 121 3,9421 ,54548 ,04959 3,8440 4,0403 2,00 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 44 4,1212 ,48805 ,07358 3,9728 4,2696 3,00 5,00 

Total 185 3,9550 ,55475 ,04079 3,8745 4,0354 2,00 5,00 

Preglednica 17: Povezanost delovne dobe s procesom, klimo in pripravljenostjo za 

spremembe 

Correlations 

Delovna doba 

   Pearson 

Correlation Sig. (2-tailed) N 

Proces sprememb Kakovost komuniciranja -,033 ,656 186 

Vključenost -,014 ,850 185 

Odnos vodstva ,105 ,152 186 

Podpora nadrejenih ,052 ,480 184 

Klima za spremembe Zaupanje vodstvo ,060 ,421 184 

Politikantstvo ,072 ,329 186 

Povezanost ,009 ,899 183 

Pripravljenost Čustvena pripravljenost ,022 ,768 179 

Kognitivna pripravljenost ,048 ,523 181 

Pripravljenost namere ,121 ,100 184 

 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

Preglednica 18: Deskriptivne statistike vpliva panoge na proces, klimo in pripravljenost za 

spremembe 

Descriptives 

 

N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 95% Confidence Interval 

of the Difference 

Minimu

m 

Maxim

um 

 
Std. 

Error 

Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Kakovost komuniciranja         

1 predelovalna in proizvodna 

dejavnost 
72 3,4405 ,88738 ,10458 3,2320 3,6490 1,29 5,00 

2 oskrba z vodo, energetika, 

logistika 
18 3,4524 ,76892 ,18124 3,0700 3,8348 1,14 4,71 

3 gradbeništvo 13 3,4615 ,81264 ,22539 2,9705 3,9526 2,00 4,57 

4 trgovina 8 3,8393 ,63630 ,22497 3,3073 4,3712 2,86 4,86 
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N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 

Std. 

Error 

Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Minimu

m 

Maxim

um 

5 gostinstvo in turizem 9 3,6667 ,86307 ,28769 3,0032 4,3301 2,29 4,86 

6 storitve 43 3,6179 ,82932 ,12647 3,3627 3,8732 1,14 5,00 

7 zdravstvo 8 3,3036 ,98217 ,34725 2,4825 4,1247 1,71 4,43 

8 izobraževanje in kultura 9 3,9841 1,19404 ,39801 3,0663 4,9019 1,00 5,00 

Total 180 3,5357 ,86520 ,06449 3,4085 3,6630 1,00 5,00 

Vključenost         

1 predelovalna in proizvodna 

dejavnost 
72 3,5957 ,59859 ,07054 3,4550 3,7363 2,22 5,00 

2 oskrba z vodo, energetika, 

logistika 
18 3,5494 ,55943 ,13186 3,2712 3,8276 2,44 4,89 

3 gradbeništvo 12 3,5741 ,75483 ,21790 3,0945 4,0537 2,00 4,67 

4 trgovina 8 3,4583 ,54575 ,19295 3,0021 3,9146 2,44 4,00 

5 gostinstvo in turizem 9 3,4938 ,70297 ,23432 2,9535 4,0342 2,33 4,33 

6 storitve 43 3,5917 ,75231 ,11473 3,3602 3,8233 1,00 4,78 

7 zdravstvo 8 3,7917 ,60985 ,21561 3,2818 4,3015 2,56 4,44 

8 izobraževanje in kultura 9 4,2346 ,72955 ,24318 3,6738 4,7953 2,44 4,78 

Total 179 3,6182 ,66144 ,04944 3,5207 3,7158 1,00 5,00 

Odnos vodstva         

1 predelovalna in proizvodna 

dejavnost 
73 3,9315 ,75555 ,08843 3,7552 4,1078 1,67 5,00 

2 oskrba z vodo, energetika, 

logistika 
18 3,7963 ,85665 ,20191 3,3703 4,2223 1,67 5,00 

3 gradbeništvo 13 3,8974 ,83205 ,23077 3,3946 4,4002 2,00 5,00 

4 trgovina 8 4,2500 ,72921 ,25781 3,6404 4,8596 3,00 5,00 

5 gostinstvo in turizem 9 4,0741 ,61864 ,20621 3,5985 4,5496 3,33 5,00 
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um 

6 storitve 43 3,9612 ,73538 ,11215 3,7349 4,1876 1,00 5,00 

7 zdravstvo 8 4,0000 ,73463 ,25973 3,3858 4,6142 2,67 5,00 

8 izobraževanje in kultura 9 4,5185 ,62608 ,20869 4,0373 4,9998 3,33 5,00 

Total 181 3,9761 ,75444 ,05608 3,8654 4,0867 1,00 5,00 

Podpora nadrejenih         

1 predelovalna in proizvodna 

dejavnost 
72 3,5231 ,72960 ,08598 3,3517 3,6946 1,83 5,00 

2 oskrba z vodo, energetika, 

logistika 
18 3,4352 ,92556 ,21816 2,9749 3,8955 1,50 5,00 

3 gradbeništvo 13 3,6026 ,86479 ,23985 3,0800 4,1252 2,00 4,83 

4 trgovina 8 3,8125 ,86574 ,30608 3,0887 4,5363 2,50 5,00 

5 gostinstvo in turizem 9 3,4815 ,84346 ,28115 2,8331 4,1298 2,17 4,67 

6 storitve 42 3,6032 ,61038 ,09418 3,4130 3,7934 2,17 4,67 

7 zdravstvo 8 3,1875 ,80887 ,28598 2,5113 3,8637 2,17 4,33 

8 izobraževanje in kultura 9 4,3148 ,87973 ,29324 3,6386 4,9910 2,33 5,00 

Total 179 3,5745 ,77010 ,05756 3,4609 3,6881 1,50 5,00 

Zaupanje v vodstvo         

1 predelovalna in proizvodna 

dejavnost 
72 3,6296 ,79623 ,09384 3,4425 3,8167 1,33 5,00 

2 oskrba z vodo, energetika, 

logistika 
18 3,6481 ,79600 ,18762 3,2523 4,0440 2,00 5,00 

3 gradbeništvo 12 3,5000 ,98985 ,28574 2,8711 4,1289 2,00 4,67 

4 trgovina 8 3,8333 ,59094 ,20893 3,3393 4,3274 3,00 4,67 

5 gostinstvo in turizem 9 3,5556 ,86603 ,28868 2,8899 4,2212 2,00 4,67 

6 storitve 43 3,7597 ,76748 ,11704 3,5235 3,9959 1,00 5,00 



Priloga 3 

 

 

N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 

Std. 

Error 

Lower  

Bound 
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um 

7 zdravstvo 8 3,5833 ,68429 ,24193 3,0113 4,1554 2,67 4,33 

8 izobraževanje in kultura 9 4,2222 1,20185 ,40062 3,2984 5,1460 1,67 5,00 

Total 179 3,6872 ,81586 ,06098 3,5668 3,8075 1,00 5,00 

Politikantstvo         

1 predelovalna in proizvodna 

dejavnost 
73 2,6027 ,97445 ,11405 2,3754 2,8301 1,00 4,67 

2 oskrba z vodo, energetika, 

logistika 
18 2,6667 ,87820 ,20699 2,2299 3,1034 1,00 3,67 

3 gradbeništvo 13 2,8718 1,15901 ,32145 2,1714 3,5722 1,00 4,67 

4 trgovina 8 2,7917 ,83452 ,29505 2,0940 3,4893 1,67 4,00 

5 gostinstvo in turizem 9 2,5926 ,89408 ,29803 1,9053 3,2798 1,00 3,67 

6 storitve 43 2,6977 ,97540 ,14875 2,3975 2,9979 1,00 5,00 

7 zdravstvo 7 2,8571 ,74180 ,28037 2,1711 3,5432 2,00 4,00 

8 izobraževanje in kultura 9 2,0000 ,83333 ,27778 1,3594 2,6406 1,00 3,00 

Total 180 2,6389 ,95385 ,07110 2,4986 2,7792 1,00 5,00 

Povezanost         

1 predelovalna in proizvodna 

dejavnost 
73 3,7785 ,61241 ,07168 3,6357 3,9214 2,00 

 

5,00 

2 oskrba z vodo, energetika, 

logistika 
18 3,8796 ,62832 ,14810 3,5672 4,1921 2,67 

4,83 

3 gradbeništvo 12 3,7917 ,78857 ,22764 3,2906 4,2927 1,67 
4,67 

4 trgovina 8 3,8750 ,44320 ,15670 3,5045 4,2455 3,50 
4,83 

5 gostinstvo in turizem 9 3,6111 ,44876 ,14959 3,2662 3,9561 3,17 
4,33 

6 storitve 42 3,7103 ,51935 ,08014 3,5485 3,8722 1,83 
4,67 

7 zdravstvo 8 4,0208 ,68102 ,24078 3,4515 4,5902 3,17 
4,83 
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8 izobraževanje in kultura 8 3,9375 ,71235 ,25185 3,3420 4,5330 2,83 
4,83 

Total 178 3,7875 ,59548 ,04463 3,6994 3,8755 1,67 

 

5,00 

Čustvena pripravljenost         

1 predelovalna in proizvodna 

dejavnost 
72 3,9491 ,62464 ,07361 3,8023 4,0959 2,67 5,00 

2 oskrba z vodo, energetika, 

logistika 
18 3,7407 ,87489 ,20621 3,3057 4,1758 1,33 5,00 

3 gradbeništvo 13 3,9231 ,57981 ,16081 3,5727 4,2735 3,00 4,67 

4 trgovina 8 3,9583 ,65314 ,23092 3,4123 4,5044 3,00 4,67 

5 gostinstvo in turizem 9 3,7778 ,33333 ,11111 3,5216 4,0340 3,33 4,33 

6 storitve 39 3,8376 ,57161 ,09153 3,6523 4,0229 2,33 4,67 

7 zdravstvo 7 4,1905 ,57275 ,21648 3,6608 4,7202 3,67 5,00 

8 izobraževanje in kultura 8 4,2500 ,77152 ,27277 3,6050 4,8950 2,67 5,00 

Total 174 3,9157 ,63452 ,04810 3,8208 4,0107 1,33 5,00 

         

Kognitivna pripravljenost         

1 predelovalna in proizvodna 

dejavnost 
72 3,9056 ,55662 ,06560 3,7748 4,0364 2,60 5,00 

2 oskrba z vodo, energetika, 

logistika 
18 3,8333 ,73324 ,17283 3,4687 4,1980 1,60 5,00 

3 gradbeništvo 12 3,6833 ,74080 ,21385 3,2127 4,1540 2,40 4,60 

4 trgovina 7 3,5429 ,98464 ,37216 2,6322 4,4535 2,40 5,00 

5 gostinstvo in turizem 9 3,7778 ,50442 ,16814 3,3900 4,1655 3,20 4,80 

6 storitve 42 3,8714 ,76103 ,11743 3,6343 4,1086 1,60 5,00 

7 zdravstvo 8 4,0750 ,61354 ,21692 3,5621 4,5879 3,20 5,00 

8 izobraževanje in kultura 8 4,2000 ,59522 ,21044 3,7024 4,6976 3,00 5,00 
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Total 176 3,8750 ,66095 ,04982 3,7767 3,9733 1,60 5,00 

Pripravljenost namere         

1 predelovalna in proizvodna 

dejavnost 
73 3,9589 ,56913 ,06661 3,8261 4,0917 2,00 5,00 

2 oskrba z vodo, energetika, 

logistika 
18 3,9074 ,54600 ,12869 3,6359 4,1789 2,67 4,67 

3 gradbeništvo 13 3,9231 ,38858 ,10777 3,6883 4,1579 3,33 5,00 

4 trgovina 8 3,9583 ,54736 ,19352 3,5007 4,4159 3,00 4,67 

5 gostinstvo in turizem 9 4,0000 ,28868 ,09623 3,7781 4,2219 3,67 4,67 

6 storitve 42 3,8889 ,55420 ,08551 3,7162 4,0616 2,67 5,00 

7 zdravstvo 8 4,3750 ,45207 ,15983 3,9971 4,7529 4,00 5,00 

8 izobraževanje in kultura 8 4,2083 ,87173 ,30820 3,4795 4,9371 2,33 5,00 

Total 179 3,9665 ,55316 ,04135 3,8849 4,0481 2,00 5,00 

Preglednica 19: Deskriptivne statistike - vloge SM v procesu sprememb 

Descriptive statistics 

 
  

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Z
ag

o
v
o

rn
ik

 s
p

re
m

em
b

 Q9a 
Pojasnjujem in razlagam vzroke za uvedbo novosti, sprememb. 

186 3,89 ,801 

Q9b Ocenjujem pripravljenost/podporo za spremembe med sodelavci. 184 3,67 ,966 

Q9c Prepoznavam priložnosti za spremembe v naši organizaciji. 184 3,85 ,716 

Q9d Dajem predloge za spremembe vrhnjemu vodstvu. 185 3,59 ,952 

Q9e Spodbujam neformalne pogovore in izmenjavo informacij. 185 3,86 ,842 

S
p

o
d

b
u

je
v

al
ec

 

p
ri

la
g
o

d
lj

iv
o

st
i Q9f Prilagajam organizacijska navodila za izvedbo novih aktivnosti. 185 3,69 ,896 

Q9g Zagotovim čas za preizkušanje spremenjenih načinov dela. 185 3,45 ,800 

Q9h Spodbujam reševanje problemov v multidisciplinarnih skupinah. 184 3,49 ,952 

Q9i Zagotavljam vire za izvajanje aktivnosti. 185 3,66 ,937 

Z
dr

už
ev

al
ec

 in
fo

rm
ac

ij
 

Q9j Zbiram informacije o možnih načinih izvedbe spremembe. 183 3,84 ,853 

Q10a 
Kupcem, dobaviteljem, poslovnim partnerjem posredujem informacije o 

nameravanih spremembah. 
187 3,00 1,011 

Q10b Spremljam učinkovitost sprememb v svojem oddelku. 187 3,90 ,837 

Q10i 
Spremljam/vrednotim odzive kupcev/ poslovnih 

partnerjev/uporabnikov/dobaviteljev. 
181 3,39 1,046 
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Q10d Spremljam potek izvedbe aktivnosti, ki podpirajo cilje sprememb. 186 3,91 ,823 

Q10e Izvajam aktivnosti, ki so vzpostavljene za izvedbo sprememb. 186 3,96 ,808 

Q10f 
Določam potrebne aktivnosti/konkretne naloge za oddelek, da dosežemo 

željene cilje sprememb. 
186 3,98 ,771 

Q10g Posameznikom določam naloge, da bodo spremembe dosežene. 186 3,99 ,832 

Q10h Prenašam pričakovanja vrhnjega vodstva glede sprememb svojim sodelavcem. 185 4,07 ,815 

Preglednica 20: Veljavnost merskega inštrumenta – vloge SM v procesih sprememb 

Factor matrix 

 
 

  

Factor 

1 

 Zagovornik sprememb  

Q9a Pojasnjujem in razlagam vzroke za uvedbo novosti, sprememb. ,723 

Q9b Ocenjujem pripravljenost/podporo za spremembe med sodelavci. ,673 

Q9c Prepoznavam priložnosti za spremembe v naši organizaciji. ,766 

Q9d Dajem predloge za spremembe vrhnjemu vodstvu. ,729 

Q9e Spodbujam neformalne pogovore in izmenjavo informacij. ,602  

 Spodbujevalec prilagodljivosti   

Q9f Prilagajam organizacijska navodila za izvedbo novih aktivnosti. ,586  

Q9g Zagotovim čas za preizkušanje spremenjenih načinov dela. ,703  

Q9h Spodbujam reševanje problemov v multidisciplinarnih skupinah. ,652  

Q9i Zagotavljam vire za izvajanje aktivnosti. ,679  

 Združevalec informacij   

Q9j Zbiram informacije o možnih načinih izvedbe spremembe ,494  

Q10a 
Kupcem, dobaviteljem, poslovnim partnerjem posredujem informacije o nameravanih 

spremembah. 
,607  

Q10b Spremljam učinkovitost sprememb v svojem oddelku ,574  

Q10i Spremljam/vrednotim odzive kupcev/poslovnih  partnerjev/uporabnikov/dobaviteljev. ,712  

 Izvajalec aktivnosti   

Q10d Spremljam potek izvedbe aktivnosti, ki podpirajo cilje sprememb. ,768  

Q10e Izvajam aktivnosti, ki so vzpostavljene za izvedbo sprememb. ,806  

Q10f Določam potrebne aktivnosti/konkretne naloge za oddelek, da dosežemo željene cilje sprememb. ,828  

Q10g Posameznikom določam naloge, da bodo spremembe dosežene. ,775  

Q10h Prenašam pričakovanja vrhnjega vodstva glede sprememb svojim sodelavcem. ,637  
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Preglednica 21: Povezanost nivoja vodenja na vloge v procesih sprememb 

Descriptives 

 

N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 95% Confidence Interval 

of the Difference 

Minimu

m 

Maxim

um 

 
Std. 

Error 

Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Zagovornik sprememb         

1 Vrhnji nivo  37 3,9892 ,65819 ,10821 3,7697 4,2086 2,60 5,00 

2 Srednji nivo  114 3,7579 ,66651 ,06242 3,6342 3,8816 2,20 5,00 

3 Nižji nivo  29 3,5586 ,53820 ,09994 3,3539 3,7633 2,40 4,60 

Total 180 3,7733 ,65584 ,04888 3,6769 3,8698 2,20 5,00 

Spodbujevalec aktivnosti         

1 Vrhnji nivo  37 3,8108 ,67290 ,11062 3,5865 4,0352 2,50 5,00 

2 Srednji nivo  114 3,5636 ,66337 ,06213 3,4405 3,6867 2,00 5,00 

3 Nižji nivo  30 3,2917 ,66334 ,12111 3,0440 3,5394 2,00 4,50 

Total 181 3,5691 ,68012 ,05055 3,4693 3,6688 2,00 5,00 

Združevalec informacij         

1 Vrhnji  37 3,6486 ,58766 ,09661 3,4527 3,8446 2,50 4,50 

2 Srednji nivo  108 3,6019 ,66279 ,06378 3,4754 3,7283 1,75 5,00 

3 Nižji nivo  29 3,1379 ,64291 ,11939 2,8934 3,3825 2,00 4,75 

Total 174 3,5345 ,66517 ,05043 3,4350 3,6340 1,75 5,00 

Izvajalec aktivnosti         

1 Vrhnji nivo  37 4,0595 ,61076 ,10041 3,8558 4,2631 2,80 5,00 

2 Srednji nivo  113 4,0531 ,60770 ,05717 3,9398 4,1664 2,80 5,00 

3 Nižji nivo  31 3,6387 ,74372 ,13358 3,3659 3,9115 1,40 5,00 

Total 181 3,9834 ,64906 ,04824 3,8882 4,0786 1,40 5,00 

Preglednica 22:  Povezanost stopnje izobrazbe z vlogami SM 

Descriptives 

 

N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 95% Confidence Interval 

of the Difference 

Minimu

m 

Maxim

um 

 
Std. 

Error 

Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Zagovornik sprememb         

1,00 srednja šola ali manj 19 3,4211 ,55735 ,12787 3,1524 3,6897 2,60 4,60 

2,00 višja/visoka šola 121 3,7653 ,63492 ,05772 3,6510 3,8796 2,20 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 43 3,9674 ,69820 ,10647 3,7526 4,1823 2,60 5,00 

Total 183 3,7770 ,65643 ,04852 3,6813 3,8728 2,20 5,00 

Spodbujevalec 

prilagodljivosti 
        

1,00 srednja šola ali manj 20 3,2625 ,58756 ,13138 2,9875 3,5375 2,25 4,25 

2,00 višja/visoka šola 122 3,5779 ,67119 ,06077 3,4576 3,6982 2,00 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 42 3,6964 ,70394 ,10862 3,4771 3,9158 2,00 5,00 
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Total 184 3,5707 ,67733 ,04993 3,4721 3,6692 2,00 5,00 

Združevalec informacij         

1,00 srednja šola ali manj 20 3,2500 ,75655 ,16917 2,8959 3,6041 2,00 4,50 

2,00 višja/visoka šola 116 3,5517 ,64565 ,05995 3,4330 3,6705 1,75 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 41 3,6402 ,63010 ,09841 3,4414 3,8391 2,25 4,75 

Total 177 3,5381 ,66060 ,04965 3,4401 3,6361 1,75 5,00 

Izvajalec aktivnosti         

1,00 srednja šola ali manj 20 3,7300 ,60620 ,13555 3,4463 4,0137 2,80 4,80 

2,00 višja/visoka šola 120 3,9567 ,61038 ,05572 3,8463 4,0670 2,80 5,00 

3,00 magisterij/doktorat 44 4,1864 ,74259 ,11195 3,9606 4,4121 1,40 5,00 

Total 184 3,9870 ,65374 ,04819 3,8919 4,0820 1,40 5,00 

Preglednica 23: Povezanost delovne dobe z vlogami SM 

Descriptives 

 

N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 95% Confidence Interval 

of the Difference 

Minimu

m 

Maxim

um 

 
Std. 

Error 

Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Zagovornik sprememb         

1,00 do 10 let 14 3,5143 ,82542 ,22060 3,0377 3,9909 2,20 5,00 

2,00 10-20 let 73 3,8548 ,66688 ,07805 3,6992 4,0104 2,20 5,00 

3,00 20-30 let 68 3,7647 ,60539 ,07341 3,6182 3,9112 2,40 5,00 

4,00 nad 30 let 27 3,7259 ,66367 ,12772 3,4634 3,9885 2,40 5,00 

Total 182 3,7758 ,65803 ,04878 3,6796 3,8721 2,20 5,00 

Spodbujevalec aktivnosti         

1,00 do 10 let 14 3,4821 ,80542 ,21526 3,0171 3,9472 2,25 5,00 

2,00 10-20 let 73 3,5342 ,71845 ,08409 3,3666 3,7019 2,00 5,00 

3,00 20-30 let 69 3,5362 ,58673 ,07063 3,3953 3,6772 2,00 5,00 

4,00 nad 30 let 27 3,7870 ,71288 ,13719 3,5050 4,0690 2,25 5,00 

Total 183 3,5683 ,67844 ,05015 3,4694 3,6673 2,00 5,00 

Združevalec informacij         

1,00 do 10 let 12 3,4167 ,67700 ,19543 2,9865 3,8468 2,00 4,50 

2,00 10-20 let 70 3,5321 ,62832 ,07510 3,3823 3,6820 2,25 4,75 

3,00 20-30 let 67 3,5410 ,66799 ,08161 3,3781 3,7040 1,75 5,00 

4,00 nad 30 let 27 3,5926 ,75367 ,14504 3,2945 3,8907 2,00 4,75 

Total 176 3,5369 ,66229 ,04992 3,4384 3,6355 1,75 5,00 

Izvajalec aktivnosti         

1,00 do 10 let 13 3,9846 ,71396 ,19802 3,5532 4,4161 3,00 5,00 

2,00 10-20 let 75 3,9707 ,67519 ,07796 3,8153 4,1260 1,40 5,00 

3,00 20-30 let 68 3,9765 ,61671 ,07479 3,8272 4,1257 2,80 5,00 
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4,00 nad 30 let 27 4,0370 ,69068 ,13292 3,7638 4,3103 2,80 5,00 

Total 183 3,9836 ,65394 ,04834 3,8882 4,0790 1,40 5,00 

Preglednica 24: Oblike negotovosti 

   
N Mean Std. Deviation 

 Strateška negotovost    

Q12h V pogovorih z drugimi vodji o prihodnosti čutim negotovost. 184 2,62 1,048 

Q12i Težko je napovedati razvoj naše organizacije v prihodnje. 185 2,72 1,117 

Q4g 
Kupci/odjemalci se negativno odzivajo na spremembe, ki jih 

uvedemo. 
188 2,15 ,953 

Q12j 
Položaj naše organizacije na trgu je zaradi sprememb 

nestabilen. 
185 2,37 1,111 

 Valid N (listwise) 184   

 Strukturna negotovost    

Q13e Zaradi spremembe je/bo naš oddelek na slabšem. 185 2,24 ,948 

Q12l 
Zaradi sprememb se pogosto spreminjajo pravila, navodila, 

usmeritve. 
184 3,57 ,834 

Q12m Zaradi sprememb so pogosti konflikti med oddelki. 185 2,80 1,092 

 Valid N (listwise) 181   

 Negotovost delovnega mesta    

Q13a Zaradi sprememb se bo/je moje delo precej spremenilo. 186 3,30 ,885 

Q13c Zaradi sprememb bom moral osvojiti nova znanja, veščine. 186 3,86 ,722 

Preglednica 25: Preverjanje veljavnosti merskega inštrumenta za spremenljivko 

negotovost 

 Factor matrixa  

 
 Factor 

1 

 Strateška negotovost  

Q12h V pogovorih z drugimi vodji o prihodnosti čutim negotovost. ,748 

Q12i Težko je napovedati razvoj naše organizacije v prihodnje. ,895 

Q4g Kupci/odjemalci se negativno odzivajo na spremembe, ki jih uvedemo. ,452 

Q12j Položaj naše organizacije na trgu je zaradi sprememb nestabilen. ,825 

 Valid N (listwise)  

 Strukturna negotovost  

Q13e Zaradi spremembe je/bo naš oddelek na slabšem. ,544 

Q12l Zaradi sprememb se pogosto spreminjajo pravila, navodila, usmeritve. ,461 

Q12m Zaradi sprememb so pogosti konflikti med oddelki. ,874 

 Valid N (listwise)  

 Negotovost delovnega mesta  

Q13a Zaradi sprememb se bo/je moje delo precej spremenilo. ,607 

Q13c Zaradi sprememb bom moral osvojiti nova znanja, veščine. ,607 
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Preglednica 26:  Povezanost nivoja vodenja z oblikami negotovosti 

Descriptives 

 

N Mean 

Std. Error 

Mean 

 95% Confidence Interval 

of the Difference 

Minimu

m 

Maxim

um 

 
Std. Error Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Strateška negotovost 
        

1 Vrhnji nivo  36 2,3750 ,95338 ,15890 2,0524 2,6976 1,00 4,00 

2 Srednji nivo  114 2,4276 ,83793 ,07848 2,2721 2,5831 1,00 5,00 

3 Nižji nivo  31 2,7661 ,71570 ,12854 2,5036 3,0287 1,25 4,00 

Total 181 2,4751 ,84906 ,06311 2,3506 2,5997 1,00 5,00 

Strukturna negotovost 
        

1 Vrhnji nivo  37 2,3784 1,01276 ,16650 2,0407 2,7161 1,00 4,00 

2 Srednji nivo  114 2,3567 ,82812 ,07756 2,2031 2,5104 1,00 5,00 

3 Nižji nivo  31 2,7312 ,77182 ,13862 2,4481 3,0143 1,33 4,00 

Total 182 2,4249 ,86621 ,06421 2,2982 2,5516 1,00 5,00 

Negotovost delovnega mesta 

1 Vrhnji nivo  37 3,6486 ,78053 ,12832 3,3884 3,9089 1,00 5,00 

2 Srednji nivo  115 3,5696 ,64511 ,06016 3,4504 3,6887 2,00 5,00 

3 Nižji nivo  31 3,6129 ,57314 ,10294 3,4027 3,8231 2,50 5,00 

Total 183 3,5929 ,66059 ,04883 3,4965 3,6892 1,00 5,00 

Preglednica 27:  Povezanost stopnje izobrazbe z negotovostjo 

Descriptives 

 

N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 95% Confidence Interval 

of the Difference 

Minimu

m 

Maxim

um 

 
Std. Error Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Strateška negotovost 
        

1,00 srednja šola ali 

manj 
20 2,6500 ,76691 ,17149 2,2911 3,0089 1,00 4,00 

2,00 višja/visoka šola 120 2,4250 ,85602 ,07814 2,2703 2,5797 1,00 4,50 



Priloga 3 

 

 

N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 

Std. Error Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Minimu

m 

Maxim

um 

3,00 

magisterij/doktorat 
44 2,4773 ,89218 ,13450 2,2060 2,7485 1,00 5,00 

Total 184 2,4620 ,85406 ,06296 2,3377 2,5862 1,00 5,00 

Strukturna negotovost 

1,00 srednja šola ali 

manj 
20 2,6333 ,77157 ,17253 2,2722 2,9944 1,00 4,00 

2,00 višja/visoka šola 121 2,3554 ,87214 ,07929 2,1984 2,5124 1,00 4,67 

3,00 

magisterij/doktorat 
44 2,4697 ,91589 ,13808 2,1912 2,7482 1,00 5,00 

Total 185 2,4126 ,87281 ,06417 2,2860 2,5392 1,00 5,00 

Negotovost delovnega mesta 

1,00 srednja šola ali 

manj 
20 3,5250 ,75175 ,16810 3,1732 3,8768 2,00 5,00 

2,00 višja/visoka šola 122 3,6025 ,62634 ,05671 3,4902 3,7147 2,00 5,00 

3,00 

magisterij/doktorat 
44 3,5341 ,74239 ,11192 3,3084 3,7598 1,00 5,00 

Total 186 3,5780 ,66625 ,04885 3,4816 3,6743 1,00 5,00 

Preglednica 28:  Povezanost delovne dobe z negotovostjo 

 

N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 95% Confidence Interval 

of the Difference 

Minimu

m 

Maxim

um 

 
Std. Error Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Strateška negotovost 
        

1,00 do 10 let 14 2,5357 ,85966 ,22975 2,0394 3,0321 1,00 4,25 

2,00 10-20 let 74 2,5574 ,84556 ,09829 2,3615 2,7533 1,00 5,00 

3,00 20-30 let 69 2,5217 ,82776 ,09965 2,3229 2,7206 1,00 4,25 

4,00 nad 30 let 26 2,0481 ,83672 ,16409 1,7101 2,3860 1,00 3,75 

Total 183 2,4699 ,84948 ,06280 2,3460 2,5938 1,00 5,00 

Strukturna negotovost 
        

1,00 do 10 let 14 2,5476 ,86338 ,23075 2,0491 3,0461 1,00 4,33 

2,00 10-20 let 74 2,5000 ,85874 ,09983 2,3010 2,6990 1,00 5,00 

3,00 20-30 let 69 2,4541 ,85934 ,10345 2,2477 2,6605 1,00 4,00 
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N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 

Std. Error Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Minimu

m 

Maxim

um 

4,00 nad 30 let 27 2,0494 ,87561 ,16851 1,7030 2,3958 1,00 3,67 

Total 184 2,4203 ,86891 ,06406 2,2939 2,5467 1,00 5,00 

Negotovost delovnega mesta 

1,00 do 10 let 15 3,1333 ,61140 ,15786 2,7948 3,4719 2,00 4,00 

2,00 10-20 let 74 3,7500 ,61516 ,07151 3,6075 3,8925 2,00 5,00 

3,00 20-30 let 69 3,5652 ,66925 ,08057 3,4044 3,7260 1,00 5,00 

4,00 nad 30 let 27 3,4074 ,69389 ,13354 3,1329 3,6819 2,50 5,00 

Total 185 3,5811 ,66669 ,04902 3,4844 3,6778 1,00 5,00 

Preglednica 29: Oblike odpora 

  N Mean Std. Deviation 

 Ugovarjanje    

Q14a Nasprotna dokazovanja 186 2,99 ,746 

Q14b Očitki 184 2,86 ,928 

Q14c Grožnje 185 1,82 ,838 

Q14d Polemike 183 3,16 ,941 

Q14e Formalizem  184 2,92 ,908 

 Valid N (listwise) 181   

 Vznemirjenje    

Q14f Nemir 185 2,74 ,995 

Q14g Govorice 185 3,36 1,002 

Q14h Prepiri 185 2,43 ,895 

Q14i Spletke 185 2,40 1,099 

Q14j Klike  184 2,28 1,084 

 Valid N (listwise) 184   

 Izmikanje    

Q14k Molk 185 2,51 ,933 

Q14l Podcenjevanja 185 2,45 ,914 

Q14m Nepreverjene govorice 185 2,91 1,060 

Q14n Smešenje 185 2,01 ,927 

Q14o Neproduktivne razprave 185 3,02 1,013 
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  N Mean Std. Deviation 

 Valid N (listwise) 185   

 Brezvoljnost    

Q14p Pogoste napake 185 2,57 ,851 

Q14q Utrujenost 185 2,94 ,985 

Q14r Pasivnost 184 2,89 ,977 

Q14s Pogoste odsotnosti z dela 184 2,23 ,907 

Q14t Obolevanja 183 2,20 ,848 

 Valid N (listwise) 182   

Preglednica 30: Preverjanje veljavnosti merskega inštrumenta za spremenljivko odpori 

Factor matrix 

 
 

  

Factor 

1 

 Ugovarjanje  

Q14a Nasprotna dokazovanja ,647 

Q14b Očitki ,833 

Q14c Grožnje ,631 

Q14d Polemike ,571 

Q14e Formalizem  ,607 

 Vznemirjenje  

Q14f Nemir ,716 

Q14g Govorice ,721 

Q14h Prepiri ,804 

Q14i Spletke ,833 

Q14j Klike  ,765 

 Izmikanje  

Q14k Molk ,668 

Q14l Podcenjevanja ,820 

Q14m Nepreverjene govorice ,804 

Q14n Smešenje ,769 

Q14o Neproduktivne razprave ,725 

 Brezvoljnost  

Q14p Pogoste napake ,702 

Q14q Utrujenost ,681 

Q14r Pasivnost ,732 

Q14s Pogoste odsotnosti z dela ,816 

Q14t Obolevanja ,802 
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Preglednica 31: Povezanost nivoja vodenja z oblikami odporov 

 

N Mean 

Std. 

Error 

Mean 

 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Minimu

m 

Maxim

um 

 Std. Error Lower  

Bound 

Upper 

Bound 

Ugovarjanje 

1 Vrhnji nivo  

37 2,6541 ,66608 ,10950 2,4320 2,8761 1,40 4,80 

2 Srednji nivo  111 2,7658 ,66051 ,06269 2,6415 2,8900 1,00 4,20 

3 Nižji nivo  30 2,8667 ,57854 ,10563 2,6506 3,0827 1,80 3,60 

Total 178 2,7596 ,64846 ,04860 2,6636 2,8555 1,00 4,80 

Vznemirjenje         

1 Vrhnji nivo  37 2,4378 ,82709 ,13597 2,1621 2,7136 1,40 5,00 

2 Srednji nivo  113 2,6230 ,83142 ,07821 2,4680 2,7780 1,00 4,80 

3 Nižji nivo  31 3,0129 ,75707 ,13597 2,7352 3,2906 1,40 4,40 

Total 181 2,6519 ,83357 ,06196 2,5297 2,7742 1,00 5,00 

Izmikanje         

1 Vrhnji nivo  38 2,4211 ,74658 ,12111 2,1757 2,6664 1,00 4,60 

2 Srednji nivo  113 2,5381 ,79196 ,07450 2,3904 2,6857 1,00 5,00 

3 Nižji nivo  31 2,8774 ,75662 ,13589 2,5999 3,1549 1,60 4,20 

Total 182 2,5714 ,78639 ,05829 2,4564 2,6864 1,00 5,00 

Brezvoljnost         

1 Vrhnji nivo  38 2,5684 ,76621 ,12430 2,3166 2,8203 1,00 5,00 

2 Srednji nivo  111 2,5369 ,73459 ,06972 2,3988 2,6751 1,00 4,80 

3 Nižji nivo  30 2,6800 ,74018 ,13514 2,4036 2,9564 1,00 4,40 

Total 179 2,5676 ,73992 ,05530 2,4585 2,6767 1,00 5,00 
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Preglednica 32: Deskriptivne statistike: Veščine za upravljanje sprememb in vodenje ljudi 

   
N Mean Std. Deviation 

 Veščine za upravljanje sprememb    

Q15a Veščine presojanja, ocenjevanja 187 3,78 ,698 

Q15b Analitične veščine 187 3,73 ,690 

Q15c Postavljanje in spremljanje ciljev 185 3,84 ,749 

Q15d Delegiranje, spremljanje in nadzor dela 185 3,74 ,826 

Q15e 
Znanja povezana z upravljanjem sprememb 

(teoretična znanja, modeli, pristopi, prakse) 
186 3,29 ,772 

 Valid N (listwise) 184   

 Veščine vodenja ljudi    

Q15f Coaching, mentorstvo, podpora 186 3,53 ,826 

Q15g Komunikacijske veščine 186 3,85 ,763 

Q15h Veščine pogajanja 186 3,56 ,863 

Q15i Veščine reševanja konfliktov 186 3,63 ,810 

Q15j Timsko delo in sodelovanje 186 4,07 ,690 

Q15k Strokovno področje vašega dela 186 4,26 ,613 

Q15l 
Znanja o psihologiji in vedenjskih vedah 

(sociologija, pedagogika) 
186 3,37 ,927 

Q15m Veščine motiviranja in spodbujanja 185 3,71 ,808 

 Valid N (listwise) 185   

Preglednica 33: Preverjanje veljavnosti merskega inštrumenta za znanja in veščine 

Factor matrix 

 
 Factor 

1 

Veščine za upravljanje sprememb  

Q15a Veščine presojanja, ocenjevanja ,697 

Q15b Analitične veščine ,631 

Q15c Postavljanje in spremljanje ciljev ,795 

Q15d Delegiranje, spremljanje in nadzor dela ,651 

Q15e Znanja povezana z upravljanjem sprememb (teoretična znanja, modeli, pristopi, prakse) ,637 

Veščine vodenja ljudi  

Q15f Coaching, mentorstvo, podpora ,624 

Q15g Komunikacijske veščine ,728 

Q15h Veščine pogajanja ,612 

Q15i Veščine reševanja konfliktov ,706 

Q15j Timsko delo in sodelovanje ,689 

Q15k Strokovno področje vašega dela ,431 

Q15l Znanja o psihologiji in vedenjskih vedah (sociologija, pedagogika) ,608 

Q15 Veščine motiviranja in spodbujanja ,820 
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Preglednica 34: Povezanost nivoja vodenja z veščinami 

 

 

 Paired Differences 

Min Max 

 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

N 
Lower Upper 

Implementacija 

sprememb 

Vrhnji nivo  38 3,8105 ,50713 ,08227 3,6438 3,9772 2,80 4,80 

Srednji nivo  113 3,6885 ,56057 ,05273 3,5840 3,7930 2,00 4,80 

Nižji nivo  30 3,4000 ,50103 ,09148 3,2129 3,5871 2,60 4,60 

 

Vodenje ljudi 

Total 181 3,6663 ,55259 ,04107 3,5853 3,7473 2,00 4,80 

Vrhnji nivo  38 3,8158 ,55503 ,09004 3,6334 3,9982 2,75 4,88 

Srednji nivo  113 3,7743 ,53318 ,05016 3,6750 3,8737 2,50 4,88 

Nižji nivo  31 3,5363 ,57572 ,10340 3,3251 3,7475 2,25 4,50 

 Total 182 3,7424 ,55033 ,04079 3,6620 3,8229 2,25 4,88 

 

 

  



 

 

 


