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POVZETEK  

Raziskava, predstavljena v magistrski nalogi, je pokazala, da so značilnosti vodenja 

ravnateljev slovenskih osnovnih šol v osnovi precej podobne, se pa razlikujejo glede na 

osebnostne značilnosti ravnatelja, glede na zaposlene, ki jih ravnatelji vodijo, in trenutno 

situacijo v šoli, v kateri so ravnatelj in zaposleni. Ravnatelji svoje vodenje vidijo kot 

sodelovanje z zaposlenimi, ne želijo nastopati s pozicije moči, menijo, da svojimi  

zaposlenimi dovolj pogosto komunicirajo in da se močno zavzemajo tako za uspešnost šole 

kot za dobro klimo v kolektivu. V resnici pa zaposleni njihovega vodenja ne dojemajo na 

enak način, kot ga vidijo sami. 

Ključne besede: izobraževanje, management, vodenje, osnovne šole, ravnatelji, študija 

primera 

 

SUMMARY  

The presented survey has shown that the principals of Slovenian elementary schools have 

similar management features, but they do distinguish according to their personal 

characteristics, the employees they lead and the current situation in the school they work at. 

The principals see their leadership as cooperation with their employees, they do not want to 

act from the position of power and they believe that they communicate  often enough with 

their employees. They promote school effectiveness as well as a good climate within the 

working team. But in reality the employees do not see their principal’s leadership in the same 

way as the principal does. 

Key words: education, management, leadership, elementary school, principals, case study 
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1 UVOD  

Vodenje organizacije je proces, ki ima skupne značilnosti in lastnosti, a je zagotovo za vsako 

organizacijo specifičen in edinstven. Verjetno je definicij o vodenju ravno toliko, kolikor je 

knjig napisanih o njem. Black in Porter (2000) namreč v svoji knjigi »Management: Meeting 

New Challenges« navajata znano Stogdillovo izjavo, da obstaja skoraj toliko opredelitev 

managementa, kot je ljudi, ki so management skušali opredeliti.  

Splošne značilnosti vodenja, ki jih navajajo avtorji v literaturi, veljajo tudi za vodenje 

nepridobitnih organizacij, med katere spadajo osnovne šole. Njihov namen ni ustvarjanje 

dobička, temveč zagotavljanje storitev, ki jih družba potrebuje in so zanjo zelo dragocene. Pri 

vodenju take vrste organizacije torej ne gre zgolj za vzdrževanje finančne in organizacijske 

stabilnosti, temveč za vzdrževanje ravnotežja med kakovostjo ponujenih storitev in 

preudarnim finančnim managementom.  

Glavni manager ima v nepridobitni organizaciji naslednje vloge (Možina 2002): 

 informacijsko (nadzornik, razširjevalec, govornik), 

 medosebno (predstavnik, vodja, zveza), 

 odločitveno (podjetnik, odpravljalec motenj, razporejevalec virov, pogajalec). 

Managerji nepridobitnih organizacij se posvečajo tako vlogam vodenja kot poslovodenja 

svoje organizacije. Kot poslovodje skrbijo za čim bolj učinkovito razporejanje javnih 

sredstev, kot vodje pa prevzemajo vlogo vodenja svojih zaposlenih s čim večjim 

nematerialnim motiviranjem, hkrati pa skrbijo za ohranjanje dobrih odnosov s skupnostjo, v 

kateri delujejo. Prav zaradi tako obširnega obsega dela in znanja zahteva vodenje nepridobitne 

organizacije visoko kvalificirane managerje, ki bodo tako dobri poslovodje, kot vodje. Ne 

nazadnje so ključnega pomena tudi etične vrednote managerjev kot vodij, saj se le-ti primarno 

osredotočajo na vprašanja integritete, odprtosti, zanesljivosti, uslužnosti in dobrodelnosti 

nepridobitne organizacije.  

Zagotovo morajo ravnatelji svoj delovni čas in energijo ustrezno razporediti med poslovodni 

in vodstveni del. Kolikšen del svojega časa in energije pa sploh lahko namenijo vodenju 

svojih zaposlenih? Kakšne so značilnosti  njihovega vodenja? Koliko odločitev delegirajo 

svojim podrejenim? Koliko komunicirajo  s svojimi pomočniki in koliko z zaposlenimi? Kako 

poteka ta komunikacija? Kako občutijo vodenje zaposleni? Kako ravnatelji motivirajo svoje 

zaposlene? Kako uveljavljajo svojo moč? Kako usklajujejo različne interese med zaposlenimi 

in ustanoviteljem? Kako se pogajajo? In ne nazadnje, ali uresničijo dano besedo? Če želimo 

izvedeti, kakšne so značilnosti vodenja v slovenskih osnovnih šolah, moramo poiskati 

odgovore na vsa ta zastavljena vprašanja. 

Veliko avtorjev je že raziskovalo vodenje nepridobitnih organizacij,  med katere spadajo tudi 

osnovne šole. Grace (1995) piše o svojevrstnem paradoksu delitve na vodenje in 
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poslovodenje. Podobno trdi tudi Bush (1995), ki dodaja še, da sta obe vlogi za ravnatelja sicer 

nujni, a zelo obremenjujoči. Bennett, Crawford in Cartwright (2003) pa so raziskovali, kako 

se vodenje kaže, kaj je uspešno vodenje in kdaj je v neki organizaciji najustreznejše.  

Namen in cilji predstavljene raziskave zato niso zgolj analiziranje in kritična osvetlitev 

načinov in značilnosti vodenja v nepridobitnih organizacijah, saj so to počeli že mnogi avtorji, 

tako tuji kot domači. Med drugimi v  slovenski literaturi o tej temi piše Koren (1999)  v svojih 

knjigah Ravnatelj med osamo in sodelovanjem ter Ravnateljevanje (2007), Tavčar in Trunk 

Širca (1998)  v Management nepridobitnih organizacij, Tomićeva (1995) v Menedžment v 

vzgoji in izobraževanju, Jelovac (2001) v Jadranje po nemirnih vodah managementa 

nevladnih organizacij. O značilnosti vodenja osnovni šol pa lahko beremo tudi v člankih 

Krofliča (2002) z naslovom Ravnateljeva avtonomija in pedagoško vodenje institucije, 

Resmana (1994) Ravnatelj in vizija šole, Stančića (2002) Kompetenčni profil idealnega 

ravnatelja ter Velikonjeve (1998) Vodenje v vzgoji in izobraževanju je del človeka.  

Z rezultati raziskave sem želela ravnateljem izbranih osnovnih šol prikazati, kakšne so 

dejanske značilnosti njihovega vodenja. Moj namen je bil torej opraviti raziskavo, ki je 

ravnateljem osnovnih šol prikazala raziskovalno objektivni pogled na značilnosti njihovega 

vodenja.  

Moja raziskava ima dvojni namen. Najprej sem s pomočjo literature spoznala in proučila 

značilnosti vodenja in različne stile vodenja, nato pa raziskala značilnosti vodenja izbranih 

osnovnih šol tako z vidika ravnateljev, kot tudi zaposlenih. Na podlagi teoretičnega dela sem 

skozi raziskavo skušala prepoznati značilnosti vodenja ravnateljev in ravnateljic na slovenskih 

osnovnih šolah, opredeliti njihov stil vodenja ter ga umestiti v ustrezne modele vodenja, kot 

so opredeljeni v knjigi Management, nova znanja za uspeh, avtorja Staneta Možine (2002).  

Cilji moje raziskave so: 

1. spoznati različne stile vodenja in njihovo ustrezno rabo v različnih okoliščinah, 

2. spoznati, katere značilnosti vodenja ravnateljev se kažejo na slovenskih osnovnih šolah, 

3. ugotoviti, ali se značilnosti vodenja razlikujejo glede na spol ravnateljev in velikost 

osnovnih šol, ki jih vodijo, 

4. preučiti, kako zaposleni občutijo vodenje ravnateljev, 

5. na podlagi ugotovitev empiričnega dela raziskave prikazati stile vodenja ravnateljev/ic po 

definicijah, ki sem jih iz literature povzela po različnih avtorjih.
1
 

V raziskavi želim najti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Katere značilnosti vodenja se odražajo pri ravnateljih v osnovnih šolah? 

2. Kakšna je lastna percepcija vodenja ravnateljev? 

3. Kakšne značilnosti vodenja doživljajo in občutijo zaposleni v osnovnih šolah? 

                                                 
1
 Gibson; Blanchard, Zigarmi in Zigarmi; Blanchard, Carew, Parisi-Carew; Hersey; Možina; 

Zabukovec, Boben (Gibson 1994; Blanchard, Zigarmi in Zigarmi 1985; Blanchard, Carew, Parisi-

Carew 1995; Hersey 1997; Možina 2002; Zabukovec, Boben 2000 
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4. Ali se značilnosti vodenja osnovne šole razlikujejo glede na spol ravnatelja in velikost 

osnovne šole (število učencev)? 

5. Kateri stili vodenja, povzeti po literaturi različnih avtorjev,
2
  prevladujejo v slovenskih 

osnovnih šolah? 

Z odgovori na vprašanja sem poskušala osvetliti vodenje ravnateljev/ic v slovenskih osnovnih 

šolah z več zornih kotov ter ga umestiti v ustrezni model iz predhodno proučene literature. 

S pomočjo raziskave sem želela ugotoviti, kakšna je realna situacija glede značilnosti vodenja 

na izbranih osnovnih šolah. Ker sem želela dobiti vpogled na izbrano temo z več zornih 

kotov, sem za raziskovalne metode izbrala polstrukturiran intervju z ravnatelji, anketo za 

zaposlene in opazovanje. Pridobljene podatke sem v nadaljevanju raziskave analizirala s 

pomočjo statistične analize podatkov. Po koncu raziskave sem pridobljene rezultate iz 

raziskave v diskusiji  primerjala in umestila v predhodno raziskano literaturo ter oblikovala 

priporočila za prakso ravnateljem ter zaključek raziskave. 

Že pred začetkom same raziskave sem se zavedala časovne in finančne omejitve raziskave, ki 

sem jo opravila. Ker sem tudi sama zaposlena v šoli, sem lahko raziskavo opravljala le v času 

šolskih počitnic. Zato je raziskava na vsaki od izbranih šol potekala zgolj en teden. 

Opozarjam na dejstvo, da bi bili lahko rezultati raziskave drugačni, če bi opazovanje potekalo 

dalj časa in ga ne bi izvajala le v času šolskih počitnic. Hkrati opozarjam tudi na finančno 

omejitev, zaradi katere sem izbrala le osnovne šole v Primorski regiji, saj bi mi vsakodnevna 

vožnja do oddaljenejših šol v Sloveniji predstavljala prevelik finančni zalogaj. Zato tudi ne bi 

mogla trditi, da je namenski vzorec ravnateljev/ic reprezentativen in rezultatov raziskave ne bi 

mogla posplošiti na celotno populacijo ravnateljev/ic Slovenskih osnovnih šol. 

Kljub omejitvam raziskave pa sem želela doseči čim večjo zanesljivost in kredibilnost le-te. 

Večjo kredibilnost sem poskšala doseči s triangulacijo metod in virov, validacijo in kritično 

presojo ostalih udeležencev v raziskavi, obsežnim postopkom obdelave podatkov in uporabo 

tabelaričnih prikazov rezultatov ter posvetovanjem s strokovnimi kolegi. Večjo zanesljivost 

pa s predhodno izvedeno pilotno študijo anketnega vprašalnika, natančnim popisom vzorca, 

razlago metode zbiranja in analize podatkov ter natančnim dokumentiranjem podatkov. 

Po končani raziskavi sem podatke, pridobljene z intervjuji, anketami in opazovanjem 

analizirala in ovrednotila, na koncu pa zapisala še zaključek ter priporočila za prakso 

ravnateljem/icam.  

 

                                                 
2
 Gibson et al.; Blanchard, Zigarmi, Zigarmi; Blanchard, Carew, Parisi-Carew; Hersey; Možina; 

Zabukovec, Boben (Gibson et al. 1994; Blanchard, Zigarmi, Zigarmi 1985; Blanchard, Carew, Parisi-

Carew 1995; Hersey 1997; Možina 2002; Zabukovec in Boben 2000) 
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2 VODJA IN VODENJE 

2.1 Značilnosti vodenja 

Pojem vodenja še danes nima povsem jasno izoblikovane definicije. Med avtorji, domačimi in 

tujimi, ki so vodenje raziskovali, se še vedno pojavljajo nesoglasja glede vsebine tega pojma. 

Še več, Black in Porter (2002) v svoji knjigi »Management: Meeting New Challenges« 

navajata znano Stogdillovo izjavo, da obstaja skoraj toliko opredelitev managementa, kot je 

ljudi, ki so management skušali opredeliti.  

V širšem smislu pojem vodenje; skupaj s poslovodenjem, udejanja cilje in strategije za 

doseganje ciljev, ki jih je načrtoval in snoval management, v ožjem pomenu pa se vodenje 

nanaša na ljudi – kako jih usmerjati, motivirati in vplivati nanje, da bi dane naloge izvrševali 

čim bolje, ob čim manjši potrošnji energije in čim večjem osebnem zadovoljstvu. Gre torej za 

usklajevanje dejavnosti članov organizacije, saj po Tavčarjevi sintezi konceptov organizacije, 

vodenje udejanja mehkejši del managementa; organizacijo kot skupnost interesov, za razliko 

od tršega dela; poslovodenja, ki uresničuje organizacijo kot instrument (Tavčar 2006). 

Kavčič (1991) v svojem delu Sodobna teorija organizacije opisuje Fayolovo trditev, ki 

vodenje v ožjem smislu besede razlikuje od managementa. Opredeljuje ga kot sposobnost 

vplivati na sodelavce, jih spodbujati in usmerjati k želenim ciljem. Robbins, ki ga povzema 

Tavčar (2006) v knjigi Management in organizacija, pa pravi, da je vodenje organizacije 

vladanje v malem – je oblast in moč, s katero je mogoče graditi in dosegati – in od nekdaj 

privablja najbolj podjetne, ustvarjalne, odločne ljudi. Je pa tudi poklic, v katerem so 

obremenitve velike, delavnik nereden, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja 

težavno. Mayer, Kovač in Jesenko (2004) opredeljujejo vodenje kot proces, v katerem vodja 

na podlagi svojih posebnih sposobnost, osebnostnih lastnosti in znanja, z zanj značilnim 

ravnanjem vpliva na ljudi, da bi (vzajemno) dosegli (dogovorjene) cilje. Po Yuklu (1998) je 

vodenje proces, s katerim posameznik v skupini ali organizaciji vpliva na interpretacijo 

dogodkov, izbiro ciljev, organizacijo delovnih aktivnosti, motivacijo zaposlenih za dosego 

ciljev organizacije, vzdrževanje kooperativnih odnosov ter pridobivanje podpore in 

sodelovanja zunaj organizacije. 

Če povzamem, večina avtorjev opredeljuje vodenje kot sposobnost vplivanja, spodbujanja in 

usmerjanja drugih v dosego želenih ciljev. Poudarjajo tudi, da to ni enkratno dejanje, temveč 

kontinuiran proces usmerjanja in spremljanja skupine ljudi k doseganju skupnih interesov. 

Vodenje je torej dejavnost, na katero vpliva več dejavnikov; vodja, zaposleni, dejavnost, s 

katero se organizacija ukvarja, specifičnost situacije, v kateri se organizacija nahaja idr. 

Vodenje se pojavi le, če vodja vpliva na druge zaposlene tako, da ti delujejo v smeri 

doseganja želenih ciljev. Če želijo v organizaciji zadovoljevati skupne interese,  mora med 

vodjo in zaposlenimi potekati komunikacija in sporazumevanje. 
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Za uspešno vodenje katerekoli organizacije je značilno: 

 Vodenje pomeni imeti jasno vizijo o tem, kar želiš doseči. 

 Dobri vodje so v jedru dogajanja in delajo s sodelavci. 

 Voditi pomeni spoštovati delavčevo avtonomijo in ga varovati pred pretiranimi 

zahtevami. 

 Dobri vodje gledajo naprej, sprejemajo spremembe in nanje pripravljajo zaposlene, da jih 

novosti ne presenetijo in jim ne vzamejo poguma. 

 Dober vodja  je pragmatičen. Sposoben je sprejeti politično in gospodarsko stvarnost. 

Zanjo se zna pogajati in sklepati kompromise (Moos, Mahoney in Reeves 1998).  

Vodenje je predmet preučevanja različnih ved, zato je ena pogostih tem strokovne in 

znanstvene literature. Različni so tudi vidiki in pristopi avtorjev njegovega preučevanja. Če 

jih poskušam na kratko povzeti, gre za kontinuiran proces usmerjanja, vplivanja, spodbujanja 

in spremljanja drugih (posameznika ali skupine) z motiviranjem, komuniciranjem ter samo 

osebnostjo vodje, da bi čim lažje dosegli začrtane (skupne) cilje.  

2.2 Sestavine vodenja 

Vodenje se pojavi takrat, ko nekdo vpliva na druge tako, da delujejo. Glavne sestavine 

vodenja so vodja, skupina, posamezniki in okolje (Možina 2002). Povezanost med 

spremenljivkami, ki oblikujejo vodenje prikazuje spodnja slika. 

 

Slika 1: Povezanost med spremenljivkami, ki oblikujejo vodenje 

Vir: Možina 2002. 

Cilji vodje, potrebe skupine in pričakovanja posameznika se vzajemno povezujejo s 

spremenljivkami okolja v organizaciji. Situacijske spremenljivke (tako tiste, povezane z 

okoljem v organizaciji, kot tudi tiste, povezane s skupino in posamezniki) vplivajo na vedenje 

vodje. Vodja mora zato še posebej dobro vedeti in poznati sestavine vodenja, da dejavno 
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usmerja dogajanja in skuša doseči sinergijo učinkov med posameznikom, skupino in dejavniki 

okolja (Možina 2002).  

Za izvajanje vodenja potrebuje določena znanja in veščine, imeti mora določene sposobnosti, 

na njegov način vodenja pa vplivajo tudi nekatere osebnostne značilnosti. 

Sestavni del vodenja je delegiranje. Delegiranje je proces, v katerem vodja dodeljuje 

podrejenim pristojnosti za delovanje in sprejemanje odločitev na posameznih področjih v 

organizaciji, za kar od njih pričakuje in zahteva ustrezno odgovornost za izvedbo nalog in 

dosežene rezultate. Sestavljajo ga vsi napotki, ki so potrebni za uspešno izvedbo posamezne 

naloge. Sem sodijo pričakovani rezultati, razvoj znanja ter izkušenj podrejenih  in vrednotenje 

ter ocenjevanje podrejenih za nadaljnje potrebe. Vodja pristojnosti delegira, vendar pa 

odgovornost vedno ostaja v pristojnosti vodje. Delegiranje poteka po določenem principu, ki 

je prikazan v slikovnem prikazu spodaj. 

 

Slika 2: Vodenje in delegiranje  

Vir: Možina 2002. 

Slika 2 prikazuje ciklični potek vodenja in delegiranja nalog. Najprej je potrebno opredelit 

cilje in skupaj s sodelavci načrtovati izvajanje. Ko je odločitev sprejeta, je potrebno 

sodelavcem razložiti naloge, jim delo delegirati in se dogovoriti o predvidenih dosežkih. Po 

opravljenem delu je potrebno pregledati dosežene rezultate in posredovati sporočila vsem 

zainteresiranim. Končni cilj je seveda doseganje zastavljenih rezultatov, ki pa že vodi v 

opredeljevanje novih ciljev in nalog. 
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2.3 Vrste moči 

Poleg samih sposobnosti, določenih osebnostnih lastnosti, znanja in veščin vodja za uspešno 

vodenje potrebuje tudi moč in vpliv. V literaturi se moč in vpliv pojavljata kot eni izmed 

osnovnih lastnosti uspešnega vodje. Možina (2002) moč opredeljuje kot zmožnost vpliva na 

posameznika, skupino in organizacijo, da se usmeri k želenim rezultatom.  

Tavčar (2006) celo pravi, da ni vodenja brez uporabe moči. Moč ima v organizaciji tisti, ki 

zmore učinkovito spodbujati sodelavce – jim verodostojno obetati notranje ali zunanje koristi, 

če bodo ravnali v skladu z njegovimi pobudami, predlogi, navodili ali zahtevami.  

Moč torej lahko pojmujemo kot potencialni vpliv in vpliv kot aktualizirano moč. Z močjo 

vodja vpliva na zaposlene tako, da povzroči spremembo v njihovih stališčih in ravnanju. 

Osnove, iz katerih vodja črpa moč, v veliki meri pojasnjujejo, zakaj sodelavci sprejmejo oz. 

zavrnejo navodila vodje. Iz njih izhajajo različne vrste moči. Po modelu Frencha in Ravena 

(2001) je to pet vrst moči, ki pa jih lahko dopolnimo še z dvema vrstama moči po Coffeyu, 

Cooku in Hunsakerju (1994): 

1. Legitimna moč izhaja iz legitimnega položaja, ki ga ima vodja v organizacijski 

hierarhiji in temelji na pravici do uporabe fizične moči ali moči sredstev. Ni 

priljubljena, je pa spoštovana. 

2. Moč nagrajevanja izvira iz možnosti vodje, da sodelavce nagrajuje. Sodelavci 

sprejmejo navodila vodje, ker pričakujejo, da bo njihovo delo nagrajeno v materialni 

ali nematerialni obliki. Je sicer učinkovita, a nepriljubljena, ker nihče ne mara občutka, 

da je kupljen. 

3. Moč pritiska izhaja iz bojazni sodelavcev pred kaznijo. Vodja pri takšnem načinu 

uporabe moči uporablja razne vrste pritiska in kazenskih ukrepov. 

4. Referenčna moč izhaja iz poistovetenja sodelavcev z vodjo. Sodelavci želijo biti 

podobni vodji, ker so jim všeč njegove osebnostne lastnosti. Takšni vodje so po navadi 

karizmatične osebnosti. 

5. Ekspertna moč izvira iz strokovnega znanja vodje, ki je lahko omejeno na posamezno 

področje dela ali pa zajema celo dejavnost organizacije. Je običajno spoštovana in 

priljubljena oblika moči. 

6. Informacijska moč je povezana z dostopnostjo do informacij in nadzorom nad njihovo 

porazdelitvijo. 

7. Moč povezave izhaja iz vpliva, povezanega z osebo z močjo, od katere so odvisni 

sodelavci. 

Vodje ne uporabljajo samo ene vrste moči, zato morajo v različnih okoliščinah izbrati 

ustrezno obliko oz. kombinacijo oblik moči. Prav zato je tudi prava izbira moči en od 

pokazateljev uspešnosti vodje. Moč, ki jo ima vodja za vodenje, je zanj pomembna osebna 
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zmožnost, saj brez nje ne more obvladovati delovanja ljudi in posredno usmeritev in 

delovanja organizacije (Tavčar 2006). 

2.4 Modeli vodenja 

Modeli vodenja, ki so se razvili pri proučevanju organizacij, temeljijo na teoriji o 

medčloveških odnosih. Začetke te teorije opisuje Kavčič (1991) v svojem delu Sodobna 

teorija organizacije. Razlaga, da so povezani z eksperimenti o osvetljevanju delovnega mesta 

v sredini dvajsetih let prejšnjega stoletja, ki so pokazali na tako imenovani »Hawthornski 

učinek«. Naključna ugotovitev o pomembnosti medčloveških odnosov se je razvila v 

empirično preučevanje tega področja. 

 Korak naprej predstavljajo Likartova empirična raziskovanja. Likart je izhajal iz prepričanja, 

da je človeški dejavnik ključnega pomena za organizacijo. Glede na sedem organizacijskih 

spremenljivk (uporabljeni procesi vodenja, lastnost motivacijskih sil, lastnost 

komunikacijskih procesov, lastnost procesov interakcije – vplivanja, lastnost procesov 

odločanja, lastnost postavljanja ciljev, lastnost procesov nadzora, značilnosti uspešnosti), je 

razvrstil kakovost odnosov v štiri skupine, ki jih imenujemo sistemi vodenja (Kavčič 1991): 

1. Sistem 1 ali izkoriščevalsko oblastniški sistem, za katerega je značilno, da vodstvo ne 

zaupa podrejenim. Vse odločitve sprejema samo, podrejeni pa so prisiljeni v 

izvrševanje dobljenih nalog. 

2. Sistem 2 ali dobrohotno oblastniški sistem, v katerem je nekaj zaupanja in 

komuniciranja med vodstvom in zaposlenimi, odločanje pa je še vedno v pristojnosti 

vodij. Le manj pomembne odločitve lahko sprejemajo vodje na nižjih ravneh, vendar 

le v okviru vnaprej predpisanih pravil. 

3. Sistem 3 ali participativno posvetovalni sistem, za katerega je značilno, da vodstvo 

precej, toda ne popolnoma zaupa podrejenim. Manj pomembne odločitve lahko 

sprejemajo tudi nižje organizacijske ravni. Splošna lastnost tega sistema je 

posvetovanje nadrejenih s podrejenimi. 

4. Sistem 4 ali sistem participativnih skupin, v katerem vodstvo popolnoma zaupa in 

verjame svojim podrejenim. Zanj so značilni podpirajoči odnosi. Pomembne odločitve 

se sprejemajo na vseh organizacijskih ravneh. Komuniciranje ni razvito samo po 

vertikali formalne organizacije, temveč tudi horizontalno med zainteresiranimi 

posamezniki in organizacijskimi enotami. 

Likartovi sistemi vodenja so predstavljali podlago za nadaljnji razvoj modelov vodenja.  

2.4.1 Modeli osebnih značilnosti 

Raziskovanje je bilo najprej osredotočeno na odkrivanje osebnih lastnosti. Modeli 

osebnostnih značilnosti tako temeljijo na domnevah, da vodjo določajo posebne osebnostne, 
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socialne in telesne značilnosti. Glede na te modele naj bi bila (ne)prisotnost teh značilnosti 

ključnega pomena za razlikovanje med uspešnim in neuspešnim vodjem. 

Preglednica 1: Model osebnostnih značilnosti 

OSEBNE ZNAČILNOSTI 

TELESNE Starost Videz Vitalnost 

OSEBNOSTNE stabilnost samozavestnost prilagodljivost 

SOCIALNE izobrazba olikanost Mobilnost 

DELOVNE iniciativnost delavnost Odgovornost 

Vir: Možina 2002. 

Kasnejši raziskovalci so kot glavno pomanjkljivost modelov osebnostnih značilnosti navajali 

dejstvo, da preveč poudarjajo telesne značilnosti, ki niso tako tesno povezane z uspešnim 

vodenjem, temveč lahko samo nakazujejo sposobnosti vodje. 

2.4.2 Modeli vedenja vodje 

Nasprotujoče osebnostne in druge značilnosti uspešnih vodij so raziskovalce usmerile na 

drugo področje preučevanja. Začeli so preučevati vedenjske značilnosti vodij. Osredotočili so 

se na značilnosti vodenja, ki jih je mogoče opazovati in se jih tudi naučiti. Spremljali so, kaj 

vodje delajo, kako dajejo naloge podrejenim, kdaj in kako komunicirajo, kako delajo ipd. S 

tega vidika so bili ti modeli zelo pomembni za razvoj teorije o vodenju.  

Teorije X, Y in Z 

Na podlagi optimističnega in pesimističnega pogleda na svet in domneve o »dobrih« in 

»slabih« ljudeh, ki predpostavljata določene značilnosti podrejenih, sta se oblikovali teoriji X 

in Y. Njene domneve prikazuje preglednica 2. 

Preglednica 2: Domneve teorije X in Y 

DOMNEVE TEORIJE X DOMNEVE TEORIJE Y 

Zaposleni ne marajo dela in če je le 

mogoče se mu izogibajo. 

Zaposleni radi delajo in so pripravljeni 

tudi trdo delati. 

Zaposleni potrebujejo navodila za delo, 

usmerjati jih je treba k ciljem 

organizacije. 

Zaposleni, ki se strinjajo s cilji 

organizacije, se k temu sami usmerjajo. 

Nadrejeni morajo zaposlene siliti k delu, 

pogosto tudi z grožnjo. 

Zaposlenih ni potrebno siliti k delu, saj 

radi sprejmejo odgovornost za delo. 

Vir: Možina 2002. 
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Teorija X izhaja iz pesimističnega pogleda in negativnih domnev vodje o podrejenih, zato je 

zanjo najprimernejši avtoritativen način vodenja. V nasprotju pa teorija Y, ki izhaja iz 

optimističnega pogleda na svet in pozitivnih domnev o podrejenih, poudarja participativni 

način vodenja. Najbližja realnosti naj bi bila teorija Z, ki temelji na Japonskem stilu vodenja 

in poudarja pomembnost medsebojne odvisnosti zaposlenih. Vsebuje tako hierarhični nadzor, 

kot tudi opredeljene individualne in organizacijske cilje. Podmene teorije Z so bile podlaga 

novim vidikom vodenja (Možina 2002). 

Študiji Univerze Ohio State in Univerze Michigan ter skandinavske študije 

Raziskovalci Univerze Ohio State so na podlagi študije načinov dela vodij opredelili dva 

načina vodenja; skrb za ljudi in skrb za naloge. Podoben model so oblikovali tudi raziskovalci 

Univerze Michigan, le da so ti opredelili vedenje vodij, ki je lahko usmerjeno k ljudem ali k 

proizvodnji. Na podlagi domneve, da je družbeno okolje mnogo bolj spremenljivo, so 

skandinavski raziskovalci ponovno preučili študiji univerz Ohio State in Michigan. Odkrili so 

značilnost, ki se je kazala v omenjenih študijah in jo opredelili kot vedenje, usmerjeno v 

razvoj (Robbins 2005).  

Preglednica 3: Načina vodenja skrb za ljudi in skrb za naloge 

NAČIN VODENJA: skrb za ljudi NAČIN VODENJA: skrb za naloge 

Pohvala zaposlenim za dobro opravljeno delo. Natančno določanje nalog zaposlenim. 

Od zaposlenih se ne zahteva več, kot so 

sposobni narediti. 

Postavljanje delovnih standardov, ki jih 

morajo zaposleni doseči. 

Pomoč posameznikom pri njihovih osebnih 

težavah. 

Informiranje zaposlenih o zahtevah dela. 

Prijaznost in dostopnost. Načrtovanje dela skupaj s člani. 

Ustvarjanje ugodnega ozračja v delovnem 

okolju. 

Spodbujanje članov k ravnanju po 

enotnih postopkih. 

Vir: Robbins 2005. 

Skrb za ljudi je način vodenja, ki poudarja položaj zaposlenih, delovne razmere in 

medsebojno sodelovanje. Vodja se vživlja v položaj sodelavcev, se zanima za njihova 

pričakovanja, jih upošteva pri odločitvah, neposredno komunicira z njimi, je odprt za 

medsebojno odnose med sodelavci ipd. Pri zaposlenih je tak način vodenja zaželen, saj jim 

omogoča uveljavljenje njihovih koristi, hkrati pa jih spodbuja k ustvarjalnejšemu delu. Po 

navedbah Robbinsona so raziskovalci Univerze Michigan odkrili precejšnjo povezanost med 

usmerjenostjo vodij k ljudem in storilnostjo timov ter zadovoljstvom zaposlenih z delom. 

Vendar pa lahko po drugi strani takšen način vodenja privede do prevelikega zanemarjanja 

izvajanja nalog (Robbins 2005). 
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Usmerjenost k nalogam je način vodenja, pri katerem vodja usmerja podrejene tako, da bi 

optimalno opravili naloge, potrebne za doseganje ciljev. Zanj je značilno aktivno načrtovanje, 

organiziranje, kontroliranje in usklajevanje nalog zaposlenih. Štejejo predvsem standardi 

kakovosti in rezultati, zato je tak način vodenja pri zaposlenih manj zaželen. 

 Vedenje, usmerjeno v razvoj, zaznamuje vodje, ki cenijo eksperimentiranje, iščejo nove 

zamisli, nove načine dela in pristope k reševanju problemov ter spodbujajo in izvajajo 

spremembe. V današnjem času študije na vzorcu vodij iz Finske in Švedske potrjujejo obstoj 

te tretje dimenzije (Robbins 2005). 

Model mrežnega vodenja 

Na podlagi zgoraj navedenih študij ameriških univerz in pomembnosti obeh usmeritev vodje 

sta Blake in Mountonova oblikovala model mrežnega vodenja. Ta opisuje pet načinov 

vodenja, ki nastanejo s kombinacijo različnih deležev usmerjenosti vodje k proizvodnji ali k 

ljudem.  

 

Slika 3: Model mrežnega vodenja 

Vir: Možina 2002. 

Vodoravna lestvica nam kaže usmerjenost k proizvodnji, navpična pa usmerjenost k ljudem. 

Levo spodaj je tako oznaka 1.1, ki kaže nizko usmerjenost tako k proizvodnji kot k ljudem. 

Njej nasprotna je oznaka 9.9 desno zgoraj, ki kaže visoko usmerjenost k ljudem in 

proizvodnji. 

Možina (2002) opisuje naslednje značilnosti vodenja po tem modelu: 

 1.1 Nemoč: Vodja, ki uporablja vodenje, šibko usmerjeno v proizvodnjo, prav tako pa 

šibko usmerjeno k ljudem, ni dejaven, se boji ukazovati in se izogiba odgovornosti. Je 

neuspešen in nemočen. 
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 1.9. Ozračje: Tako vodenje označuje visoka usmerjenost k ljudem in zanemarjanje 

delovnih nalog. Takšen način praviloma vodi k slabši produktivnosti dela. 

 9.1. Naloge: Vodje so usmerjeni pretežno v naloge proizvodnje, zelo malo skrbi pa 

polagajo osebnim željam in potrebam članov. Menijo, da je njihova glavna naloga, da 

storijo vse, da bodo zaposleni čim bolj izkoristili vse možnosti za delo. 

 9.9 Teamsko delo: Če je vodenje usmerjeno k ljudem in k proizvodnji, vodje oblikujejo 

tim zaposlenih, ki so med seboj zelo povezani, si zaupajo in si pomagajo pri izvajanju 

nalog. Takšni delovni in medsebojni odnosi vodijo k ustreznim delovnim rezultatom in k 

zadovoljstvu zaposlenih. 

 5.5 Na sredini poti: Najprimernejši način vodenja naj bi bila srednja pot, ki omogoča 

uravnoteženo stanje med potrebami zaposlenih in potrebami organizacije (Možina 2002). 

Tannenbaumov in Schmidtov kontinuum 

S kontinuumom, ki prikazuje razmerja med vodenjem, osredotočenim na šefa, in vodenjem, 

osredotočenim na podrejene, sta Tannenbaum in Schmidt predstavila model vodenja, ki 

vedenje vodje vidi kot odnos med izvajanjem avtoritete vodje in svobodo sodelavcev (Možina 

2002). 

 

Slika 4: Tannenbaumov in Schmidtov kontinuum vedenja vodje 

Vir: Možina 2002. 

Na nobeni od stopenj ni popolne uporabe avtoritete ali popolne dostopnosti do svobode. 

Avtorja opredeljujeta štiri osnovne razlike v vedenju vodje: 

 Zapovedati. Vodja zazna primerno rešitev in ustrezne dejavnosti in naroči podrejenim, 

kaj naj naredijo. 

 Prepričati. Vodja se odloči o ustreznih dejavnostih, vendar skuša premagati morebitno 

nestrinjanje in odpor podrejenih s pojasnjevanjem svoje odločitve. 



 

13 

 Posvetovati. Vodja omogoči podrejenim, da razpravljajo o problemu in predstavijo svoje 

zamisli in rešitve. Te potem vodja uporabi pri odločitvi o dejavnostih, ki jih nato izvedejo 

podrejeni. 

 Pridružiti se. Vodja opredeli naravo problema, ki ga je treba razrešiti, nato pa postane 

eden od članov skupine v iskanju ustrezne rešitve (Možina 2002). 

Model navpične dvojne povezave 

Model navpične dvojne povezave temelji na podmeni, da ne obstaja dosledno vedenje vodje 

do podrejenih. Po tem modelu je odnos vodje z vsakim podrejenim svojstven in mora biti 

vodja zato sposoben prilagajati način vodenja vsakemu posamezniku. Model predvideva, da 

zaznavanje podrejenega s strani v vodje vpliva na njegovo vedenje. Le-to pa vpliva na 

vedenje podrejenega. 

Po tem modelu vodja zaradi časovnih omejitev razvrsti podrejene v t.i. člane znotraj skupine 

in člane zunaj skupine. Prvim je skupen sistem vrednot in vzajemno delovanje z vodjo, med 

tem ko imajo člani zunanje skupine manj skupnega z vodjo in ne delijo veliko z njim. Člani 

znotraj skupine dobijo naloge z več izzivi, več nagrad in imajo določene privilegije. Članom 

izven skupine nameni vodja manj pozornosti, jim dodeljuje manj nagrad in ima z njimi zgolj 

formalen odnos. Način izbire članov znotraj skupine ni povsem jasen, vendar pa izsledki 

kažejo, da vodja te člane izbere, ker imajo podoben odnos in osebnostne značilnosti kot vodja 

oz. predvideva, da so z njim najbolj kompatibilni (Gibson 1994; Schermerhorn, Hunt in 

Osborn 2004; Robbins 2005). 

2.4.3 Situacijski modeli 

Ker se je v praksi pokazalo, da različne okoliščine v organizacijah zahtevajo različno 

prilagajanje vodenja, se vedenjski modeli v vseh teh okoliščinah niso obnesli. Raziskovalci so 

zato iskali nove razlage in modele, ki bi vključevali tudi okoliščine vodenja. Razvili so 

različne situacijske modele, ki predpostavljajo, da so situacijski dejavniki odločilni pri izberi 

primernega načina vodenja.  
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Slika 5: Situacijski dejavniki, ki vplivajo na uspešno vodenje 

Vir: Možina 2002. 

Na splošno modeli izhajajo iz prepričanj, da morajo vodje pred uporabo določenega načina 

vodenja poznati svoje vedenje, vedenje podrejenih in okoliščine. Zato potrebujejo 

diagnostična znanja iz vedenja ljudi (Možina 2002). 

Fiedlerjev kontingenčni model 

Ta model predpostavlja, da je uspešno vodenje odvisno od tega, koliko se dejavniki 

okoliščine ujemajo z načinom dela vodje. Posamezen način je najbolj učinkovit, če je 

uporabljen v pravi okoliščini. Vodja mora vedeti, kakšen način vodenja uporabiti, analizirati 

mora okoliščino in nato doseči usklajenost med trenutno okoliščino in načinom vodenja. To 

lahko doseže s tem, da spremeni okoliščino ali pa način svojega dela (Fiedler 1967). 

Za ta model je značilen način vodenja, ki se ugotavlja preko vprašalnika, na katerem vodja 

opiše svoj odnos do najmanj želenega sodelavca. Prek odgovorov se oblikujeta dva načina 

vodenja: usmerjenost k odnosom in usmerjenost k delu. Vodje, ki so usmerjeni k odnosom, 

cenijo pri sodelavcih iskrenost, odkritost, prijaznost itd. in menijo, da so dobri odnosi 

pomembni za uspešno vodenje. Nasprotno pa vodje, ki so usmerjeni k delu, ne dajo veliko na 

medsebojne odnose, ampak imajo za pomembno, dejstvo, da je delo dobro opravljeno. Pri 

svojih sodelavcih cenijo lastnosti kot so pridnost, ubogljivost, natančnost pri delu ipd. 

(Možina 2002). 

Fiedler je v svojem modelu opredelil tri spremenljivke, ki jih je vzel iz delovnih okoliščin: 

zapletenost dela, vir položajne moči vodje in odnos skupine do vodje. 

Zapletenost dela pojasnjuje, kako je delo sestavljeno. Opredeljuje jasnost ciljev, 

mnogoternost poti do ciljev in preverljivost odločitev. Pri navodilih se lahko vodja sklicuje na 
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napisane delovne standarde. Zapleteno delo pa zahteva, da ga vodja razloži z vsemi 

različicami, možnimi izvedbami in vnaprej določenimi postopki. V takšnih razmerah ima 

pomembno vlogo pri usmerjanju sodelavcev. 

Moč položaja kaže, koliko legitimne nagrajevalne in prisilne moči ima vodja. Z močnega 

uradnega položaja bo vodja lahko precej vplival prek formalnih vzvodov. Če položajne moči 

nima, bo moral uporabiti druge vrste moči, ki jih ima, npr. referenčno ali ekspertno moč. 

Odnos skupine do vodje opredeljuje, kako je skupina sprejela vodjo. Vodja, ki ga člani 

skupine spoštujejo in mu ne nasprotujejo, nima težav s sodelavci in mu ni potrebno 

uporabljati moči pritiska. Nasprotno mora vodja, ki ga ljudje ne marajo ali mu ne zaupajo, 

uporabljati formalno avtoriteto (Coffey, Cook in Hunsaker 1994). 

 

Slika 6: Fiedlerjev kontingenčni model 

Vir: Možina 2002. 

Osem stolpcev na sredini označuje možne kombinacije treh spremenljivk okoliščin. Za vodjo 

najugodnejša kombinacija je na skrajni levi (1), najmanj ugodna pa na skrajni desni (8). 

Spodaj je naveden način vodenja, ki je najbolj primeren za posamezno kombinacijo 

spremenljivk. Iz modela je razvidno, da so k delu usmerjeni vodje najuspešnejši v 

okoliščinah, ki jih označujejo stolpci 1, 2 in 3. Te okoliščine označujejo dobri odnosi s 

skupino, visoka sestavljenost dela in velika moč, ki izhaja iz položaja vodje. Zato si lahko 

dovolijo več svobode pri nagrajevanju, odločanju in zahtevah po kakovosti in količini dela. 
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Tak način vodenja pa mora uporabiti vodja tudi takrat, ko je okoliščina zelo slaba (stolpec 8). 

Vodje, ki naj bi bili usmerjeni v dobre odnose s sodelavci, se nahajajo v heterogenih 

okoliščinah (stolpci 4, 5, 6, 7). 

Strokovnjaki vidijo vrednost Fiedlerjevega kontingenčnega modela v tem, da navaja k 

proučevanju stanja v organizaciji. Model namreč predvideva, da ne moremo določiti, da je 

nek vodja dober ali slab. V različnih okoliščinah je namreč isti vodja enkrat uspešen, drugič 

neuspešen. Kritike modela pa se nanašajo na dejstvo, da ni dovolj znanstvenih podlag za 

njegovo delovanje, da je veljavnost in zanesljivost merskega instrumenta, ki ga je avtor s 

svojimi sodelavci razvil, slaba, in da pomen nekaterih spremenljivk ni povsem jasen (Gibson 

1994). 

Herseyov in Blanchardov model 

Herseyov in Blanchardov situacijski model poudarja, da mora vodja ustrezno oceniti stopnjo 

zrelosti članov skupine in nato uporabiti ustrezno vodenje na podlagi nadzornega ali 

podpornega načina vodenja (Gibson 1994).  

Pri nadzornem vedenju uporablja vodja pretežno enosmerno komuniciranje. Zaposlenim 

natančno pove, kaj je potrebno narediti, kje, kdaj in kako delati. Takšen vodja sestavlja 

skupine in nadzira njihove člane. Podporno vedenje pa označuje dvosmerno komuniciranje 

med vodjo in člani skupine. Vodja posluša in spodbuja člane skupine v procesu odločanja ter 

jim pomaga pri opravljanju nalog. 

Zrelost oz. pripravljenost skupine se nanaša na delo članov. Predstavlja sposobnost članov, da 

si postavijo dosegljive visoke cilje in so pripravljeni prevzeti odgovornost za njihovo 

uresničevanje. Zaposleni niso enaki po zrelosti, ker se ta spreminja glede na posebnosti 

naloge, ki jo opravljajo. 
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Slika 7: Herseyov in Blanchardov model 

Vir: Hersey 1997. 

Model prikazuje različne kombinacije nadzornega in podpornega načina vodenja za različne 

stopnje zrelosti članov. Krivulja, ki teče skozi vse štiri načine, označuje raven nadzornega in 

podpornega načina vodenja (Hersey in Blanchard 1998). Iz modela izhajajo štirje načini 

vodenja: direktivni, mentorski, sodelovalni in način s pooblastili. 

Možina (2002) ugotavlja, da v nasprotju s Fiedlerjevim modelom, ki predpostavlja 

sorazmerno trdnost v načinu vodenja, ta model poudarja zmožnost vodje, da vodenje prilagaja 

spreminjajočim se okoliščinam. Vodja mora stalno pregledovati stopnjo izkušenosti 

podrejenih, da lahko izbira najprimernejše kombinacije podpornega in nadzornega načina 

vedenja. S primernim načinom lahko pomaga pri rasti usposobljenosti sodelavcev, hkrati pa 

razvija in spreminja svoj način dela. 

Model vodenja 3D 

Model vodenja 3D, ki ga je razvil Reddin, izhaja iz učinkovitosti vodenja na podlagi glavnih 

elementov vedenja vodij: usmerjenost k nalogam in usmerjenost k odnosom. Avtor izhaja iz 

opredelitve učinkovitosti vodenja (tretja dimenzija) kot stopnje s katero vodja dosega 

rezultate, ki se od njega pričakujejo. Pri vodji je poudarjena enkrat ena usmerjenost, drugič 

druga, lahko pa obe v majhnem ali velikem obsegu. Avtor modela tako opredeli štiri načine 

vodenja, ki pa so lahko uporabljeni različno učinkovito. 
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Preglednica 4: Model vodenja 3D 

 USMERJENOST K NALOGAM 

Nizka Visoka 

USMERJENOST K ODNOSOM DO 

SODELAVCEV 

Visoka ZAVZET ZDRUŽEVALEN 

Nizka ZADRŽAN PRIZADEVEN 

Vir: Možina 2002. 

Združevalni vodja je močno usmerjen k odnosom in k nalogam. Zagovarja timsko delo in se 

celo enači s podrejenimi. Tak način vodenja je najpogosteje uporabljen pri timskem delu, 

najmanj pa pri rutinskem. 

Zadržani vodja je skromno usmerjen tako k nalogam kot k odnosom. Malo komunicira s 

člani, močno upošteva tradicijo in verjame v moč pravil in postopkov. Primeren je predvsem 

za vodenje v administraciji, računovodstvu, statistiki in konstrukcijskih delih. 

Prizadevni vodja je močno usmerjen k delovnim nalogam, manj pa k odnosom. Njegovo 

vedenje je gospodovalno, zato se težje znajde v položajih, kjer ima manj oblasti. Primeren je 

za delo, kjer je potrebno veliko navodil, npr. v proizvodnji. 

Avtor modela predvideva, da noben način ni vedno učinkovit in da je vsak način lahko 

uporabljen bolj ali manj učinkovito. Najpomembnejše je, da zna vodja glede na okoliščino 

izbrati najučinkovitejši način (Možina 2002). 

Housejev model poti in ciljev 

Housejev model poti in ciljev temelji na prepričanju, da uspešni vodje opredeljujejo poti in 

načine dela, s pomočjo katerih podrejeni dosegajo visoko storilnost in zadovoljstvo pri delu. 

Tako kot ostali situacijski modeli, tudi ta model ne nudi recepta za najboljše vodenje, temveč 

temelji na predpostavki, da mora uspešni vodja izbrati ustrezen način vodenja glede na 

okoliščine in potrebe sodelavcev. Avtor modela oblikuje štiri različne načine vodenja, na 

katere vplivata dve sestavini: lastnost zaposlenih in značilnost dela. 

 Izzivalni način – vodja postavi razmeroma visoke, izzivalne cilje in pričakuje, da jih bodo 

člani dosegli. 

 Usmerjevalni način – vodja natančno pove, kaj pričakuje od članov in jim ponudi pomoč 

pri izvajanju nalog. 

 Svetovalni način – preden sprejme odločitev, se vodja posvetuje s člani. 

 Prijateljski način – vodja je prijazen in razumevajoč do članov skupine zato, da ustvarja 

pozitivno delovno ozračje. 
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Slika 8: Housejev model poti in ciljev 

Vir: Gibson 1994. 

Uspešnost vodenja je po eni strani odvisna od lastnosti zaposlenih. Model predpostavlja, da 

bodo podrejeni sprejeli določen način vodenja, če bodo spoznali, da bodo imeli od tega koristi 

pri delu. Če imajo potrebo po priznanju in samospoštovanju, bodo radi sprejeli svetovalni oz. 

prijateljski način vodenja. Če pri njih prevladuje potreba po samostojnosti in uveljavljanju pa 

bodo lažje sprejeli usmerjevalni oz. izzivalni način vodenja. 

Po drugi strani pa ima vpliv na uspešno vodenje tudi značilnost dela. Zaposleni bodo 

zavračali usmerjevalni način vodenja, če so naloge preproste in se ponavljajo. V takem 

primeru bi ustrezal svetovalni ali prijateljski način vodenja, ki bi povečal zadovoljstvo pri 

delu, storilnost pa bi ostala najmanj enaka. Pri kompleksnejših nalogah pa bi bil primernejši 

usmerjevalni oz. izzivalni način vodenja, saj bi zaposleni cenili vodjo, ki bi jim znal opisati 

pripomočke in poti do delovnih ciljev (Možina 2002). 

Participativni model vodenja 

Participativni model vodenja je avtor Vroom oblikoval skupaj s svojima sodelavcema Yetton-

om in Jago. Model predstavlja zaporedje pravil, ki naj bi jih vodja upošteval, ko določa obliko 

in vsebino sodelovanja članov pri odločanju v različnih okoliščinah (Gibson 1994). Za analizo 

okoliščine vodja uporabi vprašanja v točno določenem zaporedju. 
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Preglednica 5: Vprašanja za odločanje v participativnem modelu vodenja 

PK POMEMBNOST KAKOVOSTI Kako pomembna je ta odločitev za kakovost dela? 

PĆ PRISTANEK ČLANOV Kako pomembno je, da v to odločitev pristanejo člani tima? 

IV INFORMIRANOST VODJE Ali imam kot vodja dovolj informacij za dobro odločanje? 

SP SESTAVLJENOST PROBLEMA Ali je problem zelo zapleten? 

VP VERJETNOST PRIVOLITVE Kolikšna je verjetnost, da bodo člani privolili v odločitev, če sam odločim 

o tem? 

SC SKLADNOST CILJEV Ali bi bili cilji članov usklajeni med seboj, če bi reševali ta problem? 

MK MOŽNOST KONFLIKTA Ali je med člani tima možnost konflikta zaradi želene rešitve problema? 

IT INFORMIRANOST TIMA Ali imajo člani dovolj informacij, da bi lahko sodelovali pri odločanju? 

Vir: Možina 2002. 

Različni odgovori na navedenih osem vprašanj po modelu pripeljejo do petih načinov 

odločanja. 

 

Slika 9: Participativni model vodenja 

Vir: Možina 2002. 

Vodja na podlagi preučitve okoliščine izbere enega od petih načinov odločanja znotraj 

avtokratičnega (A), konzultativnega (K) in timskega načina vodenja (T). 
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Preglednica 6: Načini odločanja v participativnem modelu vodenja 

NAČIN OPIS 

A1 Vodja odloča sam glede na razpoložljive informacije. 

A2 Vodja pridobi potrebne informacije od podrejenih, nato se sam odloči. Vloga podrejenih je 

omejena na pridobivanje ustreznih informacij, ne pa na vrednotenje alternativnih rešitev. 

K1 Vodja se o dojemanju okoliščin in problema posvetuje s podrejenimi, jih vpraša za mnenje 

in ga oceni, vendar odloči sam. 

K2 Vodja in člani se sestanejo kot tim in razpravljajo o okoliščini. Na sestanku vodja pridobi 

zamisli in predloge podrejenih, toda odločitev sprejme sam. 

T Vodja in člani se sestanejo kot tim in razpravljajo o okoliščini. Skupaj vrednotijo 

alternativne rešitve tako, da dosežejo soglasje o odločitvi. Vloga vodje je predvsem 

koordinacija razprave ter osredotočenje na problem in na ključne točke odločitve. 

Vir: Gibbson 1994;  Možina 2002. 

Participativni model vodenja poudarja, da je pomembna predvsem okoliščina, ne pa 

posamezni vodja. Vodje lahko prilagajajo način vodenja glede na zahteve okoliščine. Vsi 

vodje pa niso pripravljeni ravnati po navedenih postopkih, nekateri pa nimajo sposobnosti, da 

bi prilagajali svoje vedenje različnim okoliščinam (Kouzes in Posner 2003). 

Yuklov sestavljeni model vodenja 

Yuklov sestavljeni model vodenja predstavlja enega najbolj zapletenih modelov formalnega 

situacijskega vodenja. Model loči posredovalne in situacijske spremenljivke, ki vplivajo na 

učinkovitost posameznika ali skupine. 

Posredovalne spremenljivke opredeljujejo značilnosti skupine ali posameznega podrejenega, 

ki vplivajo na učinkovitost skupine. Na učinkovitost posameznega člana vplivajo predvsem 

prve tri spremenljivke, na skupinsko učinkovitost pa predvsem ostale posredovalne 

spremenljivke (Kavčič 1991). 
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Preglednica 7: Posredovalne in situacijske spremenljivke po Yuklovem modelu 

POSREDOVALNE SPREMENLJIVKE SITUACIJSKE SPREMENLJIVKE 

PRIZADEVNOST PODREJENEGA 

Količina naporov, ki jih podrejeni vlaga za doseganje 

storilnosti. 

PRVI TIP 

Spremenljivke, ki posredno bolj ali manj 

učinkujejo na katero od posredovalnih 

spremenljivk: sistem plač, motivacijska 

sposobnost delovnih nalog, stopnja formalne 

opredeljenosti vloge, predračunski sistem in 

sistem dodeljevanja sredstev ter velikost 

skupine. 

JASNOST VLOGE PODREJENEGA 

Obseg, koliko podrejeni razume svoje delovne 

naloge in odgovornosti ter ve, kaj se od njega 

pričakuje. 

DELOVNA USPOSOBLJENOST PODREJENEGA 

Znanja, spretnosti in usposobljenost, ki so potrebne 

za uspešno opravljanje vseh vidikov njihovega dela. 

VIRI IN PODPORE SLUŽBE 

Obseg orodij, opreme, materiala in podpornih 

storitev, ki jih podrejeni lahko dobi za opravljanje 

svojega dela. 

DRUGI TIP 

Dejavniki v okoliščini, ki določajo relativen 

pomen posredovalnih spremenljivk. Nekatere 

posredovalne spremenljivke imajo večji vpliv na 

produktivnost skupine kot druge in relativni 

pomen posamezne spremenljivke se spreminja z 

okoliščinami. 

ORGANIZIRANOST DELOVNE NALOGE – ENOTE 

Obseg, do katerega je delovna naloga organizirana. 

SKUPINSKA KOHEZIVNOST IN TIMSKO DELO 

Stopnja sodelovanja, medsebojnega upoštevanja in 

posredovanja informacij med zaposlenimi. 

TRETJI TIP 

Organizacijske ovire, ki vodji preprečujejo, da bi 

neposredno spreminjal spremenljivke. 

ODNOS VODJA – PODREJENI 

Stopnja sodelovanja med vodjem in podrejenimi. 

Vir: Kavčič 1991. 

Vodja mora ovrednotiti okoliščino in obstoječe značilnosti organizacije in se nato odločiti za 

najprimernejši način vodenja. Avtorji modela opredeljujejo devetnajst načinov vedenja vodje, 

ki je primerno v različnih okoliščinah. Odločitev o načinu vodenja mora upoštevati 

kratkoročne in dolgoročne posledice, hkrati pa mora imeti tudi notranji mehanizem analize 

odzivov na uporabljen način vodenja, ki je podlaga za ponovno preučitev in morebitno 

spremembo vodenja (Kavčič 1991). 

2.4.4 Sodobni koncepti vodenja 

V sodobnem času imajo tehnološke in posledično družbene spremembe velik vpliv tudi na 

spremembe v organizaciji. Avtorji, ki preučujejo organizacije v današnjem času, navajajo 

različne značilnosti poslovnega okolja, s katerimi se in se bodo soočali vodje: reorganizacija, 

delati več z manj ljudmi, odpuščanje, usposabljanje zaposlenih za nove tehnologije ali za 

druga dela, zmanjševanje stroškov, vodenje ljudi, ki delajo doma, uporaba fleksibilne delovne 

sile (delno zaposleni in začasno zaposleni), ukvarjanje s široko paleto osebnih težav ljudi (npr. 

neprožen delovni čas za starše), uspešno komuniciranje z zaposlenimi, ki slabo razumejo 

matični jezik, motiviranje zaposlenih, ki ne čutijo več varnosti zaposlitve, vpeljevanje 

tehnologije pri ljudeh, ki le-to vidijo kot grožnjo njihovi zaposlitvi, spodbujanje timskega 
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dela, spodbujanje samostojnejšega dela, borba za vire idr. (Bennis in Nanus, 1998; Robbins 

2005). 

Posledično se bo moral spremembam prilagajati tudi način vodenja vodij. Uveljavljeni načini 

vodenja ne bodo več zadostovali, zato bo prav prilagajanje spremembam zahtevalo nove 

koncepte vodenja. 

Preglednica 8: Predviden model vodenja v 21.stol 

OD K 

Malo vodij, pretežno na vrhu; veliko 

managerjev 

Vodenje na vseh ravneh; manj managerjev 

Vodenje s postavljanjem ciljev Vodenje z vizijo – nove usmeritve za dolgoročno 

poslovno rast 

Krčenje, stroškovna primerljivost, visoka 

kakovost 

Tudi ustvarjanje torišč edinstvenosti, razločevalnih 

kompetenc 

Odzivnost oz. prilagodljivost na spremembe Predvidevanje, tudi ustvarjanje prihodnosti 

Oblikovalec hierarhične organizacije Oblikovalec sploščene, porazdeljene organizacije; 

vodja kot socialni arhitekt 

Usmerjanje in nadzorovanje posameznikov Pooblaščanje in navduševanje posameznikov, 

pospeševanje timskega dela 

Informacije zadržane pri nekaj ljudeh, ki 

odločajo 

Informacije deljene z mnogimi, notranjimi in 

zunanjimi partnerji 

Vodja kot šef, nadzira procese in vedenje Vodja kot trener, ki ustvarja učečo se organizacijo 

Vodja kot stabilizator, uravnavanje težavnih 

zahtev in vzdrževanje kulture 

Vodja kot agent sprememb, ustvarjanje pogojev za 

spremembe, uravnavanje tveganja, razvijanje 

kulturološke in tehnološke podlage 

Vodja, odgovoren za razvoj dobrih managerjev Vodja, odgovoren tudi za razvijanje bodočih vodij 

Vir: Bennis in Nannus 1998. 

Večina predstavljenih tradicionalnih modelov ne obravnava čustev kot dejavnika, ki bi vplival 

na vodenja, čeprav so le-ta neločljiva od človekovega dela pri delu v skupini. Koncept 

čustvene inteligence, ki poudarja ta vidik vodenja, predstavlja zmožnost opazovanja, 

razumevanja in spremljanja svojih čustev ter čustev drugih ljudi. Predstavlja tudi načine, kako 

se na čustva uspešno odzivati (Možina 2002). Robbins (2005) pravi, da uspešni vodje kažejo 

svojo čustveno inteligenco skozi osebne in socialne (medosebne) veščine: samozavedanje, 

obvladovanje, spodbujanje, vživljanje v čustva drugih in sodelovanje.  

Nystedt (1997) v svojem članku navaja, da situacijski modeli vodenja premalo upoštevajo 

osebnosti vodje, zato naj bi se pri pojasnjevanju vodenja nekateri avtorji vračali k 

osebnostnim teorijam. Vendar so modeli osebnih značilnosti zgolj opisovalni in ne 

pojasnjujejo vzrokov posameznega vedenja. Večina vzrokov vedenja podrejenih ni 

neposredno vidna, zato ugotavljanje le-teh zahteva njihovo zaznavanje. Na podlagi teorije 

prilaščanja se je zato razvil model prilaščanja. Po tem modelu vodja prek procesov 
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informiranja skuša ugotoviti, zakaj se neko vedenje zgodi, nato pa na podlagi verjetne razlage 

izbere način vodenja (Gibson 1994; Robbins 2005). 

Največ sodobnih konceptov za temelj postavlja inspiracijo, navdih vodje. Najbolj razširjen 

koncept s tega področja je karizmatično vodenje. Le-to predstavlja sposobnost vplivanja na 

člane na podlagi neobičajnega dara vodenja in privlačnih moči. Zaposleni si želijo biti s 

karizmatičnim vodjem, ker se čutijo navdahnjene, sposobne in pomembne (Gibson 1994). Po 

Congerju karizmatični vodja na podlagi zaznavanja neizkoriščenih priložnosti in potreb 

odjemalcev oblikuje vizijo, kako delati naprej. Prek komunikacijskih sposobnosti poveže 

potrebe in cilje članov z organizacijskimi in delovnimi cilji. Prek tehničnih strokovnih znanj, 

osebnega tveganja, požrtvovalnosti in neobičajnega vedenja pri članih, zgradi zaupanje v 

svojo vizijo. S tem skozi lastni vzor, pooblaščanje in nenavadne taktike prikaže pomen vizije 

(Gibson 1994). 

Temelj vodenja naj bi bilo zaupanje, zato se je v nadaljnjem preučevanju vodenja izoblikoval 

koncept, ki je temeljil na zaupanju. Zaupanje je pozitivno pričakovanje, da drugi n bo ravnal 

preračunljivo. Je zgodovinsko pogojen proces, ki temelji na pomembnih, vendar omejenih 

izkustvenih primerih. Po Robbinsu (2005) so ključne dimenzije koncepta zaupanja poštenost, 

konsistentnost, lojalnost in odprtost. Izsledki kažejo, da ima izgubljeno zaupanje resne 

posledice na uspešnost skupine. 

Nekateri avtorji (Greenleaf 1998; DePree 1998) pa so posamezne pojme že omenjenih 

konceptov združili in o njih razmišljajo kot o vodenju kot služenju organizaciji. Ta koncept 

predstavlja vodjo kot služabnika v smislu odnosov v organizaciji. Vodja prek različnih vlog 

odkrije pot (vizionar, agent sprememb), spodbuja pot (podpornik, zagovornik), utre pot 

(pospeševalec, partner), omogoči pot (trener, graditelj timov) in razsvetli pot (navdihovalec, 

model zaupanja) (Howard 1998). 

Sodoben način vodenja v večino primerih zahteva timsko vodenje. Tak koncept zahteva od 

vodje, da se nauči spretnosti, kot so potrpežljivost pri delitvi informacij, zaupanje zaposlenim, 

pooblaščanje in razumevanje, izoblikovanje čuta za primernost trenutka, kdaj poseči v delo 

tima… Timsko vodenje je mogoče opisati z dvema prednostnima nalogama; upravljanje 

zunanjih mej tima in zagotavljanje procesov v timu. Ti dve nalogi se kažeta v štirih vlogah 

vodje: povezovalec z zunanjimi odjemalci, posredovalec pri reševanju problemov, manager 

sporov in trener (Robbins 2005). 

Nekatere raziskave kažejo na koncept samo-vodenja. Ta temelji na predpostavki, da so ljudje 

odgovorni, zmožni in sposobni prevzeti pobudo brez zunanje prisile vodij, pravil in odredb. 

Koncept vključuje zbir procesov, skozi katere lahko posameznik nadzira svoje vedenje. 

Uspešni vodja (v tem konceptu super-vodja) pomaga podrejenim, da vodijo sebe (Robbins 

2005). Ta koncept je blizu predhodno razvitemu konceptu nadomestil za vodenje, ki 
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predvideva, da lahko vodje prevzemajo določene značilnosti podrejenih, značilnosti del, ki jih 

le-ti opravljajo in značilnosti organizacije (Schermerhorn, Hunt in Osborn 2004). 

Ključno vodilo vodje pri vodenju naj bi bile tudi vrednote, zato je v zadnjem času izpostavljen 

koncept etičnega vodenja. Ta obravnava problematiko etičnih standardov pri vodenju in 

opozarja na nekatere stranpoti vodenja (Howell in Avolio 1998; Gini 1998; Robbins 2005). 

Značilnosti neosebnega komuniciranja današnjega časa (e-pošta, SMS sporočila ipd.) 

zahtevajo drugačen pristop vodenja, zato Robbins govori o konceptu vodenja na vezi. V 

neosebnem stiku je komunikacija vodje s podrejenimi otežena, ker vodja ne more uporabljati 

in opazovati neverbalne komunikacije (gestikulacija telesa, mimika obraza idr.). Zato mora 

posebno pozornost nameniti tonu elektronskih sporočil in stilu oblikovanja (Robbins 2005). 

Transakcijsko in transformacijsko vodenje 

Najbolj pogosto uporabljen sodoben koncept vodenja je transformacijsko vodenje. Predstavlja 

vodenje, ki spodbuja zaposlene k idealom in moralnim vrednotam, ki naj bi jih navdušile za 

premagovanje težav pri delu. Vsebuje motivacijske prijeme na podlagi intrinzične motivacije, 

s katerimi vodja razvije sprejemljivost podrejenih, da svoje interese podredijo koristim 

organizacije. Transformacijski vodja svoj vpliv uveljavlja preko socialne arhitekture, 

osnovnih simbolov in ključnih vrednot ali kulture organizacije. Takšen vodja ima ključne 

vloge pri oblikovanju, vzdrževanju in spreminjanju organizacijske kulture. 

Pri transakcijskemu vodenju pa je značilno dogovarjanje med vodjo in sodelavci o 

materialnih, kadrovskih, socialnih in drugih ugodnostih, ki jih podrejeni uživajo, če opravljajo 

svoje delo v skladu z dogovori. Transakcijski vodja, v nasprotju s transformacijskim, ne 

poskuša motivirati podrejenih, temveč ureja stvari tako, kot so predpisane, ravna po 

pravilih(MacGregor 1998; Bass in Avolio 1998; Možina 2002). 

Preglednica 9: Značilnosti transakcijskega in transformacijskega vodje 

TRANSAKCIJSKI VODJA TRANSFORMACIJSKI VODJA 

Nagrajevanje: pogaja se o nagrajevanju za 

prizadevno delo, obljublja nagrade za uspehe, 

daje priznanja za dosežke 

Karizma: predstavi vizijo in smisel poslanstva, izzove 

ponos, doseže spoštovanje in zaupanje 

Vodenje z izjemami (aktivno): spremlja 

dogajanje in išče odmike od pravil in 

standardov, izvaja popravke 

Navdih: predstavlja visoka pričakovanja, uporablja 

simbole za usmerjanje k prizadevanjem, izraža 

pomembne namene na preprost način 

Vodenje z izjemami (pasivno): v dogajanje 

posega le, če standardi niso doseženi 

Intelektualna spodbuda: razvija ustvarjalnost, 

razumnost in sistematično reševanje problemov 

Vodenje brez vajeti (laissez faire): odpoveduje 

se odgovornostim, izogiba se odločitvam 

Upoštevanje posameznika: kaže osebno zanimanje za 

razvoj posameznika, obravnava vsakega zaposlenega, 

uvaja, svetuje  

Vir: Bass in Avolio 1998. 
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Raziskave kažejo, da so transformacijski vodje uspešnejši od transakcijskih (Bass in Avolio 

1998), vendar so lahko v stabilnih okoljih (stabilna tehnologija, stabilna kadrovska zasedba, 

proizvodi z dolgim življenjskim ciklom) uspešne tudi organizacije s transakcijskem 

vodenjem. Nasprotno pa organizacije, ki delujejo v nestanovitnem okolju, potrebujejo 

transformacijsko vodenje, če želijo biti uspešne (Možina 2002). 

Kljub opaznim razlikam v načinu vodenja, eden od vodilnih raziskovalcev tega koncepta 

vodenja Bass ugotavlja, da transakcijsko in transformacijsko vodenje nista dva nasprotujoča 

pristopa, temveč se dopolnjujeta (Bass in Avolio 1998). 

Zagotovo se bodo raziskave konceptov in modelov vodenja nadaljevale tudi v prihodnosti, saj 

se razvoj in izpopolnjevanje sposobnosti za vodenje nikdar ne končajo. 

2.5 Značilnosti vodje 

Tavčar (2006) pravi, da v vsem razvitem svetu pri izbiranju in presojanju vodje veljajo tri 

temeljna sodila: obvladovati mora primerna znanja, biti zmožen voditi ljudi in biti pošten, 

zanesljiv, etičen.  

Če želi vodja uspešno spodbujati in pripraviti zaposlene do tega, da bodo želeli delati tako, da 

bodo skupni cilji doseženi, mora dobro poznati situacijo v organizaciji, ustvariti vizijo in 

sprožiti proces sprememb, ki so potrebne, da bo ta vizija uresničena. Odlično mora imeti 

razvite komunikacijske sposobnosti in s tem povezano sposobnost vodenja sproščenega 

pogovora, saj ga bodo podrejeni upoštevali le, če jim bo stvari pojasnil počasi, razumljivo in s 

primerno intonacijo. 

Vodja mora biti navdušen nad situacijo, v kateri se je znašel, torej mora biti navdušen nad 

svojim delo in vlogo voditelja, saj bodo ljudje bolj predani, če bo njihov vodja pozitivna 

oseba z veliko mero veselja in predanosti. Biti mora vir navdiha in motivator hkrati. Čeprav se 

pristojnosti in vloge vodje razlikujejo od podrejenih, je potrebno vodjo upoštevati kot del 

ekipe, ki si skupaj s sodelavci prizadeva doseči zadani cilj in mu ni težko zavihati rokavov in 

pomagati.        

Vodja mora biti samozavesten in prepričljiv ne samo na delovnem mestu, temveč tudi v 

zasebnem življenju. Izražati mora zaupanje v cilj in izbrano pot za doseganje le-tega. Samo 

taka oseba namreč lahko črpa iz tima tisto najboljše, kar je potrebno, da s skupnimi močmi 

dosežejo zadani cilj. Ostati mora miren in urejen tudi v negotovih situacijah. Zaposleni bodo 

namreč zaupali le tistemu, ki bo tudi v primeru negotovosti in novosti ostal miren in pozitivno 

naravnan. Značilnost vodje sta tudi strpnost in potrpežljivost. Nevihte, čustva in krize namreč 

pridejo in grejo. Vodja jih mora upoštevati kot del osebnostne rasti in izkušenj. 
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Osredotočen mora biti na cilj, vendar je sposoben razmišljati analitično in ima dober pogled 

nad celotnim dogajanjem v organizaciji. V primeru nejasnosti in napak pa se je sposoben 

podrobno poglobiti v situacijo in najti rešitev za nastali problem. 

Biti mora perfekcionist, zavezan k odličnosti, saj se mora zavedati, da biti drugi najboljši ni 

dovolj. Zato vzdržuje visoke standarde, tako pri doseganju cilja, kot tudi pri izbiri sodelavcev. 

Imeti mora izjemno dobro razvit čut za timsko delo, biti mora prilagodljiv in sproščen. Na 

delovnem mestu ne sme vzbujati občutka napetosti, s sodelavci mora vzpostaviti pozitiven 

odnos in prijetno klimo za uspešno doseganje ciljev (Bec 2009). 

2.5.1 Temeljne sposobnosti vodje 

Konceptualne, medosebne, tehnične in komunikacijske spretnosti, ki so bistvene za 

management, za uspešno vodenje ne zadoščajo. So le osnova za temeljne sposobnosti 

vodenja. Russel in Evans (1992) jih delita na sposobnost delitve moči, intuicija, sposobnost za 

usklajevanje vrednot, dobro poznavanje samega sebe in sposobnost vizije: 

 Delitev moči - Ko vodja deli moč, vpliv in kontrolo s člani tima, jih s tem pritegne k 

odločanju in opredelitvi delovnih ciljev, hkrati pa jim okrepi občutek pripadnosti 

organizaciji, obvladovanja situacije in samega sebe. Delitev moči in nadzora zadovoljuje 

temeljne človekove potrebe po doseganju ciljev, veča spoštovanje samega sebe in 

možnost osebnega razvoja ter krepi pozitivne občutke zaposlenih o delu. 

 Intuicija – je notranji občutek predvidevanja sprememb. Stvar intuicije je tudi pregled 

nad položajem, prevzemanje odgovornosti pri tveganih ukrepih ter gradnja zaupanja. 

Vodja z dobro razvito intuicijo se hitro odziva na zahteve okolice in potrebe članov, 

pravočasno ugotovi, kam se splača vložiti največ truda in izrabi priložnosti, ki se 

ponujajo znotraj in izven tima. 

 Poznavanje samega sebe – je sposobnost poznavanja svojih prednosti in pomanjkljivosti. 

Vodja mora najprej dobro poznati samega sebe, koristijo pa mu tudi povratne 

informacije, ki jih dobi v timu. Le-te mu dajejo širši, objektivnejši vpogled v poznavanje 

samega sebe. 

 Vizija – je sposobnost predstavljanja drugačnega, boljšega stanja in poti, načinov za 

doseganje le-tega. Lahko je preprosta, stvarna strategija organizacije, ki uspešno koristi 

določeni skupini. Smiselno povezuje in izraža pomembne in dolgoročne interese 

zaposlenih, ki vanjo verjamejo in se zanjo zavzemajo. Je konkretna podoba prihodnosti, 

dovolj bližnja, da se zdi uresničljiva in dovolj oddaljena, da zbuja navdušenje za novo 

stvarnost. 

 Skladnost vrednot – je sposobnost usklajevanja vrednot organizacije na eni strani in 

vrednot zaposlenih na drugi.  
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Tavčar (2006) pravi, da mora biti vodja sposoben razumeti pomembna načela organizacije za 

vrednote organizacije, hkrati pa odkrivati vrednote zaposlenih in vse to združiti v skladno 

celoto. 

2.5.2 Osebnostne lastnosti uspešnega vodje 

Nelson Mandela pravi, da je dober vodja nekdo, ki vodi čredo, da ta niti ne opazi, da je 

vodena. V današnjem hitro spreminjajočem se okolju pa mora imeti uspešni vodja, poleg 

tehničnih in konceptualnih znanj, tudi visoko razvite komunikacijske sposobnosti in 

medsebojne spretnosti. Znati mora razdeliti moč, imeti mora dobro razvito intuicijo in 

sposobnost usklajevanja vrednot, dobro mora poznati samega sebe in imeti mora sposobnost 

vizije (Evans in Russel 1992). Da lahko v današnjem svetu učinkovito vodi, mora biti visoko 

motiviran za delo, hrepeneti mora po izražanju moči in usmerjanju drugih. Zaželeno je, da se 

ob tem tudi sam neprestano spreminja, prilagaja, uči in razvija osebnostne lastnosti, ki 

pripomorejo k boljšemu delu zaposlenih in doseganju višjih poslovnih ciljev organizacije. 

Osebnostne lastnosti so, poleg osebnih izkušenj, bistvenega pomena, saj je od njih odvisno, 

kako bo vodja reagiral v določeni situaciji in kako uspešen bo ob reševanju danih nalog. 

 Raziskava, ki sta jo opravila French in Raven (2001),  je pokazala kar nekaj skupnih 

osebnostnih lastnosti, ki razlikujejo uspešnega vodjo od manj uspešnega: 

 Prizadevnost, želja po dosežkih:Uspešni vodje so vsi po vrsti ambiciozni in imajo željo 

po velikih dosežkih. So pozitivno misleči ljudje in imajo precejšnje zaupanje vase. 

 Posvečanje delu: Vsi vprašani so odgovorili, da posvečajo več kot 60 ur na teden 

opravljanju dela in menijo, da je delo vodje najpomembnejši element njihovega življenja. 

 Zmožnost učenja iz težav pri delu: Večina vprašanih vodij je odgovorila, da so imeli 

težave in neprijetnosti v svoji karieri, toda jemali so jih kot priložnost za drugačno 

ukrepanje in kot vir, iz katerega so se nekaj naučili. 

 Analiza in reševanje problemov: Uspešni vodje so poudarjali in tudi s primeri dokazali, 

da znajo analizirati in reševati probleme. Pri tem jih odlikuje sposobnost, da jasno 

opredeljujejo cilje, velika energija in pripravljenost za sprejemanje tveganja. 

 Delo z ljudmi: Vsi vprašani so dejali, da dosegajo (organizacijske) cilje s pomočjo 

sodelavcev. Večinoma vzdržujejo z njimi odkrite odnose in participativen način dela. 

 Ustvarjalnost: Če pride do sprememb, uspešni vodje s svojimi zamislimi raje napravijo 

drugačno strategijo, kot da bi spreminjali obstoječe cilje.  

Skratka, kot trdi Možina (2002), se vodje ne dajo omejevati z ovirami in procedurami, ampak 

zavestno sprejemajo izzive in iščejo najboljše poti k ciljem. 

Čeprav nekateri trdijo, da se vodja že rodiš, pa zagotovo drži dejstvo, da je mogoče znanja in 

sposobnosti, ki jih uspešen vodja potrebuje, vedno še dopolniti in izboljšati. 
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2.6 Stili vodenja 

Stile vodenja opredelimo kot vedenjske vzorce, s katerimi vodja vpliva na zaposlene. Zaznava 

vzorca vedenja vodje s strani zaposlenih se lahko razlikuje od lastne zaznave načina vodenja 

vodje. Samo spoznavanje stila vodenja vodji omogoča kompleksnejši vpogled v lasten način 

dela z zaposlenimi. 

V literaturi najdemo različne delitve stilov vodenja, odvisno od tega, kateri model vodenja si 

avtorji vzamejo za izhodišče. Sama sem izbrala delitev, ki temelji na že zgoraj omenjeni 

Herseyevi in Blanchardovi Teoriji situacijskega vodenja. Situacijsko vodenje namreč vodji 

omogoča izbiro vzorca vedenja, ki ustreza dani situaciji in značilnostim zaposlenih.  

Teorija situacijskega vodenja loči štiri stile: direktivni, mentorski, podporni in delegatski. Ti 

štirje stili se med seboj lahko razlikujejo glede na stopnjo direktivnosti in stopnjo podpornosti 

(Hersey in Blanchard 1998). Herseyevi in Blanchardovi razdelitvi pa je Tyler kasneje dodal še  

usmerjenost v nalogo ali usmerjenost v ljudi.  

Ti dve razlagi Teorije situacijskega vodenja sem izbrala zato, ker ju lahko uporabimo v 

pedagoški praksi, saj vsaka s svojega stališča razlagata vrste stilov vodenja. Direktivnost v 

vodenju pomeni večjo stopnjo začrtanih, jasno določenih ciljev, močno strukturiranost in 

jasno kontrolo pri doseganju ciljev s strani vodje. Poudarjanje ciljev in njihovega 

uresničevanja pa je hkrati značilnost usmerjenosti v nalogo vodje. Podpornost pomeni, da 

vodja pri postavljanju ciljev, določanju poti za njihovo doseganje in pri spremljanju 

uresničevanja ciljev, vključuje tudi zaposlene, njihove predloge, videnja in pričakovanja. Tak 

odnos med vodjo in zaposlenimi pa je hkrati značilen za usmerjenost v ljudi. Odnose med 

direktivnostjo ali podpornostjo oz. usmerjenostjo v nalogo ali usmerjenostjo v odnos 

prikazuje spodnja slika. 

 

Slika 10: Stili vodenja 

Vir: Zabukovec in Boben 2000. 
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2.6.1 Direktivni stil vodenja 

Direktivni stil vodenja ima značilnosti visoke direktivnosti oz. usmerjenosti v nalogo. Kaže se 

v izrazitem vodenju vodje, njegovem določanju ciljev, strukturi, jasnih navodilih in 

usmeritvah ter v doslednem nadzorovanju izpeljave naloge oz. doseganju ciljev.  

Vodenje je avtoritativno. Vodja daje natančna navodila, spremlja izvedbo dela in izvaja stalen 

nadzor. Usmerjen je predvsem v naloge, rezultate, proizvodnje, odnosi s podrejenimi so 

drugotnega pomena. Podrejeni ne prevzemajo nobene odgovornosti, za vse je odgovoren 

vodja.  

Vodje ga načeloma uporabljajo pri delu z novinci v organizaciji, ki še ne poznajo pravil, niso 

razvili svojih znanj in sposobnosti, nimajo delovnih izkušenj in še niso razvili povezav znotraj 

in zunaj organizacije. Primeren je tudi za vodenje sodelavcev, ki imajo nizko stopnjo interesa 

za delo, znanja in sposobnosti.  

2.6.2 Mentorski stil vodenja 

Mentorski način vodenja (inštruktorski, poučevalno – preprečevalni) označuje visoko 

direktivnost in visoko podpornost vodje, kar pomeni, da vodja jasno določi cilje, njihovo 

uresničevanje in načine nadzorovanja za izpeljavo ciljev, obenem pa upošteva tudi predloge, 

razmišljanja in iskanje odgovorov zaposlenih. Poleg tega, da spodbuja in razvija odnos z 

zaposlenimi, pa jih hkrati jasno in odločno vodi v smeri zastavljene naloge. 

Vodja uporablja ta stil vodenja za vodenje bolj zainteresiranih sodelavcev, ki pa imajo še 

vedno nizko raven znanja in sposobnosti. Vodja je usmerjen v usposabljanje, razjasnjevanje, 

prepričevanje, manj pa v ukazovanje. Njegov fokus je še vedno proizvodnja, vendar se ob 

avtoritativnemu načinu vodenja, pojavlja tudi posvečanje odnosom do podrejenih.  

Običajno mentorski način vodenja sledi direktivnemu, ko je novinec že nekaj časa zaposlen, 

še vedno potrebuje navodila za delo, a se postopoma že navaja na samostojno delo. Vodja del 

odgovornosti tako že deli s podrejenim, vendar mu še vedno precej svetuje in pomaga. 

2.6.3 Sodelovalni stil vodenja 

Sodelovalni način vodenja (podporni) je po značilnostih nasproten direktivnemu, saj ga 

odlikuje visoka usmerjenost v odnose oz. podporo. Vodja, ki uporablja tak stil vodenja, 

spodbuja razmišljanje pri zaposlenih, upošteva njihova mnenja in predloge in pri 

uresničevanju ciljev upošteva tudi njihovo predhodno znanje, mnenja in ideje. Na tak način 

gradi odnos vzajemnosti in razvija zaupanje v sposobnosti zaposlenih. 
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Primeren je za vodenje zaposlenih z dovolj razvitimi znanji in sposobnostmi, a nizko ravnjo 

zanimanja za sodelovanje. Vodja jih poskuša na različne načine spodbuditi, motivirati in 

pritegniti k sodelovanju. Posluša njihove zamisli in mnenja in jih spodbuja k samostojnemu 

razmišljanju. Počasi jim prepušča tudi odgovornost za izvedbo nalog. 

2.6.4 Delegatski stil vodenja 

Delegatski stil vodenja (stil vodenja s pooblastili) izraža nizko stopnjo direktivnosti in 

podpornosti, kar pomeni, da vodja relativno malo strukturira in spremlja dejavnosti v 

organizaciji, prav tako pa pri izbrani nalogi ne razvija odnosa z zaposlenimi, saj je le-ta 

praviloma že oblikovan in zgrajen. 

To sicer ne pomeni, da cilji in poti za doseganje ciljev niso jasni, temveč to, da vodja 

odgovornost za njihovo določanje in uresničevanje prenese na zaposlene. Prepušča jim tudi 

odgovornost za izoblikovanje odnosov med njimi samimi (sodelovanje, prispevanje vsakega, 

upoštevanje predlogov). 

Tak stil vodenja je primeren za vodenje sodelavcev z visokim zanimanjem za delo in 

ustreznim znanjem in sposobnostmi. Vodenje poteka participativno. Vodja sodelavcem pri 

določenih nalogah prepušča možnost odločanja in jih podpira. Tudi odgovornost za 

opravljene naloge je prepuščena podrejenim. Pomembnejši so rezultati, ne pa način njihovega 

doseganja (Gibson 1994; Blanchard, Zigarmi in Zigarmi 1985; Blanchard, Carew in Parisi-

Carew 1995; Hersey 1997; Možina 2002; Zabukovec in Boben 2000). 

Naloga uspešnega vodje je poznati in izbrati ustrezni stil, ki je najbolj primeren v določeni 

situaciji in ustreza značilnostim zaposlenih. Tukaj je fleksibilnost vodje ključnega pomena. 

Poznati mora tudi načine učinkovitega vodenja, ki ga usmerjajo v odnosni vidik ali pa v 

elemente, ki so povezani z nalogo in tako prilagaja stopnjo podpornosti oz. direktivnosti. Ob 

poznavanju vseh teh elementov in pravi izbiri stila vodenja bo lahko pripeljal zaposlene do 

cilja, ki so si ga zastavili in hkrati ohranil dobro klimo v kolektivu. 
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3 VODENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ORGANIZACIJE 

3.1 Značilnosti vodenja vzgojno-izobraževalne organizacije 

Zagotovo se vodenje vzgojno-izobraževalne organizacije razlikuje od obvladovanja 

(managementa) profitnih organizacij. Da bi lažje razumeli sam koncept vodenja v vzgojno-

izobraževalni organizaciji, moramo najprej spoznati samo organizacijo in način dela v njej, ki 

je precej specifičen. Vzgojno-izobraževalna organizacija je institucija, v kateri poteka načrtno 

in sistematično izobraževanje in načrtna in sistematična vzgoja (edukacija). Pri tem procesu 

ne gre samo za učenje, pač pa tudi za prenos vnaprej določenih in izbranih vzorcev vedenja, 

znanj, delovnih spretnosti, vrednot in norm mlajšim generacijam, ki omogočajo ohranitev, 

reproduciranje in razvoj temeljnih družbenih institucij. Njen namen ni ustvarjanje dobička, 

temveč zagotavljanje storitev, ki jih družba potrebuje in so zanjo zelo dragocene.  

V vzgojno-izobraževalni organizaciji so zaposleni pedagoški delavci in drugi delavci, ki 

nudijo organizaciji podporne dejavnosti, ki ne sodijo v sam vzgojno-izobraževalni proces. V 

vzgojno-izobraževalni organizaciji so tako zaposleni različni profili, z različno stopnjo 

izobrazbe in različno dolgo delovno dobo. Povezujejo se v time, imenovane aktivi. 

Vodenje take organizacije je zelo specifično, saj naj bi bili v njej zaposleni ljudje z visokimi 

etičnimi in moralnimi načeli ter osebnostno močjo. Pri vodenju take vrste organizacije torej 

ne gre zgolj za vzdrževanje finančne in organizacijske stabilnosti, temveč za vzdrževanje 

ravnotežja med ponujenimi storitvami in preudarnim finančnim managementom.  

V literaturi iz 80. let prejšnjega stoletja, ko se je na pobudo strokovnjakov industrijskega 

managementa začel management v izobraževanju, se vodenje vzgojno-izobraževalne 

organizacije (ravnateljevanje) pogosto deli na management in pedagoško vodenje, čeprav 

Bush (2003) trdi, da ni splošno sprejete definicije, Grace (1995) pa piše o svojevrstnem 

paradoksu take delitve. Sam management zajema način financiranja, zaposlovanje, 

marketinško usmerjenost, plačni sistem, številne predpise in normative. Ta vidik je s 

teoretičnega vidika veliko bolj obvladljiv in mu zato mnogi avtorji, pa tudi ravnatelji kot 

vodje vzgojno-izobraževalnega zavoda, posvečajo veliko več pozornosti in časa. Čeprav si 

mnogi ravnatelji želijo posvečati več časa pedagoškemu vodenju, saj z njim gradijo in 

utrjujejo odnose z zaposlenimi, jih motivirajo, prispevajo k kvalitetnejšemu vzgojno-

izobraževalnemu procesu, z njim ustvarjajo boljšo klimo v timu in sledijo viziji organizacije, 

jim ob vseh nalogah, ki jim jih nalaga management, zanj včasih preprosto zmanjka časa. 

Pedagoško vodenje pa ni samo delo z ljudmi, je tudi zagotavljanje pogojev za izvajanje 

poučevanja in učenja ter uspešno načrtovanje, kamor sodi tudi načrtovanje razvoja zaposlenih 

(Hargreaves, Hopkins in Leask 2001).  

Koren (1999) pravi, da ponekod še vedno obstaja predstava, da je namen managementa v 

izobraževanju obvladovanje učiteljev in trženje oz. pridobivanje denarja od sponzorjev. V 
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resnici vodenje v vzgojno-izobraževalni organizaciji ne ogroža ravnateljeve in učiteljeve 

profesionalnosti, temveč pomaga uresničevati pedagoška znanja in doseči temeljne cilje 

vzgoje in izobraževanja. Njegov namen je namreč optimalno izvajanje kurikuluma, 

povezovanje učiteljev, delo z ljudmi, sodelovanje s starši in okoljem, uresničevanje skupne 

vizije šole in prepoznavanje šibkih in dobrih točk šole. 

Dandanes v novejših besedilih s področja vodenja vzgojno-izobraževalnih organizacij ne 

najdemo več razlikovanja med managementom in pedagoškim vodenjem. Nadomestil jo je 

termin vodenje, ki je postal, kot pravijo Bennet, Crawford in Cartwright (2003), ključni 

koncept, kadar govorimo o organizacijah in managementu izobraževalnih organizacij in 

sistemov.  Delitev torej ni več bistvenega pomena, fokus raziskovanja je preusmerjen v to, 

kako se vodenje kaže, kaj je uspešno vodenje in kdaj je v neki organizaciji najustreznejše 

(Bennett, Ravnatelj kot vodja vzgojno-izobraževalne organizacije 

3.1.1 Ravnatelj in vodstvo vzgojno-izobraževalne organizacije 

Čeprav je bilo vodenje vzgojno-izobraževalnega zavoda sprva zgolj ravnateljeva domena, se 

danes pristojnosti in odgovornosti prenašajo tudi na ostale zaposlene, ki jih z eno besedo 

poimenujmo vodstvo šole: direktor zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, vodja enote oz. 

podružnice. Skupaj so odgovorni za določitev politike šole, ki mora biti usmerjena v čim 

boljšo kakovost ponujenih storitev. 

Predvsem je od posameznega ravnatelja/ice šole odvisno, kolikšen del vodenja bo  delil z 

ostalim vodstvom. Nekatere gojijo avtokracijo oz. vodenje enega. Ravnatelj tu prevzame vse 

vodstvene naloge, deluje sam, sprejema odločitve, prevzame odgovornost in sprosti čas 

drugih pedagoških delavcev za poučevanje. Hkrati je preobremenjen s kupom drobnih 

administrativnih nalog in zato ne more več učinkovito voditi  učiteljev, saj mora prevzeti 

polno skrb za več področji v organizaciji dela. Tako obstaja nevarnost, da avtokracija preide v 

diktatorstvo. 

Drugi vidik predstavljajo šole, ki delujejo po načelu avtonomije. Ravnatelj delo porazdeli na 

manjše enote tako, da poveri posamezniku ali skupini, da opravi ali obvlada zaupano nalogo. 

V takem primeru mora ravnatelj že na začetku šolskega leta vso dejavnost šole enakomerno 

porazdeliti med učitelje. Če tako vsak prispeva svoj del, je koordinacija minimalna. Toda taka 

šola kot celota težko obvladuje vse pristojnosti in naloge, saj je preveč odvisna od ljudi. 

Avtonomija se zato lahko sprevrže v anarhijo (Koren 1999). 

Kakorkoli si ravnatelj in vodstvo šole porazdelijo naloge, važno je, da ohranjajo avtonomijo 

šole in učiteljev, omogočijo šolsko programsko različnost, prisluhnejo željam učencev in 

staršev ter potrebam gospodarstva in okolice. 
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3.1.2 Ravnatelj kot vodja vzgojno-izobraževalne organizacije 

Ravnatelj vzgojno-izobraževalnih organizacij je hkrati pedagoški vodja in poslovodja zavoda, 

ki ga vodi. Predstavlja funkcijsko sestavljanko pedagoško-andragoškega vodje za 

organiziranje, načrtovanje in delo z ljudmi skozi vodenje ter poslovodje za načrtovanje in 

izvajanje finančnega načrta, za samokontrolo in kontrolo vsega dogajanja na šoli in rezultatov 

v njej. 

Razpet je med zahtevami, ki mu jih določa ustanovitelj (občina oz. država) ter željami in 

potrebami zaposlenih, ki jih vodi. Na uspešnost njegovega dela zagotovo vplivajo tudi 

značilnosti vodenja šole, le-te pa bi morale biti prilagojene tako  karakternim značilnostim 

ravnatelja, zaposlenim, ki jih vodi, pa tudi trenutni situaciji in okoliščinam, v kateri se šole, 

zaposleni in ravnatelj nahajajo. Dobro poznavanje vseh teh dejavnikov bi ravnatelju in vsem, 

ki so vključeni v njihovo izobraževanje, omogočilo usposabljanje za vodenje, kar bi pozitivno 

vplivalo na uspešnost šol. 

Ravnatelj avtonomno vodi šolo v okviru obveznosti in pristojnosti, ki mu jih določa država z 

različnimi zakoni in pravilniki. Veljavna šolska zakonodaja natančno določa njegove 

strokovne naloge in pristojnosti  v vrsti zakonov, v podzakonskih aktih in drugih pravnih 

predpisih. Ravnatelj je odgovoren tudi svetu šole, zato mu mora vsako leto predložiti delovni 

načrt skupaj s finančnim načrtom ter poslovno in finančno poročilo šole za preteklo leto. Svet 

šole ga, na podlagi uspešnosti realizacije delovnega načrta ocenjuje, razreši ali ponovno 

imenuje. 

Njegove najpogostejše naloge so odločanje, določanje, imenovanje oz. razreševanje, 

sprejemanje, obveščanje, skrb, oblikovanje, predlaganje in dovolitev. Med njegove 

pristojnosti spada predlaganje, organiziranje, priprava in skrb za posamezne naloge, njegova 

odgovornost pa je nadzor, spremljanje, dajanje, vodenje, oblikovanje, obveščanje in 

pridobitev. Njegova neposredna dolžnost je odločanje, določanje, dovoljevanje, izdajanje, 

zadrževanje, prerazporejanje, pooblaščanje, imenovanje oz. razrešitev, predstavljanje in 

sprejemanje (Širec 1999). 

Ule (2004) je naloge ravnatelja strnila v tri vrste: strokovne, socialne in psihološke naloge: 

 Strokovne naloge: Ravnateljevo delo je navzven orientirano v izvrševanje nalog, ki jih 

ima po zadolžitvah in pristojnostih s strani države na podlagi predpisov, navznoter pa 

izvršuje sklepe organov šole. Za to potrebuje širok spekter znanj, kot so pedagoško-

andragoško znanje, znanje upravljanja s človeškimi viri, znanje s področja javnih financ, 

pravniško in managersko znanje. 

 Socialne naloge: Ravnatelj v okviru teh nalog z organiziranjem in koordiniranjem delitve 

dela med zaposlenimi, s kadrovanjem, z distribucijo informacij od zunaj, s 

predstavljanjem šole navzven in z razsojanjem v konfliktih in sporih znotraj šole skrbi za 

organizacijo življenja v šoli in socialno klimo med učitelji in učenci. 
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 Psihološke naloge: Določene so s potrebami, zahtevami in željami, ki si jih učitelji in 

učenci v šoli prizadevajo zadovoljiti s pomočjo ravnatelja. Gre za njihove osebne in 

neuradne želje, včasih tudi ne javno izražene, ki naj bi jih zadovoljili preko ravnatelja. 

Zaradi specifičnosti dela v vzgojno-izobraževalni organizaciji, v kateri se okoliščine vsako 

šolsko leto spremenijo (število učencev, strokovni profili učiteljev, omejitve okolja, ipd.), 

mora ravnatelj organizacijsko strukturo vsako leto znova prilagajati okoliščinam in 

vnaprejšnjim danostim. Zato je ključnega pomena njegova sposobnost videnja celosti. 

Zagotovo pa mora delovati kot osebnost z lastnostmi, ki jih sprejemajo in priznavajo vsi 

zaposleni kot notranjo avtoriteto ravnatelja, ki teži k urejenosti in popolnosti strokovnjaka in 

osebnosti. 

3.1.3 Kompetence ravnatelja 

V literaturi ne najdemo enotnega odgovora na vprašanje, kaj so to kompetence. Stare in Seljak 

(2006) opredelita  kompetence kot sposobnosti posameznika, njegove navade, spretnosti, 

znanja, posebnosti, odlike, interesi, motivacija in nagnjenja, ki so potrebna za uspešno 

delovanje, izvrševanje nalog in uresničevanje ciljev. Pravita, da so to temeljne karakteristike, 

ki so globoko vtisnjene v posameznikovo osebnost in napovedo posameznikovo vedenje v 

različnih situacijah in delovnih nalogah. Gruban (2003) definicijo kompetenc poenostavi in 

pravi, da je to nekakšen vedenjski zapis vlog, ki jih ljudje imajo v delovnih procesih. 

Tako kot v literaturi najdemo več definicij za pojem kompetence, najdemo tudi več 

kompetenčnih modelov. Na podlagi raziskav so različni avtorji različno opredelili 

ravnateljeve kompetence. Eno večjih študij s tega področja so opravili leta 1993 v ZDA. 

Končni rezultat raziskave je bilo enaindvajset kompetenc: vodenje, zbiranje in obdelava 

podatkov, reševanje problemov, presojanje, organiziranje in načrtovanje, uvajanje, 

delegiranje, strokovna pomoč in opora sodelavcem, načrtovanje predmetnika, spremljanje in 

svetovanje učencem, razvijanje sodelavcev, merjenje in evalviranje dosežkov, razporejanje 

virov, motiviranje drugih, občutljivost, pisno izražanje, ustno izražanje, filozofske in kulturne 

vrednote, upravni postopki in predpisi, zmožnost vplivanja in stiki z javnostmi. V Veliki 

Britaniji so različne strokovne institucije izbrale kompetence, ki jih je leta 1996 predstavil 

Kirkham kot: kreativnost, vizija, iniciativnost, organizacijske sposobnosti, analiza problemov, 

kritično mišljenje, spretnosti vodenja, odločnost, vztrajnost, politične spretnosti, spretnosti 

vplivanja, obvladovanje konfliktov, medosebni odnosi, sprejemanje tveganja, 

samozaupanje/iskanje nasvetov, obvladovanje situacije in usmerjenost v prihodnost, osebna 

motiviranost, razvoj samega sebe in drugih, občutljivost, svetovanje, empatija, obvladovanje 

stresa, edukacijske oziroma organizacijske vrednote, ustno komuniciranje, pisno 

komuniciranje, presojanje, mnoštvo interesov, pridobivanje novih sodelavcev, spremljanje in 

vrednotenje, kontinuirano lastno izobraževanje ter analiziranje podatkov. 
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Stančić (2002) je s pomočjo nalog ravnatelja in spretnosti, ki jih mora imeti, določil šest 

medsebojno povezanih kompetenc, ki določajo ravnateljev kompetenčni profil: 

 Strokovna kompetenca: Obsega poklicno izobrazbo in usposobljenost, delovne izkušnje 

in znanje o organiziranosti pedagoškega procesa, znanje o šolski zakonodaji, spretnosti s 

področja vsebine oz. dejavnosti dela (načrtovanje in didaktično oblikovanje učnega dela), 

poznavanje metod in tehnik dela ter sposobnost uporabe le-teh pri opravljanju dela, 

vedenje o vzgojno-izobraževalnem procesu, strateško razmišljanje, sposobnost 

analiziranja in vrednotenja vzgojno-izobraževalnih rezultatov itn. 

 Osebna kompetenca: Obsega ravnateljevo sposobnost sodelovanja in odkritega, 

pozitivnega pristopa do vseh zaposlenih na šoli in učencev ter sposobnost 

konstruktivnega sprejemanja kritike. Predstavlja značilno obnašanje, reagiranje  in 

doživljanje ravnatelja (refleksivnost in samorefleksivnost, kreativnost, samoiniciativnost, 

motivacija, iskrenost, fleksibilnost, notranja stabilnost, lojalnost, tolerantnost, delavnost, 

potrpežljivost in karizmatičnost). 

 Socialna kompetenca: Obsega ravnateljevo spretnost pri delu z zaposlenimi, vzdrževanje 

medsebojnih odnosov z osebami znotraj in zunaj šole za doseganje zastavljenih nalog, 

sposobnost in spodbujanje komuniciranja in delovanja v timu, komunikacijo v tujih 

jezikih, prepoznavanje in upoštevanje individualnih vrednot, sposobnost uporabe pravega 

stila vodenja, zmožnost reševanja konfliktov in timsko delovanje. 

 Razvojna kompetenca: Vključuje znanje ravnatelja za oblikovanje vizije razvoja šole in 

uvajanje inovacij, poznavanje potreb uporabnikov šole, poznavanje finančnega 

managementa šole ter administrativnega in upravno-pravnega poslovanja. 

 Akcijska kompetenca: Nanaša se neposredno na akcijsko delovanje ravnatelja v šoli in 

njeni okolici. Obsega sposobnost uporabe pravih rešitev v konkretnih primerih, 

obvladovanje projektnega delovanja, prezentiranje, spodbujanje za delo z osebnim 

zgledom in z jasno postavljeno vizijo, upoštevanje prispevka zaposlenih ter zagotavljanje 

pogojev za uresničevanje ciljev šole. 

 Informacijska kompetenca: Ravnatelj je tudi poslovodni organ šole, ki potrebuje poslovne 

informacije, da se lahko pravilno odloča, hitro in pravilno odziva na spremembe in 

nevarnosti ter spremembe tudi sam narekuje. Pravočasne in prave informacije torej 

pripomorejo k boljšemu opravljanju ravnateljevega dela. Še posebej pomembno je to v 

današnjih časih, ko se šole borijo za čim večje število učencev, pri čemer je pomembna 

konkurenčna prednost med šolami. Veliko vlogo pri tem ima tudi informatizacija šole, s 

katero se v šole uvaja informacijsko-komunikacijska tehnologija. Gre za uvajanje orodij 

za informiranje, komuniciranje, povezovanje z viri znanja, učnimi laboratoriji in 

spletnimi stranmi. S pomočjo te tehnologije ravnatelj komunicira večinoma elektronsko, 

kar prispeva k večji ažurnosti, vendar to ne sme nadomestiti osebnih stikov z učitelji in 

učenci. Ravnatelj klasično komuniciranje la nadgradi z izmenjavo podatkov in izkušenj 

med šolami ter s prenašanjem podatkov učencem in učiteljem. Ti se lahko tudi v primeru 

zadržkov odzivajo pogosteje. Še posebej veliko vlogo lahko igra komunikacija preko 
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forumov, ki ravnatelju omogoča, da izve stvari, ki mu jih učitelji in učenci morda ne bi 

osebno povedali. S tem lahko ugotavlja klimo v šoli in lahko pravočasno reagira, v 

primeru, da v šoli prevladuje negativna.  

Same kompetence razkrivajo boljši vpogled v samo delo ravnatelja, hkrati pa so tudi dobra 

podlaga za prepoznavanje potreb po njihovem nadaljnjem izobraževanju. Predstavljajo 

iztočnico za načrtovanje razvoja managementa v šolah (Roncelli Vaupot 1997). Sistem 

kompetenc je lahko zapisan v sistemizaciji in opisu delovnih mest kot t. i. zahtevane 

kompetence. Lahko so temelj upravljanja delovne uspešnosti sodelavcev ali pa osnova 

celotnega preoblikovanja organizacijske kulture in sloga vodenja ter ravnanja z ljudmi. 

Raziskave so pokazale, da modeli, ki temeljijo na kompetencah, omogočajo kakovostnejšo 

izbiro in razvoj kadrov ter načrtovanje kariere, postavljajo jasnejša merila za delovno 

uspešnost, omogočajo pravičnejše in objektivnejše nagrajevanje, določajo prave prednostne 

naloge pri vodenju zaposlenih, hitreje premagujejo vrzeli v znanju in veščinah, bolje 

komunicirajo, povezujejo v celoto na eni strani letne pogovore, ocene delovne uspešnosti, 

sistem nagrajevanja in razvoja kadrov ter na drugi strani vizijo, strategijo, poslanstvo, 

vrednote in kulturo podjetja (Gruban 2003). Tako kompetence ne ostajajo zgolj vedenjski 

zapisi vlog na papirju, temveč pripomorejo k večji uspešnosti in kakovosti dejavnosti, ki jih 

ponuja vzgojno-izobraževalna organizacija.  

Kompetence ravnatelja zagotovo vplivajo na značilnosti vodenja šole. Katere značilnosti 

vodenja pa se odražajo pri ravnateljih v slovenskih osnovnih šolah? Kakšna je lastna 

percepcija vodenja ravnateljev? Kakšne značilnosti vodenja doživljajo in občutijo zaposleni v 

osnovnih šolah? Kakšni so stili vodenja ravnateljev? Ali se značilnosti vodenja osnovnih šol 

razlikujejo glede na spol ravnatelja in velikost šole (število učencev)? Kolikšen del svojega 

časa in energije pa ravnatelji sploh lahko namenijo vodenju svojih zaposlenih? Koliko 

odločitev delegirajo svojim podrejenim? Koliko komunicirajo  s svojimi pomočniki in koliko 

z zaposlenimi? Kako poteka ta komunikacija? Kako občutijo vodenje učitelji? Kako ravnatelji 

motivirajo svoje zaposlene? Kako uveljavljajo svojo moč? Kako usklajujejo različne interese 

med učitelji in ustanoviteljem? Kako se pogajajo? In ne nazadnje, ali uresničijo dano besedo? 

Na vsa ta vprašanja bom v nadaljevanju poskušala najti odgovore s pomočjo teoretičnega 

znanja in opravljene raziskave. 
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4 METODOLOGIJA  

Metodologija je znanost o metodah znanstvenega raziskovanja oz. znanost o vseh oblikah in 

postopkih znanstvenega raziskovanja, s katerimi pridemo do sistemskega in objektivnega 

znanja (Tratnik 2002). Je znanstvena disciplina, ki kritično preveja in eksplicitno razlaga 

splošne in posebne znanstvene metode. Je hkrati tudi znanost o logičnih oblikah procesov 

spoznavanja in njihovi uporabi v znanosti (Vogrinc 2008). 

Metodologijo znanstvenega raziskovanja obravnavamo z več vidikov:  

 teoretičnega (osnovna naloga metodologije kot teorije znanstvenega raziskovanja je 

logično-epistemološka kritika znanstvenih del, kar pomeni raziskovanje logične strukture 

zakonov, hipotez, teorij, znanstvenih dejstev, spoznanj, odkritji, izumov idr.),  

 tehničnega (zajema postopke zbiranja, opazovanja, urejanja, preizkušanja in točnega 

merjena podatkov, ki zagotavljajo optimalne pogoje, pod katerimi pridemo do 

ustvarjalnih znanstvenih spoznanj), 

 organizacijskega (zagotavlja racionalno tehnologijo znanstvenega raziskovanja v vseh 

njenih bistvenih prvinah). 

Metodologija raziskovanja je temeljna strategija pri odločanju o sklopu alternativ ali 

možnosti, ki so dosegljive raziskovalcu. Je več kot le izbira metod, saj popolnoma vključuje 

raziskovalca – od nezavednega pogleda na svet do uzakonitve tega pogleda na svet v 

raziskovalnem procesu (Guba in Lincoln 1994).  

4.1 Metodološka paradigma 

Trnavčevičeva (2003)pravi, da paradigma raziskovanja predstavlja sistem (sklop) prepričanj, 

stališč in vrednot, ki oblikujejo pogled posameznika (raziskovalca) ali skupine na neko 

vprašanje in vodijo njegovo/njeno delovanje. Metodološka paradigma vključuje raziskovalčev 

pogled na svet, ki obenem vpliva na izbiro pristopov, metod in tehnik raziskovanja. Lahko 

pomaga raziskovalcu razjasniti raziskovalni načrt. Ne vključuje namreč zgolj ocenjevanja 

tega, kakšni dokazi so potrebni in kako jih zbrati ter interpretirati, marveč tudi to, kako bo s 

tem dobil  dobre odgovore na temeljna vprašanja raziskave. Poznavanje paradigme lahko 

pomaga raziskovalcu prepoznati, katero načrtovanje bo delovalo, katero pa ne, hkrati pa mu 

pomaga identificirati in celo ustvariti pristop, ki leži izven njegovih preteklih izkušenj. 

V okviru filozofije raziskovanja se pojavljata dve paradigmi: pozitivistična in socialno-

konstruktivistična. Pozitivistična naj bi bila kvantitativna, objektivnejša, znanstvena, 

eksperimentalna, tradicionalna, deduktivna, socialno-konstruktivistična pa kvalitativna, 

subjektivnejša, humanistična, interpretativna, nepozitivistična, induktivna. V primeru 

pozitivistične paradigme in z njo povezanih kvantitativnih metod so njihove glavne močne 

strani obsežno pokrivanje razpona okoliščin, hitrost in ekonomičnost in velik pomen za 

politiko odločanja, še posebej, ko je statistika pridobljena iz obširnih vzorcev. Niso zelo 
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učinkovite za razumevanje procesov ali pomena, ki ga ljudje pripišejo delovanju, ne 

pomagajo pri oblikovanju teorij in ker se osredotočijo na to, kar je, ali kar je bilo pred 

kratkim, otežijo sklepanje tistemu, ki se odloča glede tega, katerih prihodnjih sprememb in 

dejanj se lotiti.  

Močne in šibke strani socialno-konstruktcionistične paradigme in z njo povezane kvalitativne 

metode so precej komplementarne. Njihova moč je zmožnost vpogleda, kako sčasoma 

spremeniti procese, razumeti pomene ljudi, se prilagoditi novonastalim problemom in novim 

zamislim in tako prispevati k razvoju novih teorij. Omogočajo tudi način zbiranja podatkov, 

ki je videti naraven, ne pa izumetničen. Zbiranje podatkov pa lahko po drugi strani vzame 

precej časa in sredstev, analiza in interpretacija podatkov sta lahko zelo nadležni. Vse je 

odvisno od globokega, tihega znanja raziskovalcev. Kvalitativne študije se pogosto zdijo zelo 

neurejene, ker je težje nadzirati njihov tempo, napredek in zaključek. Mnogi ljudje, še posebej 

tisti, ki sprejemajo odločitve, manj zaupajo študijam, ki temeljijo na domnevno subjektivnih 

mnenjih (Trnavčevič 2003). 

Raziskovalec se za izbor odloči glede na to, kaj želi v nalogi raziskati in kako želi podatke 

prikazati, analizirati in urediti. Kvantitativne študije so tiste, pri katerih so podatki zbrani in 

analizirani številčno, za osnovo imajo podatke, ki so pridobljeni s standardiziranimi merskimi 

postopki, analizirani pa so z osnovnimi statističnimi metodami. Pri kvalitativnih študijah pa so 

podatki nenumerični. Osnovno izkustveno gradivo so besedni opisi ali pripovedi, gradivo je 

obdelano brez uporabe merskih postopkov (Mesec 1998). Pri kvantitativnem pristopu se 

omejuje na podatke in dejstva, ki jih je mogoče preveriti ali dokazati, išče vzročne povezave 

in splošno veljavne zakonitosti, oblikuje hipoteze in jih testira, uporablja velike vzorce, 

medtem ko se pri kvalitativnem raziskovanju osredotoča na pomen ter oblikuje ideje iz 

podatkov, skuša razumeti, kaj se dogaja, in na zadevo pogleda celovito. Pri prvem pristopu je 

opazovalec neodvisen, pri drugem pa je del tistega, kar raziskuje (Tratnik 2002).  

V kvalitativnih raziskavah je družbena stvarnost rezultat dejavnosti ljudi in ne objektivna 

danost, opazovalec pa je del tega, kar opazuje. Njegova naloga je odkrivanje, kako ljudje 

razumejo določeno dejavnost in kakšen pomen ji pripisujejo. Raziskava je osredotočena na 

razumevanju družbenih pojavov skozi oči tistih, ki jih opazujemo, da ugotovimo kaj in zakaj 

se nekaj dogaja. Raziskovalec se osredotoča na pomen, skuša razumeti, kaj se dogaja s 

celovitim pogledom na zadevo. Metode zbiranja podatkov naj bi omogočile pridobivanje 

poglobljenih informacij (intervju, opazovanja, analiza dokumentov, metoda kritičnega 

dogodka), uporaba več vrst metod pa naj bi zagotavljala različne poglede na pojav. Pri 

kvalitativnih raziskavah je pogosta uporaba manjših nenaključnih, namenskih vzorcev, pri 

katerih gre proučevanje v globino ali pa raziskovanje traja dlje časa. Način obdelave podatkov 

je induktiven (od posamičnega k splošnemu) izhajajoč iz raziskovalca. Cilj raziskovanja je 

razumevanje, opis, odkrivanje, pomen in generiranje hipotez. 
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V kvantitativnih raziskavah je družbena stvarnost neodvisna od opazovalca, svet obstaja zunaj 

človeka in je objektivna danost, zato ga lahko objektivno, nepristransko izmerimo in 

izračunamo, opazovalec pa je neodvisen od zunanjega sveta. Raziskava se osredotoča na 

dejstva, išče vzročno-posledične povezave med variablami in splošno veljavne zakonitosti. 

Metode zbiranja podatkov so takšne, da se jih lahko meri (testi, lestvice, anketni vprašalnik), 

vzorec pa je velik, naključen, reprezentativen. Način obdelave podatkov je deduktiven (od 

splošnega k posamičnemu), izhajajoč iz statističnih metod. Pojave razstavi na enostavne 

elemente, oblikuje hipoteze in jih testira. Cilj raziskovanja je napoved, nadzor, potrditev, 

testiranje hipotez (Trnavčevič 2003). 

Raziskovalec lahko izbira med kvalitativno ali kvantitativno metodo raziskovanja, lahko pa 

raziskava vključuje obe. Izbira je odvisna od prepričanj, stališč in raziskovalčevega pogleda 

na svet. Sama sem se v svoji raziskavi odločila za kombinacijo obeh – kvalitativne in 

kvantitativne metode. 

4.2 Metoda raziskovanja 

Metodološko je predstavljena raziskava temeljila na študiji primera, saj je le-ta najprimernejša 

za poglobljeno razumevanje situacije in pomena raziskave, ki ga ima ta za tiste, ki so vanjo 

vključeni (Esterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005). Pri študiji primera gre namreč za empirično 

raziskavo, v kateri raziskovalec proučuje sodoben pojav v realnem življenju, pri čemer meje 

med pojavom in kontekstom pojava niso vedno jasno razvidne in se pri katerem uporabljajo 

različni viri podatkov (Yin 1989).  

Študije primerov so temeljit opis in analiza posamezne enote (posameznika, programa, 

dogodka) ali zaokrožene celote (skupine, skupnosti, procesov). Študije primera so eden od 

pristopov oz. vrst raziskav in so lahko kvalitativne ali kvantitativne.  

Poznamo več vrst študij primera. Delimo jih glede na: 

1. primere proučevanja: 

 singularna  -  proučuje en primer in je pravzaprav tista vrsta študije primera, po kateri 

se le-ta imenuje), 

 pluralna  -  proučuje več posameznih, ločenih primerov in v zaključku poišče skupne 

ali razhajajoče točke)    

 primerjalna (komparativna)  -  proučuje več primerov in jih med seboj primerja, 

2. epistemološki status (glede na interpretacijo): 

 eksploratorna (preiskovalna)  -  najprimernejša za še ne raziskane ali malo raziskane 

pojave, saj omogoča vpogled v strukturo le-tega, 

 eksplanatorna (razlagalna)  -  poskuša poiskati vzroke, zakaj se nekaj dogaja, 

 deskriptivna (opisovalna)  -  opisuje dogajanje na področju raziskovanja, 
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3. motiv raziskovanja: 

 internistična  -  lasten motiv raziskovalca samega, 

 instrumentalna  -  motiv naročnika, ki ga bolj kot udeleženci in organizacija v 

raziskavi zanima problem, ki ga raziskujejo, 

 zbrane študije primer  - isti pojav, raziskan z več študijami primera, iz katerih s 

sintezo in primerjanjem pridemo do določenih spoznanj. 

Študija primera je v zadnjem času zelo pogosta metoda raziskovanja v poslovnem svetu. Ker 

je le-ta tako kompleksen in razvejan, je pri raziskovanju pojavov v njem potrebno le-te 

osvetliti iz različnih vidikov. Njen ključni namen ni končni rezultat, temveč sam proces in 

poglobljeno razumevanje situacije. 

Študijo primera sem izbrala zato, ker želim, kot pravi Flere (2000), globinsko in celostno 

proučiti en primer, en družben pojav v ožjem obsegu. V predstavljeni raziskavi gre za 

poglobljen vpogled v način vodenja ravnateljev na slovenskih osnovnih šolah, njihovo 

komunikacijo z ostalimi zaposlenimi, za število delegiranih nalog sodelavcem, način in vrsto 

uporabljene moči pri vodenju ter ravnateljevo usmerjenost v naloge ali v ljudi. 

4.3 Metode zbiranja podatkov 

Poznamo več vrst metod zbiranja podatkov. Vogrinc (2008) govori o treh temeljnih skupinah 

metod oziroma tehnik zbiranja podatkov: opazovanje, intervju in dokumenti. Vsaka se deli na 

več podskupin, predvsem glede na stopnjo strukturiranosti. Pravi, da tehnik ne moremo strogo 

ločiti na kvalitativne in kvantitativne. Vse lahko uporabljamo v obeh vrstah raziskav. Za 

primerno tehniko se odločimo glede na raziskovalni problem oziroma cilje raziskave. 

Zaradi zagotavljanja triangulacije metod sem v svoji raziskavi kot metode zbiranja podatkov 

izbrala polstrukturiran intervju, anketni vprašalnik in opazovanje. Triangulacija pomeni 

uporabo različnih metod pri proučevanju določenega raziskovalnega problema, saj lahko s 

kombiniranjem različnih teorij, podatkov, raziskovalcev, metodologij ali znanstvenih 

disciplin, zagotovimo celovitejši vpogled v proučevani problem (Trnavčevič 2003). 

Predstavljena raziskava je kombinacija kvalitativnih in kvantitativnih metod zbiranja 

podatkov. 

4.3.1 Intervju 

Raziskavo sem najprej začela z intervjuji z ravnatelji in ravnateljicami na osnovnih šolah. 

Kvale (1996) razpravlja o intervjuju kot »inter vju«, torej izmenjavi, soočenju pogledov. 

Intervju je tehnika zbiranja podatkov s pogovorno komunikacijo, je pogovor med dvema 

osebama, od katerih ena (spraševalec) sprašuje, postavlja vprašanja, druga (vpraševanec) pa 

nanje odgovarja (Vogrinc 2008). S pomočjo intervjuja raziskovalec ugotavlja, kaj ljudje 
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mislijo o določeni temi, spoznava njihova čustva, misli, namere, pretekle dogodke. Z njim je 

določen položaj udeležencev v raziskavi (intervjuvanec, raziskovanec). Intervjuvanec je 

objekt raziskovanja, vendar ga s tem, ko mu damo aktivnost, postavimo v položaj subjekta. 

Pri intervjuju je tako poudarek na aktivni vlogi subjekta, ki intervju soustvarja.  

Intervju je lahko strukturiran, formaliziran, kot recimo pri tržni raziskavi ali pa nestrukturiran, 

bolj podoben sproščenemu pogovoru. Vmesno pot predstavlja polstrukturiran intervju, kjer 

ima raziskovalec vnaprej pripravljena okvirna vprašanja, ki pa so le vodila, ki usmerjajo tok 

pogovora med njim in intervjuvancem. Intervjuje delimo tudi na individualne, skupinske in 

fokusne.  

V intervjuju lahko zastavljamo odprta ali zaprta vprašanja. Slednja se večinoma uporabljajo v 

kvantitativnih raziskavah, v kvalitativnih pa takrat, ko želimo pridobiti točno določen 

podatek. Odprta vprašanja se pogosto začenjajo z vprašalnicami kaj, kako in zakaj. Za boljše 

razumevanje ali natančnejše podatke lahko postavljamo podvprašanja, ki jih pripravimo 

vnaprej ali pa jih formuliramo sproti (Tratnik 2002).  

Kdor intervjuja, mora poslušati to, kar hoče oseba povedati, in to,  česar noče povedati, ne da 

bi ji pri tem pomagal. Pri prepoznavanju takih okoliščin so lahko neverbalni podatki ključni  

za dajanje indicev npr. pogled v drugo smer ali pa spremenjen izraz na obrazu. Prav zato je 

potrebno intervju beležiti, ga hkrati snemati in nato narediti še transkript. 

V svoji raziskavi sem izvedla polstrukturirane intervjuje s šestimi ravnatelji in ravnateljicami 

osnovnih šol v primorski regiji. Vzorčenje je bilo neverjetnostno, saj je bil vzorec  izbran 

namensko. Čeprav se zavedam, da tak način vzorčenja predstavlja zmanjšano kredibilnost 

raziskave, mi čas in finančna sredstva, ki jih imam na voljo, ne dopuščajo, da bi lahko 

opravila verjetnostno vzorčenje. Omejitev raziskave predstavlja tudi pripravljenost 

ravnateljev/ic za sodelovanje v raziskavi. Izbrala sem torej ravnatelje/ice, ki so pripravljeni 

sodelovati v raziskavi in so zaposleni na šolah v bližnjih občinah, da sem tako lažje opravljala 

opazovanje njihovega dela. 

Za to metodo zbiranja podatkov sem se odločila, ker želim zbrati tudi dodatne informacije in 

priti do dodatnih spoznanj, a še vedno ohraniti zadostno stopnjo obvladljivosti intervjuja. Pri 

polstrukturiranih intervjujih namreč lahko raziskovalec dodaja ali odvzema vprašanja, 

odvisno od situacije (Tratnik 2002). 

Vnaprej sem pripravila nekaj okvirnih vprašanj, ki so bila moja vodila skozi intervjuje: 

1. Kaj menite, kakšne so značilnosti vašega vodenja osnovne šole? 

2. Kaj menite, kako zaposleni dojemajo vaše vodenje? 

3. Katere lastnosti bi po vašem mnenju moral imeti uspešen vodja? 

4. Kako ukrepate v primeru, ko vaši sodelavci zamujajo z doseganjem dogovorjenih ciljev oz. 

le-teh ne dosegajo? 

5. Glede katerih zadev svojim sodelavcem zaupate in glede katerih ne? 
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6. Kako uveljavljate svojo moč in katero vrsto moči najpogosteje uporabite? 

7. Katere naloge delegirate svojim sodelavcem? 

8. Kako poteka komunikacija med vami in zaposlenimi (s kom in kako najpogosteje 

komunicirate)? 

9. Je za vas pomembnejša uspešnost šole ali dobra klima v kolektivu? 

 

Tem vprašanjem sem dodala vmesna podvprašanja, odvisno od poteka intervjuja.  

4.3.2 Anketni vprašalnik 

Ker želim osvetliti pogled na vodenje v slovenskih osnovnih šolah iz več zornih kotov, sem 

poleg intervjujev z ravnatelji izvedla tudi anketo med zaposlenimi. Glavni namen ankete je 

pridobiti informacije od določenega kroga ljudi ali populacije ali podatke o njej. To 

populacijo lahko definiramo (npr. vse ženske med tridesetim in štiridesetim letom v 

Sloveniji). Z vprašalnikom raziskovalec pridobi podatke, ki jih ni v obstoječih virih.  

Pri sestavi anketnega vprašalnika moramo biti zelo pozorni na oblikovanje nagovora. Le-ta je 

zelo pomemben, saj je od njega v veliki meri odvisna odzivnost. Z njim predstavimo sebe ter 

ustanovo, ki jo predstavljamo, opišemo glavni namen raziskave in zakaj je raziskava 

pomembna, podamo splošna navodila, zagotovimo anonimnost zbranih podatkov in se 

zahvalimo za sodelovanje v raziskavi. 

Sama zgradba anketnega vprašalnika naj poteka od splošnega (najprej demografski podatki) 

do specifičnega ali obratno. Če je tema občutljiva, je bolje, da začnemo z ozkimi, specifičnimi 

vprašanji, saj bomo tako anketirancu, ki ne želi odgovarjati na tovrstna vprašanja, prihranili 

trud in čas z odgovarjanjem na demografska vprašanja. Vsebino vprašanj razdelimo po 

sklopih. 

Če sami sestavljamo vprašalnik, moramo poskrbeti, da so izpolnjene naslednje predpostavke: 

vprašalnik mora biti dobro oblikovan, izpolnjevanje mora biti preprosto, priložiti je treba 

kratko spremno pismo z razlago namena raziskave, vprašalnik naj vsebuje kratka navodila o 

izpolnjevanju, dobro je menjati tipe vprašanj, prva vprašanja naj bodo enostavna, na koncu pa 

lahko sprašujemo o mnenjih in vrednotah (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005). 

Razlikujemo med vprašanji odprtega (anketirani pisno odgovori na vprašanje) in zaprtega tipa 

(anketirani izbere enega od danih odgovorov). Zaprta vprašanja lahko nadgradimo z 

Likartovo lestvico ali razvrščanjem pomembnosti. Prednost zaprtih vprašanj je, da jih lahko 

hitro izpolnimo in analiziramo, slabost pa je, da so podatki lahko površni. Pri odprtih 

vprašanjih je analiza odgovorov dolgotrajna, vendar pa je globina odgovora zagotovo večja 

kot pri vprašanjih zaprtega tipa (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005).  
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Anketiranje lahko izvajamo na več načinov: terensko anketiranje, anketiranje po pošti, 

telefonsko anketiranje ali anketiranje po internetu (elektronska pošta ali spletna anketa). 

Sama sem anketni vprašalnik razdelila zaposlenim na šolah, na katerih sem izvajala intervjuje 

z ravnatelji. Vzorec je bil enostavni naključni. Anketa je v prvem delu zajemala osnovne 

demografske podatke, v drugem delu pa so se anketiranci odločali, v kolikšni meri za 

njihovega ravnatelja/ico velja navedenih 22 trditev s pomočjo Likartove lestvice. V zadnjem 

delu so anketiranci imeli možnost izraziti tudi svoje mnenje in pripombe. 

4.3.3 Opazovanje 

V podporo intervjujem in anketam sem izvedla tudi opazovanje ravnateljevega dela, pri 

katerem sem beležila pogostost določenih pojavov. Ta metoda zbiranja podatkov ima 

korenine v antropološki raziskavi. Pri opazovanju gre za poskus dojemanja navad in običajev. 

Opazovanje je proučevanje ljudi ter nenavadnih kultur.  

Poznamo različne načine, kako jo izvajati: 

1. popolni udeleženec (raziskovalec kot zaposleni)  

Ena od vlog, ki jih raziskovalec lahko prevzame je ta, da se zaposli. Dela v organizaciji in 

je eden izmed zaposlenih. Ta vloga je primerna, ko se mora raziskovalec povsem 

poglobiti in izkusiti delovne okoliščine na svoji lastni koži. Včasih je to edini način, da 

dobi iskane informacije. V taki vlogi lahko pride pri raziskovalcu tudi do krize identitete. 

Dobro spoznati ljudi in nato poročati o njih na prikrit način je za večino raziskovalcev, ne 

glede na etiko, zahtevna naloga. Popolna udeležba ne predstavlja le to, da je raziskovalec 

zaposlen v organizaciji nekaj časa, vodi dnevnik in kasneje analizira rezultate. Vključuje 

opazovanje, udeležbo, pogovore, preverjanje, dojemanje, da bi popolni opazovalni 

udeleženec delil in razumel izkušnjo zaposlenega. Ta vloga je lahko tako fizičen kot 

umski izziv. 

2. opazovalec kot udeleženec (raziskovalec kot eksplicitna vloga)  

Raziskovalec izvede tak način opazovanja tako, da je v določenem obdobju navzoč vsak 

dan, a se za prisotnost vnaprej pogaja z managementom, po možnosti pa tudi z 

zaposlenimi. Tukaj je posameznik povsem očitno v vlogi raziskovalca. Ta tip vloge je 

najbolj priljubljen, ker omogoča mnogo vpogledov, ki bi jih dobil popolni opazovalec, a 

ponuja večjo fleksibilnost brez etičnih problemov, ki jih zbuja pretvarjanje. Dilemo 

raziskovalec reši tako, da razglasi, da je raziskava njegov osrednji cilj. 

3. udeleženec kot opazovalec (občasna udeležba)   

To vrsto opazovanja izvaja opazovalec, ki je občasno navzoč v določenem obdobju in se 

npr. giblje v organizaciji in tudi zunaj nje. Malo verjetno je, da bo vloga vsebovala 

mnogo dejanske udeležbe pri delu. Raziskovalčev namen je preživeti nekaj časa v 

določenem okolju in kombinirati opazovanja z intervjuji. 
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4. popolni opazovalec (zgolj opazovanje)  

Pri takem opazovanju se raziskovalec izogiba nepretrgani interakciji z zaposlenimi, ki jih 

proučuje. Prav zato je to komajda še kvalitativna metoda. Za raziskovalca, ki ga zanima 

socialno-konstrukcionistično stališče, ta tehnika ni preveč uporabna. Zaposleni pogosto 

ne marajo vloge popolnega opazovalca, ker se jim zdi kot vohljanje, to pa preprečuje, da 

bi se izoblikovalo zaupanje in prijateljstvo, kar je pomembna sestavina drugih metod.  

Sama sem izvedla dve obliki opazovanja. V šoli, kjer sem zaposlena, sem opazovanje izvajala 

kot raziskovalec kot zaposleni, na ostalih šolah pa kot raziskovalec z občasno udeležbo. V ta 

namen sem si predhodno pripravila check-listo, na kateri sem spremljala: 

 komunikacijo (število pogovorov z zaposlenimi - pomočnikom ravnatelja, učitelji, 

ostalimi zaposlenimi), 

 delegiranje nalog (število delegiranih nalog zaposlenim - pomočniku ravnatelja, 

učiteljem, ostalimi zaposlenimi), 

 moč vplivanja na sodelavce (katero vrsto moči je izbral ravnatelj pri uveljavljanju svojih 

odločitev), 

 usmerjenost v naloge oz. ljudi (koliko časa je ravnatelj namenil opravljanju nalog in 

koliko odnosom med zaposlenimi). 

4.4 Metode obdelave podatkov 

Tudi pri obdelavi podatkov se metode razlikujejo glede na vrsto podatkov. Kvantitativne 

podatke, ki temeljijo na številkah, je lažje obdelati s pomočjo računalniškega programa 

(SPSS), s katerim lahko izvedemo različne statistične obdelave. Kvalitativne podatke, 

zapisane z besedami v transkriptih intervjujev, pa je potrebno kodirati, definirati relevantne 

pojme in kategorije ter oblikovati končne teoretične formulacije, kar lažje opravimo ročno. 

4.4.1 Obdelava kvalitativnih podatkov 

Pomen kvalitativnih podatkov izhaja iz besed in ne iz številk, zato je potrebna drugačna 

analiza kot pri podatkih kvantitativne narave. Zapisi so večinoma dolgi, obsegajo lahko več 

sto strani, zato je besedilo treba skrčiti na obvladljivo velikost, podatke je treba strukturirati in 

jih prenesti v različne oblike interpretacije, ne da bi pri tem izgubili pomen (Tratnik 2002). 

Velik problem s kvalitativnimi podatki je, kako strniti zelo zapletene in na kontekst vezane 

informacije v obliko, ki pove zgodbo tako, da je za bralca dovolj prepričljiva.  Zahteva jasno 

razlago tega, kako je bila analiza narejena in kako so bili izoblikovani sklepi, obenem pa naj 

bi nazorno prikazala način, kako so bili surovi podatki preoblikovani v smiselne sklepe. 

Razprava o analizi nas pripelje do analize vsebine (raziskovalec išče številke)  in 

utemeljitvene analize (raziskovalec ravna po občutku in intuiciji in si za cilj postavi izluščiti 
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iz podatkov običajne  ali kontradiktorne teme ali vzorce, ki jih lahko uporabi kot temelj za 

interpretacijo) - kot poimenujemo dva različna načina analiziranja kvalitativnih podatkov.  

Raziskovalci morajo biti blizu podatkov in vsako opazovanje moramo skrbno umestiti v 

kontekst. Podatki uporabljeni v tej vrsti raziskave, praviloma ostanejo dostopni za natančni 

pogled. Analiza kvalitativnih podatkov zahteva precej časa, pogosto je tudi draga in potrebuje 

dobre zapiske s terena ali pa dobesedne prepise podatkov. 

Za podatke, ki imajo obliko prepisov pogovorov, ki so se naravno odvijali med dvema ali več 

ljudmi, Trnavčevičeva (2003) navaja uporabo naslednje metode vsebinske analize: 

 konverzacijska analiza (na primer: gre za preiskavo načina, kako se izoblikujejo sodbe v 

kadrovskih intervjujih in kako se učitelji pogovarjajo z učenci v razredu) poudarek je na 

podrobni empirični analizi in vodi k zelo natančnim dogovorom za prepis posnetih 

trakov. 

 diskurzivna analiza upošteva širše družbeno okolje, v katerem se pogovor dogaja in se 

manj ukvarja s podrobno analizo prepisa. Ne omejuje se le na pogovor in lahko uporabi 

kot osnovo za analizo besedilo, kot so časopisni članki, računalniške konference in oglasi. 

Na splošno se uporablja za analizo spontano nastalih besedil, tu pridejo manj v poštev 

prepisi intervjuja. 

 utemeljitvena analiza omogoča bolj odprto pristop, ki je tesno povezan s poznavanjem 

utemeljitvene teorije. Pri analizi kvantitativnih  podatkov zunanja struktura določa 

podatke, kar analizo precej poenostavi. Pri kvalitativnih podatkih pa moramo najprej iz 

podatkov dobiti strukturo. To pomeni, da moramo podatke sistematično analizirati in tako 

iz njih iztisniti teme, vzorce in kategorije.  

V raziskavi sem podatke, pridobljene s pomočjo intervjujev najprej prepisala, uredila 

transkripte, določila enote kodiranja, jih kodirala ter izbrala in definirala relevantne pojme in 

kategorije. Nato sem jih še analizirala in ovrednotila. 

4.4.2 Obdelava kvantitativnih podatkov 

Kvantitativne podatke najhitreje in najlažje obdelamo s pomočjo računalniškega programa 

SPSS. Podatke je potrebno v program vnesti, pri čemer moramo biti zelo natančni. Nato lahko 

s pomočjo programa izvajamo različne statistične obdelave. Dobljene rezultate pa moramo 

nato ustrezno analizirati in interpretirati. 

Poznamo različne metode analize: 

 metoda analize variance: domneve o razlikah med več kot dvema aritmetičnima 

sredinama preskušamo s pomočjo metode analize variance, oz. z F-preizkusom 

(enostranski preizkus). Če sta variabli enaki, uporabljamo F-preizkus, sicer welch 

statistiko. To je metoda, s pomočjo katere lahko analiziramo tudi odvisnost med pojavi, 
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 regresijska analiza: zanima nas variiranje posameznega pojava ob sočasnem variiranju 

enega ali več drugih pojavov. Skušamo oceniti kako se spreminja naš pojav (odvisen), 

zato da bomo imeli nekaj s čimer bomo lahko napovedovali prihodnje gibanje znanih 

vrednosti teh dejavnikov,  

 faktorska analiza: skuša ugotoviti, ali v tej množici spremenljivk obstajajo neke 

podmnožice spremenljivk, za katere vemo, da so med seboj povezane in kjer obstaja 

velika korelacija med spremenljivkami. Če so te spremenljivke med seboj močno 

korelirane znotraj neke podmnožice, očitno nanje vpliva nek skupni  dejavnik – faktor. 

Namen analize je pojasnjevanje podatkov, pomoč pri sprejemu ali zavrnitvi hipotez, 

seznanitev z medsebojnimi odnosi med spremenljivkami, preizkušanje domnev glede 

ustreznega števila faktorjev, oz. glede spremenljivk, ki naj bi bile pod vplivom 

določenega faktorja. Uvrščamo jo v multivariatno regresijsko analizo, ker imamo opravka 

z več spremenljivkami. Uporabimo jo, ko želimo meriti nekaj, kar v osnovi ni merljivo 

(zadovoljstvo potrošnikov, klimo v organizaciji).   

 

Če želimo analizirati te nemerljive pojave, jih moramo posredno izmeriti. To storimo s 

pomočjo indikatorjev, ki posredno merijo naš nemerljivi pojav. 

Razlika med regresijsko in faktorsko analizo je ta, da je prva analiza vzročno-posledičnih 

povezav, pri kateri merimo odvisnost ene spremenljivke od več neodvisnih spremenljivk. 

Faktorska analiza pa je analiza povezanosti in ne odvisnosti. Vse spremenljivke so v eni vlogi 

in analiziramo njihovo povezanost.  

V raziskavi sem podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, statistično obdelala s 

pomočjo programa SPSS, pri čemer sem uporabila različne univariatne in bivariatne 

statistične obdelave (parametrični T-test za neodvisne vzorce in enosmerno analizo variance). 

4.5 Namen in cilji raziskave ter raziskovalna vprašanja 

Namen in cilji moje raziskave niso zgolj analizirati in kritično osvetliti načine in značilnosti 

vodenja osnovnih šol, saj so to počeli že mnogi pred mano. Grace (1995), na primer, piše o 

svojevrstnem paradoksu delitve na vodenje in poslovodenje. Podobno trdi tudi Bush(1995), ki 

dodaja še, da sta obe vlogi za ravnatelja sicer nujni, a zelo obremenjujoči. Bennett, Crawford 

in Cartwright (2003) pa so raziskovali, kako se vodenje kaže, kaj je uspešno vodenje in 

kakšen način vodenja je za določeno organizacijo primeren. Z rezultati raziskave bi želela 

ravnateljem izbranih osnovnih šol prikazati, kakšne so dejanske značilnosti njihovega 

vodenja. Rada bi torej opravila raziskavo, ki bi ravnateljem osnovnih šol prikazala 

raziskovalno objektivni pogled o značilnostih njihovega vodenja.  

Raziskava ima dvojni namen. Najprej sem s pomočjo literature spoznala in proučila 

značilnosti vodenja in različne stile vodenja, nato pa raziskala značilnosti vodenja izbranih 
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osnovnih šol tako z vidika ravnateljev, kakor tudi zaposlenih. Na podlagi teoretičnega dela 

sem stile vodenja skozi raziskavo skušala prepoznati in jih umestiti v ustrezne modele 

vodenja, kot so opredeljeni v literaturi. Moje izhodišče so stili vodenja, ki temeljijo na 

Herseyevi in Blanchardovi teoriji situacijskega vodenja. 

Cilji moje raziskave so: 

6. spoznati različne stile vodenja in njihovo ustrezno rabo v različnih okoliščinah, 

7. spoznati, katere značilnosti vodenja ravnateljev se kažejo na slovenskih osnovnih šolah, 

8. ugotoviti, ali se značilnosti vodenja razlikujejo glede na spol ravnateljev in velikost 

osnovnih šol, ki jih vodijo, 

9. preučiti, kako zaposleni občutijo vodenje ravnateljev, 

10. na podlagi ugotovitev empiričnega dela raziskave prikazati stile vodenja ravnateljev/ic po 

definicijah, ki sem jih iz literature povzela po različnih avtorjih.
3
 

V raziskavi želim najti odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

6. Katere značilnosti vodenja se odražajo pri ravnateljih v osnovnih šolah? 

7. Kakšna je lastna percepcija vodenja ravnateljev? 

8. Kakšne značilnosti vodenja doživljajo in občutijo zaposleni v osnovnih šolah? 

9. Ali se značilnosti vodenja osnovne šole razlikujejo glede na spol ravnatelja in velikost 

osnovne šole (število učencev)? 

10. Kateri stili vodenja, povzeti po literaturi različnih avtorjev,
4
  prevladujejo v slovenskih 

osnovnih šolah? 

Z odgovori na vprašanja bom poskušala osvetliti vodenje ravnateljev/ic v slovenskih osnovnih 

šolah z več zornih kotov ter ga umestiti v ustrezni model iz predhodno proučene literature. 

4.6 Kredibilnost, predvidene predpostavke in omejitve raziskave 

 Namen vsakega raziskovalca je pridobiti verodostojne podatke, opraviti pravilne sklepe in 

zagotoviti čim večjo kredibilnost raziskave. Pri tem pa zagotovo naleti na določene omejitve 

(denarne, finančne, moralne), ki pa jih mora predvideti že predhodno. 

Večjo kredibilnost raziskave lahko doseže na različne načine. V raziskavi sem jo poskušala 

zagotoviti s pomočjo triangulacije metod. Vogrinc (2008) namreč pravi, da je kredibilna tista 

raziskava, pri kateri raziskovalec prikaže različne poglede na proučevani položaj in z različnih 

pogledov ustvari takšen sklep, s katerim se bodo strinjali posamezniki, ki so bili v raziskavo 

vključeni. Čeprav je bilo zaradi časovne omejitve moje opazovanje krajše, kar lahko 

kredibilnost raziskave zmanjšuje, sem le-to skušala povečati z ostalimi strategijami za 

povečanje kredibilnosti raziskave, ki jih navaja Vogrinc (2008): triangulacijo metod in virov, 

                                                 
3
 (Gibson 1994; Blanchard, Zigarmi in Zigarmi 1985; Blanchard, Carew in Parisi-Carew 1995; Hersey 

1997; Možina 2002; Zabukovec in Boben 2000 
4
 (Gibson 1994; Blanchard, Zigarmi in Zigarmi 1985; Blanchard, Carew in Parisi-Carew 1995; Hersey 

1997; Možina 2002; Zabukovec in Boben 2000) 
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posvetovanjem s strokovnimi kolegi in mnenjem članov preučevane skupine. Triangulacijo 

metod sem opravila z uporabo intervjuja, anketnega vprašalnika in opazovanjem. O temi 

svoje raziskave pa sem se posvetovala tudi z ravnatelji drugih osnovnih šol, ki v intervjujih 

niso sodelovali in njihovimi pomočniki ter s svetovalcem, ki je zaposlen na Ministrstvu za 

šolstvo. Za mnenje sem povprašala tudi ostale zaposlene v šolstvu. 

Triangulacijo metod sem izbrala tudi zato, ker želim, da bi bila moja raziskava čim bolj 

veljavna. Če naj raziskava zadovolji temu kriteriju,  pa moram biti prepričana tudi, da test ali 

instrument resnično meri atribut, ki naj bi ga domnevno merila. Tratnikova (2002) namreč 

trdi, da nam vprašanji »Ali so rezultati res odraz dejanskega stanja?« in »Ali sta dve določeni 

spremenljivki zares vzročno povezani?«, dajejo odgovor o veljavnosti študije. S triangulacijo 

metod in virov, validacijo udeležencev (ravnateljem sem dala v potrditev transkript 

intervjujev), kritično presojo ostalih udeležencev v raziskavi (anketiranje zaposlenih), 

obsežnim postopkom obdelave podatkov in uporabo tabelaričnih prikazov rezultatov sem 

skušala doseči čim večjo veljavnost. To so namreč nekateri od kriterijev, ki jih predlaga 

Silverman za čim višjo stopnjo veljavnosti raziskave (Vogrinc 2008). 

Za zagotavljanje zanesljivosti raziskave sem teste zanesljivosti in veljavnosti opravila tudi na 

pilotni študiji anketnega vprašalnika, preden sem začela z glavno fazo zbiranja podatkov. S 

tem sem povečala zanesljivost raziskave, saj sem zadostila kriteriju kot ga navaja Mesec 

(1998), ki pravi, da je študija primera tem bolj zanesljiva, čim bolj prepričljivo lahko 

pokažemo, da bi prišli do enakih ugotovitev, če bi mogli raziskavo ponoviti ob sicer 

nespremenjenih drugih okoliščinah. Zanesljivost raziskave pa sem skušala povečati tudi z 

ostalimi navedenimi kriteriji: natančnim popisom vzorca, razlago metod zbiranja in analize 

podatkov ter natančnim dokumentiranjem podatkov. 

Opazovanje sem izvedla kot raziskovalec z občasno udeležbo, zato predpostavljam, da je to 

vplivalo na samo obnašanje ravnateljev in zaposlenih. Ker sem intervjuje z ravnatelji opravila 

osebno, predpostavljam, da sem s svojo komunikacijo in podvprašanji vplivala na njihovo 

razmišljanje in posledično na odgovore. Temu sem se poskušala izogniti s premišljeno 

pripravljenimi odprtimi vprašanji. 

4.7 Vzorec in vzorčenje 

Moje vzorčenje pri intervjujih je bilo neverjetnostno, saj je bil vzorec namenski. Izbrala sem 

tri ravnateljice in tri ravnatelje iz osnovnih šol z večjim (400 in več učencev), srednjim (399 

do 201 učencev) in manjšim številom učencev (manj kot 200 učencev). Že v poglavju 4.2.1. 

Intervju sem navedla razloge za tak izbor vzorčenja in zapisala, da se zavedam, da to 

predstavlja eno od omejitev raziskave. Zaradi (ne)pripravljenosti ravnateljev/ic za sodelovanje 

v raziskavi in moje časovne ter finančne omejenosti za opravljanje raziskave sem izvedla 

samo intervjuje z ravnatelji/cami osnovnih šol Primorske regije. 
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Pri anketah je bilo vzorčenje verjetnostno, saj sem z enostavnim naključnim vzorcem izbrala 

150 zaposlenih na osnovnih šolah, kjer sem opravila intervjuje. S takim načinom sem 

zadovoljila potrebo po zahtevi, da je vzorec primeren oz. relevanten za raziskavo, oz. da je 

raziskovalec prepričan, da bo z izbranimi enotami pridobil potrebne informacije, s katerimi bo 

lahko odgovoril na postavljena raziskovalna vprašanja oz. cilje raziskave, kot pravita Engel in 

Schutt (Vogrinc 2008). 

4.8 Potek raziskave 

Samo raziskavo sem začela opravljati, ko sem zaključila teoretični del magistrske naloge. 

Najprej sem izbrala ravnatelje in ravnateljice, za katere sem menila, da bi bili pripravljeni 

sodelovati v intervjujih in so ustrezali kriterijem namenskega vzorca.  Kot sem že omenila, 

sem se zavedala dejstva, da to predstavlja eno od omejitev moje raziskave, vendar zaradi 

časovne in finančne omejenosti druge možnosti nisem imela. Napisala sem jim prošnjo za 

sodelovanje v raziskavi. Vse tri ravnateljice in dva ravnatelja so privolili v sodelovanje v 

raziskavi, en ravnatelj pa ni želel snemanega intervjuja in je zato sodelovanje v raziskavi 

zavrnil. Imela sem kar nekaj težav z iskanjem nadomestnega ravnatelja, ki bi ustrezal 

postavljenim kriterijem, a sem ga nazadnje le našla.  

Že v prošnji sem jim na kratko predstavila namen in cilje raziskave, nato pa se z njimi po 

telefonu dogovorila za kraj, datum in uro opravljanja intervjuja ter opazovanja njihovega dela 

na šoli. 

Raziskavo sem izvedla v času šolskih počitnic, saj zaradi narave moje službe drugačna 

izvedba ni bila mogoča. Sama raziskava je trajala šest tednov, vsakemu udeležencu je bil 

namenjen en teden. V tem tednu sem štiri dni spremljala in opazovala delo ravnatelja/ice ter 

beležila pogostost pojavov v check-listah, zadnji dan pa z njim/njo opravila intervju. 

Pred vsakim intervjujem sem ravnateljem/icam zagotovila anonimnost in uporabo podatkov 

zgolj v raziskovalne namene. Zato so ravnatelji/ice označeni s črkami od A do F. Vse 

intervjuje sem opravila v pisarnah ravnateljev/ic, vsi so dovolili snemanje in transkript 

posnetega intervjuja, ki sem jim ga poslala v vpogled. Vsi so zapis tudi odobrili in se strinjali 

z zapisanim. Transkripti intervjujev so priloženi v prilogah. 

V času raziskave so ostali zaposleni izpolnili anketni vprašalnik, ki sem ga predhodno pilotno 

testirala na skupini desetih zaposlenih v šolstvu. Ker je pilotna študija pokazala, da so 

anketirancem navodila in vprašanja jasna, sem pripravila anketne vprašalnike. Le-te sem na 

šolah, na katerih sem opravljala intervjuje z ravnatelji/cami, izročila pomočnikom/icam 

ravnateljev/ic, s katerimi sem se dogovorila, da jih bodo razdelili ostalim zaposlenim na šolah. 

Njim so zaposleni ankete tudi vrnili. Na vseh šestih šolah, kjer sem opravljala intervjuje, sem 

razdelila 150 anketnih vprašalnikov, od teh sem jih dobila 117 izpolnjenih. Nekaterih 

odgovorov v nekaj anketah ni bilo, a sem to upoštevala pri obdelavi podatkov in izračunala 
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povprečja brez manjkajočega odgovora, ker bi bilo škoda izgubiti cel vprašalnik zaradi enega 

manjkajočega odgovora. 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 117 zaposlenih na osnovnih šolah, od tega 10 moških in 107 

žensk. Iz tabel v nadaljevanju je razvidno, kakšno je število moških in žensk glede na starost, 

glede na stopnjo izobrazbe in glede na zaposlitev. 

Preglednica 10: Število moških in žensk glede na starost 

  Starost 

Skupaj   Mlajši od 30 let Starejši od 30 let 

Spol Moški 5 5 10 

Ženske 36 71 107 

Skupaj 41 76 117 

Preglednica 11: Število moških in žensk glede na stopnjo izobrazbe 

  Izobrazba 

Skupaj   Nižja Višja 

Spol Moški 3 7 10 

Ženske 16 91 107 

Skupaj 19 98 117 

Preglednica 12: Število moških in žensk glede na zaposlitev 

  Zaposlitev 

Skupaj   Učitelj Svetovalni delavec Ostali zaposleni 

Spol Moški 7 0 3 10 

Ženske 82 6 19 107 

Skupaj 89 6 22 117 

Opazovanje je potekalo strnjeno 4 dni zaporedoma na vsaki od izbranih šol. Ravnatelja/ico 

sem spremljala skozi ves dan in si ob tem beležila pogostost pojavov, predhodno določenih na 

check-listi. Pri opazovanju dela ravnateljev/ic je bilo predvsem v prvem in drugem dnevu 

opaziti, da moja prisotnost vpliva na komunikacijo in način dela ravnateljev/ic. Čeprav sem se 

trudila, da bi bila čim bolj nemoteč faktor in so mi ravnatelji/ce zagotavljali, da njihovo delo 

poteka večinoma na tak način, kot so ga izvajali v času mojega opazovanja, so bile opazne 

razlike med načinom dela v prvih in zadnjih dneh opazovanja.  

Komunikacija v prvih dneh je bila skoraj pri vseh ravnateljih/icah pogostejša z učitelji in 

ostalimi zaposlenimi, v zadnjih dneh pa bolj pogosta s pomočniki/icami in ostalim 

svetovalnimi delavkami. Opazna razlika se je pokazala tudi med posvečanjem nalogam oz. 



 

 52 

odnosom med zaposlenimi. Večina ravnateljev/ic se je na začetku veliko bolj posvečala 

odnosom med zaposlenimi, proti koncu opazovanja pa vse bolj uspešno opravljenim nalogam. 

Zavedam se dejstva, da bi bila slika realnejša, če bi opazovanje dela ravnateljev/ic izvajala 

dalj časa. Tudi to je eden izmed dejavnikov omejitve moje raziskave. 

Po končani raziskavi sem podatke, pridobljene z intervjuji, anketami in opazovanjem 

analizirala in ovrednotila. 
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

5.1 Analiza in interpretacija intervjujev, vprašalnikov in check - liste 

Po končani raziskavi sem najprej analizirala in interpretirala podatke pridobljene iz 

intervjujev ravnateljev/ic. Določila sem enote kodiranja, intervjuje kodirala ter izbrala in 

definirala relevantne pojme in kategorije. Oblikovala sem štiri kategorije: značilnosti vodenja 

ravnateljev/ic v osnovnih šolah, sodelovanje, delegiranje nalog ter komunikacija 

ravnateljev/ic v osnovnih šolah z zaposlenimi, usmerjenost ravnateljev/ic v naloge oz. v ljudi 

in moč vplivanja ravnateljev/ic na sodelavce. Podatke, pridobljene v anketi z zaposlenimi, 

sem analizirala in interpretirala v kategoriji usmerjenost ravnateljev/ic v naloge oz. v ljudi, saj 

so se vprašanja v anketi nanašala predvsem na to temo. Podatke, ki sem jih pridobila z 

opazovanjem dela ravnateljev, pa sem uporabila v vseh kategorijah podatkov iz intervjujev. 

5.1.1 Razpetost ravnateljev/ic med demokratičnim in avtoritativnim načinom vodenja 

Ravnatelji in ravnateljice osnovnih šol menijo, da njihovo vodenje pravzaprav temelji na 

sodelovanju z zaposlenimi, saj sebe vidijo kot prve med enakimi. Zavedajo se svojega 

poslanstva, kot pravi ravnatelj šole C, »da moramo temeljna znanja, osnovna znanja, dati 

vsem učencem« in skušajo delovati v dobro uporabnikom, zaposlenim in vsem, ki so 

kakorkoli vpeti v proces vzgoje in izobraževanja. Svoje vodenje vsi intervjuvani ravnatelji 

vidijo kot demokratično, ki »temelji na dogovarjanju z učitelji. Ti predstavijo svoje mnenje, 

potem pa se dogovorimo, kako bi to izpeljali«, opisuje ravnatelj šole B. S svojimi zaposlenimi 

se pogovarjajo, jih spremljajo, pridobivajo njihova mnenja in jih pri svojih odločitvah 

upoštevajo saj, kot pravi ravnatelj šole A »sem prepričan, da lahko več dosežem z dogovorom, 

sodelovanjem kot pa z ukazi in direktivami.«. To poteka tako, da »na konferencah pozovem 

učitelje, vodje podružnic in ostale pedagoške delavce, da razmislijo o nečem, da pripravijo 

predloge za naslednjič, ko se sestanemo. Gre za povezovanje z ostalimi«, pravi ravnateljica 

šole F. Svoja stališča so pripravljeni tudi spremeniti v primeru, ko »ugotovim, da so boljši 

argumenti. Si sicer vzamem čas za premislek, a lahko potem svoje stališče tudi spremenim, če 

me prepričajo z boljšimi argumenti in rešitvami.«, še dodaja ravnateljica šole E. 

Večina pa jih meni, da »je potrebno iti včasih tudi na poti avtokratizma, odvisno od 

situacije«, pravi ravnateljica šole D  saj »je ravnatelj razpet med to, kar mora narediti in je za 

to odgovoren in če je nekaj nujno in obvezno in se to ne zgodi do določenega datuma, je 

potrebno dati demokracijo malo na stran in avtoritarno nastopit«. »Kar se pa mora izvršit, se 

pa mora, ne?!«, pove ravnatelj šole C.  Tovrstne odločitve sprejmejo takrat, ko gre za 

»zahteve Ministrstva (za šolstvo), pa tudi raznih razvojnih pedagoških inštitucij in tako 

naprej«. 
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Ravnatelj šole B je svoje razmišljanje o načinu vodenja strnil takole: »Ko govorimo o 

vodenju, sta tu po navadi dve opciji; demokratični in avtoritarni način vodenja. Tukaj mi 

velikokrat napačno razumemo, kaj je demokratično in kaj avtoritarno vodenje. Avtoritarno je 

vse predpisano, vse deklarirano, vse napisano, določeno vse do podrobnosti z vrha. 

Demokratično je pa tako, da rešitve iščemo skupaj, se odločimo za tisto, za katero mislimo, da 

je optimalna, ampak potem postane obvezujoča«. Ko je torej odločitev sprejeta, ne gre več za 

način vodenja, temveč za upoštevanje sprejetega. »Potem pa, ko je dogovor sprejet, podpisan, 

tu nastopi prava vloga demokratičnega vodje, da ne dovoli odstopanj. Ko je dogovor sprejet, 

je veljaven za vse. Samo pot sprejemanja dogovora je pri avtoritarnem vodenju drugačna kot 

pri demokratičnem. Ko pa je nekaj sprejeto, je to obvezujoče in tu se ne da odstopati. 

Drugače ni mogoče doseči ciljev« zaključi svoje razmišljanje o različnih poteh sprejemanja 

odločitev. 

Glede na podatke, pridobljene iz intervjujev, bi lahko sklepala, da ravnatelji najpogosteje 

zaznavajo svoj način vodenja  kot sodelovanje z zaposlenimi. Pri takem stilu vodenja gre 

namreč po Herseyevi in Blanchardovi Teoriji situacijskega vodenja za spodbujanje 

razmišljanja pri zaposlenih, upoštevanje njihovih mnenj in predlogov, pri uresničevanju ciljev 

pa za upoštevanje njihovega predhodnega znanja, mnenj in idej. Na tak način gradijo odnos 

vzajemnosti in razvijajo zaupanje v sposobnosti zaposlenih (Hersey in Blanchard 1998).  

Večina ravnateljev pa se hkrati zaveda, da je potrebno občasno v določenih situacijah in pri 

nekaterih zaposlenih uporabiti tudi direktivni oz. mentorski oz. delegatski stil vodenja. Svoj 

stil vodenja tako največkrat prilagajajo posameznemu zaposlenemu. Ravnatelj šole A namreč 

pravi: »Saj vemo, da je vsak človek svoja zgodba, ne?! Ljudje  smo zelo kompleksni, eni na 

isto stvar gledajo tako, drugi drugače in prav tako je na naši šoli.« Ravnatelj šole B prav tako 

razmišlja: »Več ljudi kot je skupaj, več je različnih videnj. Ljudje smo različni in samo taki kot 

smo, smo pristni. Če je nekdo po naravi avtoritarno naravnan, potem kliče tudi po 

avtoritarnem vodenju. Če sem samo po naravi demokratičen vodja, ne morem, v pretežnem 

delu, uporabljati avtoritarnih vzvodov, saj bi tako izpadel neresno. Isto tako, če je nekdo 

avtoritaren in bo hotel nekaj po demokratični poti pripeljati do cilja, mu ne bo uspelo, ker v 

osnovi postavlja stvari na avtoritaren način in bi ga potem, vmes, ljudje začeli malo po strani 

gledati. Enako velja za učitelje.«. V nasprotju z njimi pa ravnateljica šole D meni, da bi moral 

biti ravnatelj do vseh zaposlenih čim bolj enak, saj pravi: »Enak mora biti do vseh. Učitelji 

gledajo na to, ali si do fizika enak kot do anglista, ali si do razredne stopnje enak kot do 

predmetne. Izogibati se moraš ločevanja in ustvarjanja prepada med sodelavci. Gojiti moraš 

spoštovanje do njih kot do ljudi in kot do strokovnjakov, kajti oni so v tej stroki doma. Tudi 

tisti, ki šele začenjajo delat, imajo določena znanja kot strokovnjaki in kot ljudje tudi.«  Tako 

misli tudi ravnatelj šole B: »Praktično se skušam z vsemi pogovarjati kot z nekom, ki je za 

kolektiv zelo pomemben. Ne glede na to kakšen poklic opravlja; najsi bo to učitelj, ali čistilka, 

ali kuharica, ali hišnik, ali pomočnica, ali svetovalna služba.  Vsak ima svojo vlogo in vse 

vloge so pomembne. In tako jih jaz vidim in tako se z njimi pogovarjam.« 
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Opaziti  je bilo tudi razliko med značilnostmi vodenja ravnatelja šole C z manjšim številom 

oddelkov, kjer je šola vpeta v življenje vaške skupnosti: »Delujemo na vasi in tu moraš živeti 

v sožitju. Naša šola ni samo vzgojno-izobraževalna institucija, je hkrati kulturna ustanova, pa 

tudi športna.« in je z njo zelo povezana. V nasprotju pa ravnatelj šole A in ravnateljica šole D, 

ki vodita šolo z več oddelki v mestih, kjer deluje več osnovnih šol občutita večji pritisk 

okolja, v katerem šoli delujeta, saj pravita: ravnatelj šole A: »Naša šola je v dokaj specifičnem 

okolju, z razliko od ostalih osnovnih šol v občini. Pa naj bo to s strani staršev, ki so zelo 

zahtevni. Poskusi vpletanja takšne in drugačne politike so na naši šoli izrazitejši kot na 

drugih šolah.«, ravnateljica šole D pa: »Ker so v tem kraju tri osnovne šole, lahko starši 

vpišejo svojega otroka kamorkoli. Zaposleni v našem kolektivu so obremenjeni s tem. Kar je 

najbrž normalno.« 

Večjih razlik med vodenjem ravnateljev in vodenjem ravnateljic, torej glede na spol, iz 

podatkov v intervjujih ni bilo zaznati.  

Glede na podatke, pridobljene iz intervjujev, bi torej lahko sklepala, da so v osnovi značilnosti 

vodenja ravnateljev slovenskih osnovnih šol podobne, se pa razlikujejo glede na osebnostne 

značilnosti ravnatelja/ice, glede na zaposlene, ki jih ravnatelji/ce vodijo in situacijo oz. 

nalogo, ki jo morajo zaposleni v določeni situaciji opraviti. Skratka, značilnosti vodenja 

ravnateljev slovenskih osnovnih šol je v osnovi zelo podobno, v detajlih pa zelo različno. 

5.1.2  Odnosi med ravnatelji/cami in zaposlenimi 

Štiri od šestih intervjuvanih ravnateljev/ic meni, da najpogosteje sodeluje, komunicira in 

največ nalog delegira svojim pomočnikom in svetovalni službi. Ravnatelj šole A pravi: 

»Vsakodnevno in to večkrat na dan komuniciram s svojima pomočnikoma in svetovalno 

službo. Ker v končni fazi, to so sodelavci, ki potem neposredno delajo z učitelji in učenci.« 

Prav tako meni ravnateljica šole D: »Najpogosteje komuniciram s pomočnico. Tudi učitelji 

zagotovo več komunicirajo z njo kot z mano, ker vsakdanjem življenju šole potrebujejo 

bistveno bolj njo kot mene. Veliko komuniciram tudi s svetovalno službo«. Ravnateljica šole F 

v pogostosti komunikacije poleg pomočnice omenja tudi tajnico in računovodjo: »Recimo s 

pomočnico sva v nenehnem kontaktu. Ravno tako z računovodjo, pa tajnica je tudi zelo 

pomemben element. Tukaj smo stalno v kontaktu.« Na šoli C, kjer je manjše število oddelkov 

in zato ravnatelj nima sistematiziranega pomočnika, je to funkcijo prevzela svetovalna 

delavka: »Na centralni šoli pa je moja najbližja sodelavka, oz. tista, ki mi pomaga, oz. 

prenesem nanjo tudi kakšne stvari, ki jih potem ona opravi, je v bistvu naša svetovalna 

(delavka). Mislim, da posebej manjše šole, ki nimajo pomočnika, tam je svetovalna v bistvu 

pomočnica. Čeprav je funkcija malo drugačna.«  

Pred začetkom raziskave sem pričakovala, da bodo na šolah z manjšim številom oddelkov 

ravnatelji več komunicirali in sodelovali z učitelji, a se je skozi odgovore v intervjujih 

pokazalo, da to počneta ravnatelj in ravnateljica na šolah s srednjim številom oddelkov. 
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Ravnatelj šole B pravi: »Moj način vodenja je tak, da sem pravzaprav povsod po malem 

zraven … Čeprav sem povsod zraven prepuščam iniciativo in pobude drugim, tistim, za katere 

se dogovorimo, da bo določeno stvar vodil. Pregled pa imam.« Ravnateljica šole E pa: 

»Trudim se komunicirati z vsemi, res pa je, da s sodelavci s podružnic malo redkeje v direktni 

komunikaciji. Tukaj pa grem v zbornico vsak dan najmanj dvakrat, da se pogovorim z njimi.« 

Med opazovanjem in spremljanjem dela ravnatelja/ice, ki je potekalo na vsaki šoli štiri 

delovne dni sem ugotovila, da ravnatelji/ce v povprečju 29,6 % svojih pogovorov dnevno 

opravijo s pomočniki, približno 52,1 % komunikacije je namenjeno učiteljem, ostalih 18,3 % 

pa namenijo ostalim zaposlenim. Verjetno bi moralo za večjo verodostojnost rezultatov 

opazovanje potekati dalj časa, saj je zaradi časovne omejitve raziskave  potekalo zgolj 24 

delavnih dni. Pa vendar lahko iz danih rezultatov sklepam, da ravnatelji/ce v povprečju 

neposredno več komunicirajo z učitelji, kot sami mislijo. Pred raziskavo sem pričakovala tudi 

manjši odstotek komunikacije med ravnatelji/cami in ostalimi zaposlenimi, a je bil ta višji na 

račun komunikacije ravnateljev/ic s tajnicami in računovodkinjami.  

Večino komunikacije med ravnatelji/cami in zaposlenimi je potekalo ustno, nekaj preko 

elektronske pošte, obvestil na oglasni deski, preko telefona pa so ravnatelji večinoma 

komunicirali z vodji podružnic. 

Kot so tudi v intervjujih povedali, veliko komunikacije med ravnatelji/icami in zaposlenimi 

poteka v neformalni obliki. Večina jih uporablja tak način komunikacije, ker menijo, da je 

primernejši in z njim gradijo na odnosu z zaposlenimi. Ravnatelj šole A pravi: »Kolikor se da, 

je moj moto, da pogovor poteka v neformalni komunikaciji. Kolikor se da. Formalno 

uporabim takrat, ko vidim, da je zid, da nekdo noče, pa bi moral zaradi narave dela. Takrat 

nastopim s formalno komunikacijo, drugače pa raje uporabim neformalno, kar se mi zdi 

edino pravilno in tudi rezultati so temu primerni.« Prav tako meni ravnatelj šole C: »Pridem v 

zbornico in se pogovarjamo. Se pošalimo, tako za dobro voljo. Lahko rečem, da je tega celo 

več, neformalnega. Ki pa lahko preide tudi v neko dobro zadevo, se lahko vmes že 

pogovorimo o določenih problemih, ne samo na sestankih. Veliko informacij pridobim prav v 

takih pogovorih, ker če so formalni, je vse bolj zadržano. Neformalno pa lahko kako 

informacijo pokomentiraš čisto tako, ob kavici.« 

Ravnateljica šole D z učitelji pogosteje komunicira neformalno. V takem načinu vidi 

prednost, saj tako ohranja z vsemi približno enak odnos in objektivnejši pogled: »Z učitelji 

komuniciram predvsem po uradni poti. Mi imamo postavljen strokovni svet, to so vodje 

aktivov, s katerimi se dobimo enkrat mesečno, pred pogovornimi urami. Potem imamo 

pedagoške konference, ki so po navadi enkrat mesečno in vsakodnevna komunikacija med 

odmorom. Čeprav menim, da mora biti glavni odmor namenjen temu, da ga izkoristijo učitelji 

sami zase, ne pa da pride takrat v zbornico ravnatelj in jih bombandira s tem, kaj vse je 

potrebno še narediti. Po treh urah pouka zagotovo učitelj potrebuje svoj mir, naj spije kavo v 

miru in se pogovori s kolegi. Obstaja nevarnost, da se začne ravnatelj vtikat v te pogovore in 
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jim krati še tisti čas, ki ga imajo zase. Med nami poteka tudi neformalna komunikacija, a ta ni 

na neki prijateljski ravni, ker z nikomer od tukaj nisem nikoli učila v aktivu, z nikomer od 

tukaj nisem hodila na ekskurzije, z nikomer od tukaj nisem bila v zvezi kolega. Ne prihajam iz 

tega kolektiva in nisem iz tega kraja doma. Zato imam z vsemi približno enak odnos. Ne 

vzvišen, ampak nekako na distanci. Omogoča pa mi nekako bolj realen pogled in če gre za 

gradnjo odnosov med ljudmi, jih vsekakor lažje gradiš iz temeljev. Odnose, ki so že bili, a so 

bili na neki drugi ravni, je potem težko obrniti. Zamislite si, da sva bili midve do včeraj 

kolegici, potem pa pridem jaz sedeti sem. Midve sva do včeraj skupaj tolkli čez ravnateljico. 

Kaj bo zdaj? Midve bova morali zgraditi nov, drugačen odnos. Do včeraj sva se tikali, od 

danes naprej pa se bova vikali? Se bova vikali samo v šoli in ko se bova videli v trgovini, se 

bova tikali? Ne vem, če je potem to to.« 

 Tudi med opazovanjem sem opazila, da je neformalne komunikacije med ravnatelji/cami in 

zaposlenimi več kot formalne, predvsem na šolah z manjšim številom oddelkov. Mogoče bi 

bilo formalne oblike komunikacije več, če bi opazovanje izvajala kot popolni opazovalec in bi 

le-to trajalo dalj časa. 

Pri opazovanju dela ravnateljev/ic sem ugotovila, da pogostost komuniciranja ni sorazmerna s 

številom delegiranih nalog zaposlenim. Odstotek pogovorov med ravnatelji/cami in 

pomočniki je bil občutno višji od odstotka pogovorov z učitelji, pri delegiranju nalog pa sta si 

odstotka bolj podobna. Število delegiranih nalog pomočnikom je v povprečju 38,3 %, 

učiteljem 42,9 %, ostalim zaposlenim pa  18,8 %. Tudi v tem primeru opozarjam na dejstvo, 

da bi lahko bili rezultati drugačni, če bi opazovanje potekalo dalj časa. 

Nabor nalog, ki jih ravnatelji/ce delegirajo je zelo raznolik. Že v intervjujih so povedali, da 

delegirajo večino nalog, bdijo nad izvedbo, strateške odločitve pa so v njihovi domeni, saj so 

konec koncev za njih odgovorni. Ravnatelj šole A na vprašanje,  katere naloge delegira, 

odgovarja: »Vse tiste, ki jih lahko in ki jih tudi moram. Ker če bi hotel vse sam narediti, ne bi 

bilo od tega nič. Se pravi, vse tisto, kar je dnevno pomembno za dogajanje na šoli. Strateške 

odločitve pa seveda sprejemam sam. Večkrat sicer v posvetovanju z drugimi. Ampak zadnja 

beseda pa mora biti moja, saj v končni fazi sam kazensko in finančno odgovarjam za vse. 

Edini na šoli.« Podobno meni tudi ravnatelj šole B: »Razen letne ocene, ki jo naredim sam in 

ostalih stvari, ki so v pristojnosti ravnatelja, kot na primer, izrekanje vzgojnih ukrepov 

učencem, disciplinskih ukrepov. Večina drugih stvari pa je dogovorjenih, za večino aktivnosti 

je že z letnim delovnim načrtom določen nek koordinator.« Ravnateljici šol D in E 

sodelavcem delegirata naloge, ki so jih opravljali že prej, za katere so strokovno usposobljeni 

in imajo z njimi že predhodne izkušnje: »Tako da moji sodelavci opravljajo stvari, ki so jih že 

prej, jih obvladajo in vejo kako tečejo v tem upravnem delu.«, »Odvisno od posamezne 

zadeve, njene kompleksnosti, obsežnosti, ne nazadnje pa tudi od direktne odgovornosti, ki jo 

imam. V bistvu pri vsaki nalogi razmislim, kdo in kako mi je lahko v podporo in pomoč, koliko 

mu zaupam. Predvsem tiste za katere vem, da so za njih usposobljeni in imam že izkušnje, da 
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so jih dobro pripravili in da se bodo pri tem angažirali. Torej naloge, za katere res vem, da  

jih bodo dobro opravili, to za kar so strokovno usposobljeni.« 

Po odgovorih ravnateljev/ic iz intervjujev bi tako lahko sklepala, da jih večina deluje po 

načelu avtonomije, kot jo utemeljuje Koren (1999) v knjigi Ravnatelj med osamo in 

sodelovanjem. Ravnatelj/ica torej delo porazdeli na manjše enote, s tem da poveri 

posamezniku ali skupini, da opravi ali obvlada zaupano nalogo. V takem primeru mora 

ravnatelj že na začetku šolskega leta vso dejavnost šole enakomerno porazdeliti med učitelje. 

Če tako vsak prispeva svoj del, je koordinacija minimalna. 

5.1.3 Ravnateljevo/ičino uveljavljenje moči  

Kljub temu, da ravntelji/ce veliko vlagajo v odnose z zaposlenimi in jim vzdrževanje dobre 

klime v kolektivu veliko pomeni, narava njihovega dela zahteva, da pri uvajanju določenih 

zahtev uporabijo moč vplivanja na sodelavce. Izbira ustrezne vrste moči pa je ena od odlik 

uspešnega vodje.  

Po modelu Frencha in Ravena (2001) ločimo pet vrst moči, ki pa jih lahko dopolnimo še z 

dvema vrstama moči po Coffeyu, Cooku in Hunsakerju (1994): legitimna moč, ki izhaja iz 

ravnateljevega/ičinega položaja, moč nagrajevanja, ki izhaja iz možnosti ravnatelja/ice, da 

zaposlene nagradi, moč pritiska, ki izvira iz bojazni zaposlenih pred kaznijo, referenčna moč, 

ki izhaja iz želje zaposlenih, da bili podobni ravnatelju/ici, ker so jim všeč njegove/njene 

osebnostne lastnosti, ekspertna moč, ki izvira iz ravnateljevega/ičinega strokovnega znanja, 

informacijska moč, ki je povezana z dostopnostjo do informacij in moč povezave, ki izhaja od 

vpliva oz. odvisnosti ravnatelja/ice in zaposlenih.  

V intervjujih sem ravnatelje/ice vprašala, kako uveljavljajo svojo moč in katero vrsto moči 

najpogosteje uporabijo pri uveljavljanju svojih odločitev. Večina ravnateljev je odgovorila, da 

ne želi nastopati s pozicije moči, ampak vidi rešitev v pogovoru in argumentih. Ravnatelj šole 

C pravi: »Poskušam utemeljit. Včasih jim svoje odločitve utemeljim tudi s svojim videnjem. 

Kar se tiče mene kot ravnatelja, se poskušam z delavci pogovorit. Če dobijo kakšna navodila, 

jim dam zraven še nasvet, naj naredijo po zdravi pameti. To je moj tak nasvet.« Ravnatelj šole 

B poleg tega opozarja tudi na dejstvo, da je potrebno pogovor opraviti individualno in z 

dotično osebo. Tako vedenje pričakuje tudi od zaposlenih: »Moč je v pogovoru. Predvsem v 

pogovarjanju in dogovarjanju. Javno zelo malokdaj, oziroma nikoli ne okregam zaposlene. 

Če je potrebno opozoriti na napake, to naredim na individualnem pogovoru, pred kolektivom 

nikoli. Tudi sodelavce opozarjam, da stvari vedno razčistijo v prisotnosti tistega, pri katerem 

se jim zdi, da vidijo napake. Povem jim tudi, da je to njihov pogled na problem, ne pa sodba.« 

Večina ravnateljev ne želi uporabljati legitimne moči, saj se zavedajo, da so zaposleni na 

enakem izobrazbenem nivoju, kot so sami. Raje uporabijo ekspertno moč. Ravnateljica šole D 

pravi: »Nikoli ne uporabljam moči s pozicije ravnatelja zato, da bi rekla, da morajo zaposleni 
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nekaj narediti zato, ker sem jaz tako rekla ali se tako odločila. Pozicija moči me pravzaprav 

ne zanima, da bi jo uporabljala zato, da bom uveljavljala svoje ideje. V kolektivu, kjer so 

zaposleni na približno enakem izobrazbenem nivoju, govorim o strokovnih delavcih na šoli, 

tam se s takim načinom ne pride daleč.«, ravnatelj šole A pa: »Ne poslužujem se moči, ki 

izhaja iz mojega položaja, le v izjemnih primerih. Ta naj izhaja raje iz strokovne moči.«. 

Podobno meni tudi ravnateljica šole E: »Največkrat stvari sodelavcem argumentiram. 

Legitimno moč redko uporabljam, bolj jih pohvalim, uporabim moč pohvale in spodbude, 

pozitivne. Uporabljam tudi moč znanja, poznavanja dejstev, razmer. Včasih pa tudi, zato ker 

imam več informacij, informacijsko moč.« Ravnateljica šole F celo meni, da ji zaposleni 

pripisujejo večjo legitimno moč, kot jo želi sama: »Ja, jaz mislim, da mi drugi pripisujejo 

dosti večjo moč, ki izhaja iz položaja, kot jo želim sama občutit. Jaz se nisem tega dela lotila 

zato, ker bi želela biti ravnateljica ali šefica ali kakorkoli že.« 

Med samim opazovanjem sem tudi sama ugotovila, da je res, kar  trdijo ravnatelji/ce, saj so se 

pri uveljavljanju svojih odločitev  v večini primerov resnično posluževali uporabe strokovne  

(37,5 %) in referenčne moči (27,5 %). Uporabe moči pritiska je bilo zelo malo (2,5 %), 

uporabe negativne moči pa med opazovanjem nisem zaznala. So pa ravnatelji/ice kljub 

zatrjevanju v intervjujih, da tega ne želijo početi, pri uveljavljanju svojih odločitev kar 

pogosto uporabljali tudi legitimno moč (19,2 %) in moč nagrajevanja (13,3 %). Glede na 

odgovore v intervjujih bi pričakovala, da bo odstotek uporabe legitimne moči precej nižji. 

Mogoče je v realnosti celo še višji, saj dopuščam možnost, da je bilo vedenje ravnateljev/ic 

zaradi moje prisotnosti drugačno, kot je sicer. 

5.1.4 Uspešnost šole ali/in dobra klima v kolektivu 

V raziskavi sem želela preučiti, kako zaposleni občutijo vodenje ravnateljev. Na podlagi 

teoretičnih izhodišč študij Univerze Ohio State in Univerze Micihgan, v katerih sta utemeljena 

dva načina vodenja; skrb za ljudi in skrb za naloge, sem hotela s pomočjo vprašanj v anketi 

ugotoviti, ali zaposleni menijo, da so njihovi nadrejeni bolj usmerjeni v naloge ali v ljudi. 

Raziskovalci teh dveh Univerz so namreč na podlag študij načina vodenja nadrejenih 

opredelili le-to kot usmerjenost v naloge, oziroma usmerjenost v ljudi. 

Vidik ravnateljev 

V raziskavi sem želela ugotoviti, če se pogled zaposlenih na vodenje ravnateljev/ic razlikuje 

od lastnega videnja vodenja ravnateljev/ic. Ker me je zanimalo, kaj sami menijo o tem, koliko 

so usmerjeni v naloge in koliko v ljudi, sem jim v intervjuju zastavila vprašanje, kaj je za njih 

pomembnejše; dobra klima ali uspešnost šole. Ravnatelj šole A je na prvo mesto postavil 

dobro klimo, saj pravi: »Najprej dobra klima, ker če ni dobre klime, šola ne bo uspešna«.  
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Večina ravnateljev/ic je mnenja, da je oboje zelo pomembno, da pravzaprav eno vpliva na 

drugo, oziroma da je eno pogojeno z drugim. Ravnatelj šole B meni, da je za dolgoročno 

uspešnost šole potrebno trajno vzdrževanje dobre klime: »Dobri rezultati so možni samo v 

dobri klimi. Pozabit na rezultate in samo klimo vzdrževati, potem je pa kolektiv sam sebi 

namen. Obešati se samo na rezultate in pozabit na klimo, potem rezultati sicer so, a 

kratkotrajni. Torej ne eno, ne drugo, ampak oboje skupaj.« Podobno meni ravnateljica šole  

D: »Oboje je pomembno; tako uspešnost šole kot dobra klima v kolektivu. To se ne more 

izključevati, saj če enega nimaš, tudi drugega po navadi ne. Zdaj, ali je lahko šola uspešna in 

ima slabo klimo? Mislim, da je meril za merjenje uspešnosti šole veliko in da nam mora biti 

danes vsem do tega, da šola dobro funkcionira in deluje. Dolgoročno. Sami moramo skrbeti 

za to, da delamo maksimalno dobro in če bomo tako delali, bomo sigurno imeli rezultate.« 

Ravnateljici šol E in F pa sta prepričani, da sta ta dva pojava med seboj tesno povezana in je v 

oboje potrebno vlagati dovolj časa in energije: »Če je dobra klima v kolektivu, vpliva na 

uspešnost. Gotovo pa ob nedoseganju ciljev in pogojni neuspešnosti tudi klima trpi. Tako, da 

mislim, da je oboje zelo, zelo potrebno in pomembno in v oboje je potrebno vlagat.« In s tem 

začeti pri sebi: »Pravzaprav eno brez drugega ne gre. In če je dobra klima, če pride človek 

vesel na delovno mesto, potem to tudi oddaja in je pripravljen več vlagat v to in za to. 

Pravijo, da se to širi z vrha navzdol. Jaz si zato prizadevam, da bi vsak prišel, da bi vsak 

lahko svoj potencial izkoristil, da bi imel možnost pokazati, to kar zna, da bi imel možnost se 

uresničiti na delovnem mestu. In bodo potem tudi rezultati boljši. Ne morejo biti rezultati 

dobri, če ni dobre klime.« 

Če povzamem njihove odgovore, večina ravnateljev/ic torej meni, da so močno usmerjeni 

tako v uspešno opravljene naloge, kot tudi v dobre odnose med zaposlenimi. 
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Vidik zaposlenih 

Ker me je zanimalo, kako delo ravnateljev ocenjujejo zaposleni, sem njihovo mnenje 

pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, v katerem so se postavljene trditve nanašale na 

usmerjenost ravnateljev/ic v naloge in v ljudi. Trditve od 1 do 12 so se nanašale na 

podlestvico usmerjenost  v naloge, trditve od 13 do 22 pa na podlestvico usmerjenost k 

sodelavcem.  

Splošno povprečje 

Preglednica 13 prikazuje splošno povprečje na obeh podlestvicah. Za obdelavo podatkov sem 

uporabila dvosmerni, neodvisni t-test. 

Preglednica 13: Splošno povprečje 

 N Min Max M SD 

Usmerjenost k 

nalogam 

115 1,00 4,58 2,2192 ,96409 

Usmerjenost k 

sodelavcem 

116 1,00 4,50 2,0123 ,89321 

N – število statističnih enot    M – povprečje 

Min – minimalna vrednost    SD – standardni odklon 

Max – maksimalna vrednost 

Glede na to, da je možen razpon odgovorov od 1 do 5, je iz rezultatov razvidno, da udeleženci 

raziskave ravnateljem ne pripisujejo niti izrazite usmerjenosti k nalogam niti izrazite 

usmerjenosti k sodelavcem. Na to kaže povprečje, katerega vrednost je pri usmerjenosti k 

nalogam 2,2192, pri usmerjenosti k sodelavcem pa 2,123.  Iz tega je razvidno, da udeleženci 

raziskave v povprečju podajajo nekoliko višje ocene na podlestvici usmerjenost k nalogam. 

Čeprav zaposleni v povprečju ravnateljem ne pripisujejo ne velike usmerjenosti k nalogam, ne 

usmerjenosti k sodelovcem, pa menijo, da so ravnatelji v povprečju nekoliko bolj usmerjeni k 

nalogam kot k sodelavcem. 

Razlike glede na spol 

Zanimalo me je tudi, če se pri odgovorih pojavljajo razlike glede na spol zaposlenih. S 

pomočjo programa SPSS sem opravila neodvisni, dvosmerni t-test. Rezultati so prikazani v 

preglednici 14. 



 

 62 

Preglednica 14: Razlike glede na spol zaposlenih 

 

spol N M SD 

 

T 

 

Df 

 

P(sig.2-tailed) 

Usmerjenost k nalogam Moški 10 1,9327 ,96691 -

,984 

113 ,327 

Ženske 105 2,2465 ,96400 

Usmerjenost k 

sodelavcem 

Moški 10 1,5600 ,36576 -

1,689 

114 ,094 

Ženske 106 2,0550 ,91707 

N – število statističnih enot   T – t-test  

M – povprečje     Df – število stopenj svobode 

SD – standardni odklon   P(sig.2-tailed) – raven pomembnosti 

Iz preglednice 14 je razvidno, da razlike med spoloma niso na ravni statistične pomembnosti. 

To pomeni, da se pogled na vodenje ravnateljev/ic zaposlenih moških in žensk v povprečju 

bistveno ne razlikuje. Če pa pogledamo podlestvico usmerjenost k sodelavcem, lahko vidimo, 

da se razlike v povprečnih odgovorih približujejo ravni statistične pomembnosti. To nam kaže 

na to, da je razlika med odgovori žensk in moških večja na podlestvici usmerjenosti k 

nalogam. 

Pri ocenjevanju vodenja ravnateljev/ic večjih razlik med odgovori žensk in moških torej ni 

bilo, se je pa razlika med odgovori moških in žensk pokazala na podlestvici usmerjenosti k 

sodelavcem. Ženske tako bolj kot moški menijo, da so ravnatelji pri svojem delu usmerjeni k 

nalogam. 

Razlike glede na starost 

Predvidevala sem, da se bodo pokazale razlike glede na starost zaposlenih. Ponovno sem 

opravila dvosmerni, neodvisni t-test. Rezultati so prikazani v preglednici 15. 

Preglednica 15: Razlike glede na starost 

 

Starost N M SD t Df 

P (sig. 2-

tailed) 

 

Usmerjenost k 

nalogam 

Mlajši 

od 30  

41 2,4443 ,99759 1,884 113 ,062 

Starejši 

od 30  

74 2,0945 ,92843    

 

Usmerjenost k 

sodelavcem 

Mlajši 

od 30 

41 2,1517 ,92797 1,246 114 ,215 

Starejši

od 30 

75 1,9361 ,87048    
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N – število statističnih enot   T – t-test  

M – povprečje     Df – število stopenj svobode 

SD – standardni odklon   P(sig.2-tailed) – raven pomembnosti 

V preglednici 15 lahko vidimo, da se razlike glede na starost udeležencev približujejo ravni 

statistične pomembnosti na podlestvici usmerjenost k nalogam. To kaže na to, da mlajši 

udeleženci v primerjavi s starejšimi udeleženci pogosteje ocenjujejo, da so ravnatelji 

usmerjeni k nalogam. Razlike na podlestvici usmerjenost k sodelavcem med udeleženci glede 

na starost so minimalne in statistično nepomembne. 

Razlika med odgovori udeležencev raziskave, mlajših od 30 let in starejših od 30 let, se je 

torej pokazala na podlestvici usmerjenosti k nalogam. To pomeni, da zaposleni, mlajši od 30 

let,  ravnateljem pripisujejo večjo usmerjenost k nalogam kot zaposleni, starejši od 30 let. 

Bistvene razlike pri odgovorih na vprašanja o ravnateljevi usmerjenosti k sodelavcem med 

udeleženci raziskave, mlajšimi in starejšimi od 30 let, ni bilo. 

Razlika glede na zaposlitev 

Nazadnje sem z obdelavo podatkov iz vprašalnikov želela ugotoviti, ali se pojavljajo razlike 

med videnjem vedenja ravnateljev/ic tudi med zaposlenimi na različnih delovnih mestih. S 

pomočjo programa SPSS  sem opravila enosmerni ANOVA test. Rezultati so predstavljeni v 

preglednici 16. 

Preglednica 16: Razlika glede na zaposlitev 

  N M SD Df F P 

Usmerjenost k 

nalogam 

Učitelj 87 2,2869 ,98404 114 5,556 ,005 

Svetovalni 

delavci 

6 3,0278 ,76497    

Ostali zaposleni 22 1,7311 ,69671    

Usmerjenost k 

sodelavcem 

Učitelj 88 2,0331 ,92352 115 2,073 ,131 

Svetovalni 

delavci 

6 2,5833 ,87502    

Ostali zaposleni 22 1,7736 ,70615    

N – število statističnih enot   F – f-test  

M – povprečje     Df – število stopenj svobode 

SD – standardni odklon   P – raven pomembnosti 
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Iz preglednice 16 je razvidno, da je prišlo do statistično pomembnih razlik med odgovori 

udeležencev na podlestvici usmerjenost k nalogam. V preglednici 16 vidimo, da so najvišje 

povprečne ocene podajali svetovalni delavci, sledijo jim učitelji in nazadnje ostali zaposleni. 

To kaže na to, da svetovalni delavci bolj kot ostali zaposleni menijo, da so ravnatelji 

usmerjeni k nalogam. Na podlestvici usmerjenost k sodelavcem med odgovori udeleženci 

glede na zaposlitev ne prihaja do statistično pomembnih razlik. 

Večjih razlik med odgovori o ravnateljevi usmerjenosti k sodelavcem med zaposlenimi na 

različnih delovnih mestih torej ni. Se pa te kažejo razlike med odgovori zaposlenih o 

ravnateljevi usmerjenosti k nalogam, saj svetovalni delavci bolj kot ostali zaposleni menijo, 

da so ravnatelji usmerjeni k nalogam. 

Celotna raziskava je tako pokazala razhajanja med pogledmo na vodenje ravnateljev/ic, kot ga 

vidijo sami ter pogledmo na njihovo vodenje zaposlenih. Če bi upoštevala le odgovore 

ravnateljev/ic, pridobljene v intervjujih, bi lahko sklepala, da so močno usmerjeni tako v 

naloge, kot v ljudi. Odgovori v anketi zaposlenih, z razliko svetovalnih delavcev, ki bolj kot 

ostali zaposleni menijo, da so ravnatelji  usmerjeni v naloge, pa kažejo na to, da zaposleni 

njihovega vodenja ne dojemajo na enak način, kot ga vidijo sami. 
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6 ZAKLJUČEK IN PRIPOROČILA ZA PRAKSO  

Če se ob koncu raziskave in zaključku magistrske naloge vrnem k predhodno zastavljenemu 

namenu, ciljem in vprašanjem, na katere sem skozi proces raziskovanja želela odgovoriti, 

lahko rečem, da sem našla odgovore nanje. Priznati moram, da je bil ta proces včasih kar 

naporen, predvsem pa dolgotrajen, ker je bilo časovno težko uskladiti opravljanje raziskave in 

mojo zaposlitev (v šoli). Zato bi se ob tej priliki najlepše zahvalila ravnatelju šole, na kateri 

sem zaposlena, ki mi je bil v veliko pomoč in je pokazal veliko razumevanja za moje študijske 

obveznosti. 

V času raziskovanja in oblikovanja magistrske naloge sem s pomočjo različne literature 

spoznala značilnosti vodje in vodenja, opredelila sestavine vodenja, preučila razvoj modelov 

in teorij načinov vodenja, opisala  različne stile vodenja, opredelila vrste moči, ki jih 

uporabljajo vodje za dosego ciljev, poiskala značilnosti vodenja vzgojno-izobraževalne 

organizacije in ravnatelja kot vodja le-te. V sami raziskavi sem spoznala značilnosti vodenja 

ravnateljev/ic v slovenskih osnovnih šolah, preučila, kako zaposleni občutijo njihovo vodenje 

ter primerjala oba vidika. Opazovala sem načine komunikacije ter uporabo različnih vrst 

moči. Skušala sem najti tudi podobnosti in razlike med vodenjem šol z manjšim in večjim 

številom oddelkov ter spolom ravnatelja/ice. 

Preden povzamem rezultate raziskave, naj opozorim na dejstvo, da moj namen v raziskavi ni 

ocenjevanje dela ravnateljev/ic, temveč proučevanje značilnosti, iskanje podobnosti in razlik, 

primerjanje z vidikom zaposlenih ter iskanje povezav s predhodno osvojenim teoretičnim 

znanjem iz literature. 

Glede na odgovore nekaterih ravnateljev/ic, lahko sklepam, da večinoma uporabljajo 

delegatski stil vodenja, pri katerem vodja relativno malo strukturira in spremlja dejavnosti v 

organizaciji, prav tako pa pri izbrani nalogi ne razvija odnosa z zaposlenimi, saj je ta 

praviloma že oblikovan in zgrajen, kar pa ne pomeni, da cilji in poti za doseganje ciljev niso 

jasni, temveč to, da vodja odgovornost za njihovo določanje in uresničevanje prenese na 

zaposlene, prepušča pa jim tudi odgovornost za izoblikovanje odnosov med njimi samimi; 

sodelovanje, prispevanje vsakega, upoštevanje predlogov idr. (Zabukovec in Boben 2000).  

Vendar pa so rezultati celotne raziskave vključno z anketami zaposlenih in opazovanjem dela 

ravnateljev/ic pokazali, da po večini prevladuje sodelovalni stil vodenja. Pri takem stilu 

vodenja gre namreč po Herseyevi in Blanchardovi Teoriji situacijskega vodenja za 

spodbujanje razmišljanja pri zaposlenih, upoštevanje njihovih mnenj in predlogov, pri 

uresničevanju ciljev pa za upoštevanje njihovega predhodnega znanja, mnenja in idej. Na tak 

način vodje gradijo odnos vzajemnosti in razvijajo zaupanje v sposobnosti zaposlenih (Hersey 

in Blanchard 1998). 
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Večina ravnateljev se hkrati zaveda, da je potrebno občasno v določenih situacijah in pri 

nekaterih zaposlenih uporabiti tudi druge stile vodenja. Direktivni stil vodenja občasno 

uporabljajo pri delu z novinci, ki še ne poznajo pravil, niso razvili svojih znanj in sposobnosti, 

nimajo delovnih izkušenj in še niso razvili povezav znotraj in zunaj organizacije. Tak stil 

vodenja je po Herseyu in Blanchardu primeren tudi za vodenje sodelavcev, ki imajo nizko 

stopnjo interesa za delo, znanja in sposobnosti.  

Poleg direktivnega stila vodenja včasih uporabijo tudi mentorskega, ki sledi direktivnemu,  ko 

je novinec že nekaj časa zaposlen, ko še vedno potrebuje navodila za delo, a se postopoma že 

navaja na samostojno delo. Primeren je tudi za vodenje bolj zainteresiranih sodelavcev, ki pa 

imajo še vedno nizko raven znanja in sposobnosti (Gibson 1994; Blanchard, Zigarmi in 

Zigarmi 1985; Blanchard, Carew in Parisi-Carew 1995; Hersey 1997; Možina 2002; 

Zabukovec in Boben 2000). 

Glede na podatke, pridobljene iz intervjujev, lahko sklepam, da so v osnovi značilnosti 

vodenja ravnateljev slovenskih osnovnih šol podobne, se pa razlikujejo glede na osebnostne 

značilnosti ravnatelja/ice, glede na zaposlene, ki jih ravnatelji/ce vodijo in situacijo oz. 

nalogo, ki jo morajo zaposleni v določeni situaciji opraviti. Opaziti  je bilo tudi razliko med 

značilnostmi vodenja ravnatelja šole z manjšim številom oddelkov, kjer je šola vpeta v 

življenje vaške skupnosti in je z njo zelo povezana in ravnatelja/ice, ki vodita šolo z več 

oddelki v mestih, kjer deluje več osnovnih šol, saj občutita večji pritisk okolja, v katerem šoli 

delujeta. Večjih razlik med vodenjem ravnateljev in vodenjem ravnateljic, torej glede na spol, 

iz podatkov v intervjujih ni bilo zaznati. Skratka, značilnosti vodenja ravnateljev slovenskih 

osnovnih šol je v osnovi zelo podobno, v detajlih pa zelo različno. 

V raziskavi sem želela preučiti tudi, kako zaposleni občutijo vodenje ravnateljev in ali se 

njihov pogled razlikuje od pogleda ravnateljev/ic. Glede na odgovore ravnateljev/ic v 

intervjujih lahko sklepam, da so ravnatelji/ice močno usmerjeni tako v naloge, kot v ljudi, 

česar pa njihovi zaposleni z razliko svetovalnih delavcev, ki bolj kot ostali zaposleni menijo, 

da so ravnatelji  usmerjeni v naloge, ne dojemajo na enak način. 

Rezultati ankete so  namreč pokazali, da zaposleni ravnateljem/icam ne pripisujejo niti 

izrazite usmerjenosti k nalogam niti izrazite usmerjenosti k ljudem. V povprečju podajajo 

zaposleni nekoliko višje ocene na podlestvici usmerjenosti k nalogam. Ker se razlike glede na 

spol anketirancev v povprečnih odgovorih približujejo ravni statistične pomembnosti, nam to 

morda kaže na to, da ženske ocenjujejo, da so ravnatelji/ce bolj usmerjeni k nalogam, kot 

moški. Anketiranci, mlajši od 30 let, v primerjavi z anketiranci, starejšimi od 30 let, pogosteje 

ocenjujejo, da so ravnatelji usmerjeni k nalogam. Najvišje povprečne ocene so 

ravnateljem/icam podajali svetovalni delavci, sledijo jim učitelji in nazadnje ostali zaposleni. 

To kaže na to, da svetovalni delavci bolj kot ostali zaposleni menijo, da so ravnatelji/ce 

usmerjeni k nalogam. 
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Razloge za takšne rezultate je verjetno smiselno iskati prav v sorazmernosti moči 

usmerjenosti v naloge in ljudi s časom, ki ga ravnatelji/ce preživijo s posameznimi 

zaposlenimi. Ne gre namreč zanemariti dejstva, da so večjo usmerjenost v naloge in ljudi 

ravnateljem/icam pripisali prav svetovalni delavci, s katerimi preživijo največ časa, najmanjšo 

pa ostali delavci, s katerimi preživijo najmanj časa. 

Rezultati ankete z zaposlenimi torej kažejo na to, da zaposleni ne dojemajo vodenja 

ravnateljev/ic, kot ga dojemajo sami, saj menijo, da niso pretirano usmerjeni niti v zaposlene, 

niti v naloge. Povprečna ocena zaposlenih glede usmerjenosti ravnateljev/ic v naloge je bila 

2.22, v ljudi pa 2.01. Glede na Model mrežnega vodenja, ki sta ga oblikovala Blake in 

Mouton, se tak način vodenja nagiba od vrste vodenja Na sredini poti, k vrsti vodenja Nemoč. 

Če gre pri vrsti vodenja Na sredini poti za vodenje, ki se zdi najboljše, saj omogoča 

uravnoteženo stanje med potrebami zaposlenih in zahtevami organizacije, pa je vrsta vodenja 

Nemoč najslabša izbira, saj se vodja, ki jo uporablja, izogiba odgovornostim, boji ukazovati, 

ni aktiven, skratka, je neuspešen in nemočen (Možina 2002). 

Do razlik v pogledu na vodenje med ravnatelji/cami in zaposlenimi verjetno prihaja zato, ker 

ravnatelji/ice videnje svojega vodenja ne zmorejo dovolj kritično oceniti, kar je razumljivo, 

saj je vpliv subjektivne komponente ocene verjetno premočan. Po drugi strani pa zaposleni 

nimajo celovitega vpogleda na naloge in odgovornosti, ki jo funkcija ravnatelja/ice obsega. 

Kljub temu menim, da se ravnatelji dobro zavedajo odgovornosti, ki jo imajo tako do 

zaposlenih, kot tudi do učencev in njihovih staršev, pa tudi do lokalne skupnosti, v kateri 

delujejo ter ne nazadnje do ustanovitelja – države. Hkrati se zavedajo vloge, ki jo v kolektivu 

imajo. Zagotovo predstavlja opravljanje te vrste dela, usklajevanje vseh zahtev, želja in 

potreb, velik psihični, včasih celo fizični napor. Zato jim pogosto primanjkuje časa, energije. 

Tudi sami zaznavajo, da je zaradi obremenjenosti z različnimi birokratskimi zadevami včasih 

zapostavljen odnos s sodelavci. 

Ravnatelji/ce slovenskih osnovnih šol so dobro seznanjeni s teorijami vodenja, poznajo 

ustrezne načine vodenja, uporabljajo pravilno komunikacijo in ustrezno vrsto moči, hkrati pa 

so zaradi pomanjkanja časa do zaposlenih včasih premalo dostopni in premalo dosledni. 

Čeprav sami menijo, da so močno usmerjeni v naloge in v ljudi, njihovi zaposleni te 

usmerjenosti ne čutijo tako močno.  

Zato ravnateljem/icam kot priporočila za prakso svetujem, naj si vzamejo čas za zaposlene, 

naj jim natančno razložijo pravila in postopke, ki naj jih zaposleni upoštevajo pri svojem delu 

ter naj jim jasno povedo, kaj pričakujejo od njih.  Namenijo naj jim ustrezno delo in naj 

spremljajo, kako ga opravljajo. Zaposlenim naj večkrat podajo povratno informacijo o 

kakovosti opravljene naloge, naj pohvalijo dobro in  z različnimi vzvodi spodbudijo 

zaposlene, ki nalog ne opravijo dovolj dobro. Občasno naj jim predstavijo svoja dela in 
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naloge, da bodo tudi tisti sodelavci, ki menijo, da so ravnatelji/ce preveč usmerjeni v naloge 

in premalo v ljudi, spoznali, da je temu tako zaradi preobremenjenosti z delom. 

Hkrati naj bodo dovzetni in naj spoštujejo mnenje zaposlenih, jim pomagajo, jih spodbujajo in 

omogočijo njihov napredek in razvoj na osebnostnem in strokovnem področju. Za vse 

zaposlene naj veljajo enka pravila, hkrati pa naj jih obravnavajo kot individuume in 

posledično prilagajajo stil vodenja. Predvsem pa naj bodo optimistični pri svojem delu in naj 

ne pozabijo na vrednote in moralne norme ter se zavedajo, da so zgled svojim sodelavcem. 

Zagotovo opravljanje dela ravnatelj/ica, pri vseh obveznostih, ki jih imajo, ni lahka naloga. A 

menim, da so se zanjo odločili ljudje, ki se dobro zavedajo odgovornosti, ki jih opravljanje 

tega dela ima in izzivov, ki jih prinaša. Zaupana jim je velika odgovornost vodenja 

organizacije, ki naj bi izobraževala, predvsem pa vzgajala otroke, povezovala učitelje in druge 

delavce šole v trdne kolektive, v katerih bi s skupnimi močmi dosegali cilje in vizijo šole ter 

starše, ki bi skupaj z učitelji našli skupno pot v iskanju najboljših rešitev za otroke. Vsak 

ravnatelj/ica se odloča, kako bo do teh ciljev prišel na svoj način. Eden od namenov 

opravljene raziskave je bil tudi ta, da ravnatelji/ce te načine ubesedijo in s tem mogoče 

sprožijo samorefleksijo o svojem načinu vodenja. 

Predstavljena raziskava Značilnosti vodenja na slovenskih osnovnih šolah pa odpira tudi nove 

možnosti raziskovanja. Zagotovo bi bilo smiselno raziskati vzroke, zakaj se pogled na 

vodenje ravnateljev in zaposlenih tako razhajajo. S tem se odpirajo nove možnosti 

raziskovanja, pa tudi nova vprašanja, katerih odgovori bi zagotovo zanimali tako 

ravnatelje/ice, kot njihove zaposlene. 
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Priloga 1a 

 

INTERVJU Z RAVNATELJEM ŠOLE A 

Začetek: 13:00 

Konec: 13:30 

Kraj: pisarna ravnatelja 

Dovoljeno snemanje in odobren transkript intervjuja s strani ravnatelja: DA 

K: Kaj menite, kakšne so značilnosti vašega vodenja osnovne šole? 

R: Naša šola je v dokaj specifičnem okolju, z razliko od ostalih osnovnih šol v občini. Pa naj bo to s strani staršev, ki so zelo zahtevni, 

poskusi vpletanja takšne in drugačne politike so na naši šoli izrazitejši kot na drugih šolah. 

K: Menite, da je vaše vodenje bolj demokratično ali bolj avtokratično naravnano? 

R: Jaz mislim, da je demokratično, ker sem sam kot človek tak, da ne prenesem takšnih in drugačnih avtoritet. Sem prepričan, da lahko več 

dosežem z dogovorom, sodelovanjem kot pa z ukazi in direktivami. 

K: Kaj pa menite, kako zaposleni dojemajo vaše vodenje? 

R: Saj vemo, da je vsak človek svoja zgodba, ne?! Ljudje  smo zelo kompleksni, eni na isto stvar gledajo tako, drugi drugače in prav tako je 

na naši šoli. V povprečju mislim, da pozitivno gledajo na moje vodenje, se pa dobijo takšni in drugačni ekstremi, ki pa so redki. Zagotovo pa 

ga vidijo drugače, kot ga vidim sam. Predvsem zaradi tega, ker ne poznajo narave dela ravnatelja. Vsaj ne večjih šol. Ker delo ravnatelja ni 

samo, tako kot misli večina, samo pedagoško delo, ampak je še marsikaj drugega. Šola je izenačena z gospodarskimi subjekti. Zanjo veljajo 

popolnoma ista pravila, kot za katerokoli drugo firmo. Naj bo to na področju financ ali računovodstva, podvrženi smo takim in drugačnim 

inšpekcijam, zato se moramo držati vseh pravil.  In to terja od človeka ogromno dela in energije. 

K: Katere lastnosti pa naj bi po vašem mnenju imel uspešni vodja? 

R: Meni osebno… Če vodja nima karizme, nikoli ne bo dober vodja. Namreč, nekateri pravijo, da se vodenja lahko naučiš. Vodenja se ne 

moreš naučiti, vodja je rojen. Se pravi, da moraš imeti v sebi nekaj, da ti ljudje sledijo, verjamejo. Moraš pa biti, če drugod ne, vsaj tam, kjer 

si zaposlen, strokovna avtoriteta. V tvojo strokovnost ne bi smeli podvomit. Izrazito bi moral imeti poudarjeno človeško noto. Če tega ni, je 

konflikt zagotovljen, tak ali drugačen. In izjemen prag tolerance, ki je zaposleni nimajo, ampak ravnatelj jo pa mora imeti. Predpogoj pa so 

moralne vrednote; poštenost, iskrenost… Pozabil pa sem reči še to, da je zelo pomembno, da je vodja po karakterju optimist. Verjeti moraš, 

da se bodo stvari dobro iztekle. 

K: Kako pa ukrepate v primeru, ko vaši sodelavci zamujajo z doseganjem zastavljenih ciljev oziroma le-teh ne dosegajo? 

R: Mislim, da na naši šoli skorajda nimamo teh problemov, na vso srečo. Ali pa je tudi to rezultat takega načina vodenja in sodelovanja, da 

do teh problemov skorajda ne pride. 

K:Kaj pa če bi se to zgodilo? Kakšne vzvode imate, da bi svoje zaposlene spodbudili k doseganju zastavljenih ciljev? 

R: Imaš človeške in pa zakonske vzvode. Začneš najprej s prvimi, z dialogom, prepričevanjem itn. Če pa to ne gre, obstajajo zakonski 

vzvodi, kjer se pa do konca na žalost ne da it, ker je zakonodaja taka, da je delavec pretirano zaščiten. Kar pa v vseh primerih ni prav, da je. 

K: Glede katerih zadev sodelavcem zaupate in glede katerih ne? 

R: Svojim sodelavcem brezpogojno zaupam. Brezpogojno. Lahko jim delegiram vse naloge, razen kar je prav konkretnega finančnega 

odločanja, kjer moraš imeti širši pogled na vse skupaj. Ampak vse ostalo,… jim pa zaupam. 

K: Kako uveljavljate svojo moč in katero vrsto moči najpogosteje uporabljate? 

R: Svojo  moč, če se le da, na zunaj ne uveljavljam, vsaj vidno ne. Tista moč naj se vidi tako… Naj se ve, da je šef, ne pa da se ga čuti. Ne 

poslužujem se moči, ki izhaja iz mojega položaja, le v izjemnih primerih. Ta naj izhaja raje iz strokovne moči. 

K: Katere naloge delegirate svojim sodelavcem? 
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R: Vse tiste, ki jih lahko in ki jih tudi moram. Ker če bi hotel vse sam narediti, ne bi bilo od tega nič. Se pravi, vse tisto, kar je dnevno 

pomembno za dogajanje na šoli. Strateške odločitve pa seveda sprejemam sam. Večkrat sicer v posvetovanju z drugimi. Ampak zadnja 

beseda pa mora biti moja, saj v končni fazi sam kazensko in finančno odgovarjam za vse. Edini na šoli. Učiteljem v razredu zaupam, da v 

razredu vestno opravljajo svoje delo, dokler se seveda ne izkaže, da ni tako, svetovalni službi delegiram vse tiste naloge, za katere so 

strokovno usposobljene, računovodstvu pa ne delegiram nič, oni pač opravljajo svoje delo in to je to. Nimajo absolutno nobenih odločitvenih 

možnosti. Lahko mi svetujejo, če je kaj narobe. Da ne bi kršil zakonov, ampak to je vse. 

K: Kako poteka komunikacija med vami in zaposlenimi? S kom in kako najpogosteje komunicirate? 

R: Vsakodnevno in to večkrat na dan s svojima pomočnikoma in svetovalno službo. Ker v končni fazi, to so sodelavci, ki potem neposredno 

delajo z učitelji in učenci. Bdim nad vsemi temi stvarmi in grem sam osebno se pogovarjati, ko so bile že po hierarhični lestvici vse druge 

možnosti izčrpane. Trenutno je pa tako, da se pri nas stalno nekaj gradi. Že od začetka mojega mandata se moram ukvarjati z obnovo ali 

gradnjo šol. In letos še menjava pomočnika… Zame je bilo celo zadnje leto res stresno, saj sem moral celotno šolsko leto v bistvu sam 

zastavit in pripravit. Marsikaj sem delal prvič, ker je bilo to prej v domeni pomočnice, saj tudi zdaj bo nazaj v domeni pomočnika. Ampak to 

zadnje leto mi je vse to padlo na glavo po domače povedano, tako da res nisem počival. 

K: Kako pa poteka komunikacija med vami in zaposlenimi? S kom in kako najpogosteje komunicirate? 

R: Kolikor se da, je moj moto, da poteka v neformalni komunikaciji. Kolikor se da. Formalno uporabim takrat, ko vidim, da je zid, da nekdo 

noče, pa bi moral zaradi narave dela. Takrat nastopim s formalno komunikacijo, drugače pa raje uporabim neformalno, kar se mi zdi edino 

pravilno in tudi rezultati so temu primerni. Zanimivo je, da smo morali dočakati zunanjega strokovnjaka, ki je spremljal pouk in je kasneje 

staršem, za katere je imel predavanje, povedal, da imamo tako šolo, na kateri imamo tako vzdušje, ki ga ni videl še nikjer do sedaj. Čeprav 

imam včasih občutek, da sami tega ne vidimo, si ne zaupamo.  

K: Je torej za vas pomembnejša uspešnost šole ali dobra klima v kolektivu? 

R: Najprej dobra klima, ker če ni dobre klime, šola ne bo uspešna. Tako to je. 
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INTERVJU Z RAVNATELJEM ŠOLE B 

Začetek: 13:00 

Konec: 14:10 

Kraj: pisarna ravnatelja 

Dovoljeno snemanje in odobren transkript intervjuja s strani ravnatelja: DA 

K: Kaj menite, kakšne so značilnosti vašega vodenja osnovne šole? 

R: Značilnost mojega vodenja je, da se prepletajo različni stili vodenja od sodelovanja do razpršenega vodenja, ko v bistvu usmerjam k več 

ciljem istočasno in na koncu posameznih obdobij pregledujemo te cilje. Tako ni možno ves čas videt celote, ampak posamezne segmente. Ko 

pa se stvari zaključijo, je možno potegnit ven celoto. Tako konkretno v šolski situaciji na primer potekajo različni projekti, ki na videz med 

seboj niso povezani, v resnici pa so in vsebinsko in organizacijsko. Ko se  projekti zaključijo, iz njih nastane eno tako širše sporočilo o tem, 

kaj otroci počnejo in znajo.  

K: Kaj pa glede odnosa do vaših sodelavcev, kaj menite kakšen je vaš način vodenja? 

R: Po izobrazbi sem svetovalni delavec, socialni pedagog. Najprej skušam razumeti, kaj mi nekdo sporoča in šele nato jaz sporočam. 

Poskušam videti razloge, zakaj se je nekdo odločil točno za tisto stvar. Ko govorimo o vodenju, sta tu po navadi dve opciji; demokratični in 

avtoritarni način vodenja. Tukaj mi velikokrat napačno razumemo, kaj je demokratično in kaj avtoritarno vodenje. Avtoritarno je vse 

predpisano, vse deklarirano, vse napisano, določeno vse do podrobnosti z vrha. Demokratično je pa tako, da rešitve iščemo skupaj, se 

odločimo za tisto, za katero mislimo, da je optimalna, ampak potem postane obvezujoča. Potem pa tu nastopi prava vloga vodje. Prej v 

prejšnji fazi lahko koordinacijo, sam postopek dogovarjanja vodi nekdo drug, ki ga ravnatelj pooblasti in imata skupni dogovor, da bo vodil 

to skupino. Potem pa, ko je dogovor sprejet, podpisan, tu nastopi prava vloga demokratičnega vodje, da ne dovoli odstopanj. Ko je dogovor 

sprejet, je veljaven za vse. Samo pot sprejemanja dogovora je pri avtoritarnem vodenju drugačna kot pri demokratičnem. Ko pa je nekaj 

sprejeto, je to obvezujoče in tu se ne da odstopati. Drugače ni mogoče doseči ciljev. V samem procesu je pomembno vzdušje na poti do 

rezultata, je pa pomemben tudi rezultat. Brez vodje, ki opozarja, ki spremlja, pa tudi nadzira, kako se dogovor izvaja pride gotovo do kaosa. 

Saj nekaj časa stvari grejo, potem se pa razpršijo in enostavno gre energija v nič, saj vsak po svoje začenja razumeti dogovor. 

K: Mislite, da tudi zaposleni dojemajo vaše vodenje tako, kot ga vidite sami? 

R: Več ljudi kot je skupaj, več je različni videnj. Ljudje smo različni in samo taki kot smo, smo pristni. Če je nekdo po naravi avtoritarno 

naravnan, potem kliče tudi po avtoritarnem vodenju. Če sem samo po naravi demokratičen vodja, ne morem, v pretežnem delu, uporabljati 

avtoritarnih vzvodov, saj bi tako izpadel neresno. Isto tako, če je nekdo avtoritaren in bo hotel nekaj po demokratični poti pripeljati do cilja, 

mu ne bo uspelo, ker v osnovi postavlja stvari na avtoritaren način in bi ga potem, vmes, ljudje začeli malo po strani gledati. Enako velja za 

učitelje. Tudi učitelj je vodja in tukaj so znotraj kolektiva avtoritarni in demokratični vodje znotraj svoje skupine v razredu. In če je nekdo po 

naravi avtoritaren, to ni nič narobe. Ampak tak človek kliče po avtoritarnem vodenju, saj mu demokratično vodenje ne daje varnosti. Ampak 

ne gre za to, kaj si jaz želim, ampak moram spremljati, kaj za kolektiv pomeni varovalko, pripadnost. Vedeti moram, koliko mora biti 

avtoritarnega in koliko demokratičnega vodenja znotraj tega. Za enega morajo biti stvari bolj določene, bolj spremljane in nadzirane, za 

drugega pa, ko je dogovor sprejet, bo speljal stvari do konca. Pomembno mu je, da vodjo vidi, ne rabi pa vmesnih faz spremljanja. Tako da 

vsaj poskušam vse to upoštevati, se z zaposlenimi pogovarjati, jih spremljati in na tak način me potem tudi oni nehote opozarjajo, kaj 

pričakujejo od mene. Mislim, da je eno moje tako močno orodje, da ne reagiram na prvo žogo, kot bi rekli v športu. Najprej želim slišati 

argumente, tudi če gre za konfliktno situacijo in ko zberem dovolj informacij, reagiram. Včasih si mogoče vzamem celo preveč časa za 

razmislek preden reagiram in včasih pride pri posameznikih zaradi tega do nestrpnosti. Vendar pa istočasno to umirja čustva, kajti ko smo v 

stiski, najbolj čustveno odreagiramo, impulzivno, vsaj večina ljudi. Ta moj način daje po drugi strani varnost. Izognem se nevarnosti, da bi se 

zapletel v čustveno reagiranje in bi se moral potem popravljati. Na zunaj zgleda to tako; počakajmo ravnatelja, bo ravnatelj povedal ali če 

ravnatelja ni zraven, dajmo se skupaj zmeniti. To se dogaja, to so konkretni primeri, ki so razvidni iz posameznih faz načrtovanja, 

spremljanja in analize dela. Moj občutek, pa tudi povratne informacije, ko se pogovarjamo kažejo na to. 

K: Katere lastnosti bi pa lahko, poleg umerjenosti pri reakcijah, ki ste jo že omenil, še pripisali uspešnemu vodji? 

R: Zelo pomemben je tudi sam način komuniciranja. Če vodja prehitro zaključuje, ustavi proces razvoja v kolektivu. Pretežni del vodenja ne 

more bit, da ravnatelj prinaša rešitve, zaključuje, postavlja sodbe. Vodja ne sme biti preveč storilnostno naravnan, da hoče samo rezultate. 

Pomemben je tudi proces. Za vsak napredek je pomemben proces. Zato je pomemben tudi način sporočanja. Ali je to samo kritika in je vodja 

naravnan h kritiziranju, ali je naravnan k spodbujanju, razmišljanju, ali poučuje, ali zbira informacije direktno od zaposlenih ali posredno od 

drugih. Vse to daje potem pečat, koliko mu kolektiv zaupa in povratno koliko on zaupa njim. Glede na to, da se ravnatelj srečuje tako z 

učenci, učitelji, starši, pa tudi drugimi mora imeti tudi sposobnost vživljanja v sogovornika. Empatija, to je pomembno. En starš, ki pride na 
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šolo se pogajat ali pa ko pride se pritožit, ima svoje argumente za to. Če ravnatelj v tistem trenutku ne zmore prebrati, začutiti, kaj je bistvo 

sporočila, bo težko potem izbral pravo odločitev, pa naj gre za pritožbo učenca, učitelja ali staršev. Empatija je zagotovo ena taka osnovna 

lastnost vseh, ki delajo v službi ljudi, ki delajo z ljudmi. Pomembna je tudi sposobnost analitičnega pristopa. Vodja mora znat analizirati 

različne vzroke, jih potem sintetizirati, smiselno spraviti v celoto. Sposoben mora biti enega celovitega pogleda. Že sam cilj v šolstvu je 

izoblikovati celovito osebnost. Če ne zmore ravnatelj enega celovitega pogleda na utrip šole, je malo možnosti, da bo uspešen. Vse se razbije 

na delčke in segmente in imajo otroci, starši in učitelji le delno informacijo, ki jo morajo sami sestavljati skupaj. Vsekakor pa mora na 

probleme gledati z več zornih kotov. To je v pedagoškem smislu. Z organizacijskega vidika pa je zelo pomembno, da zna bit dober 

organizator. Lahko so odnosi zelo dobri, pa se bo ob slabi organizaciji začel proces razkrajanja, ni timskega dela, vsak vidi samo svoje 

mesto. Potem počnejo vsi vse, pride do nezadovoljstva, porabi se preveč energije, ker se vsi ukvarjajo z vsem. Tako pridemo do zmesi 

človeških lastnosti v smislu kombinacije razumeti sogovornika, znati pogledati z druge perspektive, potem pa so tu te organizacijske 

sposobnosti, ki so enako pomembne in imajo enako težo. 

K: Kako pa ukrepate v primeru, ko vaši sodelavci zamujajo z doseganjem dogovorjenih ciljev, oziroma le-teh ne dosegajo? 

R: Odvisno je od tega ali ne morejo, ali nočejo. Če nočejo, je to kršenje delovne obveze in to zavestno. To je potem čisti problem discipline. 

V takem primeru zakonodaja točno opredeljuje, kako ravnati v primeru kršenja pogodbenih obveznosti. Če pa učitelj ne zmore, je treba 

ugotoviti vzroke, zakaj ni zmogel. Če nima znanja na določenem področju, ravnatelj ne sme zahtevati od njega, da to počne. Omogočit mu 

mora, da si pridobi znanje in šele potem lahko zahteva to od njega. Videti je treba razloge, zakaj cilji niso bili doseženi. Lahko so bili tudi 

preambiciozno zastavljeni, lahko pa je šlo s strani zaposlenega za neko samovoljo, poenostavljanje stvari, komoditeto. Za take disciplinske 

probleme pa so tudi v zakonu predvidene posledice. 

K: Glede katerih zadev pa svojim sodelavcem zaupate in glede katerih ne? 

R: Moj način vodenja je tak, da sem pravzaprav povsod po malem zraven. Veliko stvari se dogaja na nivoju aktivov; proces načrtovanja, 

teme, dogovarjanja… Vsak učitelj na šoli je zadolžen vsaj za eno dodatno aktivnost v smislu projektov, organizacije tekmovanj, prireditev,…  

je vsaj v eni skupini. Pri projektih sem zraven, a se v delo vključim takrat, ko ocenim, da je delo zastalo, ko je zadrega, ne pa da bi se 

vključeval v smislu, da jim ne zaupam, ali da bi jih popravljal. Ko iščejo pomoč, ko so v zadregi, takrat se vključim. Čeprav  sem povsod 

zraven prepuščam iniciativo in pobude drugim, tistim, za katere se dogovorimo, da bo določeno stvar vodil. Pregled pa imam. 

K: Kako uveljavljate svojo moč in katero vrsto moči najpogosteje uporabite? 

R: Moč je v pogovoru. Predvsem v pogovarjanju in dogovarjanju. So pa tudi čisto administrativni ukrepi, ki jih tudi uporabljam. Javno zelo 

malokdaj oziroma nikoli ne okregam zaposlene. Če je potrebno opozoriti na napake, to naredim na individualnem pogovoru, pred kolektivom 

nikoli. Tudi sodelavce opozarjam, da stvari vedno razčistijo v prisotnosti tistega, pri katerem se jim zdi, da vidijo napake. Povem jim tudi, da 

je to njihov pogled na problem, ne pa sodba. Vrste moči, ki jih uporabljam, se med seboj prepletajo. V našem kolektivu velja prepričanje, da 

je ravnateljeva odločitev tista, ki je končna, ki obvelja. Tako oni to doživljajo. Je bilo že prej, preden sem jaz prišel in tako je ostalo. Mislim, 

da vidijo in verjamejo v moje odločitve, saj jim izkušnje kažejo na to. 

K: Katere naloge pa delegirate svojim sodelavcem? 

R: Razen letne ocene, ki jo naredim sam in ostalih stvari, ki so v pristojnosti ravnatelja, kot na primer, izrekanje vzgojnih ukrepov učencem, 

disciplinskih ukrepov,… Večina drugih stvari pa je dogovorjenih, za večino aktivnosti je že z letnim delovnim načrtom določen nek 

koordinator. 

K: Kako poteka komunikacija med vami in zaposlenimi. S kom in kako največ komunicirate? 

R: Ena od mojih značilnosti je tudi ta, da me je pogosto težko dobiti, ker sem vedno nekje drugje, le v pisarni ne. Veliko pogovorov, tudi 

uradnih oziroma svetovalnih v smislu osnovnih navodil ali zapovedi ali prepovedi, začenjam kot spontan pogovor, ne kot pritisk. Srečam 

nekoga na hodniku, kot da sem ga slučajno srečal. Raje kot z uradnim vabilom, ki deluje kot nek pritisk. Skušam speljati pogovor v uvid 

lastnega ravnanja. Praktično se skušam z vsemi pogovarjati kot z nekom, ki je za kolektiv zelo pomemben. Ne glede na to kakšen poklic 

opravlja; najsi bo to učitelj, ali čistilka, ali kuharica, ali hišnik, ali pomočnica, ali svetovalna služba.  Vsak ima svojo vlogo in vse vloge so 

pomembne. In tako jih jaz vidim in tako se z njimi pogovarjam. Kar se tiče obveščanja, je pa to tako ali tako s pravilniki točno določeno. 

Način uradnega obveščanja je točno predpisan. Zdaj, ali je to oglasna deska, ali je to elektronska zbornica, ali vsak zaposlen dobi svoje 

pismo,… Način, ki je, je predpisan kot protokol, kjer se uradne objave in obvestila objavljajo. Imamo tudi toliko uradnih sestankov, na katere 

dobijo sodelavci vabila, kjer je določen dnevni red. Veliko pa je tudi neformalnih srečanj, ko se usedemo v zbornici, pa začnemo zelo 

neformalni pogovor o zelo vsakdanjih stvareh, ki pa se na koncu sprevrže v zelo formalnega in iz katerega se rodijo odlične rešitve za 

nadaljnje delo. Včasih je šibka točka prav formalizem, ker dogovor pa mora biti zapisan, ker če ni formalizirano in se zgodi, da kakšna točka 

ni zapisana, se lahko zgodi, da nam kasneje uide. 

K: Je za vas pomembnejša uspešnost šole ali dobra klima v kolektivu? 
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R: Dobri rezultati so možni samo v dobri klimi. Navidezni rezultati so vidni tudi v zelo storilnostno naravnanih kolektivih, kjer klima in sam 

proces nista pomembna. Ampak to so kratkotrajni rezultati. Za doseganje dolgotrajnih rezultatov je to tako eno z drugim, da se ne da ločiti. 

Pozabit na rezultate in samo klimo vzdrževati,… potem je pa kolektiv sam sebi namen. Obešati se samo na rezultate in pozabit na klimo,… 

potem rezultati sicer so, a kratkotrajni. Torej ne eno, ne drugo, ampak oboje skupaj. 
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INTERVJU Z RAVNATELJEM ŠOLE C 

Začetek: 13:30 

Konec: 14:40 

Kraj: pisarna ravnatelja 

Dovoljeno snemanje in odobren transkript intervjuja s strani ravnatelja: DA 

K: Kaj menite, kakšne so značilnosti vašega vodenja osnovne šole? 

R: Ja, jaz bi reku, da je moj način vodenja, glede na to, da sem zdej že petindvajseto leto ravnatelj, se pravi, je nekako zmes izkušenj, na nek 

način, ki sem jih pridobu v tem času. Je verjetno zdej mal drugačno, kot je blo čisto na začetku, ampak vseeno mislim, da je bolj ta 

povezovalni način vodenja. Se pravi, …  pogovor z učitelji, z drugimi delavci, mogoče kdaj pa tudi kakšna mora bit direktivna zadeva, se 

pravi…  Ampak večinoma temelji na tem povezovalnem, oziroma, kako bi reku, načinu dogovarjanja… Ne dogovarjanja, da bi zdej 

barantali, ampak, da se pogovorimo o zadevi, ne. 

K: Če prav razumem, gre bolj za demokratičen stil vodenja? 

R: Bolj demokratičen stil, to mislim, da ja. Poskušam razumet učitelja al pa druge delavce šole. Če včasih ne pridemo skupi, pač pride do 

tega da… Kar se pa mora izvršit, se pa mora, ne. Ampak takih situacij mislim, da ni dosti 

K: Se pravi, da skušate uskladiti tako zahteve, ki vam jih daje ministrstvo, kot želje učiteljev? 

R: Ja, eno so zahteve ministrstva, pa tudi raznih razvojnih pedagoških inštitucij in tako naprej,… Kar je mus, je mus. Kar pa ocenim, da je 

včasih tudi samo zato, ker se kopičijo zadeve … čim več, čim več, čim širše, da že ne vidimo več drevesa v gozdu… Nekako se mi zdi, da 

moram potem malo premislit in kakšno stvar nardit, ne po svoje ravno, ampak malo prizemljit in ne takoj na prvo žogo, ne… kajti dosti 

stvari je zgolj takih, ki nimajo dosti neposredno z delom, z vzgojo in izobraževanjem ali pa celo lahko so v nekem momentu zaviralni, no… 

čeprav so pa podani, kot da bi bil to napredek. 

K: Torej nekako sledite viziji svoje šole, ki ste si jo zastavili? 

R: To iz izkušenj, ne. Tolko izkušenj mam, pa tudi v sodelovanju z drugimi ravnatelji, nekako vidiš, da ni dobro vsako stvar nekritično 

sprejet in jo vpeljat. Saj vemo, kako je to. Šolski sistem je zelo,… v bistvu počasen. To ne moreš kar premikat… letos bomo imeli tako, 

drugo leto tako… Zato smatram, da je treba stvar dobro premislit in  najprej prizemljit, no. 

K: Kaj pa menite, kako zaposleni dojemajo vaše vodenje? 

R: Ma ja, jaz mislim, da nekaj podobnega. Da razumejo, da se v bistvu bolj pogovarjamo, da se hočemo dogovorit. Recimo tudi, da ne 

vztrajam na tem, da bomo vse reševali z nekimi pedagoškimi konferencami, posveti vsako jutro. Se mi zdi, da to ne prinese uspeha. Ampak 

mislim,vsaj upam, da tudi učitelji dojamejo to tako al pa ne, ne vem,… da jim poskušam predvsem dat samostojnost…kajti to so 

usposobljeni ljudje z diplomo in tudi povem; v razredu si ti, ne jaz več kot ravnatelj. 

K: Torej zaupate v njihovo strokovnost? 

R: Ja, ni druge! Ne moreš ti več… kako bi reku… dobro razen, če ne prihaja do kašnih drugih večjih stvari, problemov. Kar pa tudi imamo 

tak bolj problem, ma to je zdaj ena druga zadeva, ki je povezana še z drugimi stvarmi. Ampak hočem rečt, da na splošno učitelj je suveren. 

Ima diplomo, ima strokovni izpit, je pridobil naziv, ne vem, svetovalec ali svetnik. Se pravi, že sam naziv nekaj pomeni. Recimo, takemu 

moraš zaupati. Se ti pa lahko zgodi, da izpeljave na strani učiteljev niso zmeraj najboljše. Ampak to je šolstvo. To ni, recimo, da greš v gozd 

in podiraš drevo in boš približno enako zmeraj podrl. Že tam so razlike, ampak… mogoče bi še tako rekel: včasih si kakšen učitelj želi, da bi 

bila kakšna stvar bolj direktivno izpeljana. Ker je potem to za učitelja lažje, ne. Ja, ravnatelj je tako rekel in se prenese odgovornost na 

ravnatelja. To je v določenih momentih, ko ne moreš drugače. Ampak, pri sami izvedbi pouka pa je zelo pomembno, da učitelj v tistem 

momentu, ko je v razredu, sam odloča. Kako … ker za to je usposobljen, to mora izpeljati in prevzame odgovornost za svoje odločitve. To 

hočem reči, … poskušam, da bi prevzemali odgovornost za tisto, kar delajo oni sami. Normalno pa, da moram vse to spremljati. To ni 

prepuščeno kar … kar boš delal, boš delal. Je ena oblika, kjer on lahko prevzame odgovornost. Mu ne kratim te pravice do odgovornosti, jaz 

sigurno ne. Učitelj v določenem trenutku najboljše ve, kaj je bilo prav ali pa kaj ni bilo prav. Seveda lahko naredi napako on, tako kot jaz. Jaz 

mislim, da tudi oni podobno dojemajo moj način dela in so sprejeli ta način dela. 



Priloga 1c 

 

K: Kaj menite, kakšne lastnosti bi pa moral imeti uspešen vodja? 

R: To je pa zelo težko vprašanje. Saj uspešnih vodij imamo polno, ne, pa potem vidimo, da niso tako uspešni. Čeprav so managerji leta, pa je 

šlo vse… hočem reč, zelo težko je opredeliti, kaj je to uspešen vodja. 

K: No, pa katere vrednote bi vi izpostavil, ki bi jih moral imeti uspešen vodja? 

R: No recimo, zdaj če smo pri ravnatelju, če gre za ravnatelja in pustimo gospodarstvo… Bi moral imeti,… znat mora prisluhnit situaciji, ki 

je v šoli. Tako učiteljem in delavcem, kot tudi učencem, pa staršem v končni fazi. Istočasno pa mora tudi se postaviti na neko stališče, ko je 

to potrebno. Vsekakor pa se mi zdi, da strogo avtoritaren način vodenja … ne vem, ne vem če… Lahko v določenem momentu je dober, ne. 

Vendar pa na daljši rok verjetno ne bi šlo. Tu mislim avtoritativni, že skoraj diktatorski način vodenja. Po moje ta ni najboljši za šolo. 

Recimo, da se začnejo učitelji bat ravnatelja in potem ne bo… Mislim, to se mi ne zdi v redu. More pa to bit en tak korekten odnos. In to, bi 

rekel, da bi moral ravnatelj nekako tako vzpostaviti. Jaz gledam ravnatelja bolj kot,… ne kot najprej on in potem nič in potem drugi. Ampak 

v bistvu, prvi med enakimi. Nekako tako. Posebej mi, ki smo manjša šola, je zelo pomembno, da je ta način vodenja. Jaz verjamem, da take 

velike šole, ki so imele tudi čez tisoč, tam verjetno tak, samo tak pogovorni stil vodenja  oziroma demokratičen,verjetno ne pride v poštev. 

Čeprav mislim, da tudi tam lahko, ampak mora imeti drugačno obliko vodenja kot tukaj. Tu se zmeraj srečujemo, tu smo vedno… Recimo, 

imamo podružnico in vedno grem tudi tja. Se pogovorimo… Poskušam pa imet te pogovore večinoma ustno. Pošto pošljem samo tiskrat, če 

je za kašno študijsko skupino ali kaj takega. Takrat napišemo in damo ven. Drugač pa nikoli nimamo pogovor, da bi jaz komuniciral z 

učitelji tako, da bi tu sedel v pisarni in jih ne vidu, oni bi pa dobili sporočilo na tabli ali kaj takega. 

K: Poskušate torej vzpostaviti nek tak človeški stik z učitelji. Kaj pa menite, katere osebnostne značilnosti mora imeti ravnatelj, da lahko 

uspešno vodi šolo? 

R: Jaz mislim, da mora biti komunikativen, to mislim, da je pomembno. Posebej v komunikaciji tako do učencev, na tej relaciji, kot tudi s 

starši. Če pridejo starši s kakšnim problemom do mene, se vedno pogovorimo. Zraven je tudi naša svetovalna služba. Vsaj na naši šoli 

mislim, da je to del tudi mojega vpliva, ne. Nek administrativen način se mi ne zdi dober. Recimo, samo en primer če dam, to govorim kot 

ravnatelj s toliko let izkušenj, da bi morala biti v osnovni šoli primarna vzgoja. Dobro, izobraževanje, normalno tudi… Jaz bi celo dal prej 

vzgojni moment pred izobraževalni. Kajti če je vzgojni, je tudi izobraževalni. Če pa je samo izobraževalni… Ne moreš. Nekako se izgubi… 

To se danes malo zgublja tudi s takimi prispevki, ki jih sprejema ministrstvo ali politika. Na splošno, na primer, sprejem kaznovalne politike 

v šolstvu, za katero ne vemo, al je al ni, oziroma je bolj teoretična. V praksi je zelo slabo izvedljiva in ne koristi ničemur. Če hočeš otroku 

določiti nek ukrep, ker je nekaj naredil narobe, moraš z njim imet pogovor po pravnih regulativih. Se pravi, da to ni več vzgojna zadeva, 

ampak je že advokatska. Izgubil se je stik, učitelj je že propadel. In če nisi pravilno izpeljal postopka, lahko dobiš pritožbo staršev in moraš 

opomin anulirat, kar pomeni, da je vzgojni moment izgubil popolnoma vso moč. Vzgoja sedaj teče po nekih pravnih regelcih, ne pa po 

primarni, normalni poti, kot bi morala. Jaz se zavzemam bolj za tako hitro ukrepanje, pogovor razrednika, učitelja, ravnatelja, če je potrebno 

z učencem, če je bilo kaj narobe. Tisti administrativni del, ki pa seveda mora bit… jaz celo rečem učiteljem, tudi na mojo odgovornost, 

izpeljite tako, da je človeško pravilno in da bomo nekaj od tega tudi imeli, ne pa da bomo samo zapisali in gledali, če so vejice pravilno 

postavljene… Trdim namreč, da šola ni velika znanost. Jo pa delajo te službe, razvojne službe, inštituti…  

K: Kako ukrepate v primeru, ko vaši delavci zamujajo z doseganjem dogovorjenih ciljev, oziroma le-teh ne dosegajo? 

R: Takih primerov nimamo dosti, se pa včasih lahko zgodi… Če ugotovim, da nekaj ni bilo doseženo zaradi neizpolnjevanja nalog učitelja, 

se pogovorim z učiteljem in mu povem, da mora to popravit, drugače to ne bo v redu. Včasih lahko tudi kakšno stvar spregledaš in te nanjo 

opozori kdo drug, npr. razrednik. 

K: Ste mogoče uporabil tudi kakšne druge sankcije v času vašega ravnateljevanja, razen pogovora? 

R: Ja, večinoma je bil pogovor, ki je po navadi tudi zalegel. Moram pa izpostaviti tudi en primer učitelja, pri katerem opažamo zdravstvene 

težave, ki pa jih zdravstvo ne priznava. Z njim smo se že veliko pogovarjali, vzpostavili kontakt z ministrstvom, a žal… V takem primeru je 

zlo težko in si nemočen, kajti druge službe ne pomagajo in ščitijo učitelja. Tako si nemočen, saj ti z Ministrstva odgovorijo, ravnatelj, tu ne 

boste dosegli nič. Se pravi, tudi on vejo, da se ne da doseči nič. Leta nazaj smo imeli tudi kakšno disciplinsko komisijo, ampak to je bilo res 

redko. Mogoče imamo tudi srečo, da nimamo takih zaposlenih in da vestno opravljajo svoje delo. Zato me tudi v primeru, da sem odsoten, ne 

skrbi, al bojo delali al ne. Jim zaupam. Seveda so nekateri bolj zaupanja vredni, mogoče pa kakšen malo manj, ampak to so tiste razlike v 

karakterju in pripravljenosti za delo. V glavnem pa se delo izpeljuje, ne. 

K: Kako pa vi uveljavljate svojo moč in katero vrsto moči uporabit v določenih primerih? 

R: Poskušam utemeljit. Ne zato, ker sem jaz tako rekel. To ni nič. Jaz bi lahko rekel tudi, da morajo reči, da je to belo, čeprav je črno. 

Povem, da se mora določeno stvar izpeljati. So določene stvari, mimo katerih ne moreš. Pač tako je. Včasih jim svoje odločitve utemeljim 

tudi s svojim videnjem. Kaj jaz vem… Kar se tiče mene kot ravnatelja, se poskušam z delavci pogovorit. Če dobijo kakšna navodila, jim dam 

zraven še nasvet, naj naredijo po zdravi pameti. To je moj tak nasvet. 



Priloga 1c 

 

K: Katere naloge delegirate svojim sodelavcem oz. vašemu pomočniku ravnatelja? 

R: Nimam pomočnika, ker smo pač manjša šola. Imamo podružnico, tam je vodja podružnice, z njo se pogovorim. Pa tudi z ostalimi. To ni 

zdaj tako, da bi jaz na primer rekel vodji to, to, to imate za nardit in bi potem ona sporočala naprej. Razen če je kaj takega… Drugače pa jaz 

pridem tja. Seveda pa je ona bolj odgovorna, zato njej kakšne stvari več povem, ampak vseeno, …vsem! Ona je vodja in ji prepuščam tudi 

samostojnost, ko se dogovorimo. Recimo organizacija pouka … Sicer je dostikrat ta povezava, če kdo zmanjka, mora priti nadomeščat nekdo 

iz centralne šole, ali obratno. To se midva dogovoriva, to moraš hitro reševat, če je za drugi dan že. Ampak sam pouk in to, to pa prepustim 

njej, da ona uredi, no. Saj ona najbolje ve kako in kaj. Seveda, če so nekatere odločitve, ki so povezane z materialom in se tičejo cele šole, to 

je drugo. Ma v glavnem … ona ima tam za uredit in se ne spuščam v vsako stvar, kako so jo naredili. To me ne zanima.  Njihova stvar je, 

kako bodo kaj razporedili in kako bodo kaj uredili. Cilji pa morajo biti doseženi, to pa ja. Na centralni šoli pa je moja najbližja sodelavka, oz. 

tista, ki mi pomaga, oz. prenesem nanjo tudi kakšne stvari, ki jih potem ona opravi, je v bistvu naša svetovalna. Mislim, da posebej manjše 

šole, ki nimajo pomočnika, tam je svetovalna v bistvu pomočnica. Čeprav je funkcija malo drugačna… je pa res, da tudi obseg dela 

svetovalne službe v današnjem času spreminja. Ona je polovično zaposlena kot svetovalna delavka, res nekaj dela še v podaljšanem, drugače 

pa še drugi del je v bistvu pomočnica, čeprav je nimamo sistemizirane, ampak opravlja ta dela. Kar je izredno pomembno in zrlo potrebno. 

Nanjo se lahko zanesem in ona … zdej to zaupanje je pa zelo pomembno. Lahko neko odločitev tudi predam njej. Je pa res, da po navadi bo 

prišla ona mene vprašat. Ona izpelje, mene pa vpraša ali je tako v redu, ali naredimo tako ali ne. Nikoli brez vednosti. Razen če me ni. 

Pripravi za konferenco… jaz ji dam nekaj navodil in potem ona to pripravi. In ne dvomim ali pa da bi bil v strahu. Sej drugače niti ne moreš, 

če boš za čisto vse sam. potem zgubiš tisto nit …  Pa tudi računovodstvo, tudi to igra pomembno vlogo. Z njo se tudi vedno pogovorimo. 

Ona bo vedno mene vprašala n nikoli ne bo naredila stvari brez moje vednosti. Čeprav se jaz na stvar niti ne spoznam, na računovodstvo. 

Ampak me obvesti in se pogovoriva. Jaz ne morem reči kako bo kaj knjižila, ker to je njena stvar. Skupaj pa preštudiramo, če, na primer, 

ostaja nekaj denarja za osnovna sredstva. Na koncu sicer jaz dam končno odločitev. Zaupam pa, da tam stvari tečejo, kot morajo. 

K: Kako pa poteka komunikacija med vami in zaposlenimi? 

R: Kar se tiče teh elektronskih zadev, jih uporabim, če na primer iz Zavoda za šolstvo dobimo obvestilo o študijski skupini. To zame ni neka 

posebnost. Večino komunikacije pa pri nas poteka ustno. Včasih sicer naša svetovalna napiše kaj na tablo, za kakšno konferenco na primer. 

To pa zato, da imajo zaposleni možnost povedati svoje mnenje, če jim slučajno izbrani datum in ura sestanka ne ustrezajo. Potem poskušamo 

to urediti. Čeprav bi lahko avtoritativno rekel, da bo takrat in nič drugače, najdi si zamenjavo ali reši kot veš in znaš.  

K: Poteka komunikacija z zaposlenimi tudi manj formalno? 

R: To je vsak dan. Pridem v zbornico in se pogovarjamo. Se pošalimo, tako za dobro voljo. Lahko rečem, da je tega celo več, neformalnega. 

Ki pa lahko preide tudi v neko dobro zadevo, se lahko vmes že pogovorimo o določenih problemih, ne samo na sestankih. Veliko informacij 

pridobim prav v takih pogovorih, ker če so formalni, je vse bolj zadržano. Neformalno pa lahko kako informacijo pokomentiraš čisto tako, ob 

kavici. Pa tudi druge stvari, ne… Včasih pride kdo celo s kako osebno težavo do mene. Seveda so eni bolj komunikativni in bližje meni po 

razmišljanju, drugi pa bolj zaprti. Moja vrata so vedno odprta. 

K: Kaj je za vas pomembnejša uspešnost šole ali dobra klima v kolektivu? 

R: Tu imaš več možnosti, ne.  Čeprav z dobro klimo tudi zmeraj ne dosežeš visokih rezultatov. Če pa je slaba klima, pa tudi verjetno ne 

dosežeš ravno dobrih rezultatov. Ampak vseeno se mi zdi, da je klima pomembna. Je pa treba v kolektivu tudi včasih kaj spucat  in ven 

povedat. Tudi če se kdaj skregaš. To je tudi za dušo dobro. Če se samo kima, tudi ni v redu. Kaj je pa zdaj to uspešnost, uspešna šola? Nekoč 

mi je en ravnatelj povedal: Imaš na primer šole, o katerih ne slišiš kaj dosti, pa so uspešne. Po drugi strani so pa šole, ki so vključene v 

mnoge projekte, pa… se razumemo, kaj hočem povedati?  Kot primer vam dam Piransko OŠ, ki je bila pred leti v nekem mednarodnem 

projektu z neko Norveško šolo. Projekt nenasilja, se mi zdi. Oni so bili za vzor, kako so oni strpni in nenasilni. Potem pa čez leto ali dve… 

Potem smo pa brali, kako so otroci s Piranske šole pretepli neke Ljubljanske otroke, ki so prišli na obisk. Hočem reči, oni so bili v projektu 

strpni, v realnem življenju pa… Tako je pač s projekti. Lahko zaživijo, velikokrat pa so samo na papirju in navidezno dvigujejo uspešnost 

šole. Po drugi strani, pa lahko prejmeš visoko priznanje na Evropski ravni, kot smo ga mi pred leti, za nek ekološki projekt. Pa nismo eko 

šola! Šola lahko ravno tako uspešno funkcionira tudi brez vsega tega administrativnega del, kjer moraš čisto vse zapisati in objaviti.  

K: Torej je za vas najpomembnejše, da neka stvar funkcionira in da rezultate? 

R: Ja, zdrava kmečka logika. Pa dobri odnosi… Tako med učitelji, z učenci, starši pa tudi s krajevno skupnostjo. Delujemo na vasi in tu 

moraš živeti v sožitju. Naša šola ni samo vzgojno-izobraževalna institucija, je hkrati kulturna ustanova, pa tudi športna. 

K: Sebe kot ravnatelja po tem takem vidite kot nek povezovalni člen? 

R: Ja, sem ugotovil, da je tako prav. Določeni momenti sicer zahtevajo odločnost in moraš reči, da tako bo. Ampak mi smo tu zato, da 

vzgajamo in učimo in da naredimo tako okolje, da je za učence prijetno. 



Priloga 1c 

 

K: Najlepša hvala za vaš čas, ki ste si ga vzel in izčrpne odgovore. 



Priloga 1d 

 

INTERVJU Z RAVNATELJICO ŠOLE D 

Začetek: 13:00 

Konec: 14:20 

Kraj: pisarna ravnateljice 

Dovoljeno snemanje in odobren transkript intervjuja s strani ravnatelja: DA 

K: Kaj menite, kakšne so značilnosti vašega vodenja osnovne šole? 

R: Menim, da je pomemben podatek to, da šele dve leti opravljam to službo, in da sem prej petindvajset let poučevala, torej so moje izkušnje 

iz druge strani veliko večje, kot so zdaj te. Kot vodja se zagotovo formiraš več časa, zato menim, da se pri mojem vodenju poznajo načini, ki 

sem jih prej uporabljala kot učiteljica. Večinoma sem v razredu uporabljala demokratičen način vodenja, saj se tam ne obnese več noben 

drugi, pa še ta vedno manj. Mogoče je pomembno pri mojem vodenju tudi to, da ne izhajam iz tega kolektiva, se pravi, da nobenega nisem 

prej poznala in z nobenim od zaposlenih nimam nobenih takšnih in drugačnih zvez. To pomeni, da nisem bila obremenjena z nobenimi 

predsodki, niti z zvezami. Sama vidim to kot plus, ker sem lahko potem do vseh več ali manj enaka, recimo. Zagotovo na moje vodenje 

vpliva tudi dejstvo, da je ravnatelj razpet med to, kar mora narediti in je za to odgovoren in če je nekaj nujno in obvezno in se to ne zgodi do 

določenega datuma, je potrebno dati demokracijo malo na stran in avtoritarno nastopit. Možnosti so, a pri tem ravnatelj zagotovo postavi na 

tehtnico odnose. Za vodenje šole je pomembno tudi to, kako ravnatelj sam sebe vidi na tem položaju. Glede na to, da je bil prej večinoma 

časa učitelj in sebe vidi, vsaj jaz se vidim tako, v stroki učiteljev bistveno višje, kot v stroki ravnateljev. Glede na dolžino mandata, ki traja 

pet let, mislim, da se ravnatelj v teh prvih petih letih šele izoblikuje in je to primerno časovno obdobje, da spoznaš ali si ali nisi pravi. 

K: Kaj pa menite, kako zaposleni dojemajo vaše vodenje? 

R: Z anketo smo lani preverjali zadovoljstvo in odnose z vodstvom. Zaposleni so menili, da so odnosi sproščeni, enakopravni, uradni,… 

Različno. Tudi sama menim, da me zaposleni vidijo različno, kot kdo. 

K: Katere lastnosti bi pa po vašem mnenju moral imeti uspešni vodja? 

R: Uspešni vodja mora biti osebnostno zrel, pa ne po letih. Mora biti stabilna osebnost z določeno zrelostjo. Strokoven, v stroki mora biti 

doma. Pomembno je, da deluje povezovalno in da sam ni konflikten. Znati mora tudi sprejeti kompromis, ko je potrebno, čeprav njegovo 

vodenje ne sme temeljiti na tem. V določenih situacijah mora biti življenjski in znati sprejet kompromis. Menim, da ne sme slepo slediti 

svojemu cilju, kajti cilj mora biti skupen. Do določene mere mora biti tudi karizmatična, pozitivno naravnana osebnost, delovati mora 

navdušujoče, kar je njegovemu vodenju v plus. Kar se tiče vrednot mora biti človek, ki spoštuje in ceni svoje, ne morem reči podrejene, ker v 

šoli to niso podrejeni, saj so po izobrazbi enako kot on. Enak mora biti do vseh. Učitelji gledajo na to, ali si do fizika enak kot do anglista, ali 

si do razredne stopnje enak kot do predmetne. Izogibati se moraš ločevanja in ustvarjanja prepada med sodelavci. Gojiti moraš spoštovanje 

do njih kot do ljudi in kot do strokovnjakov, kajti on so v tej stroki doma. Tudi tisti, ki šele začenjajo delat, imajo določena znanja kot 

strokovnjaki in kot ljudje tudi. 

K: Kako pa ukrepate v primeru, ko vaši sodelavci zamujajo z doseganjem dogovorjenih ciljev oziroma le-teh ne dosegajo? 

R: To je ena od stvari, kjer si na tem, da lahko pade odnos. Če ti je veliko do odnosa, potem pri takih stvareh, če jih zahtevaš, ne nastopiš 

avtoritarno. Najti moraš pravo mero. Sama tega ne počnem tako, da hodim okrog  in govorim, glejte, meni zakonodaja daje to in to možnost, 

ne. V takem primeru poskusim na to opozoriti na en tak človeški način. Nekoč nekaj ni bilo narejeno in sem dotičnim povedala zgodbo o 

tem, kako sta šla učenec in učitelj s kamelo. Zvečer naj bi učenec kamelo privezal, ker jo je imel sam na skrbi, pa je pozabi l. Zjutraj ga je 

učitelj vprašal, kje je kamela in učenec je rekel, da je bil včeraj preveč utrujen in je ni privezal. Sicer pa, je rekel učenec učitelju, ti nas vedno 

učiš, da je treba zaupati v Boga in jaz, ko sem šel spat, sem se priporočil Bogu in sem mu rekel, naj pazi na kamelo. Zdaj zjutraj kamele sicer 

ni, ampak jaz nimam nič pri tem, jaz sem predal to skrb Bogu. Učitelj mu je rekel, seveda, ampak Bog ima samo svoje roke in nobenih 

drugih. Hočem reči, da je treba poskusit  vplivat na ljudi, da je treba nekaj naredit, ker vemo vsi, da je to potrebno. Zato skrajnih ukrepov pri 

ljudeh, ki so izobraženi in so pristopili v ta poklic z zavedanjem, kaj jih čaka, ni potrebno izvajati. Mislim, da ko vodja pride v tako fazo, da 

mora poseči po skrajnih ukrepih, da pride do merjenja moči,… Mislim, da to ni dobro niti za ravnatelja niti za zaposlene, ker v takem 

primeru na pridobi nobeden. Ravnatelju je sicer dana neka moč, ampak če je v interesu kvaliteta dela, razvoj, potem skrajni ukrepi niso 

primerni. Raje vidim, da se dogovorimo, kot pa da se gremo neke skrajne oblike, kajti potem hitro zaidemo v neke merjenja moči. Za 

ravnatelja je nevarno, da v to pade. Če vi meni niste oddali nekega poročila, meni še ni treba stopiti do vas z nekim uradnim sporočilom, da 

vi tega niste naredili. Jaz imam še prej možnost, da vsa po tem vprašam, če že vi niste prišli k meni in mi povedali, da tega in tega niste 

naredili zaradi utemeljenega razloga. Jaz vam lahko najprej rečem, da je to in to potrebno narediti in da to potrebujem zaradi tega in tega. 

Vedno obstajajo neki objektivni ali pa tudi neobjektivni razlogi. Skratka, menim, da je treba najprej ugotoviti, kaj je na stvari. 



Priloga 1d 

 

K: Glede katerih zadev pa sodelavcem zaupate in glede katerih ne? 

R: Kar se tiče zaupanja oziroma nezaupanja, nimam nobenih težav. Že v to delo sem vstopila s prepričanjem, da so vsi zaposleni v svoji 

stroki doma. Eni bolj, eni manj. Vsi, ki so se odločili za ta poklic, so vstopili v to delo z željo po delu z otroki. Se pravi, razlika je samo v 

tem, da so eni bolj uspešni, ker imajo že boljše preddispozicije, imajo več znanj, eni se pri tem delu angažirajo bolj, eni manj. Sebe ne vidim 

kot nekoga, ki bi presojal več, kot mi nalaga funkcija. Jaz sicer lahko presojam in vidim nekoga, ki je najbrž zgrešil poklic, ali vidim nekoga, 

ki se ne angažira iz kakega drugega razloga. Sebe vidim kot nekoga, ki daj podporo, suport. Tisti, ki imajo željo in voljo, da naredijo več ali 

nekaj, kar ni znotraj teh predpisanih 22 ur, tam vidim sebe, da ga v okviru možnosti podprem in mu pomagam. Naj gre pri tem za 

izobraževanje ali karkoli drugega. Čutim tudi, da moram spodbuditi tiste, ki se morda še niso našli ali so se odločili za poklic, ki jim ni ravno 

pisan na kožo. V tej vlogi se vidim, nikakor pa ne da bi iskala tisto, česar niso naredili, torej da bi gradila na nezaupanju. Prepričana sem, da 

nihče od njih ne dela slabo namerno, ker to je proti človekovi naravi. Vsak ima željo, da dela dobro. Drugo pa je, ali ima podporo, ali je v 

skupini ljudi, ki mu odgovarjajo,… je več dejavnikov. Ne vem, če je kakšno področje, kjer jim ne bi zaupala. Verjamem v to, da se trudijo 

delati dobro po svojih močeh. Zagotovo pa je moja funkcija taka, da moram imeti stalno pregled nad tem, kaj se dogaja, moram spremljat, 

moram biti seznanjena z vsem. Ne gre pa zato, da bom gledala, v čem jim zaupam in v čem ne. Ne morem deliti nalog tako, da bom rekla, 

aha, učiteljem razrednega pouka zaupam, ker sem sama opravljala to delo. Ker dela fizikov in matematikov ne poznam tako dobro, pa ne 

vem, če jim lahko zaupam. Vem, da se vsi trudijo, se pa včasih zgodi, da določene stvari ne uspejo, se sfižijo. 

K: Kako uveljavljate svojo moč in katero vrsto moči najpogosteje uporabljate? 

R: Nikoli ne uporabljam moči s pozicije ravnatelja zato, da bi rekla, da morajo zaposleni nekaj narediti zato, ker sem jaz tako rekla ali se tako 

odločila. Pozicija moči me pravzaprav ne zanima, da bi jo uporabljala zato, da bom uveljavljala svoje ideje. Meni pozicija moči ne pomeni 

nekega vzvoda, ki bi ga jaz koristila. Mogoče se mi taka situacija še ni zgodila, ker sem premalo časa na tem delovnem mestu. Jaz na samo 

moč gledam drugače, ker izhajam iz študija realitetne terapije in tam je moč ena od štirih osnovnih človekovih potreb. Ljudje imamo 

nekatere potrebe bolj izražene, tako potrebo po ljubezni, po zabavi, po svobodi in po moči. Seveda jo zato vidim prav drugače. Te stvari sem 

sama prav skozi študij realitetne terapije razčistila. Ali je delovni kolektiv polje, na katerem bi človek lahko zadovoljeval potrebo po moči? 

Zagotovo je. Ker tudi razred, v katerem učitelj poučuje, je polje zadovoljevanja potrebe po moči. Zakaj? Ker mi tam lahko vedno nastopimo 

s pozicije moči in rečemo jaz sem tako rekla, jaz sem tako ukazala… To lahko sicer malo lepše zavijem, a tako to je. V kolektivu, kjer so 

zaposleni na približno enakem izobrazbenem nivoju, govorim o strokovnih delavcih na šoli, tam se s takim načinom ne pride daleč. To je po 

eni strani, po drugi strani pa je tanka meja, da se prevelika demokracija sfiži v anarhijo. 

K: Katere naloge delegirate svojim sodelavcem? 

R: Ker je šola velika, imam zaposleno pomočnico v celoti. Ob sebi imam tudi tajnico, računovodjo, knjigovodjo. Preden sem prevzela službo 

ravnateljice, so bila nekatera dela že razdeljena in praktično tečejo tako naprej, kot so bila že prej postavljena. Urnike in nadomeščanje delajo 

drugi, s tem sploh nimam opravka, saj jih opravijo ljudje, ki so bili tukaj že bistveno pred mano in se je ta način že predhodno dobro obnesel 

in poteka po sistemu, ki je bil že prej. Z mojim nastopom službe se tako ni kaj bistveno spremenilo. Tako da moji sodelavci opravljajo stvari, 

ki so jih že prej, jih obvladajo in vejo kako tečejo v tem upravnem delu, mi učitelji jih pa ne poznamo. Vsi ti ljudje so mi bili v veliko pomoč. 

K: Kako pa poteka komunikacija med vami in zaposlenimi? S kom in kako najpogosteje komunicirate? 

R: Najpogosteje komuniciram s pomočnico. Tudi učitelji zagotovo več komunicirajo z njo kot z mano, ker vsakdanjem življenju šole 

potrebujejo bistveno bolj njo kot mene. Veliko komuniciram tudi s svetovalno službo. Z učitelji komuniciram predvsem po uradni poti. Mi 

imamo postavljen strokovni svet, to so vodje aktivov, s katerimi se dobimo enkrat mesečno, pred pogovornimi urami. Potem imamo 

pedagoške konference, ki so po navadi enkrat mesečno in vsakodnevna komunikacija med odmorom. Čeprav menim, da mora biti glavni 

odmor namenjen temu, da ga izkoristijo učitelji sami zase, ne pa da pride takrat v zbornico ravnatelj in jih bombandira s tem, kaj vse je 

potrebno še narediti. Po treh urah pouka zagotovo učitelj potrebuje svoj mir, naj spije kavo v miru in se pogovori s kolegi. Obstaja nevarnost, 

da se začne ravnatelj vtikat v te pogovore in jim krati še tisti čas, ki ga imajo zase. Med nami poteka tudi neformalna komunikacija, a ta ni na 

neki prijateljski ravni, ker z nikomer od tukaj nisem nikoli učila v aktivu, z nikomer od tukaj nisem hodila na ekskurzije, z nikomer od tukaj 

nisem bila v zvezi kolega. Ne prihajam iz tega kolektiva in nisem iz tega kraja doma. Zato imam z vsemi približno enak odnos. Ne vzvišen, 

ampak nekako na distanci. Omogoča pa mi nekako bolj realen pogled in če gre za gradnjo odnosov med ljudmi, jih vsekakor lažje gradiš iz 

temeljev. Odnose, ki so že bili, a so bili na neki drugi ravni, je potem težko obrniti. Zamislite si, da sva bili midve do včeraj kolegici, potem 

pa pridem jaz sedeti sem… Midve sva do včeraj skupaj tolkli čez ravnateljico. Kaj bo zdaj? Midve bova morali zgraditi nov, drugačen odnos. 

Do včeraj sva se tikali, od danes naprej pa se bova vikali? Se bova vikali samo v šoli in kose bova videli v trgovini, se bova tikali? Ne vem, 

če je potem to to. 

K: Kaj pa je za vas pomembnejše; uspešnost šole ali dobra klima v kolektivu? 

R: Uspešnost šole je zame relativna stvar. Ker so v tem kraju tri osnovne šole, lahko starši vpišejo svojega otroka kamorkoli. Zaposleni v 

našem kolektivu so obremenjeni s tem. Kar je najbrž normalno. Jaz s tem nisem bila nikoli obremenjena. Rekla bi, da zame uspešnost šole ni 

le to, na koliko mednarodnih projektih sodelujemo, na koliko razpisov smo se prijavili, kaj vse bomo potegnili noter in s tem obremenili 
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zaposlene, otroci pa bodo imeli od tega bore malo. Mislim, da je prva in osnovna dejavnost šole kvaliteten pouk. To pa se ne kaže s tem v 

koliko projektih sodelujete in v kakšnih povezavah ste, ampak se vidi po tem, da ko pridejo učenci iz te in te osnovne šole na srednjo, nimajo 

težav. Tega se sicer ne meri. Uspešnost šole je zagotovo izjemnega pomena, toda konec koncev smo mi osnovna šola, v katero starši vpišejo 

vse otroke in od nas je odvisno, kaj bo s temi otroki, v kakšne ljudi bodo zrasli. Dobra klima pa je pogoj za dobro in kvalitetno delo. Najbrž 

da nikjer, kjer imajo v kolektivu slabo klimo, ne morejo delati ne vem kako dobro. Slaba klima v skupini se ne odraža samo med vodstvom 

in zaposlenimi, ampak se pozna tudi pri delu z učenci. Zaradi slabe klime so ljudje pripravljeni narediti manj kot bi lahko, saj se na šoli 

naredi marsikaj tudi brez, da bi imel učitelj kaj od tega. Se pravi, da naredijo nekaj tudi zato, ker je dobra klima, ker se dobro razumejo, ker 

jim je do šole same. Oboje je pomembno; tako uspešnost šole kot dobra klima v kolektivu. To se ne more izključevati, saj če enega nimaš, 

tudi drugega po navadi ne. Zdaj, ali je lahko šola uspešna in ima slabo klimo? Mislim, da je meril za merjenje uspešnosti šole veliko in da 

nam mora biti danes vsem do tega, da šola dobro funkcionira in deluje. Dolgoročno. Sami moramo skrbeti za to, da delamo maksimalno 

dobro in če bomo tako delali, bomo sigurno imeli rezultate. 

K: Najlepša hvala za vse odgovore. 
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INTERVJU Z RAVNATELJICO ŠOLE E 

Začetek: 13:00 

Konec: 13:30 

Kraj: pisarna ravnateljice 

Dovoljeno snemanje in odobren transkript intervjuja s strani ravnatelja: DA 

K: Kaj menite, kakšne so značilnosti vašega vodenja osnovne šole? 

R: Torej, jaz mislim, da je to bolj demokratično vodenje, ker temelji predvsem na dogovarjanju z učitelji. Predstavijo svoje ideje, potem pa se 

dogovorimo, kako bi to izpeljali. Res pa je, da je potrebno iti včasih tudi na poti avtokratizma, odvisno od situacije. Trudim pa se peljati to 

osnovno šolo z dobro voljo in demokratičnostjo skozi vsa ta šolska leta in doseči zastavljene cilje. 

K: Kaj pa menite, kako zaposleni dojemajo vaše vodenje? 

R: Včasih so zadovoljni in me podpirajo. Trudimo se s komunikacijo. Včasih pa dobivam tudi dobronamerne pomisleke in konstruktivne 

kritike. Tako, da mislim, da smo kar odprti za komunikacijo, za povratne informacije in moram reči, da svoja stališča, svoja ravnanja, ob 

dobronamerni in konstruktivni kritiki, lahko samo izboljšujem. 

K: Ste torej pripravljena svoje stališče tudi spremeniti, če ugotovite, da ima vaš sogovornik boljše argumente? 

R: Sem pripravljena. Če ugotovim, da so boljši argumenti, si sicer vzamem čas za premislek, a lahko potem svoje stališče tudi spremenim, če 

me prepričajo z boljšimi argumenti in rešitvami. 

K: Katere lastnosti bi po vašem mnenju moral imeti uspešen vodja? 

R: Najprej poštenost, iskrenost, odprtost, nezamerljivost. Potem pa tudi zelo, zelo dobro komunikativnost. Zagotovo bi moral imeti, pa ne 

vem če to imajo, vizionarstvo in prave odločitve v pravem času. Tukaj je težko reči, kaj je tista prava odločitev v pravem času. Vsekakor pa 

si mora vzeti dovolj časa, da presodi situacije. Mislim, da tukaj neka impulzivnost ne pride prav v upoštev.  

K: Odločitve ˇad hoc˝ torej… 

R: Redko, redko kdaj. Če je kdaj situacija taka, da tako odločitev na ˝ad hoc˝ sprejmeš, je potem treba tehtno razmislit o njej. Malo evalvirat, 

malo razmislit in se potem drugače prilagajat. 

K: Verjetno je to specifika vodenja osnovne šole, kjer se spremembe ne uvedejo čez noč? 

R: Osnovna šola je osnovna šola. Mi se moramo najprej zavedati njenega temeljnega poslanstva, da moramo temeljna znanja, osnovna 

znanja dati vsem učencem. Za vsako spremembo mislim, da si je treba vzeti čas in neke argumente 

K: Kako ukrepate v primeru, da vaši sodelavci zamujajo z doseganjem dogovorjenih ciljev, oziroma le-teh ne dosegajo? 

R: Jih opomnim, se z njimi pogovorim, jim povem, kaj mi ni všeč in jih vprašam, zakaj je sploh do tega prišlo. 

K: Drugih vzvodov kaznovanja nimate? Ali jih ne uporabljate? 

R: Do sedaj še niso bili potrebni. 

K: Glede katerih zadev svojim sodelavcem zaupate in glede katerih ne? 

R: Odvisno od posamezne zadeve, njene kompleksnosti, obsežnosti, ne nazadnje pa tudi od direktne odgovornosti, ki jo imam. Tako da bi 

težko zdaj natančno opredelila. V bistvu pri vsaki nalogi razmislim, kdo in kako mi je lahko v podporo in pomoč, koliko mu zaupam… in 

potem to izpeljemo. 

K: Torej temelji odločitev predvsem na vašem zaupanju do sodelavcev? Imate mogoče izoblikovan kak hierarhični sistem ali je to odvisno 

od naloge, ki jo je potrebno izpeljati? 
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R: Mislim, da je bolj odvisno od naloge, ki jo je potrebno izpeljati. 

K: Kako uveljavljate svojo moč in katero vrsto moči najpogosteje uporabljate? 

R: Največkrat stvari sodelavcem argumentiram. Legitimno moč redko uporabljam, bolj jih pohvalim, uporabim moč pohvale in spodbude, 

pozitivne… Uporabljam tudi moč znanja, poznavanja dejstev, razmer. Včasih pa tudi, zato ker imam več informacij, informacijsko moč in 

tudi se povezovat z močjo, pri doseganju skupnih ciljev in dogovorov. 

K: Katere naloge delegirate svojim sodelavcem? 

R: Predvsem tiste za katere vem, da so za njih usposobljeni in imam že izkušnje, da so jih dobro pripravili in da se bodo pri tem angažirali. 

Če povem konkretno, pomočniku povsem zaupam sestavo urnika, suplence, sestavo kronike… Torej naloge, za katere res vem, da  jih bodo 

dobro opravili. Svetovalni službi vse, kar je v zvezi s svetovanjem in vodenjem izbirnih predmetov, to za kar so strokovno usposobljeni. 

K: Kaj pa sodelovanje s podružnicami? Čutite, da tudi tam potrebujejo vaš nadzor ali jim prepuščate proste roke pri odločitvah. Koliko je 

komunikacije med vami in vodjo podružnice? 

R: Kakor kdaj in kakor s katerim. Mislim, da smo z vodji podružnic dokaj dosti na navezavi. Pa tudi sami povejo: »Tukaj bi vas pa rabili 

zraven, prosim pridite na podružnico.« In takrat pridem. Drugače pa imamo nekako dogovorjene te razgovore z vsemi učitelji na podružnici. 

Takrat mi poročajo in skupaj načrtujemo naprej. Torej vodjem podružnic popolnoma zaupam, sami pa povejo, ko potrebujejo še kakšno 

dodatno podporo. Imamo odprt odnos, ni jih strah vprašat za pomoč, so pa tudi tako suvereni, da znajo presoditi, kdaj bodo stvar sami 

izpeljali. 

K: Kako poteka komunikacija med vami in zaposlenimi in kako najpogosteje komunicirate? 

R: Trudim se komunicirati z vsemi, res pa je, da s sodelavci s podružnic malo redkeje v direktni komunikaciji. Tukaj pa grem v zbornico 

vsak dan najmanj dvakrat, da se pogovorim z njimi. Zelo dosti komuniciram s pomočnikom, svetovalno službo, računovodsko-

administrativnimi delavci in vodji podružnic. To so formalne in neformalne oblike. Delo učiteljev spremljam tudi skozi razgovor ob kavi. 

Direktne in nedirektne, preko elektronske pošte in občasno tudi preko telefonskih razgovorov. 

K: Kaj pa s tehničnim osebjem? Kako pogosto pa z njimi komunicirate? Gre tu zgolj za predajanje nalog ali … Se ustavite kdaj tudi pri 

hišnikih in v kuhinji? 

R: Pri hišnikih se malo manj ustavim, prideta pa gor in se tu srečamo. S kuharicami tudi zjutraj, če se le da, spijemo kavo in se kaj 

pomenimo. Pri čistilkah pa se večkrat ustavim pred začetkom tega popoldanskega  delovnega časa, da jih malo vprašam, kaj opažajo po šoli, 

na kaj bi me radi spomnili in opozorili. Ne nazadnje več oči več vidi in imajo tudi oni kakšne dobre predloge. Z njimi sem bolj v neformalnih 

kontaktih. Malo kdaj se zgodi, da bi jih prav posebej poklicala v pisarno. 

K: Je za vas pomembnejša uspešnost šole ali dobra klima v kolektivu? 

R: Oboje je zelo, zelo pomembno in se ne bi mogla tukaj odločit, kaj. Če je dobra klima v kolektivu, vpliva na uspešnost. Gotovo pa ob 

nedoseganju ciljev in pogojni neuspešnosti tudi klima trpi. Tako, da mislim, da je oboje zelo, zelo potrebno in pomembno in v oboje je 

potrebno vlagat. 

K: Najlepše se vam zahvaljujem za vse odgovore. 
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INTERVJU Z RAVNATELJICO ŠOLE F 

Začetek: 13:30 

Konec: 14:20 

Kraj: pisarna ravnateljice 

Dovoljeno snemanje in odobren transkript intervjuja s strani ravnatelja: DA 

K: Kaj menite, kakšne so značilnosti vašega vodenja osnovne šole? 

R: Jaz mislim, da sem zelo, zelo demokratična, da gre za demokratičen način vodenja, da kakšne avtokratičnosti tukaj ni. Si zelo prizadevam, 

da dobivam podatke iz baze, mnenja in jih upoštevam. Na podlagi tega potem usmerjam, sprejemam odločitve. Skupaj že sedaj pripravljamo 

letni delovni načrt. Na konferencah pozovem učiteljice, vodje podružnic, da razmislijo o nečem, da pripravijo predloge, ko se naslednjič 

sestanemo. Gre za povezovanje z ostalimi. Tako želim občutit. Na primer: vsi mi rečejo gospa ravnateljica… Jaz sem prej delala v drugem 

kolektivu, kjer smo se klicali po imenu. In to me tukaj malo preseneča. Povedala sem jim, da čutim, kot da so tudi oni moji mentorji, kajti 

vsak je strokovnjak za neko področje, jaz pa moram imeti pregled nad vsem tem in želim slišat njihovo mnenje. 

K: Kaj menite, kako pa zaposleni dojemajo vaše vodenje? 

R: Mislim, da so vse to občutili in upoštevali. Kako točno dojemajo, ne vem. Lani smo imeli eno tako kratko evalvacijo in mislim, da je 

pokazala, da se upošteva njihovo mnenje, pripombe in predloge. 

K: Katere lastnosti bi pa po vašem mnenju moral imeti uspešni vodja? 

R: O tem sem kar nekaj prebrala, ampak težko se je nečesa naučiti po teoriji, ker je vedno odvisno od tega, kakšne vrste osebnost si. Nekaj 

prinesemo sami na svet. Mislim, da je treba znat ljudi pritegnit, pridobit, da ti prisluhnejo. Moraš imeti neke pozitivne argumente, s katerimi 

jih pritegneš. Da moraš dajati občutek, da delaš vsesplošno dobro. Posebno ko se lotevaš novih stvari, da jih znaš predstavit , argumentirat, 

zakaj tako. Da ti zaposleni sledijo, to je zagotovo ena pomembna lastnost. Si pa ljudje želijo zelo različne vodje. Eni bi radi imeli takega, ki 

bi zelo odločno ukazal, drugi pa takega tudi ne prenesejo. In tukaj je potrebno najti eno mero. Vsi pač ne marajo, da ni kontrole, da ni reda. 

To sem začutila, da želijo, da se vzpostavi nek red, da so pravila jasna, da so povedana, da ne poteka delo na približno,… dogovori, ne. 

Človek mora biti pošten, načelen, komunikativen, sproščen, zelo fleksibilen, da zna tudi popustiti, da včasih prizna, da nima prav in znat to 

tudi povedat. Včasih se moraš znat tudi opravičit. Ne bit absolutist. Čeprav majhen procent ljudi pa ima rado tudi take vodje. Jaz bi si želela 

nekoga, ki je mehkejši. Taki, ki hitro povejo svoje mnenje in utišajo druge,… to dolgoročno se ne obnese in povzroča slabo voljo. Včasih je 

bolje premislit, si vzet čas. In kontrole nekaj tu mora bit, občasno. Ne tako, da si vzameš moč, ne s pozicije moči ampak z argumentom in 

dogovorom. 

K: Kako pa ukrepate v primeru, ko vaši sodelavci zamujajo z dogovorjenimi cilji, oziroma le-teh ne dosegajo? 

R: Na konferencah jasno povem, do kdaj je potrebno kakšno delo opravit in večina se tega drži. Včasih… Po navadi gre za iste osebe in so 

mogoče tega že navajeni, jim je to v krvi. To bi težko spremenili. Tako, da take,… še enkrat jim rečem in opozorim in potem to po navadi 

zaleže. Včasih uporabim tudi obratno smer. Pohvalim in izpostavim tiste, ki stvar dobro opravijo in poskušam tako zbuditi slabo vest pri 

tistih, ki je ne. Večina se zelo rada odloča za dodatna strokovna izobraževanja in potem to izpostavim. 

K: Vidite v tem tudi možnost, da nekoga nematerialno nagradite? Mu dovolite, da se udeleži izobraževanja, ki je dražje ali traja več časa? 

R: Možnosti za taka izobraževanja skorajda ni, nimamo ponudb. Kar je teh pobud, želj, po navadi ugodim in sem opazila, da se to zelo, zelo 

obrestuje, saj stvari, ki jih slišijo, začnejo uporabljati v praksi ali pa se spremni pogled na stvar. In odnosi do učencev in metodika 

poučevanja ali pa nove ideje. Velikokrat, če grejo na primer trije skupaj, se med sabo povežejo in potem se lotijo kakšne nove stvari. Tu 

vidim možnost neformalnega povezovanja in komunikacije. Se mi zdi zelo pomembno, saj je polno novosti, ki se uvajajo in prav je, da smo 

na tekočem, da vemo, kakšni so trendi. Tudi starši sledijo novostim, generacije se spreminjajo in to moramo vse zaznavat in se prilagajat. 

K: Glede katerih zadev sodelavcem zaupate in glede katerih ne? 

R: Ma … glede večino stvari jim zaupam. V tem kolektivu ne opažam, da bi kdo zanemarjal svoje dolžnosti. Nismo imeli takih težav. 

K: Kako uveljavljate svojo moč in katero vrsto moči najpogosteje uporabite? 
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R: Ja, jaz mislim, da mi drugi pripisujejo dosti večjo moč, ki izhaja iz položaja, kot jo želim sama občutit. Jaz se nisem tega dela lotila zato, 

ker bi želela biti ravnateljica ali šefica ali kakorkoli že… Bolj sem si želela, usklajevati delo med ljudmi, povezovati, jih pritegnit. Jaz rada 

delam z ljudmi in ne bi mogla biti samo zaprta v pisarni. In tukaj je res velik izziv. Stalno se nekaj dogaja, spoznavam ljudi, se pogovarjam, 

dogovarjam… Ne vem,… drugi mi včasih rečejo, tako da vidim, da mi pripisujejo neko moč ali ugled in se sama dostikrat tega niti ne 

zavedam. Čeprav se včasih zgodi, da moram nekaj ukazati. Ko točno vemo, kdaj bo kdo nekaj delal. Recimo, nek prevoz lahko opravi samo 

hišnik in takrat ga pokličem. Če on ne more in ima nek družinski razlog, to razumem. Potem vprašam drugega. Ko pa je naslednjič neka taka 

dodatna zadeva, pa drugega zadolžimo. Odvisno seveda od naloge, ki jo je treba opraviti. Največkrat pa pogledam, komu lahko v določenem 

trenutku dam določeno nalogo, da je čim manj škode na delovnem procesu. 

K: Zadolžite torej sodelavce, na katere se bolj zanesete ali tiste, ki se vam zdijo manj obremenjeni in jih tako spodbudite k delu? 

R: Različno. Tiste, ki so manj obremenjeni je treba včasih spodbuditi, ja. Veš, da imajo manj dela in jim potem naložiš neko dodatno delo. 

Včasih pa lahko nekaj opravi samo nekdo. Pogledam tudi na to, ali je nekdo razrednik ali ni, malo na leta, malo na projekte, s katerimi se 

nekdo ukvarja. Nekateri si več naložijo, nekateri manj. Čeprav tukaj, glede učiteljev, lahko rečem, da ima skoraj vsak še kakšno dodatno 

zadolžitev. Konkretno: lani je bilo potrebno narediti samoevalvacijo in je bilo potem potrebno tudi anketne vprašalnike analizirat ter pripravit 

eno poročilo. In sem zadolžila te, ki niso razredniki, ki imajo podaljšano bivanje in ki so mlajši. Med tem, ko so drugi učitelji pisali analize in 

zapisnike, urejali dokumentacijo, so se ostali ukvarjali z anketami. Malo razmislim, kdo bi bil primeren. Pa če je kdo že bil lani, potem letos 

ni. Sicer pa sedaj pripravljamo to, kar do sedaj še ni bilo urejeno; evidenca delovnega časa, bolj natančno. To sem omenila kolektivu, imeli 

bomo tudi izobraževanje in v naslednjem šolskem letu bomo to uvedli. Potem bodo pravila jasna in se bo točno vedelo kdo, koliko in kdaj. 

Eni so zadovoljni… Mene je bilo kar malo strah, ker ni bilo te tradicije tukaj, kako to uvesti in kaj bodo rekli, ampak je bil tako močen 

argument, načelo gospodarnosti v tej krizi ne moremo kar tako zanemarjati. Lahko bi nam očitali… In je bilo potrebno, da to uvedemo. S tem 

bo tudi razvidno, kdo lahko še kaj naredi. 

K: Katere naloge pa delegirate svojim sodelavcem? 

R: Če začnem kar pri učiteljih… Učitelji in vodje podružnic prevzamejo pobude, kaj bodo pri pouku delali, kakšne dejavnosti predlagajo za 

dneve dejavnosti. To prepuščam njim in aktivom. Se sicer posvetujejo z mano, a po navadi pridejo s tako tehtnimi razlogi na dan, da ni kaj. 

Glede finančne izpeljave pa se vedno posvetujejo z mano. Pogovarjamo se tudi o roditeljskih sestankih, kaj bi še ponudili staršem. Delujemo 

timsko. Recimo, jaz dobim tudi povratne informacije s Sveta staršev ali pa mi jih razredniki predajo, kar so oni od staršev slišali in potem 

rečemo, aha, to pa bi bilo sedaj potrebno narediti. Kar se tiče pa pouka, stroke, projektov to prepuščam učiteljem. Vem, kaj se dogaja, skupaj 

se posvetujemo, ampak večinoma pa oni. Zelo dobro pa sodelujem s pomočnico in računovodjo, ker je to zelo pomembno. To so zidovi šole. 

Tukaj je potrebno ogromnega znanja in jaz sem še nova v tem. So mi res zelo stale ob strani. Pomočnica ima čez organizacijo. Skrbi za urnik, 

tudi dejavnosti, sodeluje z učitelji glede prevozov, glede spremljevalcev, računa letni dopust, nadomeščanja ureja. Vsak dan se skupaj 

posvetujeva, dogovarjamo. Jaz v grobem pripravim porazdelitev dolžnosti za naslednje šolsko leto, se dogovarjam z učitelji, kdo bo kaj 

poučeval, ona pa detajlno, skupaj z računovodjo. Spet sem jaz zraven, ampak one več časa posvetijo tem detajlom, med tem ko se jaz 

ukvarjam že z bolj globalnimi stvarmi. 

K: Menite, da več delovnega časa posvetit delu pedagoškega vodje ali direktorice zavoda? 

R: Več ga posvetim delu pedagoškega vodje. Mi pa pobere ogromnega časa tudi to, drugo, na žalost. Veliko stvari glede tega se posvetujem z 

računovodjo. Stalno smo v kontaktu. Včasih se je treba tudi na Ministrstvo kaj obrnit, saj je zdaj čas velik sprememb v zakonodaji in stalno 

prihajajo neke nove stvari, Tako da smo zelo pod kontrolo. Pazim, da ne bi naredili kake napak, saj bi to pomenilo finančno škodo za nas. 

Pregledujem, kje smo finančno, tako da vem, kdaj si lahko še kaj privoščimo in kdaj je potrebno mošnjo zatisniti. Se tudi posvetujem glede 

plačil, ali pa se kaj pokvari in je treba kupit, pa uveljavljanje škode pri zavarovalnici. Ona naredi, jaz pa sem vedno na tekočem. Pretok 

informacij je stalen in nujen. 

K: Kako pa poteka ta komunikacija med vami in zaposlenimi? S kom in kako največ komunicirate? 

R: Kombinirano, zelo različno. Recimo s pomočnico sva v nenehnem kontaktu. Včasih se že zjutraj usedeva in pregledava stvari. Je sicer 

bolj tako neformalno komuniciranje, službeno in profesionalno, ampak bolj sproščeno, saj ne piševa zapisnikov. Tako, da sva na tekočem. 

Ravno tako z računovodjo, pa tajnica je tudi zelo pomemben element. Tukaj smo stalno v kontaktu. Z vodji podružnic smo veliko v kontaktu 

preko elektronske pošte in telefonsko. Seveda imamo tudi toliko skupnih konferenc. Jaz pa sem si zadala tudi, da grem vsaj trikrat do štirikrat 

na leto tja. Prav v tem tednu smo imeli tu, na centralni šoli z učitelji za obdelat eno temo, sem pa šla tudi na podružnice in smo tam skupaj to 

obdelali. Tako vidim tudi učence, kako je šola okrašena… In to jim je všeč. Se jim zdi prav, da pride ravnateljica tudi k njim na podružnico. 

Grem tudi na prireditve na podružnične šole, ko me povabijo. Z ostalimi učitelji tu na šoli komuniciram predvsem v zbornici. Če mi le čas 

dopušča, grem že zjutraj, preden se delo začne. Sem tam vsaj pet minut. Tudi med odmorom … Vsaj enkrat na dan grem v zbornico, da 

vidim, da slišim, da mi povejo, kaj se dogaja na šoli. Takrat sem tudi z aktivi v neformalnem kontaktu, tako da mi ni treba na te formalne 

sestanke hodit. Me pa redno obvestijo o tem, kaj so se dogovorili ali če je kakšna pobuda. So pa moja vrata vedno odprta. 

K: In še zadnje vprašanje. Je za vas bolj pomembna uspešnost šole ali dobra klima v kolektivu. 
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R: Pravzaprav eno brez drugega ne gre. V današnjem času lahko rečemo, da je odnos zelo pomemben. Tudi do učencev. ne moremo več 

govoriti o neki avtoritativnosti, o poslušnosti, ampak o odnosu. In če je dobra klima, če pride človek vesel na delovno mesto, potem to tudi 

oddaja in je pripravljen več vlagat v to in za to. Pravijo, da se to širi z vrha navzdol. Jaz si zato prizadevam, da bi vsak prišel…, da bi vsak 

lahko svoj potencial izkoristil, da bi imel možnost pokazati, to kar zna, da bi imel možnost se uresničiti na delovnem mestu. In bodo potem 

tudi rezultati boljši. Ne morejo biti rezultati dobri, če ni dobre klime. Razen mogoče za kakšne posameznike, ki delujejo bolj individualno in 

so vase usmerjeni tipi, bolj znanstveniki. 

K: Najlepša hvala za vse odgovore. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

ANKETA O ZNAČILNOSTIH VODENJA V SLOVENSKIH OSNOVNIH 

ŠOLAH 

Spoštovani! 

Sem Katarina Dolgan, študentka magistrskega študija Managementa na Fakulteti za 

management v Kopru. V svoji magistrski nalogi opravljam raziskavo o značilnostih vodenja 

v slovenskih osnovnih šolah. Ker želim raziskati značilnosti vodenja tako z vidika vodij, kot 

z vidika vodenih, Vas prosim, če lahko izpolnite spodnji  vprašalnik. Zagotavljam vam 

popolno anonimnost. Rezultate bom uporabila izključno v namen izdelave magistrske 

naloge. 

 

I. DEMOGRAFSKI PODATKI 

Obkrožite ustrezno številko glede na navedene možnosti. 

1. SPOL 

1 – moški 

2 – ženski 

2. STAROST 

1 – do 30 let 

2 – od 30 let do 40 let 

3 – od 40 let do 50 let 

4 – nad 50 let 

3. STOPNJA IZOBRAZBE 

1 – poklicna šola 

2 – srednja šola 

3 – visoka šola 

4 – univerza 

5 – podiplomski študij 

4. ZAPOSLEN/A KOT 

1 – učitelj/ica 

2 – svetovalni delavec/ka 

3 – ostali zaposleni 
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II.  VPRAŠALNIK 

S pomočjo navedene lestvice izrazite svoje mnenje o trditvah, ki velja za vašo/ega 

ravnateljico/a. 

 

1 – VEDNO 

2 – VEČKRAT 

3 – VČASIH 

4 – REDKO 

5 – NIKOLI 

 

1. Vzame si čas, da lahko pojasni zaposlenim, kako naj delajo. 1   2   3   4   5 

2.  Zaposlenim pojasni, kakšna sta njihova vloga in položaj v skupini. 1   2   3   4   5 

3.  Zaposlenim natančno razloži pravila in postopke, ki naj bi jih upoštevali pri 

delu. 

1   2   3   4   5 

4. Dobro organizira svoje delovne aktivnosti. 1   2   3   4   5 

5. Zaposlene obvešča, kako dobro opravljajo delo. 1   2   3   4   5 

6. Zaposlenim pove, kaj se od njih pričakuje. 1   2   3   4   5 

7. Spodbuja uporabljanje enotnih postopkov pri opravljanju dela. 1   2   3   4   5 

8. Jasno pove, kakšna so njena/njegova stališča. 1   2   3   4   5 

9. Zaposlenim namenja delo v skladu z zahtevnostjo nalog. 1   2   3   4   5 

10. Zagotovi vse, da se zaposleni zavedajo svoje vloge v timu. 1   2   3   4   5 

11. Načrtuje delo, ker želi, da bo opravljeno pravočasno. 1   2   3   4   5 

12. Zahteva, da se naloge opravljajo na podlagi standardnih postopkov. 1   2   3   4   5 

13. Stremi k temu, da bi bilo delo v timu čim prijetnejše. 1   2   3   4   5 

14. Pomaga zaposlenim pri delu. 1   2   3   4   5 

15. Spoštuje mnenje in ideje zaposlenih. 1   2   3   4   5 

16. Je pozoren/a in obziren/a do zaposlenih. 1   2   3   4   5 

17. Vzdržuje prijateljske odnose v skupini. 1   2   3   4   5 

18. Ne naredi nekaj, kar bi pokvarilo prijetno razpoloženje v skupini. 1   2   3   4   5 

19. Vse zaposlene poskuša obravnavati čim bolj enako. 1   2   3   4   5 

20. Zaposlene vnaprej obvešča o spremembah in jim razloži, kako naj bi 

delovale. 

1   2   3   4   5 

21. Skrbi za dobro počutje zaposlenih. 1   2   3   4   5 

22. Je dostopen/a in dovzeten/a za mnenja zaposlenih. 1   2   3   4   5 
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III. VAŠE MNENJE 

Če imate kakšen predlog, oz. bi želeli podati svoje mnenje o izbrani tematiki, ga, prosim, na 

tem mestu navedite. 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________ 
 

 

Najlepša hvala in lep pozdrav! 
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CHECK – LISTA ZA OPAZOVANJE 

 

CHECK-LISTA ZA OPAZOVANJE 

 KOMUNIKACIJA 

Število pogovorov z zaposlenimi 

POMOČNIK 

RAVNATELJA/ICE 

UČITELJI OSTALI 

ZAPOSLENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 DELEGIRANJE NALOG 

Število delegiranih nalog 

POMOČNIK 

RAVNATELJA/ICE 

UČITELJI OSTALI 

ZAPOSLENI 
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 MOČ VPLIVANJA NA SODELAVCE 

Uporabljena moč vplivanja na sodelavce 

STROKOVNA  

MOČ 

REFERENČNA 

MOČ 

MOČ 

NAGRAJEVANJA 

LEGITIMNA 

MOČ 

MOČ 

PRITISKA 

NEGATIVNA 

MOČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 USMERJENOST V NALOGE oz. V LJUDI 

Posvečanje uspešno opravljenim nalogam oz. odnosom med zaposlenimi 

NALOGE ZAPOSLENI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


