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POVZETEK 

Vodenje ni preprosto in zahteva od vodilnih celosten pregled nad organizacijo. Vsak del 
organizacijskega sistema mora delovati usklajeno z ostalimi deli, da bi dajal čimvečji 
prispevek s čim manjšo porabo energije. Vloga sposobnega vodilnega kadra je v tem, da 
nenehno spremlja spreminjajoče se pogoje organizacijskega okolja, prilagaja poslovanje 
spremembam in poskuša z inovativnimi predlogi doseči boljše stanje za dosego 
želenega uspeha. Osnovne tri sestavine vodenja so vodja, člani in specifična situacija. 
Sporazumevanje, zaupanje in sodelovanje med vodjo in ostalimi člani kolektiva je zelo 
pomembno za vzdušje na obeh straneh.  

Ključne besede: vodenje, teorije vodenja, modeli vodenja, lastnosti voditelja, 
organizacijska učinkovitost, managerska učinkovitost. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Management is a demanding task the maintenance of a holistic overview of the 
organisation. Each segment of the organisational system must function in coordination 
with other segments in order to provide maximum efficiency with minimum energy 
waste. The role of the competent management staff consist of costant monitoring of 
changes in the organisational environment, adapting business strategies to changes and 
providing innovative ideas as to how to improve the existing conditions in order to 
attain the desired aims. Management consist of three basic components; head, numbers 
and specific situation. Communication, trust and collaboration between the head and 
other members of the staff is of extreme importance for a stimulating work atmosphere 
on both sides. 

Key words: management, management theory, models of management, manager 
property, organisational efficiency, managerial efficiency. 
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1 UVOD 

Vse bolj nepredvivljivo okolje zahteva od podjetij, da so se pripravljena prilagajati 
na spremembe Sposobnost prilagajanja z organizacijskega vidika je zelo pomembna, saj 
okolje zahteva vse bolj fleksibilno organizacijo podjetja, s katero se bo le-to lahko hitro 
in učinkovito prilagodila spremembi v okolju. Spreminjanje okolja vodi podjetja, da se 
oddaljujejo od klasične hierarhične ureditve. Podjetja morajo uporabljati timska ali pa 
kakšna druga organizacijska dela, da se bodo izognila padcem. 
 S spremembami okolja prihajajo tudi spremembe v organizaciji. Pojavljajo se nove 
metode in načini dela, ki jih mora podjetje vključiti v svoj proces, nova razmerja med 
lastniki in zaposlenimi, med nadrejenimi in podrejenimi. Zaposleni so vse bolj 
izobraženi, težijo k novim uspehom. Svoje znanje, sposobnosti in zmožnosti želijo 
uveljavljati v praksi in jih tudi vnaprej še bolj temeljito razvijati. 
 Eden izmed ključnih faktorjev za nemoten potek organizacije dela je vodenje. 
Znani primeri vodij, kot so ljudje z izrazito osebnostjo, posebnimi lastnostmi, 
pomembni državniki ali managerji se niso rodili kot vodje, ampak kot ljudje. Zato je 
treba povdariti dejstvo, da so redki ljudje, ki se rodijo kot vodje. Svoje vodstvene 
sposobnosti človek spodbudi takrat, ko jih je sposoben indentificirati. Vodja se navadno 
razvija sam, njegovo vodenje pa se začne s samostojnim razvojem, ki ga pokaže takrat, 
ko to od njega zahteva določena situacija. 
 V znanstveni teoriji se še vedno ni definiral model, ki bi dal edinstven odgovor o 
uspešnosti vodenja. Formulirale so se tri osnovne teorije z nizom modelov v njih. Prva 
je teorija osebnosti, s katero so poskušali narediti univerzalno črto osebnosti, ki bi jo 
vodja posedoval v večji meri od tistih, ki niso vodje. Druga, bihevioralna teorija skuša 
opisati vodenje glede na njegovo osebnost. Teorija osebnosti in bihevioralna teorija 
poskušata pojasniti, da obstajajo določene karakteristike, ki so povezane z uspešnostjo. 
Vodenje se odraža skozi osebnost in obnašanje managerja. Tretja teorija situacije pa 
skuša združiti rezultate prvih dveh teorij. Situacijske teorije pravijo, da je vodenje 
določeno v kontekstu širše delovne situacije, tako da opazujejo specifično interakcijo 
vodje in njegovih zasledovalcev v določeni situaciji, velikosti in strukturi podjetja. 
 Način vodenja je eden od osnovnih elementov, ki se oblikuje in usmerja v razvoj 
podjetja. Današnje znanstvene raziskave, od katerih še posebno raziskave McGregorja, 
Argyrisa, Likerta, Blake in Mountona, Fiedlerja, Houseja, vse do aktualnih iznajdb 
Taffindera, Crosbyja in Dafta so pokazale, da načini vodenja vplivajo na učinkovitost 
podjetja na eni in učinkovitost podrejenih na drugi strani. Četudi se vodenje smatra kot 
najvažnejša funkcija managementa, sam koncept vodenja pomeni, da ni dovolj natančno 
določeno in ne obstaja konsenz o tem, kako ga je potrebno preučevati. Učinek načinov 
vodenja na uspešnost podjetja je eno od osnovnih vprašanj v strateškem managementu, 
ki se mu ne posveča zadostne pozornosti. Večja iskanja so usmerjena na formulacijo 
strategije ter na odnos strategije in organizacijske strukture.  
 V primeru vodenja podjetja se pozitivni princip vodenja prenaša na zadovoljstvo 
zaposlenih. Zaposleni s svojo kreativnostjo, uspešnostjo in produktivnostjo uspešno 
vplivajo na poslovne rezultate podjetja, ki so izraženi v dobičkonosnosti in rasti 
podjetja. 
 Vloga vodje se razlikuje glede na velikost podjetja. V velikih podjetjih je funkcija 
vodenja v rokah managerja, ki poleg svojih rednih funkcij (planiranje, organiziranje, 
kontrola) opravlja še vodstvene naloge. Managerji so posamezniki, s širokim znanjem, 
zavedajo se lastnosti in sposobnosti, ki jih pri vsakodnevnem delu tudi uporabljajo. 
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 V majhnih podjetjih so vloge vodje bistveno drugačne. Ustanovitelj podjetja je 
ponavadi manager ali vodja, lastnik, podjetnik... vse to je združeno v eno osebo. Z rastjo 
se v podjetju spremeni organiziranost in upravljanje. Spremembe so odvisne od hitrosti 
rasti podjetja, od tehnologije, ki jo podjetje uporablja, od odnosov v podjetju. Če 
podjetje napreduje, sami podjetniki niso več sposobni obvladovati take situacije, zato 
dajejo delo bolj profesionalnim managerjem. Obstajajo pa mala podjetja, ki ne dosežejo 
rasti in si ne morejo omogočiti profesionalnega vodstva. Taki podjetniki, ki opravijo vse 
sami, navadno nimajo znanja o vodenju in imajo veliko dela. Uspešen podjetnik – vodja 
mora v eni osebi izvajati vse od povezovanja ljudi do poslovnih priložnosti. 

 
 Diplomsko delo sem razdelila na tri dele. Uvodu sledi drugo poglavje, v katerem 
sem opisala  pomen vodenja kot enega izmed glavnih dejavnikov organizacije. Danes je 
funkcija vodenja v organizaciji zelo pomembna. Z načinom vodenja ustvarjamo vzdušje 
med zaposlenimi, spodbujamo medsebojno sodelovanje, ustvarjalno vedenje... Uspešen 
vodja lahko izvaja svoje vodenje na različne načine, kot so motiviranje, komuniciranje, 
razno nagrajevanje, povezovanje skupin... 
 
 V drugem delu sem predstavila teorije o vodenju, ki so se izoblikovale že od 
začetka preučevanja vodenja v tridesetih letih dvajsetega stoletja. Razvoj teorij je 
pomenil številne kakovostne preskoke. Teorije iz začetnih časov so opredelile vodenje 
kot komponento, ki je odvisna od osebnostnih lastnosti vodje, sledile so ji teorije, ki so 
preučevale vedenjske vzorce vodje, kasneje pa so se razvile kontingenčne teorije. 
Novkejše teorije z razvojem karizmatične in transformacijske teorije so se postavile v 
ospredje kot protiutež klasičnemu odnosu vodja-podrejenim. Skušajo nas naučiti, kako 
dosežemo dobre medsebojne odnose in zaupanje v kolektivu. 
 
 V tretjem delu pa sem opisala, kako vodenje vpliva na učinkovitost. dela. Teorija 
pravi, da je učinkovit in uspešen manager tisti, ki kombinira štiri najpomembnejše 
funkcije managementa: načrtovanje, organizacijo, vodenje in nadzorovanje. Prav zato 
bom skušala v tem delu na kratko opredeliti pojem učinkovitosti, organizacijsko 
učinkovitost in managersko učinkovitost. Na koncu tega poglavja bom opisala tri 
modele učinkovitosti dela. 
 
 Namen preučevanja vodenja nasploh je vplivati na uveljavljanje načrtov, s tem pa 
tudi na uspešno izvedbo načrtovanega poslovanja za doseganje ciljev in uspešnosti 
podjetja. 
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2 VODENJE 

 Eden od najvažnejših faktorjev uspešnosti organizacije je kvalitetno vodstvo. V 
sodobni teoriji managementa se vse bolj daje pomembnost konceptu vodenja, saj je 
vodenje ena od najvažnejših funkcij managementa. Ključni faktor uspešnosti podjetja so 
ljudje. Brez kvalitetnega vodenja in spodbujanja človeških aktivnosti, spodbujanja 
visoke motivacije in angažiranja ljudi ni uspešne organizacije ali podjetja. Pri vodenju 
kot samostojnem konceptu ne gre vedno za razumski pristop k reševanju problemov 
oziroma k uresničevanju začrtanih ciljev organizacije. Največkrat pride do vpletanja 
čustev, navdiha, strasti, intuicij, ki motivirajo zaposlene k samostojnosti in 
samoiniciativi. Vse to ustvarja pozitivno vzdušje v organizaciji in viša samozavest 
posameznikov. 
 Ključ za opravljanje managerskih nalog je postavljanje jasne definicije njegove 
vloge v organizaciji in tudi točna določitev njegove svobode odločanja ali avtoritete, ki 
jo bo izvajal v organizaciji. Od managerja se ne pričakuje da bo  neposredno opravljal 
poslovne aktivnosti kot glavno dejavnost podjetja, ampak da angažira tudi vse 
razpoložljive zmožnosti, kako naloge izpeljati čimbolj učinkovito. 
 Raziskave so pokazale, da se učinkovitost dela razlikuje od managerja do 
managerja glede na njegove načine vodenja. V sodobni teoriji managementa se poudarja 
gospodarska pomembnost različnih načinov vodenja in pomembnost participacije za 
izboljšanje uspešnosti in boljše vodenje podjetij. Čeprav še vedno ne obstaja en sam 
odgovor o najbolj učinkovitem načinu vodenja, so dosedanje raziskave pokazale, da je 
način vodenja vzrok za uspešnost poslovanja podjetij, da pa  obstajajo pomembne 
razlike v vodenju, nadzoru, medčloveških odnosih, uporabi metod, komuniciranju in 
drugih sestavinah managamenta med uspešnimi in neuspešnimi managerji oziroma med 
posameznimi organizatorji, ki so na vrhu. Čeprav ne obstaja celotna teorija o vplivanju 
načinov vodenja na uspešnost poslovanja podjetij, so se v teoriji managementa 
oblikovale različne teorije, ki so poskušale dati svoj odgovor. Najpomembnejše teorije 
so  prikazane v nadaljevanju dela. 
 Čeprav med pojmom manager in vodja obstajajo pomembne razlike,  ju pogosto 
uporabljamo kot sinonim, vendar ju ne moremo izenačiti. Lahko rečemo, da je pojem 
organizacije vezan na management in pojem član organizacije na vodjo. Vodenje kot 
vodenje ljudi je sestavni del ravnanja-managementa organizacije, podjetja, je 
sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k želenim ciljem (Možina 
et.al. 1994, 17). 
 Pod pojmom učinkoviti vodja pomislimo na tistega vodjo, ki ima svoj značaj, 
inspiracijo in motivacijo za vodenje ljudi. Učinkovitega managerja pa lahko definiramo 
kot osebo, ki učinkovito opravlja svoje funkcije managementa s ciljem, da poskrbi za 
poslovne učinke (Buble 1993, 292). 
 Z vidika organizacijske učinkovitosti nobena od njunih skrajnosti ni optimalna, pri 
tem je potrebna integracija obeh (integracija osebne učinkovitosti vodje in učinkovitosti 
managerja). Sam pojem vodenja in njegov odnos z managementom ni vedno dovolj 
natančno opredeljen. Rrazvile so se različne definicije vodenja, ki vsebujejo pomembne 
elemente, za katere je potrebno medsebojno sodelovanje.  
 Vodenje je proces, pri katerem ima ena oseba (posameznik) vpliv na druge in s tem 
doseže vnaprej določen cilj. Znotraj enega podjetja pa je vodenje process pri katerem 
manager vpliva na zaposlene, da bi se dosegli cilje, ki so narekovani iz smeri top 
managementa (Montana,Charov 1993, 216). 
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 Vodenje je vpliv, to je umetnost in process vplivanja na ljudi z načinom, da  
pripravljeno in ustvarjalno sodelujejo pri doseganju skupnih  ciljev, ki si jih je zadala 
organizacija (Koontz,Weihrich 1994, 460). 

 
 “Vodenje je namerno povzročanje akcij drugih na vnaprej planiran način, da bi se s 
tem  uresničile namere vodij: 

 
- Akcije drugih – vse se želi doseči z akcijo, postopki drugih ljudi ne pa po poteh 

različnih tehničnih ali tehnoloških sredstev 
- Vnaprej planiran način – planiranje in spoznavanje zaposlenih v vseh akcijah in 

postopkih, s čimer podrejeni vedo, kaj se lahko od njih pričakuje. 
- Namere vodje- specifične uresničitve, ki jih vodja želi doseči in ki  se lahko 

razlikujejo od postavljenih ciljev ¨(Crosby 1997, 2) 
 

 ¨Vodenje je sposobnost, da usmerjamo, vplivamo, dajemo, navdihujemo 
posameznike ali skupine, da dosežejo zastavljene cilje¨ (Bass 1985, 9 ). 
 
 ˝Vodenje je sposobnost ali proces vplivanja na ljudi, tako da oni sprejemajo in z 
entuziazmom težijo k ustvarjanju skupinskih ciljev ˝(Koontz, Weihrich 1994,  437) 
 
 ¨Vodenje je dinamičen proces v skupini, s pomočjo katerega ena oseba vpliva na 
drugo s prostovoljnim sodelovanjem, kar pripelje do izvršitve skupinske naloge v dani 
situaciji ¨(Buble 1993, 319 ). 
 
 Vodenje lahko definiramo kot način delovanja managerja v opravljanju njegovih 
glavnih nalog neglede na to, če to izvaja kot član odbora ali kot član izvršnega odbora. 

Manager v vlogi vodje predstavlja za organizacijo naslednje pomembne funkcije: 
 
1. koordiniranje skupinskih aktivnosti; 
2. aktiviranje in posredovanje v skupinskih konfliktih; 
3. osvetljevanje ciljev, zagotavljanje vizije in navdihov 
4. pojasnjevanje in vplivanje na odločitve; 
5. spodbujanje in pospeševanje aktivnosti; 
6. zastopanje skupine  navzven in usmerjanje organizacije proti skupini; 
7. dajanje sigurnosti in optimizma v problematičnih situacijah; 
8. nagrajevanje; 
9. povezovanje skupin; 

10. obnavljanje in razvoj v skupini. 
 
Uspešen vodja učinkovito uporablja naslednje tipe managerskih moči, da bi z njimi 

vplivav na posameznika ali skupino ljudi (Montana,Charnov 1993, 217-220): 
 

1. Legitimna moč – to je moč, ki obstaja zgolj zaradi položaja v katerem se 
nahaja posameznik v določenem organizacijskem sistemu. Posameznik, ki se nahaja 
na višjem položaju v hierarhiji organizacijske strukture ima večjo legitimno moč. Ta 
moč je vezana na položaj, v kateremu se posameznik nahaja in nihče mu ga ne more 
prevzeti, razen če on ne zapusti tega  mesta v hierarhiji; 

 Slika 2.1 Moč vodij 
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 Vir: Možina Stane et.al. 1994,  528. 

 
2. Nagradna moč – managerji imajo v različnih položajih v hierarhiski strukturi 

administrativno moč razpolaganja z določenimi nagradami. V primeru, da želijo biti 
podrejeni nagrajeni glede na njihovo opravljeno delo dobijo nagrade v obliki 
denarja, napredovanja, statusa…; 

3. Moč pritiska – temelji na moči managerja, da kaznuje zaposlenega. Kazen se 
izvede z opozorilom, suspenzijo in odpovedjo, znižanjem plače… 

4. Strokovna moč – ta izhaja iz strokovnosti managerja: njegovih osebnostnih 
lastnosti, sposobnosti, izkušenj, izobrazbe…Strokovna moč ni vezana na starost ali 
delovno dobo na določenem položaju. 

5. Referenčna moč – je moč posameznika, da s pomočjo svoje moči, karakterja 
in sposobnosti vpliva na druge osebe. Podrejeni si želijo delati in postati taki kot 
vodja, ki ima takšno karizmo (karakter); 

6. Informativna moč – je moč posameznika, da razpolaga s pomembnimi 
informacijami v kritičnih trenutkih. Take informacije so zelo pomembne za 
funkcioniranje podjetja. Ta moč ni vezana na položaj posameznika v organizacijski 
strukturi. 
 

 Za navedene tipe moči je pomembno, da so podrejeni pripravljeni slediti vodji. 
Domneva se, da bodo podrejeni sledili vodji, ker ima določene prednosti in vplive. Tako 
naprimer podrejeni upajo, da bodo vodje  pridobili boljše dolovno mesto za njih, da se 
jim bo povečala plača, da bodo dobili razna povišanja. Vodja mora izbrati tak tip ali 
kombinacijo moči, ki je najbolj primerna v dani situaciji. 

 
 Z enim stavkom na kratko povemo, da je vodenje vplivanje na druge ljudi, bodisi 
na posameznike ali skupine, z motiviranjem, komuniciranjem, spoštovanjem..., da bi 
dosegli zastavljeni cilj oziroma skupne cilje. 
 
 Sami začetki preučevanja načinov vodenja se lahko prepoznajo v času Lewina in 
Mayoa, kasneje pa v času Mcgregorja, Argyrisa in Likerta, Reddina, Fiedlerja, 
Houseja… Ti teoretiki so poskušali dati prikaz načinov vodenja managementa v odnosu 
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na učinkovitost, zadovoljstvo in sposobnosti delavcev. Navedene študije so se 
osredotočale na medsebojno odvisnost stilov vodenja managementa in učinkovitost 
podjetja, da bi se s tem podjetja utrdila in ugotovila, kateri način vodenja je za njih 
najbolj primeren. Vse izvedene znanstvene raziskave niso prinesle splošnega zaključka, 
četudi so določene raziskave imele podobno zamisel in so se uporabljale v podobnih 
okoliščinah, se je vsaka od njih uporabljala v različnih časovnih obdobjih. 
 
 Še vedno ne obstaja edinstven model, ki bi dal odgovor na vprašanje o uspešnosti 
managementa, a razvile so se tri različne teorije, znotraj katerih so modeli: 

 
1. Model osebne značilnosti; 
2. Bihevioralni modeli; 
3. Kontingenčni ali situacijski modeli. 
 

 Glede na to, da so razlike med navedenimi teorijami majhne in nejasne, ne obstaja 
ena sama teoretična določitev pojmov managementa, vodenja in vodstva. Včasih je 
težko določiti razlike navedenih modelov načinov vodenja. 

2.1 Model osebne značilnosti 
 Najstarejše študije vodenja in managementa so se osredotočale na osebnost vodje. 
Odgovor o uspešnosti managerja se zasnuje na osebnosti managerja in ugotovitvi, da je 
uspešen manager rojen. Mislilo se je, da se vodja razlikuje od ostalih po svojih osebnih 
značilnostih kot so: inteligenca, osebnost, fizične lastnosti, sposobnost dela, socialni 
status… 
 

 Slika 2.2  Model osebnih značilnosti 

 
 

OSEBNE ZNAČILNOSTI  

FIZIČNE OSEBNOSTNE SOCIALNE DELOVNE 
starost stabilnost izobrazba iniciativnost 
videz samozavestnost mobilnost delavnost 

vitalnost prilagodljivost olikanost odgovornost 
 

 Vir: Možina Stane et.al.1994, 531. 
 
Pomankljivost modela je v tem, da preveč pouarja fizične in osebnostne značilnosti. 

Fizične značilnosti označujejo vodjine sposobnosti in se pokažejo primerne za 
opravljanje fizičnega dela, medtem kot pa višina, vitkost, teža,... niso povezane z 
uspešnim vodenjem. 
 Bistvo osebnostnih lastnosti vodje je njegova prepričljivost. Podrejeni mora vodji 
verjeti, zaupati njegovim besedam, da bo naredil, kar govori. Če je vodstvo prepričljivo, 
so zaposleni ponosni in o tem pripovedujejo drugim, vidijo, da so njihove vrednote 
podobne vrednotam podjetja in imajo občutek solastništva (Možina et al. 1994, 13). 
 Lastnosti vodij, ki so se izkazale za najučinkovitejše so (Kavčič 1991, 215): 

 
- sposobnost: inteligentnost, pozornost, verbalne sposobnosti, originalnost, dobro 

presojanje 

6 



 

- dosežki, vezani na znanje, podobo, potrebo po potrjevanju uspeha, športni 
nadarjenosti… 

- odgovornost, ki je povezana z osebno značilnostjo: zanesljivost, iniciativnost, 
vztrajnost, potreba po uspehu 

- participacija, vezana na komunikativnost, kooperativnost, prilagodljivost, 
humor… 

- status kot značaj socioekonomskega položaja in popularnost 
- situacija: usposobljenost, mentalna raven, cilji, ki jih mora doseči 
 

 Določene predpostavke te teorije osebnosti so še relevantne, zato teoretiki ne 
morejo razložiti vodenja samo z osebnimi lastnostmi. Na začetku je bila lista takih 
lastnosti, ki so bile neskončne, kasneje je bila učinkovitost vodje odvisna od dane 
situacije, ravno zaradi tega se učinkovitost v eni situaciji pokaže drugačna kot v drugi. 
 
 ¨Splošno, te študije niso bile rodovit pristop pojasnjevanja vodenja. Vsi vodje 
nimajo enake osebnosti, je pa res, da je veliko oseb, ki niso vodje in lahko imajo v sebi 
vse lastnosti za uspešnega vodjo. Ta pristop ne daje odgovora, v kolikšni meri je 
potrebno osebi posredovati navedene lastnosti. Veliko študij se ne strinja s pogledom v 
osebno značilnost vodje in niti v njihove povezanosti s stvarmi primernimi vodenju¨ 
(Wiehrich,Koontz 1994, 493) 

2.2 Bihevioralni model – teorija načina vodenja 
 Bihevioralni modeli pojasnjujejo načine vodenja na osnovi obnašanja vodstva (na 
kakšnem način se obnašajo, vedejo uspešni in neuspešni managerji). Bihevioralni 
modeli se razvijajo od 40-ih, še posebno pa od 50-ih let. Razvili so se razni koncepti 
načinov: avtokratičen in demokratičen. Ti modeli skušajo določiti “najboljši stil 
vodenja¨, ki bi bil najbolj učinkovit v vseh situacijah. Četudi  dolgo časa držalo, da je 
demokratski model najboljši model, so razne raziskave pokazale, da tudi drugi modeli 
dajo učinkovite rešitve. Slabost teh modelov je to, da v prvi fazi iščejo en najboljši 
način vodenja za vse nastale situacije (Montana, Charov 1993, 223-225). 
 Najbolj znani bihevioralni modeli so: 

 
- Model avtokratičnega – demokratičnega vodenja; 
- Modeli vodenja orientirani na variable naloga – ljudi. 

 Raziskave so pokazale, da nekateri zaposleni želijo jasne direktive v odnosu na 
participacijo v odločanju.  

2.2.1 Avtokratski-demokratski model vodenja  
 Pri avtokratskem načinu vodenja uporablja vodja izključno statusni položaj kot 
način usmerjanja zaposlenih. Temelji na moči in predpostavlja, da vodja vse ve, 
podrejeni pa so samo izučeni. Podrejeni niso vključeni v process vodenja, ki je 
izključno centraliziran. Takšno vodenje je primerno takrat, ko se znajde organizacija v 
krizi, ko ji gre za preživetje, lahko pa povzroča posledice pri učinkovitosti. 
 Pri demokratskem načinu vodenja uporablja vodja statusno, osebnostno in 
strokovno avtoriteto. Osnova tega modela je v participaciji sodelavcev. Podrejeni 
sodelujejo pri odločitvah v katere jih vključuje vodja v procesu odločanja. Cilji se 
postavljajo skupaj s podrejenimi, odločanje je skupinsko. 
 Poleg avtokratskega in demokratskega načina zasledimo še:  
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- liberalno vodenje: prepuščeno podrejenim; če le-ti postanejo neodgovorni, se 
pojavi problem; 

- patriarhalno vodenje: vodja se obnaša zelo pokroviteljsko; zelo pogosto 
popušča podrejenim; 

- brezosebno vodenje: naloge se delijo v pisni obliki, z obkrožnicami. Malo je 
osebnega stika med vodjo in podrejenimi; 

- manipulativno vodenje: podrejeni imajo podrejen občutek, da soodločajo, v 
resnici pa nimajo besede pri odločitvah. 

 
 Znotraj modela razlikujemo naslednje najvažnejše teorije: 

 
a) McGregor-jeva Teorija X in Teorija Y; 

       b) Likertovi sistemi vodenja; 
 c) Tannenbau/Schmidtov Model kontinuuma načina vodenja. 
 

 A) Teorija X in Teorija Y 
Ta teorija je razvila dva modela vodstva: avtokratskega in demokratskega.  
Teorija X predvideva, da ljudem delo ni prirojeno, jih je potrebno neprestano 

usmerjati, da nimajo želje po odgovornosti niti želje za kreativnost in reševanje 
problemov podjetja, da si želijo sigurnosti, da so motivirani z denarjem, raznimi 
nagradami in strahom pred kaznijo (Wren 1972,  446-448). 

 Teorija Y pa predvideva, da so ti ljudje kreativni in da jih ni potrebno strogo 
nadzirati, če so pravilno motivirani. Individualni cilji se lahko najbolše ustvarijo z 
njihovim usmerjanjem za doseganje organizacijskih ciljev. Iz tega sledi, da bi moral biti 
manager participativen ( Wren 1972,  448-450) 
 Teorija X daje avtokratski model vodenja, po katerem vodja izvaja čvrsto kontrolo 
na principu nagrajevanja.  

  
Sestavine teorije X so: 
 
- odgovornost vodstva podjetja, da organizira prvine proizvodnega procesa 

(material, oprema, denar,ljudi), za dosego ciljev; 
- zaposleni marajo biti usmerjeni, motivirani, kontrolirani..., da opravijo svoje 

delo in napore tako, da izpolnijo potrebe organizacije; 
- vodilni so pomembni saj bi bili brez njih zaposleni prepuščeni sami sebi in bi se 

upirali delu, zato je potrebno zaposlene nagrajevati, kaznovati, kontrolirati, da 
izpolnijo potrebe organizacije (Možina 1994, 62). 
 

 Tisti managerji, ki so osvojili teorijo X, verjamejo v naslednje trditve: 
 
- ljudje že dedno ne prenesejo dela; 
- večina ljudi ni ambicioznih, ne marajo odgovornosti in jih moramo usmerjati; 
- večina ljudi ima le malo smisla za ustvarjalnost in reševanja problemov; 
- motivacija se pojavlja samo na ravni zadovoljevanja bioloških potreb in potreb 

po varnosti; 
- večino ljudi moramo stalno nadzirati ter jih prisiliti, da dosegajo cilje 

organizacije (Bertie,Geoffrey 1996, 46-47). 
 

 Slika 2.3 Primerjava domnev teorije X in teorije Y 
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Vir: Možina Stane et.al. 1994, 532 vzeto po D.McGregor:The Human of the Enterprise, 
New York 1960, 33-58. 
 

 Teorija Y pa podaja demokratski model vodenja po katerem je vodja benevolenten 
in participativen in podpira samokontrolo zaposlenih.  

 
 Teorija Y je formulirana: 
 

- management je odgovoren za prvine proizvodnega procesa (material, opremo, 
denar, ljudi) za doseganje ciljev; 

- delavci se po naravi ne upirajo potrebam organizacije; upirljivi so postali zaradi 
izkušenj v organizaciji; 

- delavci imajo v sebi motivacijo, sposobnost razvoja, sposobnost sprejemanja 
odgovornosti, primerno vedenje..., kar jim mora organizacija omogočit, da 
razvijejo; 

- vodilni morajo organizirati razmere in metode, da bodo zaposleni dosegli največ 
svojih ciljev z lastnimi prizadevanji za doseganje ciljev (Možina 1994, 63).  

 
 Zagovorniki teorije Y pa verjamejo v nasprotne trditve: 

 
- delo je prav tako naravnano kot igra, če so le za to ustrezni pogoji; 
- nadziranje je pogosto nepomembno za doseganje ciljev organizacije; 
- sposobnost ustvarjalnosti in reševanja problemov v organizaciji je široko 

posejana med vse ljudi; 
- motivacija se nedvomno pojavlja na ravneh zadovoljevanja bioloških potreb po 

varnosti, vendar pa se skoraj vedno pojavlja tudi na ostalih ravneh; 
- ljudje znajo svoje delo usmerjati sami in so ustvarjalni, če jih le znamo prav 

voditi (Bertie,Geofrey 1996, 47). 
McGregor trdi, da je Teorija Y v prednosti pred teorijo X, ker je timsko 

demokratično vodenje uspešnejše od avtokratskega vodenja. 
 

 B) Likertov sistem vodenja 
 Likertov model sistema vodenja temelji na empirijskem raziskovanju, usmerjenem 
na utrjevanje karakteristik vodje k uspešnejšim in neuspešim organizacijam, ki ga izraža 
v Teoriji 4 sistemov vodenja. 
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 Likert je eden od prvih avtorjev, ki je dal poudarek ekonomski pomembnosti 
različnih načinov vodenja in participaciji kot načinu managementa za doseganje 
uspešnosti in vodenja organizacije. 
 Likert razlikuje štiri sisteme vodenja, ki varirajo od sistema 1 do sistema 4: 

 
 - sistem 1 – Eksploratorsko-avtoritativni sistem 
 Manager nima zaupanja in vere v podrejene. Vse odločitve se odvijajo na vrhu. 
Podrejeni so prisiljeni, da delajo v strahu, grožnjah, kaznih in redko z nagradami. 
Komunikacija med nadrejenim in podrejenim se običajno odvija s strahom in 
nezaupanjem. Funkcija kontrole je v rokah top-managementa. Paralelno se razvijata 
formalna in neformalna organizacija, ki ima pogosto nasprotne cilje kot formalna 
organizacija; 

 
 - sistem 2 – Benevolentno-avtoritativni sistem 
 Manager ima malo zaupanja v podrejene, kar bi se lahko opisalo kot odnos 
»gospodar pri slugi«. Cilj se postavlja in odločitve se prenašajo s strani top 
managementa. Nekatere rutinske odločitve pa se prenašajo na vseh nivojih hierarhije. 
Nagrade: potencialne ali realne kazni se koristijo z sredstvi motivacije zaposlenih. 
Funkcija kontrole je koncentrirana v top-managementu, ponekod pa se delegira tudi na 
nivojih hierarhije; 
 
 - sistem 3 – konzultativni (svetovalni) sistem 
 Management ima veliko in malo zaupanja v zaposlene. Podrejenim je dovoljeno, da 
izvajajo manj pomembne odločitve na nižjih nivojih hierarhije. Linije komunikacije 
znotraj podjetja gredo v obe smeri; od zgoraj navzdol in od spodaj proti navzgor. 
Nagrade, kdaj pa kdaj tudi kazni se uporabljajo kot najpomembnejše sredstvo 
motivacije. Interakcija na relaciji nadrejeni-podrejeni se odvija z odmerkom zaupanja. 
Značajni vidiki funkcije kontrole  se zastopajo na  nižjih nivojih hierarhije. Neformalna 
organizacija se lahko razvije neglede na to, ali so cilji v skladu s formalnimi 
organizacijami ali parcialno nasprotni; 

 
 - sistem  4 participativni sistem 
 Management ima popolno vero in zaupanje v svoje podrejene. Proces prenašanja 
odločitev je široko razširjen na vseh ravneh hierarhije. Komunikacija se ne odvijaj samo 
od zgoraj navzdol in od podaj navzgor, ampak v vseh smereh. Zaposleni se motivirajo s 
sodelovanjem v postavljanju ciljev, zadoščenjem z ustvarjenimi cilji... Vlada prijateljski 
odnos nadrejeni-podrejeni, katerega razultat je pridobivanje večje stopnje medsebojnega 
zaupanja. Cilji formalne in neformalne organizacije se pogosto poudarjajo, saj je vse 
usmerjeno na uresničitve vnaprej zastavljenih ciljev organizacije (Reddin 1970, 196-
197). 

 
 

 Slika 2.4 Likertovi sistemi vodenja 
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 Vir: Možina Stane et.al. 1994, 60. 

 
 Likert je razvil določene ideje in pristope pomembne za razumevanje obnašanja 
vodij. On vidi uspešnega managerja kot osebo, močno orientirano na podrejene, osebo, 
ki se v vzdrževanju skladnega funkcioniranja vseh delov celine opira na komunikacijo. 
Vsi člani skupine, vključno z managerjem ali vodjo, se zavzemajo za pozitivne skupne 
vrednosti, cilje in pričakovanja. 
 Likert pravi, da je najučinkovitejši sistem managementa sistem 4, to je 
participativni sistem ki temelji na visokih ciljih in zahtevah, ki aktivirajo posameznike, 
da razvijajo svoje sposobnosti, skupinsko odločajo, decentralizirajo odločanja na tiste 
nivoje, kjer obstajajo najvišja znanja in informacije za kvalitetne odločitve in prav tako 
tudi največji interes za odločanja. Likert tudi trdi, da vsako podjetje lahko izboljša svojo 
učinkovitost, če se način vodenja obrača k participativnemu sistemu vodenja. Večja kot 
je participacija v sprejetju odločitev, so bolj načini vodenja podobni sistemu 4 (Likert 
1961, 5-26). 
 Kljub temu, da ima Likertova teorija sistema vodenja pomembno mesto v sodobni 
teoriji managementa, je naletela na razne kritike. Likertova raziskava, na temelju katere 
je formulirana ta teorija, je snovana na malih skupinah, a njena opazovanja se pogosto 
ločijo, posebej v primerjavi na celo organizacijo. Kasneje je bila raziskava primarno 
izvedena na nižjih organizacijskih nivojih in ne more biti veljavna, ko se podatki 
razdelijo na managerje v višjih nivojih. Likert predlaga mrežno delitev na dele, ki 
običajno povečajo konflikte vlog in nesigurnosti. Glede na to, da se ta metoda zgodi ko 
so podjetja dobičkonosna, se rezultati ki se pripisujejo metodi poboljšanja, uporabljajo 
kot povratne informacije in so lahko posledica splošne krize podjetja. 
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 C) Tannenbau/Schmidtov model kontinuuma načina vodenja 
 Ta model prikazuje načine vodenja v razponu od avtokratskega do demokratskega 
načina glede na različne stopnje uporabe avtoritete managerja in svobode podrejenih. 
Pokazalo se je, da je v avtokratskem modelu vloga vodje kritična (dokler  je bil vodja 
prisoten je skupina ustvarila visoko stopnjo proizvodnosti, ko pa je le-ta padla, je vodja 
zapustil skupino). Medtem pa je v demokratskem modelu proizvodnost ostala na istem 
nivoju, ne glede na to ali je bil vodja prisoten ali ne.  
Rezultati te raziskave so pokazali, da je demokratski način vodenja uspešnejši (Buble 
1993, 326). 
 
 ˝Teorija kontinuuma priznava, da je primer nekega načina vodenja odvisen od 
vodje, sledenja in situacije. Najpomembnejše elemente, ki lahko vplivajo na upravljalni 
način Tennenbau-a in Schmidt-a, lahko opazujemo vzdolž kontinuuma kot: 

 
- sile, ki prihajajo iz managerjeve osebnosti, vključno z njegovim ali njenim 

sistemom vrednosti, zaupanje v podrejene, naklonjenost določenemu načinu 
vodenja in občutek sigurnosti v nejasnih situacijah; 

- sile, ki prihajajo od podrejenih (kot je njihova pripravljenost za sprejem 
odgovornosti, njihovo znanje in izkušnje ter toleranca) in ki vplivajo na 
managersko obnašanje; 

- sile, ki definirajo situacijo, kot so organizacijske vrednosti in tradicija, uspešnost 
podrejenih, narava problema, mogočnost sigurnega avtoritativnega zastopanja za 
reševanje problema in časovni pritisk˝ (Koontz,Weihrich 1994, 501). 
 

 Pregled raziskave je pokazal, da je participativno ali demokratsko vodenje 
povezano z večjim zadovoljstvom podrejenih kot avtokratsko vodenje. Odnos med 
demokratskim vodenjem in produktivnostjo zaposlenih je nejasen. Nekatere raziskave 
pravijo, da so participativne skupine produktivnejše in boljše, druge pa pravijo, da so 
skupine vodenja na avtokratski način produktivnejše in boljše, vendar so nadaljnje 
raziskave pokazale, da ni bistvene razlike. Lahko se zaključi, da imajo zaposleni radi 
demokracijo, kar pa še ne pomeni, da so rezultati produktivno višji. 

2.2.2  Model vodenja usmerjen na naloge-ljudi 
 Ti modeli vodenja so usmerjeni na naloge in ljudi. Obstajajo različne študije, ki so 
se ukvarjale s takšnim raziskovanjem, od katerih so najpomembnejše: 

 
a) Michingan študije; 
b) Ohio študije; 
c) Managerska mreža; 
d) Teorija 3-D; 
e) Harvard študije. 
V nadaljevanju dela bom prikazala te študije. 
 

 A) Michingan študije 
 Michingan študije so se prvič pojavile v 50-ih letih. Dajejo prikaz dveh načinov 
vodenja: 

 
- vodenje, usmerjeno na naloge; 
- -vodenje, usmerjeno na ljudi. 
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 Raziskovalci univerze v Michinganu so primerjali dve enako učinkoviti službi v  
veliki korporaciji z različnima načinoma vodenja managementa. V eni službi je 
prevladoval način vodenja managementa, ki je bil usmerjen na ljudi. Ta je dal rezultat 
zadovoljstva pri delu, nizko odsotnost in nizkem nihanju zaposlenih. V drugi službi pa 
je bil način vodenja usmerjen na ustvarjanje nalog. Ta je kot rezultat dal nezadovoljstvo 
pri delu, večjo odsotnost in visoko nihanje zaposlenih. Zaključek je, da učinkovitosti 
načinov vodenja ne moremo ocenimo samo na osnovi pokazatelja produktivnosti, 
ampak jih je potrebno meriti tudi z zadovoljstvom zaposlenih, odsotnostjo in nihanjem 
(Montana, Charov 1993, 223-225). 
 
 Vodja, ki je usmerjen v delo, daje velik poudarek tehničnim merilom, natančni 
izvedbi določenih nalog in doseganju rezultatov, tudi na račun skrbi za ljudi, ki si je ne 
more vedno privoščiti. 
 
 Vodje, ki so usmerjeni v zaposlene, se zanimajo za njihove potrebe, njihovo osebno 
rast in dosežke. Zaposlene vzpodbujajo, vabijo jih k sodelovanju pri raznih odločitvah, 
ustvarjajo dobro vzdušje in skrbijo za zadovoljstvo med zaposlenimi. 
 
 B) Ohio State študije 
 Študije, opravljene v 50-ih letih, so iskale, kako naj se vede vodstvo s pomočjo 
raznih vprašalnikov. Na ta način sta se utrdili dve vrsti vedenja: 

 
- konsideracija (Consideration) – prikazuje način vodenja z medsebojnim 

spoštovanjem, zaupanjem in pomaganjem, participacijo ter komunikacijo v obe 
smeri; 

- inicirana struktura (Initiating structure) – prikazuje način vodenja, pri katerem 
vodja daje ukaze, komunikacije prihajajo pretežno od zgoraj navzdol, vodja sam 
načrtuje, organizira, razporeja naloge in način njihovega izvajanja. 

 
 Vodenje, ki je usmerjeno v medseboje odnose, pa poudarja položaj zaposlenih. 
Med vodjo in zaposlenimi poteka medsebojno sodelovanje, vodja skrbi za ugodne 
delovne pogoje., išče najustreznejšo pot, da bi zaposleni delali kar najlažje in bili s tem 
zadovoljni. Takšno vodenje temelji na pomoči zaposlenim tudi v osebnih težavah, 
prijaznost in dostopnost in enakovrednost vseh zaposlenih. 
 Vodenje, ki je usmerjeno v izvajanje nalog, je usmerjeno v organiziranje dela, 
aktivno načrtovanje in medsebojno uklajevanje nalog zaposlenih. Močno usmerjeni 
vodje v izvajanje nalog so ljudje, ki zaposlenim točno opredelijo naloge in od njih 
zahtevajo, da dosegajo določene nivoje dela in ravnajo po enotnih postopkih ter 
zahtevajo, da je delo opravljeno v določenem času. Tak vodja da vedeti zaposlenim, kaj 
od njih pričakuje. 
 
 Z razliko od Michingan študije ta teorija pravi, da se konsideracija in iniciranje 
strukture lahko izvede v različnih merah v enem vodju, zato ta dva načina nista 
izključljiva in nezdružljiva (Buble 1993, 328). 
 Raziskave so pokazale, da se niti eden od dveh načinov ni pokazal učinkovit v vseh 
situacijah. Različne kombinacije teh dveh načinov so pripeljale do uspešnega vodenja 
(Montana,Charov 1993, 224). 
 C) Managerska mreža 
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 To teorijo sta razvila Blake in Mouton (1964 in 1981) in predstavlja eno najbolj 
znanih in najpogosteje uporabljenih pristopov managementa z vidika načinov vodenja 
in njihove pomembnosti za uspešnost podjetja. 
 Model opisuje pet različnih načinov vodenja, in sicer glede na dve dimenziji: 
usmerjenost k ljudem in usmerjenost k nalogam, kot nekakšna zaključka modelov obeh 
Univerz (Kavčič 1991, 221). 
 Dva osnovna načina vodenja sta:  

 
- skrb za proizvodnjo, ki pomeni, da so stališča nadzornika v širokem smislu 

usmerjena h kvaliteti odločitev, politiki, proceduri in procesu, kreativnosti, 
učinkovitosti dela in obsegu proizvodnje.   

- skrb za ljudi, ki vključuje elemente, kot so: stopnja osebne predanosti za 
doseganje ciljev, spoštovanje delavcev, postavljanje odgovornosti na osnovi 
zaupanja in ne poslušnosti, zagotavljanje dobrih delovnih pogojev in 
vzdrževanju zadovoljujočih medsebojnih odnosov. 

 
 V mreži se deli pet osnovnih načinov vodenja: 

 
 1. Management lokalnega kluba -vzdušje 
 Tanačin vodenja postavlja človeške potrebe na prvo mesto. Izhaja iz  stališča, da če 
so ljudje zadovoljni, se bo proizvodnja sama po sebi odvijala brez stroge kontrole in 
usmerjanja. Vsi zaposleni se počutijo kot del velike družine. Ta način sloni na socialnih 
in postopno zanemarja ekonomske vidike poslovne aktivnosti podjetja; 
 
 2. Osiromašen management - nemoč
 Ta orientacija karakterizira nezainteresiranost managerja do ljudi in proizvodnje. 
Navdihi managementa so nizki, oni dajo malo in dobivajo malo. Aktivnosti so svobodne 
in na potrebi minimuma, kar se vse skupaj negativno odraža na motivaciji in interesu 
zaposlenih; 
 
 3.Management organizacijskega človeka – na sredini poti
 Ta način vodenja daje enakovredno pomembnost skrbi za ljudi in skrbi za 
proizvodnjo (uresničevanje nalog). Manager se pogosto nagiba k mišljenju večine in se 
v strahu pred možno kritiko izmika uporabi moči in avtoritete; 

 
 4.Avtoriteta-podrejeni - naloge
 Ta način vodenja je usmerjen pa skrb za proizvodnjo (maksimiziranje proizvodnje z 
uporabo moči in avtoritete). Ljudje se let sredstvo za uresničevanje zastavljenih nalog in 
morajo poslušati in se podrejati; 
 
 5.Timski management – timsko delo 
 Orientira se na smer ljudi in uspešno izvaja zadane naloge podjetja in uresničuje 
tehnično-ekonomske cilje in zadovoljstvo ljudi. Ta način vodenja karakterizira skupno 
spoštovanje in  zaupanje v odnosu management - zaposleni, doseganje visokih 
standardov za uresničitev nalog, kvaliteto in zadovoljstvo zaposlenih. 
  

 

 

 Slika 2.5  Model mrežnega vodenja 
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 Vir: Možina Stane et.al. 1994, 534. 

  
 Managerji so vdani ciljem podjetja in skupinam ki jih vodijo, vzpodbujajo razvoj in 
izpopolnjujejo ljudi, ki jih vodijo, rešujejo konflikte s potrpežljivostjo in razumevanjem. 
Zaposlene nagrajujejo za njihove zasluge in prispevke, ki jih vlagajo v skupne cilje. 
Sodelujejo pri reševanju problemov in s tem prinašajo kreativno mišljenje in povečanje 
produktivnosti. Management se realizira s pomočjo ciljev. Visoka motivacija in 
angažiranje ljudi pripelje do močnejšega, sposobnejšega in konkurentnega podjetja. 
 Ta način vodenja ima podobne principe kot Mcgregorjeva teorija Y, za katero so 
značilne katerizirajo: svobodne, dvosmerne komunikacije, skupno zaupanje, timsko 
delo, participacija in management s pomočjo ciljev. 
 
 Četudi je managerska mreža koristno sredstvo za identifikacijo in klasifikacijo 
načinov vodenja, je pogosto kritizirana. V tej nalogi bom opisala najpogostejše kritike 
te teorije: 
 

- managerska mreža ne prikazuje, zakaj nekateri managerji spadajo v en ali drugi 
del mreže. Da bi se to ugotovilo, je potrebno razjasniti temeljne vzroke kot so 
osebnostne lastnosti vodje, sposobnost in urjenje managerja, ter okolje v 
katerem se podjetje nahaja.... Dilema, ki se postavlja, je povezana s problemom 
fleksibilnosti in možnost adaptacije v odnosu z menjavo načina in menjavo 
situacije, tako da se dojame relativno omejeno možnost adaptacije in 
prizadevanje usklajevanja z menjavo situacije; 

- managerska mreža je kritizirana kot vse ostale bihevioralne teorije zaradi tega, 
ker opazuje vodenje samo z dveh dimenzij. Zaradi tega se pojavlja mišljenje, da 
managerska mreža daje poenostavljen in neskladen pristop vodenja. Neglede na 
to je managerska mreža najpogosteje uporabljen pristop vodenja 
(Montana,Charov 1993, 231-233). 
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 D) teorija 3-D 
 Teorija vodenja 3-D je plod raziskav W. Reddina, ki v svoji teoriji izhaja iz 
opredelitve učinkovitosti vodenja kot stopnje, s katero vodja dosega rezultate, ki jih od 
njega pričakujejo. Na osnovi usmerjenosti vodje k odnosom ali k nalogam je avtor 
opredelil štiri vrste vodij:  

 
- združevalnega; 
- zadržanega; 
- zavzetega; 
- in prizadevnega. 
 

 Vodje uporabljajo več načinov vodenja, zato je pomembno, da znajo v določeni 
situaciji izbrati najučinkovitejšega (Možina et al. 1994, 540). 
 
 Teorija 3-D je uvodoma nastala iz prehodno navedene managerske mreže  v tretji 
dimenziji (položaj in učinkovitost zraven skrbi za ljudi in skrbi za proizvodnjo). 
Na ta način se oblikuje mreža z osmimi različnimi načini vodenja. V centralni mreži 
obstajata dve dimenziji: 

 
- usmerjenost na naloge; 
- usmerjenost k odnosom.  
 

 Slika 2.6  Reddinova teorija 3D 

  Usmerjenost k nalogam 
  NIZKA VISOKA 

 
Usmerjenost   
         k           
odnosom do 

 
VISOKA

 
ZAVZETI 

 

 
ZDRUŽEVALNI

 sodelavcev 
 

 
NIZKA 

 
ZADRŽANI 

 
PRIZADEVNI 

 
 
Vir: Možina Stane et.al 1994, 541 vzeto po W. J .Reddin: Management Effectiveness,New       
York 1970, 12. 

  
 To pomeni, da ima vodja, ki je usmerjen visoko na ljudi, in nizko na naloge  
osnovni način, da je usmerjen k odnosom. Vsak osnovni način ima dve možnosti glede 
na to ali je situacija, v kateri se vodja znajde, primerna ali ne. Vkolikor je situacija 
primerna, ji odgovarjajo uspešnejši načini vodenja (npr.način razvijača), če pa ni 
primerna, ji odgovarjajo manj uspešni načini vodenja (npr.odgovarja jim način 
misionarja). 
 Teh osem načinov vodenja predstavlja osnovni način vodenja, če so bolj ali manj 
učinkoviti. S pomočjo tretje dimenzije učinkovitosti se nahajajo razporejeni okoli štirih 
osnovnih načinom, tako da so štirje osnovni načini v sredini, štirje manj učinkoviti  
spredaj in štirje učinkovitejši se nahajajo v ozadju (Reddin 1970, 13-14). 
 Za razliko od managerske mreže, ki karakterizira samo en uspešen način vodenja, 
ta teorija karakterizira štiri uspešne načine vodenja. 
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 E)Harvard študije 
 S proučevanjem obnašanja v mali skupini prepoznamo dve vrsti vodje:  

 
- vodja za naloge, ki je usmerjen na strukturne aktivnosti in  
- socioemocionalni vodja, ki skrbi za potrebe zaposlenih.  

 Ta teorija je podobna Ohio študijam, s tem da izključuje združitev teh dveh tipov 
vodenja, medtem ko Ohio študije podpirajo njihovo združitev. 
 
 Vsem teorijam, ki temeljijo na osnovi obnašanja vodij, je skupno, da svojih 
opredeljenih situacijskih faktorjev niso podkrepile z dokazi o pozitivnem vplivu na 
produktivnost, učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih. Upoštevale niso niti situacijskih 
faktorjev, katerim se morajo uspešni vodje sproti prilagajati, če želijo postati uspešni. 
Ne glede na pomankljivosti so modeli na osnovi obnašanja vodij znatno doprinesli k 
razvoju celostne teorije o vodenju. 

2.3 Kontingentna ali situacijska teorija vodenja 
 Iskanje najboljše kombinacije osebnih začilnosti vodje in njegovega vedenja še 
vedno niso toliko jasne, da bi si odgovorili, kako do učinkovitosti v kombinaciji z 
načinom vodenja in dano okoliščino. Zato so se raziskave usmerile na situacijske 
teorije.  
 
 Slika 2.7  Situacijski dejavniki, ki vplivajo na uspešno vodenje 

 

 
 

 Vir: Možina Stane et.al. 1994, 535. 
 
 Situacijske teorije vodenja poudarjajo, da mora za učinkovito izbiro načina vodenja 
vodja  spoznati najprej svojo osebnost in obnašanje, šele nato pa spoznati in razumeti 
obnašanje zaposlenih in oceniti situacijo. Učinkovit način vodenja se v eni organizaciji 
izkaže za popolnoma neučinkovitega, v drugi pa za učinkovitega. Osnovni model te 

17 



 

teorije je spoznanje, da je uspešen le tisti vodja, ki je dovolj fleksibilen, ima sposobnost 
prilagajanja med zaposlenimi in okoliščinami. 
 Kontingenčna teorija vodenja je v osnovi situacijska teorija, ki v različnih 
kontingenčnih modelih skuša opredeliti obnašanje vodje, in sicer z lastnimi kritičnimi 
situacijskimi faktorji, ki vplivajo na učinkovitost vodenja, kot so kvaliteta odnosov med 
vodjo in zaposlenimi, osebnostne značilnosti vodij, moč vodje, dostopnost informacij, 
pripravljenost zaposlenih, da sprejemajo odločitve vodje... 
 Bistvo kontingenčne ali situacijske teorije je, da  je uspešno vodenje rezultat 
prizadevanja vodje, njegovih zasledovalcev in situacije, v kateri se nahaja (razlaga 
uspešnega managerja v kontekstu širše delovne situacije). Odgovora na vprašanje, kateri 
način vodenja je najboljši, ne moremo napovedati vnaprej, ker je vodenje odvisno od 
konkretne situacije, v kateri se določeno vodenje odvija.  

  
 Naslednje teorije, ki jih bom obdelala v tem delu, so: 

 
1) Fiedlerjev kontingenčni model vodenja;  
2) Housejev model poti in ciljev; 
3) Handyjeva teorija »najboljša je usklajenost«; 
4) Hersejev in Blanchardov model; 
5) Vroom/Yettonov participativni model vodenja. 

2.3.1  Fiedlerjev kontingenčni model vodenja 
 V tej teoriji načinov vodenja razlikujemo dve osnovni variabli: različne motivacije 
in orientiranost managerja na eni strani in ugodne situacije na drugi strani.Teorija Freda 
Fiedlerja (Robbins 1996, 421) opredeljuje uspešno vodenje kot princip, ki najbolje 
usklajuje načina vodenja zaposlenih s trenutno situacijo. 

 
  Prva variabla, ki se nanaša na različne motivacije in orientacije managerja 
razlikuje dva načina vodenja, ki sta odvisna od različnih motivacij in orientacij 
managerja. 

- Prvi način je orientiran na naloge, ko vodja s pomočjo sredstev in pravil podjetja 
skrbi predvsem za uspešno uresničitev nalog. Ta način vodenja je podoben 
avtokratskemu načinu. 

- Drugi način vodenja pa je usmerjen na socialne odnose v podjetju, ko se vodja 
trudi, da bi bila uresničena naloga podjetja. Ta način je podoben demkratskemu 
participativnemu vodenju. 

 Druga pomembna variabla je ugodnost situacije (pogoj v podjetju, ki določa 
stopnjo kontrole in vpliva nad skupino). 

 
 ˝Na osnovi svojih študij Fiedler opisuje tri kritične dimenzije situacijskega vodenja, 
ki olajšujejo določanje najuspešnejšega cilja: 

 
- pozicija moči: to je stopnja, do katere moč pozicije z razliko od ostalih izvorov 

moči, kot so osebnost ali strokovnost, omogoča vodji, da pridobi člane skupine 
na svojo stran. V poziciji managerja se ta moč izvaja iz organizacijske avtoritete. 
Kot poudarja Fiedler; si vodja z jasno in visoko pozicijo moči lahko zagotovi, da 
mu zaposleni sledijo, kot pa če take moči nima;  
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- struktura naloge: Fiedler je s to dimenzijo poimenoval stopnjo, do katere je 
lahko naloga jasno definirana, in stopnjo, do katere se lahko smatra ljudi 
odgovorne za uresničitev te naloge. Takrat ko so naloge jasne, lažje 
kontroliramo ustvarjeno kvaliteto, pri čemer se člani skupine držijo določenih 
odgovornosti za kvaliteto; 

- odnosi vodje in članov skupine: Fiedler meni, da je ta dimenzija najpomebnejša,  
ker  sta lahko pozicija moči in struktura nalog v veliki meri pod kontrolo 
podjetja. Ta dimenzija se nanaša na stopnjo do katere člani skupine simpatizirajo 
vodjo in mu verjamejo, in stopnjo, do katere so mu pripravljeni slediti¨ 
(Koontz,Weihrich 1994, 504). 

 
 Slika 2.8  Fiedlerjev kontingenčni model 
 

 
 
Vir: Možina Stane et.al.1994, 537. 

 
 S to raziskavo je Fiedler pokazal, da je način, orientiran na naloge, uspešen v 
izjemno ugodnih situacijah (ko ima vodja veliko formalno moč, jasno strukturo nalog in 
dobre odnose z člani skupine) in izjemno neugodnih situacijah (ko ima vodja malo 
formalne moči, nejasne strukture nalog in slabe odnose s člani skupine). 
 Ko je način vodenja določen individualno se delovanje uspešnosti na vodenje 
izvaja izključno z menjanjem situacije. S tem podjetje poveča svojo lastno uspešnost na 
način, da se delo organizira tako, da odgovarja managerju in s tem se poveča ugodnost 
situacije. Smeri takega delovanja so lahko: 

 
- skladnost in boljše strukturiranje nalog; 
- povečanje formalne moči s pomočjo širjenja pooblastil; 
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- merjenje strukture skupine. 
 

 Izboljšanje uspešnosti vodenja lahko dosežemo s premeščanjem managerja z enega 
delovnega mesta na drugo. Ta dela morajo biti približno podobna njegovemu načinu, 
izobrazbi in izvrševanju dela. 
 Menjava situacije je pogosto bolj učinkovita kot vodjino prilagajanje situaciji in 
menjavi lastnega načina vodenja. 
  
 Ena od najpogostejših kritik te teorije je poenostavljanje in reduciranje situacijskih 
variabel samo na naloge, odnose vodje in skupine. Druga kritika je vezana na metode in 
instrumente utrjevanja načinov vodenja. 
 Ne glede na dejstvo, da so modelu dokazane določene pomankljivosti (zlasti glede 
opredelitve situacijskih variabel in njihovega merjenja), je njegov doprinos k osnovnim 
principom vodenja velik. Model ne daje končnega in edinega odgovora o najboljšem 
načinu vodenja, ampak zgolj navaja k preučevanju stanja v organizaciji. 

2.3.2 Housejev model  poti in ciljev 
 Model poti in ciljev sodi med boljše modele vodenja. Zasnovan je na temelju 
osnovnih elementov raziskave univerze Ohio State ter elementov in osnov teorije 
pričakovanj kot vzvoda motivacije zaposlenih (Moorhead,Griffin 1996, 265). 
 House je razvil model, ki prikazuje, da uspešni vodja razpozna poti, po katerih 
lahko podrejeni dosežejo visoko zadovoljstvo kot tudi izvedbe. Vodja to doseže na 
način, da jasno določi nalogo, zmanjša ovire pri svojem delu in povečuje možnost 
zadovoljstva z nalogami.  
 Vloga vodje je usmerjena na motiviranje in pomoč podrejenim. To lahko deseže: 

 
- pojasnjevanjem, da podrejeni dojemajo, kakšni so cilji dela;  
- povezovanjem pomena nagrad z doseganjem cilje; 
- pojasnjevanjem, kako se cilji in želje po nagradi lahko uresničijo. 
 

 Način vodenja je zato določen z dvema variablama: z lastnostmi zaposlenih in 
značilnost dela (zunanji faktorji, zapletenost dela, formalna organizacijska struktura...). 
 
 Ta model razlikuje štiri načine vodenja (Koontz,Weichrich 1994, 507): 

 
- podpirajoče vodenje (suportivni način): upošteva potrebe podrejenih, izkazuje 

skrb za njihovo dobro in ustvarja ugodno organizacijsko klimo. Ima največji 
vpliv na delo podrejenih, ko so sfrustrirani in nezadovoljni; 

- participativno vodenje dopušča podrejenim, da vplivajo na odločitve nadrejenih, 
kar lahko da kot rezultat povečano motivacijo; 

- instrumentalno vodenje (direktivni način) da podrejenim priložnost specifične 
smeri in pojasnjevanj, kaj se od njih pričakuje. To vključuje aspekte planiranja, 
organiziranja, koordiniranja in kontrole s strani vodje; 

- vodenje, orientirano na dosežke vključuje postavljanje izzvanih ciljev, iskanje 
boljših rezultatov in avtoriteto zaupanja, da bodo podrejeni ustvarili visoko 
postavljene cilje. 

 

 Slika 2.9  Housejev model poti in ciljev 
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 Vir: Možina Stane et.al 1994, 542. 
  

 Direktivni način je orientiran na proizvodnjo, suportni pa je na ljudi. Od lastnosti 
zaposlenih in lastnosti nalog je odvisno, kateri način vodenja bo najbolj učinkovit. 
 Kar se tiče lastnosti nalog obstajajo mnenja, da so načinini od tega, ali je naloga 
strukturirana ali ne. Če je naloga strukturirana (rutinsko in enostavno), se bo direktivni 
način pokazal nepotreben, ker pripelje do nezadovoljstva pri zaposlenih, imel pa bo 
pozitiven učinek na podjetje. Nasprotje tega je suportivno vodenje, ki bo vpliv na  
povečanje zadovoljstva zaposlenih kljub neustreznim nalogam. 
 Če je naloga nestrukturirana (nerutinska in zapletena) je direktivno vodenje  
primerljivo z ostalimi načini vodenja z obzirom, da podrejeni cenijo vodjo, ki jim 
razjasnjuje poti do cilja. 
 Ta model ne zahteva najučinkovitejšega načina vodenja, ampak zahteva variable od 
1katerih je odvisna uspešnosti danega načina vodenja (Montana,Charnov 1993, 229-
230). 

 
 Teorija zaključuje, da je uspešno tisto obnašanje vodje, ki je usklajeno z zunanjimi 
faktorji in vzpodbujeno z ugodnimi lastnostmi zaposlenih. 

2.3.3 Handyjeva teorija  
 Ta model združuje pristope in spoznava različne pristope, zato se ga smatra kot 
najširšega in najbolj izdelanega v kontingenčnih teorijah vodenja. 
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 Osnovna predpostavka, iz katere izhaja je, da je za uspešnega  managerja in za  
enak način vodenja nujno potrebna maksimalna usklajenost. Ta predpostavka ima štiri 
faktorje: 

 
- vodja: način vodenja in njegova sposobnost; 
- podrejenost članov: njihova prednost je naravnana na pogled vodenja in druge 

okoliščine; 
- naloga: vrste dela, cilji in tehnologije; 
- okoliščine: vplivajo na način, kako se predhodno navedeni trije faktorji 

medsebojno usklajujejo, in vključujejo pogoje, v katerih dela manager, 
pomembnost naloge, osebnost skupine.... 

 
 Naloga managerja je, da uskladi navedene faktorje in določi način lastnega 
obnašanja, primernega situaciji, da bi našel optimalen način vodenja.Usklajenost 
vodenja varira med dvema skrajnostma, ki sta čvrsti (strukturirani) z ene in fleksibilni 
(način vodenja -dajanja podpore) z druge strani.Ta dva načina vodenja sta avtokratski in 
demokratski način vodenja. 
 
 Glede na to, da obstaja mnogo faktorjev procesa vodenja, je sistem zelo zapleten. 
Zelo težko je doseči popolno usklajeno situacijo. Vodja lahko objektivno preceni 
situacijo in menja lastni način. Razmišljanja o usklajevanju načina in situacije z 
menjavo situacije postajajo v sodobnem svetu vse bolj aktualna, zato se uspešnost 
ocenjune kot multidimenzionalna variabla, ki  s performanco vključuje tudi 
zadovoljstvo zaposlenih (Montana, Charnov 1993, 249-250). 

2.3.4 Herseyev in Blanchardov situacijski model vodenja 
 Avtorja modela Paul Hersey in Ken Bladchard pravita, da je uspešno vodenje tisto 
vodenje, ki je grajeno na pravi izbiri načina vodenja, ki pa je odvisen od stopnje zrelosti 
članov in njihove pripravljenosti za sleditev vodji (Dubrin 1990, 320). 
 Avtorja poudarjata tudi pomen zaposlenih, ki lahko zavrnejo ali pa sprejmejo 
vodjo, neglede na to, kaj stori. Avtorja opredelita pripravljenost sprejemanja kot 
pomembno komponento modela; kot mejo, do katere so zaposleni pripravljeni opraviti 
določene naloge. Navajata tudi, da se je vodja sposoben prilagajati spremembam 
okoliščin. 

 
 Takšno situacijsko vodenje se gradi na dveh dimenzijah vodenja, na usmerjenosti v 
naloge ali v odnose. To se kaže v štirih vedenjskih vzorcih vodij: 

 
- direktivni način: gre za visoko usmerjenost k nalogam in nizko k medsebojnim 

odnosom, tukaj vodja daje jasna navodila za delo; 
- mentorstvo: gre za visoko usmerjenost k nalogam in tudi medsebojnim odnosom 

(vodja popušča pri samostojnem delu in pogosto tudi svetuje in pomaga); 
- sodelovalni način vodenja: gre za nizko stopnjo usmerjenosti k nalogam in 

visoko stopnjo usmerjenosti k medsebojnim odnosom (vodja in zaposleni 
sodelujejo pri odločanju in vodja pomaga svojim zaposlenim pri reševanju 
problemov s svojim znanjem  in sposobnostmi); 

- vodenje s pooblastili: gre za nizko stopnjo usmerjenosti k nalogam in nizko k 
medsebojnim odnosom (vodja zaposlenim prepušča samostojno odločanje o tem 
kdaj in kako bodo opravili svoje delo, seveda če jim zaupa). 
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 Slika 2.10 Herseyev in Blanchardov situacijski model vodenja 

  
  

Vir: Možina Stane et. al. 1994, 539 vzeto po P.Hersey in K.Blanchard: Management in 
Organizational Behevior, Englewood Cliffs, New Yeresy, 1988, 188. 
 
Model Paula Herseya in Kena Blancharda je bil sprejet kot model za usposabljanje 

managerjev. Strokovnjaki pa so opozorili na nekatere omejitve,  kot na primer, če se 
vodja znajde v novi situaciji in mora izbrati nov način vodenja. Model zanemarja 
določene dejavnike, kot so osebnostne lastnosti in vir moči. 

2.3.5  Vroom-Yettonov participativni model vodenja 
 Ta način povezuje način odločanja s situacijsko variablo. Kot normativ daje 
navodila o tem, na kakšen način sprejemati odločitve v določenih situacijah. Temelji na 
predpostavki, da so managerske odločitve pod vplivom problema narave, ki ga je 
potrebno rešiti z razpoložljivimi informacijami in nivoji participacije podrejenih v 
reševanju te situacije (Buble 1993, 335). 
 Uspešnost managerja je odvisna predvsem od tega, ali on prinaša odločitve in če pri 
odločanju sodelujejo prave osebe za to. 
 Model definira pet načinov vodenja in dodatne situacijske variable, kot so 
pomembnost kvalitete(PK), pristanek članov(PČ), informiranost vodje(IV), 
sestavljenost problema(SP), verjetnost pristanka(VP), skladnost ciljev(SC), možnost 
konflikta(MK) ter informiranost timaIT) (Moorhead,Griffin 1992, 268). 
 
 Model predvideva, da je vsak način vodenja v določeni situaciji izvedljiv. Osnovni 
načini vodenja so v tem primeru (Moorhead, Griffin 1992, 368): 
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- avtokratičen I, kjer vodja odloča sam, uporablja informacije ki so na razpolago v 
določenem trenutku;  

- avtokratični II, kjer vodja pridobi potrebne informacije od zaposlenih in se 
posvetuje s člani tima, vendar se odloči sam; 

- konsultativni I, kjer vodja pridobiva ideje in mnenja od posameznikov, preceni 
njihovo mnenje, vendar se na koncu odloči sam; 

- konsultativni II, kjer vodja deli problem z zaposlenimi kot skupino, kjer o 
situaciji razpravljajo, vendar se na koncu odloči sam; 

- timski pa je tisti stil, kjer vodja in zaposleni skupaj iščejo alternative in o njih 
sporazumno odločajo. 

 
Avtorja pravita, da je učinkovitost odločanja odvisna od kakovosti odločitve in 

sprejemljivosti odločitve pri članih tima. Pomembno je, da vodja prouči situacijo s 
petimi načini odločanja in se na podlagi odgovorov odloči, kako bo postopek izpeljal do 
konca. Ta model je potrdil dejstvo, da je potrebno raziskave o vodenju preusmeriti z 
vodij na proučevanje različnih situacij, ki se jim morajo uspešni vodje prilagajati. 

 
 Slika 2.11 Vroom-Yettonov participativni model vodenja 
 

Vir: Možina Stane et.al. 1994, 545, vzeto po V.H.Vroom and A.G.Jago: The Leadership, 
Englewood Cliffs, N.J.1988, 89. 

2.4 Karizmatična teorija 
 Karizma je grška beseda, ki pomeni »darilo«. Označuje posebno moč, ki je ni 
mogoče logično opredeliti. Karizma označuje dominantno osebo, prepričljivega 
govornika. Ta lahko prepriča sogovornika o pomenu sporočila. Takšen vodja ima vizijo 
in je pripravljen tvegati, da doseže vizijo, je zelo občutljiv na pritiske okolice in potrebe 
podrejenih. Razkazuje takšno vedenje, ki ni vsakdanje. 
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 Karizmatični voditelji so v okolju zlahka prepoznavni, saj imajo neke vrste 
magnetno privlačnost, s katero dajejo ljudem občutek lastne moči, ki jih spodbuja k 
delu (s tem so tudi sami polni moči in potencialov). Karizmatičen vodja je v svojem 
okolju dominanten. Karizmatiki imajo v sebi določene značilnosti, s katerimi se 
razlikujejo od ostalih ljudi. Osebne razločevalne značilnosti so: 

 
- optimizem – karizmatiku je življenje lepo in polno izzivov. Vso to svojo srečo 

izraža z lepim vedenjem. Zaradi svoje samozavesti, aktivnosti in usmerjenosti v 
prihodnost mu problemi niso ovira in se ne vda. Karizmatik odraža optimizem v 
sebi, vodenju in cilju; 

- strastna predanost – karizmatik je strastno predan svojim zadevam, s katerimi se 
ukvarja. S predanostjo, energijo, ljubeznijo do dela navdihuje in motivira tudi 
ostale ljudi okoli sebe, jih prepričuje, da je na svetu vse mogoče. S svojim 
obnašanjem ljudem daje trdnost, da se ne vdajo v težkih trenutkih, ampak  
sledijo svojim sanjam; 

- čustveno izražanje – karizmatik specifično komunicira z drugimi ljudmi. 
Karizmatična komunikacija temelji na celotni psihologiji in nevrologiji 
človeškega telesa in procesu govorice telesa; 

- osebna skladnost – s to značilnostjo karizmatični vodja resnično čuti, kaj 
govorijo njegove besede. Vodja v tem primeru prevzame tisto informacijo, o 
kateri govori in ji mora verjeti. Prvi predpogoj za oblikovanje osebne skladnosti 
je osredotočenost vodje na določen cilj, ki mu je strastno predan (ga vznemirja 
in usmerja). S tem vodenjem si karizmatik zagotavlja, da mu ljudje verjamejo in 
ga spoštujejo (Bass 1985, 57). 

 
 Ljudje, ki delajo s takšnim vodjo (karizmatikom), so motivirani in s tem se še 
dodatno trudijo pri delu, saj imajo svojega vodjo radi in ga spoštujejo. To vodenje je 
najbolj učinkovito v stresnih situacijah in negotovostih. Vodja mora biti občutljiv za 
potrebe zaposlenih. 

2.4.1  Razvoj karizmatične teorije 
 Razvoj karizmatične teorije se je začel že na prehodu v 20. stoletje s sociologom 
Maxom Weberjem, ki je v družbi opredelil tri vrste avtoritete: tradicionalno, racionalno-
pravno in karizmatično- ta po njegovem mnenju temelji na posebni čistosti, vzornem 
značaju posameznika, junaštvu posameznika, ki je drugačen od ostalih ljudi, prišteva se 
pa med tiste, ki so zelo pomembni, božjega ali zglednega izvora in na osnovi katerih se 
zadevni posameznik upošteva kot vodja (Bryman 1992., 24). 
 
 Podrejeni so lahko motivirani s karizmatičnim vodjem s štirimi mehanizmi: 

 
- spreminjanje percepcije podrejenega: spreminjanje narave samega dela s 

pomočjo vizije, moralno korektno ali celo herojsko. Vizija se gradi na številne 
načine, zgrajena pa je takrat,  ko vodja podrejene vzpodbudi in postane vizija 
realna za organizacijo; 

- prodajanje prijetne vizije prihodnosti, ki poveličuje cilj organizacije; 
- izgrajevanje močne kolektivne identitete med zaposlenimi; 
- povečanje individualne in kolektivne samoučinkovitosti. 

 Poleg inspiracije, visoko postavljenih pričakovanj, osmišljanja dela... je vizija 
najmočnejše orodje karizmatika. 
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2.4.2  Congojev model 
 Congerjev model karizmatičnega vodenja sta izgradila Jay Conger in Rabindra 
Kanungu na osnovi ideje, da karizmatično vodenje temelji na percepciji podrejenih o 
obnašanju vodje. Tako vodenje vpliva na vrednote zaposlenih in tudi na njihovo 
vedenje v organizaciji. Ta teorija temelji na obnašanju vodje, ki ga avtorja proučujeta in 
analizirata v obliki formalnega modela. 
 S svojo teorijo sta avtorja želela izpostaviti ključne in razločevalne vedenjske 
vzorce karizmatikov, ki se v praksi med seboj razlikujejo. Obnašanje vodij sta vzorčno 
izpeljala na podlagi opredelitve vodenja kot procesa, ki prikazuje poti članov 
organizacije iz sedanjega stanja v bodoče stanje, kar predstavlja doseganje želenih 
dolgoročnih ciljev.  
   
 Slika 2.12 Faze v karizmatičnem vodenju 

 
       Vir: Conger, Kanungu 1998, 50. 
 
 Faze v karizmatičnem vodenju: kot prvo mora vodja oceniti trenutno stanje. Vse  
pomankljivosti in možnosti, ki bi jih lahko še izkoristil, so tiste, ki vodijo do opredelitve 
bodočih ciljev (so realni, upoštevajo sredstva in omejitve). Vodja mora upoštevati tudi 
zmožnosti, potrebe in kar je napomembnejše, zadovoljstvo zaposlenih. V drugi fazi se 
postavijo dejanski cilji. V tretji fazi pa vodja opredeli, kako se bodo ti cilji dosegali. V 
realnosti faze niso tako označene, saj se podjetja soočajo z raznimi spremembami v 
okolju in se mora tem spremembam prilagajati tudi vodja. Model je enostaven in nudi 
zadostno mero za definiranje vedenjske značilnosti karizmatičnih vodij, seveda v 
primerjavi z nekarizmatičnimi. 
 V prvi fazi se karizmatičnost opredeljuje glede na omejitve, ki izhajajo iz okolja, 
sposobnost iskanja možnosti, slabo izkoriščenih priložnosti, občutljivosti na 
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sposobnosti in potrebe zaposlenih. V drugi fazi se karizmatičnost prepozna po viziji 
vodje po njegovih managerskih sposobnostih. V tretji fazi pa se karizmatičnost pokaže 
v uporabi inovacij, neobičajnih sredstev za uresničevanje ciljev in osebni moči za 
vplivanje na zaposlene. 

 
 Raziskave, ki so jih opravili za Conger-Kanungerjev model, potrjujejo ustreznost 
inštrumenta za merjenje karizme. Ta petstopenjski model odraža obnašanje vodij po 
posameznih fazah. Stopnje: 

 
- strateška vizija in artikulacija; 
- osebno tveganje; 
- občutljivost na okolje 
- občutljivost za potrebe zaposlenih; 
- neobičajno obnašanje; 

 Na podlagi raziskav sta avtorja ugotovila, da je ta model in opredelitev vodenja  
nadgradnja modela Maxa Weberja, ki opredeljuje karizmatično vodenje. 

2.5 Transakcijska teorija 
 Ta teorija je podobna klasičnemu odnosu med voljo – nadrejenim. Poslovanje 
poteka tako, da zaposleni dobivajo plačilo za opravljeno delo. 
 Vodja definira cilje, določi, kako morajo zaposleni doseči te cilje, komunicira s 
podrejenimi in jih nagrajuje če dosežejo cilje. Odnos med zaposlenim in vodjo se odvija 
po principu »nagrada za ustvarjeno«. 
 Transakcijsko vodenje je dogovarjanje med vodjo in zaposlenimi o kadrovskih, 
materialnih, socialnih in drugih ugodnostih, ki jih delavec lahko uživa (Možina et.al 
1994, 548). 

2.5.1  Transakcijski model vodenja 
Model transakcijskega vodenja prikazuje zaposlenega, v kolikšni meri se bo njegov trud 
odražal v želenem plačilu. Napor zaposlenega je odvisen od zaupanja ali osebnega 
pričakovanja (za opravljeno delo bo dobil plačilo, ki ga bo dosegel z delom) in od višine 
rezultata (plačilo po želeni višini). V modelu je jasno razvidno, da morajo transakcijski 
vodje zaposlene ocenjevati, prepoznavati, saj zaposleni želijo določena plačila za delo. 
S tem zaposleni vlagajo trud, so motivirani in vestno opravljajo svoje delo. Pomembno 
je tudi dejstvo, da vodje zadovoljujejo potrebe zaposlenih v primerih, ko zaposleni 
dosežejo dogovorjene standarde.  
 Slika 2.13 Transakcijsko vodenje in napor podrejenega 
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Vir: Bass 1985, 12. 

2.5.2 Pogojno nagrajevanje 
 V primeru, ko vodja uporablja to nagrajevanje pravimo, da je z zaposlenimi 
prijatelj, se z njimi sporazumeva o delovnih procesih, da si s tem zaslužijo nagrado za 
opravljeno delo in s katerimi deli se bodo izognili kazni, ki se izraža v popravah, o 
prejemanju opominov, umikov iz funkcije procesa... 
 Takšno pogojno nagrajevanje pripisujemo vodjem, ki skrbijo za učinkovito delo in 
proces. 
 Pogojno nagrajevanje ne sme biti samo transakcijska povezava med vodjo in 
zaposlenimi, ampak mora biti prisoten tudi oseben odnos med obema stranema. Vsak 
cikel transakcijskega procesa od začetka, ko točno določimo cilj, do opredelitve dejanj 
za uresničitev tega cilja preko izvajanja nalog, da dosežemo končne nagrade, pomeni 
prevzemanje zelo visoke odgovornosti s strani zaposlenega, ki skrbi za lastna dela. 
Nagrade ali kazni za opravljeno delo morajo biti sprotne, sicer nimajo učinka na 
učinkovitost dela (Montana,Charov 1993, 125). 

2.5.3  Vodenje z izjemami 
 V primeru, ko vodja uporablja takšno vodenje, se ne vmešava v delo zaposlenih. 
Vmeša se le, če je potrebno (če gre kaj narobe, ponavadi takrat, ko zaposleni ne 
dosegajo ciljev). 
 V proces dela ne posega dokler stvari potekajo po zastavljenih ciljih, poseže pa, ko 
želi kaj spremeniti.  
 Vodje se v nestabilnem okolju nimajo časa ukvarjati z nagradami, saj se 
obremenjujejo z nejasnimi cilji in nestabilnim okoljem, v katerem poslujejo. Nekateri 
avtorji iščejo vzroke za to in pravijo, da je ravno nestabilno okolje lahko razlog, da 
vodje svojo pozornost usmerjajo drugam in zato ne dosegajo določenih standardov. 
 Zato sta se razvila dva modela:  
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- aktivni: ko vodja išče, kako bi čim bolje posloval, išče nove postopke, pravila in 

se odzove takrat, ko delo ne da zadostnega učinka in pričakovanj; 
- pasivni: v tem primeru se vodja vmeša le takrat, ko zaposleni niso sledili in 

prizadevno opravili zadane naloge (Crosby 1997, 81). 

2.6 Transformacijska teorija 
 Podrejeni ustvarjajo veliko več, od pričakovanega. Običajno se opisujejo kot 
»karizmatični« ali »inspirativni« načina vodenja. 
 Ključni element  za razumevanje transformacijskega procesa je karizmatično 
vodenje. Zaposleni gradijo zaupanje in željo po identifikaciji, zato moč in vpliv 
karizmatičnega vodje pomaga transformacijskemu vodji, da to doseže. Pomembni 
elementi transformacijskega vodenja so poleg karizme še inspiracija zaposlenih (vodja 
izraža zaposlenim namene na enostaven način), intelektualna stimulacija (ta razvija 
racionalnost, sistematičnost pri reševanju problemov, inteligentnost) in upoštevanje 
posameznika (vodja se osebno iskaže za posameznika in ga obravnava kot 
posameznika). 

Transformacijsko vodenje se je pojavilo kot nasprotje transakcijskemu vodenju, ki 
ga je kot prvi opredelil Burns (Bryman 1992, 95). V nasprotju s transakcijsko teorijo, ki 
temelji na plačilu za dobro opravljeno delo, transformacijski vodja išče vzvode za 
motivacijo zaposlenih v njihovih potrebah po samopotrjevanju. 
 Politolog Jamens McGregor je prvi omenil transformacijsko vodenje, predstavljeno 
kot nasprotje transakcijskemu vodenju. Slednje temelji na razmeru vodja-zaposleni, ki v 
zameno za svoje delo prejme plačilo. Transformacijsko vodenje pa je Burns označil kot 
vodenje, da se zaposleni motivirajo med seboj z namenom, da dosežejo več. Burns 
transformacijsko vodjo označuje kot vodjo, ki ne vidi zaposlene kot ljudi, ki 
zadovoljujejo svoje potrebe, ampak jih obravnava kot celovite osebnosti, ki imajo poleg 
primarnih potreb še druge določene potrebe. S tem vodje in zaposleni dosegajo 
zastavljene cilje in pričakovanja, s katerimi se identificirajo (Bryman 1992, 95). 

Peters in Werman sta v letu 1992 ugotovila, da so uspešna podjetja tista, ki gradijo 
močno in povezano kulturo. To predstavlja ključni element za razvoj organizacije 
(Bryman 1992, 97). 
 Peters in Austin sta vizijo opredelila kot ključno za določanje poti razvoja (Bryman 
1992, 97). 

2.6.1 Bassova transformacijska teorija 
 Najobsežnejšo transformacijsko raziskavo vodenja pa je izdelal Bass. Bassova 
transformacijska teorija pravi, da je transformacijski vodja tisti vodja, ki motivira, da 
zaposleni naredijo več od pričakovanega in zastavljenega. Vprašanje je v tem, koliko 
sposobni narediti od pričakovanega. Vse to je odvisno od stopnje zaupanja, ki ga ima 
človek, in s katerimi dosega želene rezultate. 
 Vodja lahko transformacijo dosega na naslednje načine: 

 
- poveča stopnjo zavesti o pomenu in vrednosti rezultata in način za doseganje 

tega rezultata; 
- ljudi pripravi do tega, da presežejo lastne interese (v dobro skupine, organizacije 

ali širše skupnosti); 
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- s spreminjanjem stopnje potreb na Maslovi lestvici ali širjenju portfolio potreb 
in želja drugih ljudi (Bass 1985, 20). 

 
 Za razliko med Burnsom, ki vidi transakcijsko in transformacijsko vodenje kot 
izključujoči vodenji med seboj, pa Bass opredeljuje, da je lahko vodja hkrati 
transakcijski in transformacijski (v praksi vodje to tudi dejansko počnejo). 
 Tranformacijskega vodenja se poslužujejo zgolj ljudje s specifičnimi sposobnosti, 
saj to vodenje gradi zaupanje, zvišuje zavest in vse to vodja prenaša na sodelavce, 
podrejene, stranke in druge ljudi. Vodja brez vizije, zaupanja, moči se ne more boriti za 
dane naloge, principe, odločitve, kaj je prav in kaj ne. 

2.6.2  Transformacijski model vodenja  
 Bass je ta model razložil tako: za začetno točko modela je določil trenutno stopnjo 
napora, ki temelji na stopnji zaupanja, ki si ga je vodja pridobil od podrejenih in s tem 
ustvaril željo po določenih rezultatih. V primeru transkacijskega vodenja vodja 
povečuje stopnjo zaupanja s pojasnjevanjem (kolikšno delo je potrebno in kako se bo 
zadovoljevalo potrebe). Transformacijski vodja pa se rezlikuje od transakcijskega v 
vzbujanju dodatnega napora (še več ustvarja, zaupa, povišuje rezultate podrejenih). Vse 
to lahko dosežemo, če razvijamo potrebe podrejenih, s poudarjanjem višjih interesov...). 
  
 Slika 2.14 Transformacijsko vodenje in dodaten napor podrejenega 

 
    Vir: Bass 1985, 23. 
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 Sedanje stanje pričakovanega napora podrejenega temelji na tem, kar je dosegel že 
transakcijski vodja. Napor transakcijskega vodje je nagrajen s transformacijskim 
procesom, kjer je stopnja rezultatov podrejenih povišana z razširjanjem portfolia 
njihovih potreb in vplivanjem na podrejene (da prekoračijo lastne interese z doseganjem 
višjih ciljev...). Uspeh podrejenih je odvisen od vodje, kako si ustvari zaupanje in 
organizacijsko kulturo ( temeljne vrednote, tehnične, finančne, humanistične zadeve ter 
osnovna filozofija), ki daje občutek skupnosti, zvestobe, sožitja, pripadnosti,sreče. 
 
 Transformacijski vodja nenehno spreminja obstoječe stanje in s temi spreminjanji 
vpliva tudi na prenovo organizacijske kulture.  

2.6.3  Elementi transformacijskega vodenja 
 Traansformacijski vodja deluje na podlagi: 

 
a) karizme; 
b) inspiracije; 
c) intelektualne stimulacije; 
d) upoštevanja posameznika. 

  
 A) Karizma 
 Karizmatični vodje so transformacijaki, v smislu, da so sposobni med podrejenimi 
vzbujati občutke po potrebah bolje kot običajni ljudje, saj poznajo potrebe, vrednote, 
upe in sposobnosti, ki jih imajo podrejeni. Poleg tega, da poznajo obstoječe stanje, so 
sposobni graditi tudi na potrebah, vrednotah, upih, spoštovanju zaposlenih. To ponavadi 
počnejo s prepričevanjem in uporabo raznih dramatičnih besed in dejanj. Z vso svojo 
energijo so karizmatični vodje sposobni uresničiti cilje, ki jih izvajajo podrejeni neglede 
na njihove moči. Karizmatiki tudi hrepenijo po želji do dosežkov, pripadnosti in 
uresničevanju misije podjetja. 
 V konceptu teorije lahko označimo karizmatike kot ljudi, ki igrajo vedno glavno 
vlogo. Od podrejenih se razlikujejo s svojo visoko stopnjo samozavesti in 
prepričevanja. 
 Za karizmatično vodenje pa ni nujna uspešnost. Vzroki niso v osebnostnih 
lastnostih. Svoj trud vlagajo v nerealne učinke ali pa pretirane težnje. Vzroka za 
neuspeh sta lahko okolje in tudi organizacija. 
 Uspešnost transformacije je v tem, kako se karizma kombinira z ostalimi dejavniki 
transformacijskega vedenja. Uspešnost karizmatika se razlikuje od učinkovitosti 
transformacijskega vodje. Podrejeni dobijo uspešnost zaradi transformacije. Uspešnost 
in učinkovitost transformacijskega vodje temelji na potrebah zaposlenih. Karizmatik 
gradi na potrebah z racionalnim in intelektualnim prepričevanjem, medtem ko 
transformacijski vodja gradi na čustveni privlačnosti. Transformacijska uporaba 
karizme je za transformacijsko organizacijo nujnost. 

 
 B) Inspiracijsko vodenje 
 Inspiracijski voditelj je tisti, ki pri podrejenih navdihuje visoka pričakovanja in 
izraža svoje namene enostavno. Za inspiracijsko vodenje ni nujno, da izhaja iz vodenja. 
Ljudi navdihujejo simboli, zapisane besede ali podobno. 
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 Inspiracijsko vodenje je tesno povezano s karizmatičnim. Prištevamo pa ga lahko 
med podrejene faktorje karizmatičnega obnašanja. Inspiracijsko vodenje pozitivno 
vpliva na motivacijo zaposlenih in v glavnem izhaja iz karizmatičnega vodenja. 

V obdobju, ko se organizacija sooča s problemi in novimi izzivi je karizmatično 
vodenje pomembno, saj to vodenje daje ljudem inspiracijo, prebuja njihova čustva in s 
tem prinaša neintelektualne- čustvene kvalitete, ki pozitivno vplivajo na organizacijo v 
krizi ali pa novimi izzivi. Na vodjo močno vpliva spoštovanje in čustvena podpora, saj 
mu to daje moč in uspeh pri doseganju in opravljanju ciljev. 
 Značilnosti inspiracijskega vodenja so usmerjene v dejanja, izgrajevanje (novih 
projektov), kar je izziv za zaposlene, da se med seboj vzpodbujajo, ekspirementirajo z  
idejami, se spuščajo v majhna tveganja pri izvajanju nalog. V inspiracijsko vodenje 
spada tudi zaupanje v organizacijsko strukturo, odprtost in neformalno komuniciranje. 
Vsi navedeni dejavniki vplivajo na čustva in intuicijo. Vodja v tem primeru uporablja 
močne, prepričevalne simbole in podobe. 
 Najpomembnejši element za inspiracijskega vodjo je vplivanje na sposobnost 
izgrajevanja zaupanja podrejenih tako v lastne kot skupinske sposobnosti. Sposobnost, 
znanje vodij in ljudi je pomembno za celotno delovanje. Zaupanje je pomemben 
element inspiracijskega vodenja, za katerega je predpogoj precejšna realističnost in 
verodostojnost sporočil, ki prihajajo od zaposlenih.  
 Poleg zaupanja je pomemben element za inspiracijsko vodenje tudi vera v ideal. To 
pomeni, da so zaposleni prepričani in verjamejo, da delajo za najboljšo, najbolj 
učinkovito in dobičkonosno organizacijo, ki proizvaja najboljše, najkvalitetnejše 
proizvode. Ravno zaradi terga so zaposleni pripravljeni vložiti še več truda v delo in se 
po potrebi tudi popolnoma predati. 
 Pigmalionski učinek ( je stimulant, ki s pozitivnimi pričakovanji deluje na 
učinkovitost delovanja; ljudje, o katerih imajo vodje pozitivna pričakovanja, pričakujejo 
dobro opravljeno delo in delajo bolje kot ljudje s slabimi pričakovanji, ki delajo brez 
pričakovanj in slabo opravijo delo) je v praksi pokazal, da pozitivno vpliva na 
motivacijo zaposlenih za opravljanje dela. Zaposleni opravičujejo pozitivna 
pričakovanja vodje, kar vodi v vse večje vlaganje moči v delo in željo po uspehu. V 
primeru, da vodja nima pozitivnih pričakovanj si ne more ustvariti dobre motivacije pri 
zaposlenih, saj ljudje zgolj izpolnjujejo njegova pričakovanja (Bass 1985, 71). 

Inspiracijsko vodenje vpliva na čustva, zato je za vodje pomembna moralna 
podpora. Če ni moralne podpore, začnejo vladati med zaposlenimi negativna čustva, kot 
jeza, strah pred porazom, strah pred konkurenco, nerazumevanje med sodelavci, 
nezaupanje v sodelavce... 
 Inspiracijsko vodenje prinaša kup pozitivnih učinkov, ki niso vedno učinkoviti. 
Odvisni so od situacije, v kateri se znajdejo vodje. To se zgodi v primeru, ko ljudje 
nimajo vrednot in prepričanj, ko ne priznavajo avtoritete, ne spoštujejo tradicije, niso 
predani organizaciji. Vodja mora takšno vodenje uporabljati, ko je predanost 
zaposlenega bistvenega pomena za delovanje, ko delo spravlja zaposlene v stresne 
situacije in postane takšno delo težko in so zaradi tega rezultati vidni počasi, saj so 
ljudje zaradi takšnega dela boječi.  
 
 C) Intelektualna stimulacija 
 Ko vodje  vzbujajo nove kreativne in kakovostne rešitve za reševanje problemov z 
lastno domišljijo, razumevanjem, vrednotami govorimo o intelektualni stimulaciji v 
vodenju. Tak vodja razvija inteligentnost, racionalnost pri reševanju problemov. 
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 Problemi se pojavljajo, ker s v podjetjih ukvarjajo z reševanjem kratkoročnih 
problemov predvsem s strategijo razmišljanja in intelektualnimi aktivnostmi, ki se v 
nalogah analiziranja, formuliranja, implementacije, interpretacije in vrednotenja tičejo 
vseh zaposlenih in tudi samega vodstva. 
 Ko se podjetje znajde in sooča z napačno strukturiranimi problemi je potrebno, da 
vodja uporabi intelektualno stimulacijo.  
 
 Pomembne situacije, v katerih je potrebno transformacijsko reševanje problemov z 
intelektualno stimulacijo: 

 
- ko se znajde podjetje v slabem okolju (položaj podjetja ogrožajo konkurenti in 

nasprotniki); 
- ko nastanejo problemi, ki so posledica zmanjšane učinkovitosti (neustrezna 

oprema, slaba tehnologija, zamude, visoki stroški...); 
- ko ima vodja avtoriteto (sposoben za izpeljavo spremembe, ublažitev  pritiskov, 

za izpeljavo akcij) in s tem reši podjetje (Bass 1985, 109). 
 

 V realnem svetu se intelektualna stimulacija pojavlja lahko v štirih oblikah, ki so 
odvisne od preferenc osebnega značaja vodje po: 

 
- racionalnosti; vodja uporablja svoj razum za vzdrževanje sedanjega stanja;  
- eksistencializmu: vodja se osredotoča na kreativnost; 
- empiričnih načelih: intelekt uporablja za vzdrževanje sedanjega stanja; 
- idealisičnih načeliht: osredotoča se na rast.. 

 Ti štiri tipi vodij se razlikujejo po tem, v kolikšni meri so njihovi napori 
transformacijski ali transakcijski (Bass 1985, 110-113). 
 
 Racionalistična intelektualna stimulacija se odraža v moči, ki jo ima vodja za 
motiviranje. Takšen poudarek daje prisotnosti, učinkovitosti pri delu, neodvisnosti. 
Takšni vodje zaupajo formalni strukturi, hitro sprejemajo odločitve, najpomembnejše je 
to, da ukrepajo že pri majhnem številu informacij in rešijo nastalo situacijo do konca. 
 Eksistencilistična intelektualna stimulacija se nanaša na varnost, medsebojno 
zaupanje in delo v timu. Vodje rešujejo zadeve s pomočjo velikega števila 
razpoložljivih informacij. Presojanje takih vodij je razumsko presojanje lastnih ali tujih 
rešitev. 
 Empiristična intelektualna stimulacija se nanaša na nenehno iskanje varnosti, 
zaščite in nadaljevanja v boljše. Zunanje informacije so zelo pomembne. Za odločanje 
uporablja hierarhičen način, kjer na številnih informacijah  izoblikuje najboljšo rešitev. 
Empiristi so zadržani in previdni pri vzbujanju intelektualne stimulacije pri zaposlenih. 
 Idealistična intelektualna stimulacija teži k rasti, prilagajanju, znanim ciljem, 
učenju, kreativnosti... Za takšne vodje je značilno, da dajejo največji pomen zbranim 
informacijam, ki so znotraj podjetja. Že na osnovi majhnega števila informacij in z 
zbiranjem dodatnih informacij pridejo do zaključkov, kako stvar spremeniti. Takšni 
vodje so iznajdljivi in se radi spuščajo v tveganja. Za njih je pomembna hitrost, 
prilagodljivost, kompromisi...  

 
 D) Upoštevanje posameznika 
 S tem ko vodja prepušča odgovornost zaposlenim, kaže pomen upoštevanja 
posameznika. Prepuščanje odgovornosti zaposlenim je potrebno izvesti temeljito, ne 
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preveč rigorozno, in na nivojih, ki jih zaposleni lahko dosežejo. Osebna pomoč 
zaposlenim s strani vodje je v tem primeru zelo pomembna ne glede na to ali je ta 
pomoč povezana z delom ali izhaja potrebe po njej zaradi osebnih težav posameznika 
(Bass 1985, 80-81). 
 Upoštevanje posameznika postaja v odnosu med vodjo in zaposlenimi vedno bolj 
pomembno. Če je vodja zadovoljen z zaposlenimi in obratno lahko taki odnosi prinesejo 
organizaciji višjo produktivnost. Za transformacijske vodje, ki kažejo osebno zanimanje 
za posameznike in jih obravnavajo kot individue, pravimo, da so neformalni, sočloveku 
prijazni. Za njih je značilno, da podrejene primerjajo s samim sabo, jim pomagajo, 
svetujejo, pomagajo reševati osebne težave in so jim v podporo pri osebnem razvoju.  
 Upoštevanje posameznika je bistvena sestavina transformacijskega vodenja, ni pa 
nujno, da je bistvena tudi njena vsebina, saj lahko na transformacijsko vodenje vpliva 
tudi karizma in /ali intelektualna stimulacija. 
 Posameznik je pomemben dejavnik v participativnem managementu, saj skrbi za 
potrebe zaposlenih, njihovo rast, odločanje v mejeh njegovih sposobnosti. 

Vsakega posameznika se obravnava drugače. Najpomembnejše je, da se 
posamezniku izraža spoštovanje in odobravanje zaradi izvedenega dela. Posameznik 
lahko opozarja na pomankljivosti in z gradnjo novih projektov se gradi tudi 
samozaupanje zaposlenih, ki jim zaradi njihovih sposobnosti ponudijo možnost za 
učenje in razvoj. Za boljši odnos med vodjo in zaposlenimi, za izboljšanje hierahičnega 
odnosa so nedvomno pomembne informacije (Bass 1985, 81-83 ). 

 
 V praksi se posameznikova pomembnost odraža z: 

 
- razvojno usmerjenostjo 
S tem se odpira pot razvitju potencialov zaposlenih, tako da jim postavlja pravila, 

dodeljuje naloge posameznika na ta način pripomore k izboljšanju sposobnosti 
zaposlenih ter poveča njihovo motivacijo. Tako doseže, da se uresničijo cilji 
organizacije. Takšno razvojno obnašanje  vodje predstavlja karierno posvetovanje, 
pozorno spremljanje dela in hkrati navdihovanje in vzpodbujanje zaposlenih k osvajanju 
postopkov. 

- individualizacija 
 To usmerjanje lahko opredelimo kot odnos med vodjo, ki se do vsakega 
zaposlenega vede enako. Takšen vodja s svojim usmerjanjem gradi prijateljstvo, stike, 
tako osebne kot skupne, na vseh ravneh in s tem ustvarja vzdušje v skupini. Pozornost 
namenja tudi sprejemanju odločitev na podlagi znanja, v nasprotju s sprejemanjem 
odločitev na osnovi položaja. Pridobljene informacije pomembno prispevajo k 
sprejemanju odločitev na osnovi neformalne komunikacije, ki ima v primerjavi s 
formalno komunikacijo prednosti v odzivu, časovni prednosti, špekulaciji, mnenjih, 
pomembnejših dejstvih, ki jih poročila iz formalne komunikacije pogosto izpustijo. 
 Vodja, ki se poslužuje individualne komunikacije, lahko v praksi prenaša 
informacije na zaposlene o tem, kaj se dogaja in zakaj se tako dogaja. S takim 
izražanjem lahko vodja ugotovi reakcije zaposlenih, njihove pomisleke o zastavljenih 
vprašanjih. Pozornost lahko posveča tudi posameznikom in jim  individualno svetuje. Z 
individualnim svetovanjem vodja posega na področja napredovanja, ugotavlja vzroke 
nezadovoljstva zaspolenih na delu, razume finančne in družinske probleme zaposlenih. 
 Rezultati individualnega pristopa vodje se odražajo v samopodobi zaposlenih, v 
povečanju njihovih želja po informacijah, zadovoljevanju specifičnih potreb. Tako lažje 
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sodelujejo pri sprejemanju odločitev in  so sami odgovorni za napake in posledice le-
teh. 
 Individualen pristop ima tudi pomankljivosti saj lahko pride do razlik med 
zaposlenimi.  

- mentorstvo 
 Tukaj gre za individualen pristop osebe (strokovnjaka), ki svojo funkcijo opravlja 
dalj časa in pomaga mlajšemu članu, da se znajde v organizacij; Mentor na njega 
prenaša svoja znanja in izkušnje. 

 
 Pozornost transformacijskega vodje mora biti usmerjena na vse zaposlene, saj s tem 
doseže, da so zaposleni zadovoljni in z svojim zadovoljstvom pripomorejo k 
učinkovitosti, ki je nad pričakovano.  

2.7 Aktualne teorije vodenja 
 Izmed mnogih aktualnih teorij načinov vodenja, ki so se razvile v sodobni teoriji 
managementa, bom v tem delu opisala dve, ki sta najbolj značilni:  

 
- Daftov pristop vodenju; 
- Crosbyjev pristop vodenju. 

2.7.1  Daftov pristop vodenja 
 Daf pravi, da je vodenje kvaliteta, ki daje inspiracijo in motivira ljudi, da opravljajo 
svoje delo nad povprečnimi pričakovanju. Razlikuje naslednje nove pristope načinov 
vodenja: 

 
a) transakcionalni; 
b) karizmatski; 
c) transformalni; 
d) interaktivni; 
e) uslužni. 

 Načine vodenja A, B in C sem opisala že predhodno, zato bom v nadaljevanju  
samo njihov jedrnat prikaz. 

 
 a) Transakcijsko vodenje 
 Transakcijski vodja definira cilje in naloge, jih posreduje zaposlenim in jih tudi 
nagrajuje vkolikor so uspešno realizirali zastavljene cilje. 
 
 b) Karizmatično vodenje 
 Karizmatičen vodja ima sposobnost, da motivira podrejene, da ustvarijo zastavljene 
cilje nad pričakovanimi. Učinek vodenja izhaja iz: 

- vizije prihodnosti podjetja, s katero se zaposleni lahko identificirajo; 
- oblikovanje takega sistema vrednosti  podjetja, da ga bodo vsi sprejeli; 
- zaupanje v zaposlene. 
 Takšno vodenje je manj predvidljivo kot transakcionalno. 
 

 c) Transformacijsko vodenje 
 Transformacijsko vodenje predstavlja sposobnost vodje, da vspodbuja zaposlene k 
ustvarjanju še večjih učinkov od pričakovanih. 
 
 d) Interaktivno vodenje 
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 Pojavlja se mnenje, da ženske uporabljajo drugačen način vodenja kot moški. 
Njihov način naj bi bil učinkovitejši v sodobni turbolentni okolici podjetja. 

Kvalitete vodenja, ki so povezane s načinom vodenja moškega, so agresivnost in 
iniciativnost. Zdi se, da so moški naklonjeni konkurenci in individualizmu in imajo raje 
delo v vertikalnih hierarhijah. Pogosto opisujejo svoje vodenje kot transakcionalno in 
uporabljajo formalno moč v interakciji s podrejenimi. Četudi imajo ženske pogosto 
enake lastnosti, so bolj naklonjene interaktivnimu obnašanju. 

Interaktivni vodja se nagiba k soglasju in participaciji. Misli, da zaposleni z 
ustvarjanjem ciljev  podjetja istočasno ustvarjajo tudi v lastne cilje. Interaktivni način 
vodenja ni značilen samo za ženske, ampak so mu naklonjeni tudi moški. 

 
 e) Uslužno vodenje 
 Uslužno vodenje ima tako imenovani »bottom – up » pristop.  Izhaja iz stališča, da 
delo obstaja zaradi razvoja zaposlenih prav toliko, kolikor zaposleni obstajajo, da bi 
opravili svoje delo. Uslužni vodja je mnenja, da se morajo ustvariti cilji podjetja kot 
tudi cilji vsakega posameznika v podjetju. Cilj tega vodenja je povečanje motivacije in 
približevanje ciljev posameznika  ciljem podjetja (Montana, Charov 1997, 150 ). 

2.7.2  Crosbyjev pristop vodenja 
 Crosby razlikuje naslednje načine vodenja, za katere lahko vnaprej predvidimo 
stopnjo učinkovitosti: 

 
a) uničevalec (destructor); 
b) zavlačevalec (procastinator); 
c) skrben (caretaker); 
d) pripravljalec (preparer); 
e) uresničitelj (accomplisher). 
 
a) Uničevalec 

 Uničevalec je manager, ki je ponavadi imenovan s strani upravnega odbora, torej 
ljudi, katerim taka oseba ne bo podrejena. Običajno so v družinskih odnosih z lastniki 
podjetja ali pa imajo močne politične veze. Take osebe vidijo svet le iz perspektive 
lastniške pozicije, za druge jim ni mar in pogosto izkoriščajo tiste, ki spoštujejo etične 
in moralne norme pri delu. 
 
 b) Zavlačevalec 
 Zavlačevalec je oseba, ki se izogiba spremembam ter težko in počasi sprejema 
odločitve. Čeprav porabi veliko energije in časa podrejenim, taka oseba ne dosega 
rezultatov. Enostavno beži od odločitev ali pa dokončanja projekta. Takšnega 
managerja je težko identificirati. Za neustvarjene rezultate vedno ponuja na navidezno 
razumne razloge in občutljive argumente. 

 
 c) Skrben 
 To je manager, ki  zaostaja s časom. Skrbni vodja vedno določi leto, v katerem je 
ustvaril najboljše rezultate in to leto vedno znova poudarja. Neprestano poudarja 
drugim, da delo poteka in da ni pripravljen na uvedbo sprememb. Osredotočen je samo 
na stvari, ki so se dogajale v preteklosti, in ne spremlja današnje predpostavke bodočih 
trendov. 
 
 d) Pripravljalec 
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 Pripravljalec je manager, ki je usmerjen na planiran napredek. Ta način vodenja je 
osredotočen na realni svet, na aktualne dogodke ter inovacije za spremembe. 
Pripravljalec je zainteresiran za učenje, kar pomeni, da porabi veliko časa za učenje, ki 
ga kasneje porabi v svojem delu. Manager, ki uporablja takšen način je koristen in 
prijeten za delo, vendar pa ne ravno fleksibilen, kadar gre za hitre spremembe pri delu. 

 
 e) Uresničitelj 
 Karakteristike tega načina vodenja so: dobro pripravljena in vnaprej razdelana 
strategija, uspešni odnosi s kupci in poslovnimi partnerji. Zaposleni so ponosni, da 
delajo za takšnega managerja, saj je s takšnim odnosom večina poslovnih in privatnih 
interakcij uresničljiva in uspešna. 
 
 Crosby je razvil Mrežo vodenja – lastnosti ( The leadership – Personality Grid), s 
pomočjo katere si s pomočjo sledečih kategorij identificiramo način vodenja vsakega 
managerja: dnevni red (agenda), filozofija (phylosophy), odnosi (relationships) in kar se 
vidi (what we see) (Crosby 1997, 9-25). 
  

 Slika 2.15 Mreža vodenja - osebnostna 
 

 
 

 
UNIČEVALEC 

 
ZAVLAČEVALEC 

 
SKRBEN 

 
PRIPRAVLJALEC 

 
URESNIČITELJ 

 
DNEVNI 

RED: 

 
“Naredili bomo 
to, na ta način.” 

 
“Pogovorili se bomo 

kasneje o tem.” 

 
“Preveri, če je to 
v skladu z vsemi 

predpisi.” 

 
“Napiši tako 

strategijo, da jo lahko 
vidi vsak.” 

 
“Pregledali bomo 
dnevni red vsak 

mesec.” 

 
FILOZOFIJA: 

 
“Znam več kot 

ti.” 

 
“Stvari ni potrebno 

prehitevati.” 

 
“Dokler nekaj ne 

propade, ni 
potrebno 
popravit.” 

 
“Moramo biti 
konsistentni.” 

 
“Vsi morajo poznat 

našo filozofijo.” 

 
ODNOSI: 

 
“Jaz ne 

potrebujem 
nikogar.” 

 
“Da vidimo, kako 

bodo to naredili oni.” 

 
“Naredili bomo 

to, kar se je 
pokazalo 

učinkovito 
prejšnjič.” 

 
“Moramo imeti več 

seminarjev.” 

 
“Vključuje kupce, 

dobavitelje in 
zaposlene.” 

 
KAJ SE VIDI: 

 
NEUMNEŽ 

 
NERVOZEN 

NEDELAVEN 

 
ZAOSTAL  S 
ČASOM 

 
PLANIRAN 

 
KONSISTENTEN 

NAPREDEK 

 
Vir: Crosby,1997, 24. 
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3 UČINKOVITOSTI DELA V TEORIJI MANAGEMENTA 

3.1 Pojem učinkovitosti 
 
 Učinkovitost je pojem, ki ga srečujemo tako v naravoslovnih in družboslovnih 
vedah, kot tudi v ekonomskih. Obstajajo mnoge definicije pojma managerske 
učinkovitosti:  

 
- učinkovitost poslovanja je odnos vseh doseženih učinkov in vseh narejenih 

žrtev (Steers 1977, 38); 
- učinkovitost je najboljša možna uporaba razpoložljivih sredstev (Možina 1994, 

161);  
- učinkovitost je stopnja doseganja ciljev sistema, s strani sistema samega, pri 

čemer cilje definira sam sistem (Kavčič 1991, 193); 
- učinkovitost je doseganje ciljev z najmanjšo količino resursev (Koontz, 

Weihrich 1994, 11). 
 

 Ker je učinkovitost dela pomembna, so se na podlagi proučevanja razvile številne 
teorije, ki jih lahko razdelimo v dve skupini: 

 
- ciljne in sistemske teorije; 
- modeli učinkovitosti. 
 

 Ciljne teorije izhajajo iz predvidevanj, da ima vsako podjetje kot sistem določen 
smisel svojega obstoja, da ima cilje, h katerim teži in da je kvaliteta  performance vsake 
organizacije stopnja, v kateri se dosegajo zastavljeni cilji. 
 Sistemska teorija opredeljuje učinkovitost kot stanje sistema, ki omogoča skladne 
odnose in usklajevanje z okolico, ter uravnovešenost vseh delov sistema (Možina 1994, 
300). 
 Za ugotavljanje učinkovitosti v različnih modelih se najbolj uporabljajo sledeči 
kriteriji: fleksibilnost, prilagodljivost, produktivnost, zadovoljstvo in profitabilnost 
(Steers 1977, 38-51). 
 Učinkovitost lahko najbolje preverimo z opazovanjem treh  ozko povezanih 
konceptov (Steers 1977, 38): 

 
- optimalizacija proti ciljem; 
- sistemski pristop; 
- poudarek na človeškem obnašanju v organizaciji. 
 

 Učinkovitost poslovanja se je začela znanstveno raziskovati šele z razvojem teorij o 
organizaciji konec 19. in začetek 20. stoletja. Teoretik Taylor pravi, da se je s sprejeto 
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novo metodo upravljanja podjetja povečala tudi produktivnost dela. Šele v 60-tih in 70-
tih letih pa so nastala številna znanstvena dela, povezana s to problematiko. 

3.2 Organizacijska učinkovitost 
 Klasiki managementa so se pogosto osredotočali na učinkovitost. Učinkovito 
oblikovana delovna mesta in organizacije so bile prvotnega pomena, zato so avtorji 
razvijali različne tehnike, analitična orodja in načela, ki bi managerjem pomagala k 
ustvarjanju učinkovith organizacij, finančna spodbuda pa bi zagotovila motiviranost 
delovne sile. 
 Razumevanje variabel, ki vplivajo na organizacijsko učinkovitost, je izrednega 
pomena za razumevanje managerske učinkovitosti.  
 Podjetje lahko doseže svoj temeljni gospodarski cilj, če posluje v skladu z 
gospodarskimi načeli poslovanja, na podlagi katerih se lahko meri uspeh. To pomeni, da 
je za zagotovitev uspešnosti poslovanja podjetja potrebno izpeljevati in tudi z merili 
spremljati upoštevanje gospodarskih načel poslovanja, s tem pa tudi doseganje 
uspešnosti poslovanja oziroma organizacijsko učinkovitost. 
 
 V ekonomski literaturi najdemo ekonomska merila za merjenje organizacijske 
učinkovitosti: 

  
- proizvodnost – odnos količine učinka in kateregakoli drugega elementa, ki 

sodeluje v procesu proizvodnje; 
- ekonomičnost- odnos med doseženimi učinki in količino dela, predmeta dela, 

sredstev za delo in tujih storitev, ki so potrebne za doseganje le-teh; 
- rentabilnost – odnos poslovnega rezultata oziroma dobička in vloženega 

kapitala, donosnost vlaganje vloženega kapitala v nekem časovnem obdobju. 
 

 Merjenje dosežene proizvodnosti, ekonomičnosti in rentabilnosti se izraža s 
kvalitetnim odnosom med poslovnim rezultatom in količino porabljenih ali vloženih 
elementov delovnega procesa. Tako dobimo koeficient, ki kaže kvaliteto procesa 
reprodukcije in stopnjo uspešnosti poslovanja podjetja. Elementi za merjenje dosežene 
proizvodnosti, ekonomičnosti in rentabilnosti so deloma isti, deloma pa  različni. 
 Ko govorimo o proizvodnosti in ekonimičnosti, moramo najprej definirati učinek. 
Učinek je količina proizvodnje, kot je pogojna količina, reprezentativni proizvod ali 
vrednost, izražena v denarju. 
 
 Za merjenje rentabilnosti uporabljamo poslovni rezultat, ki je lahko dobiček ali del 
dobička. Od uspešnosti doseganja ekonomskih načel je odvisna celotna ekonomija 
podjetja, kajti uspešno poslovanje se doseže z večjo produktivnostjo, ekonomičnostjo in 
rentabilnostjo. 
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 Gibson, Ivancevich in Donelly pravijo, da je organizacijska učinkovitost  
kompleksen koncept, ki vključuje številne komponente organizacije kot sistema. 
Organizacijska učinkovitost mora izražati celoten ciklus: input,  proces in output, ter 
odnose organizacije in okolja. 
 
 Kriterije, ki jih Gibson, Ivancevich in Donelly uporabljajo za ocenjevanje 
organizacijske učinkovitosti, so sledeči: 

 
- proizvodnost; 
- zadovoljstvo zaposlenih – gledano kratkoročno; 
- prilagodljivost; 
- razvoj - v srednjeročnem pogledu; 
- obstoj podjetja – dolgoročno.  
 

 Obstoj podjetja je skrajna determinanta učinkovitosti. Kratkoročni kriterij so 
konkretnejši in specifični, lažje jih je preveriti in so objektivnejši v primerjavi s 
srednjeročnimi kriteriji. 

Obstoj podjetja se določa s pomočjo indikatorjev kratkoročnih in srednjeročnih 
kriterijev. Učinkovita organizacija mora doseči uravnovešen odnos med navedenimi 
kriteriji in optimalno performanco v določenem časovnem obdobju. 

 
 Baldrigeov model organizacijske učinkovitosti se uporablja za ocenjevanje 

organizacijske učinkovitosti glede na široko sprejete kriterije, ki so nujno potrebni v 
vsakem podjetju, da bi lahko doseglo povečano poslovno performanco in zadovoljstvo 
kupcev. 

 Kongres v ZDA uporablja ta model od leta 1987 kot kriterij za podeljevanje nagrad 
podjetjem, ki so dosegla pomemben napredek, izboljšanje kvalitete in povečanje 
produktivnosti ter s tem povečala tudi produktivnost na nacionalni ravni – “The 
Malcolm Baldrige National Quality Award” (MBNQA). 

Ta model lahko uporabi vsako podjetje za ugotavljanje uspešnosti poslovanja. 
 

 Baldrige upošteva sledeče kriterije za ocenjevanje organizacijske učinkovitosti: 
 
1. Vodenje: 
- vodenje top managementa; 
- načini vodenja; 
- javna odgovornost. 
 
2. Informacije in analize: 
- informacijski management; 
- primerjave s konkurenco; 
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- analiza in uporaba obsotoječih podatkov na nivoju podjetja. 
 
3. Strateško planiranje: 
- strateški razvoj; 
- strateška organizacija. 
 
4. Upravljanje s človeškimi resursi (resursi - sposobnostmi - pristojnostmi): 
- planiranje in analiza človeških resursov; 
- delovni sistem za doseganje visokih performanc; 
- izobraževanje, usposabljanje in razvoj zaposlenih; 
- zadovoljstvo zaposlenih. 
 
5. Proces managementa: 
- oblikovanje in uvajanje proizvodov in storitev; 
- proces management: proizvodnja in dostava proizvoda in storitev; 
- proces management: delo pomožnih služb; 
- management performance dobaviteljev. 
 
6. rezultati poslovanja: 
- kvaliteta proizvodov in storitev; 
- operacijski in finančni rezultati poslovanja podjetja; 
- rezultati upravljanja s človeškimi resurs; 
- rezultati performance dobaviteljev. 
 
7. Osredotočenje na zadovoljstvo kupcev: 
- znanje o kupcih in tržišču, na katerem podjetje deluje; 
- management odnosov do kupcev; 
- določanje, kaj je  zadovoljstvo kupcev; 
- rezultati zadovoljstva kupcev. 
 

 Vse zgoraj navedene kriterije se točkuje in se vnaprej določi vrednost točk ter oceni 
vsak kriterij posamično. Rezultat te metode nam kaže na eni strani skupno učinkovitost 
poslovanja podjetja, na drugi strani pa učinkovitost podjetja glede na učinkovitost 
vsakega posameznega kriterija. 
 
 Na ta način podjetje lahko meri svoj lastni razvoj in vsak faktor,  ki pripelje k 
izboljšanju organizacijske učinkovitosti, postavi na višji nivo.  

3.3 Managerska učinkovitost 
 Glavne naloge, ki jih opravljajo managerji, so: 
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- planiranje: pomeni opredeljevanje, določanje in preučevanje poti za dosego 
zastavljenih ciljev in ugotovitev, kakšne bodo posledice sprejetih odločitev. 
Bistvo planiranja je v razreševanju in preučevanju problemov; 

- organiziranje: namen funkcije organiziranja je preiti iz skupnega dela na 
posameznike in razmerja med njimi. Je proces ustvarjanja medsebojnih 
odnosov-razmerij med zaposlenimi, ki bodo izvajali določene naloge za dosego 
organizacijskih ciljev; 

- vodenje: gre se za medsebojno izmenjavanje mnenj, motiviranje zaposlenih, 
oblikovanje vedenja posameznika in skupine pri opravljanju nalog za doseganje 
zastavljenih ciljev; 

- kontroliranje: je ravnalna funkcija, katere temeljna naloga je zagotoviti 
poslovanje v skladu s planiranjem. Gre za pregledovanje dosežkov in ustreznih 
ukrepov ob morebitnih spodrsljajih (Možina et.al.1994, 20). 

 
 Uspešen manager je aktivni vodja, ki se trudi, da bi ustvarjal pozitivno klimo med 
zaposlenimi. 

 
 Manager: 

 
- kot aktivni vodja: sodeluje pri vseh dejavnostih, povezanih z njim in se ne 

odmika od zapletov, problemov; 
- kot ustvarjalec ugodnega delovnega okolja: uspešni managerji oblikujejo svoje 

okolje tako, da zaposleni nimajo druge možnosti kot visoke dosežke. Ugodna 
delovna mesta dajejo zaposlenim možnost, da dosežejo rezultate s svojo 
sposobnostjo in so zaradi tega zavzeti za delo; 

- daje priložnost za visoke dosežke: managerji posredujejo zaposlenim, kakšno je 
delo, kako se ga opravlja zdaj in v prihodnje. Pomembno je tudi da delo 
zaposlene pritegne k načrtovanju in oblikovanju. Zaposleni morajo biti 
oskrbljeni z vsemi viri za opravljanje dela (material, orodje, usposabljanje...); 

- spodbujevalec za doseganje visokih dosežkov: pomembna je motivacija 
zaposlenih in njihova vključitev v delo ter delovno okolje. Ti dejavniki so 
lahko:zanimivo-nezanimivo delo, izzivalno delo, napredovanje, večja 
plača...(Možina et.al.1994, 31-32). 
 

 Ne glede na to, o katerem nivoju managementa govorimo, so vedno aktualna 
vprašanja, ki se tičejo določanja in merjenja managerske učinkovitosti. Poseben 
problem je določitev kriterijev in meril za vrednotenje učinkovitosti dela managerja na 
višjih nivojih hirarhije. Vedno je težko, kako kvantificirati razultate dela managementa. 

 
 Slika 3.1 Sestavine uspešnega managerja 
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Vir: Možina Stane et. al. 1994, 30. 

 
  Na nižjem nivoju managementa in v nekaterih segmentih je lažje kvantificirati 
merila učinkovitosti managerja. Tako se na primer lahko določijo kriteriji, ki izhajajo iz 
organizacijske učinkovitosti. To pa so lahko dosežen profit, širina prodaje ali stroški. 
 Če je na primer cilj pridobitev nekega tržišča ali izboljšanje tržnega položaja, 
potem so kriteriji lahko stroški pridobivanja novega trga. Lahko je ocenjena vrednost 
dela za doseganje ciljev, kar pa se težko ugotovi – zlasti v kratkem času. Lahko pa se 
kasneje tudi izkaže, da sploh ni bilo treba pridobiti novega tržišča. Včasih se položaj na 
trgu izboljša, tudi če ne naredimo ničesar ali pa če se naredijo napačne poteze. Recimo, 
če zamudimo z izločitvijo nekega proizvoda s tržišča (kar je napaka), se na trgu položaj 
trenutno izboljša, ker konkurenti hitro zapuščajo trg. Zato pa kriterij za ocenjevanje 
managerske učinkovitosti ne more biti niti število novih proizvodov, ki se na trgu 
uvajajo (ker se veliko število  novih proizvodov ne komercializira), ne povečuje se 
kapital podjetja, a včasih se ne pokrijejo niti stroški uvajanja novih izdelkov. 
  Še težje je kvanitificirati te kriterije v raziskovalno – razvojni (R&D) dejavnosti, 
kjer bi enako vrednost morali imeti rezulati raziskovanja, s katerim bi se izločile 
napačne ideje (da ne nastajajo stroški po nepotrebnem), kot tudi tisti rezultati, s katerimi 
se potrdi dobra ideja.  
 Podobno je pri vrednotenju za izbiro strategije in drugih ciljev, ki se težko 
kvantificirajo in natančno merijo. 
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 Učinkovit vodja naj bi bil tisti posameznik, ki ima karizmo in navdušuje, ter 
motivira druge ljudi. Lahko bi ga definirali kot osebo, ki učinkovito opravlja vse 
funkcije managamenta z zagotavljanjem poslovnih učinkov«  (Buble 1993, 292). 
 Campbell, Dunnette, Lawler in Weick zagovarjajo model, s katerim ocenjujejo 
managersko učinkovitost s pomočjo treh vidikov učinkovitosti: oseba, proces in 
proizvod. 
 Pojem “osebe” v tem modelu se nanaša na osebne lastnosti in sposobnosti 
posameznega managerja. Pojem “proizvod” se nanaša na rezultate poslovanja, kot so 
produktivnost in profitabilnost. Pojem “proces” se nanaša na obnašanje in postopke 
managerja v vsakodnevnih aktivnostih. 
 Pri merjenju in ocenjevanju managerske učinkovitosti obstaja trend, da se da 
poudarek na osebo ali na proizvod, proces pa nima neke teže, kajti ni še čisto jasno 
definirano, kakšno je učinkovito obnašanje managerja. Sicer pa se pri ocenjevanju 
učinkovitosti managerja morajo upoštevati vse tri komponente. 

3.3.1  Mott-ov model  
 Mott je meril oganizacijsko učinkovitost s pomočjo multikriterijalnega modela. 
Definiral je organizacijsko učinkovitost kot sposobnost podjetja, da opravlja svojo 
dejavnost, se prilagodi spremembam iz okolja ter da se  uspešno odzove na te 
spemembe. 
 
 Mottovi kriteriji za merjenje učinkovitosti so: 

- produktivnost – mera količine in kvalitete outputa (končnega izdelka), in 
učinkovitosti proizvodnje (uporabiti čim manj sredstev za doseganje boljšega 
outputa); 

- prilagodljivost – možnost vnaprej predvideti problem, da se podajo alternativne 
rešitve problema. Konstantno spoznavanje in sprejemanje novih tehnik in 
tegnologije, ki so relevantne za ativnosti podjetja. Možnost ustvarjanja novih 
rešitev;   

- fleksibilnost (Mott 1972,  17-20). 
 

 Tako lahko uspešne organizacije proizvajajo učinkoviteje, lahko se hitro prilagajajo 
spremembam in so fleksibilne, ko pride do kriznih situacij. Mott priporoča uporabljanje 
instrumentov za merjenje managerske učinkovitosti, ki so bili razviti na “Institute of 
Social Reaserches, Universit of Michigen”, namesto uporabljanja kvantitativnih 
kazalcev o podjetjih, ki so vključena v raziskovanja, saj le ti lahko pripeljejo do 
napačnih rezultatov. 

 
 “Kvantitativni kazalci lahko prikažejo učinkovitost podjetja iz preteklega obdobja, 
ne morejo pa pokazati sedanjega stanja in učinkovitosti v prihodnosti. Sami 
kvantitativni kazalci izključujejo opazovanje kvalitete in učinkovitost proizvodnje. Celo 
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kazalci, ki so izraženi na enoto (unit – cost measures) so neustrezni, ker podjetja z 
nižjimi stroški na enoto morda ne vlagajo dovolj sredstev v proizvodnjo outputa, kar se 
lahko negativno odraža na prihodnje poslovanje podjetja. Kazalci odsotnosti in 
fluktuacije zaposlenih se ne morejo uporabljati kot kazalci učinkovitosti, ampak v 
najboljšem primeru kot indikatorji¨ (Mott 1972, 189 –199). 
 
 Po Mott-ovem modelu se managerska učinkovitost lahko ocenjuje po sledečih 
kriterijih: 

 
- kako manager predvideva bodoče probleme in kako se jim izogne ali zmanjša 

njihov učinek; 
- kako se manager prilagaja spremembam, ki vplivajo na njegovo vsakodnevno 

delo, v času, ko se uvaja nova oprema ali nove tehnike in tehnologije; 
- kako manager sprejema spremembe pri opravljanju delovnih nalog ali novih 

načinov organiziranja delovnih nalog; 
- kako se manager spoprijema s kriznimi situacijami, ki se občasno pojavljajo v 

podjetju, npr. spreminjanje rokov, prekinitev v komunikacijah, pri povečanju 
obsega dela; 

- kakšna je produktivnost dela managerja; 
- kakšna je kvaliteta outputa dela managerja; 
- če manager dosega maksimalni output z razpoložljivimi sredstvi (z denarnimi 

sredstvi, s človeškimi potenciali, z opremo in tehničnimi sredstvi...). 
 

 Mott je ugotovil, da je indeks učinkovitosti, ki je rezultat teh subjektivnih ocen, 
veljaven, in da je pomembno dobiti ocene učinkovitosti iz različnih virov, da bi lahko 
dobili točno oceno učinkovitosti managamenta (Mott 1972, 17-20). 
 Vse navedene kriterije managerske učinkovitosti se lahko oceni z oceno od 1 do 5. 
Z izručunavanjem povprečne ocene lahko pridemo do ugotovitve o učinkovitosti dela 
posameznega managerja. 

3.3.2  Likert-ov model 
 Za določanje učinkovitosti dela managementa Likert priporoča merjenje treh 
kategorij (variabel): 

 
- slučajne (casual); 
- intermedijalne (intervening); 
- skrajne variable (end-result variables). 
 

 Slučajne variable so neodvisne variable, ki določajo smer razvoja v samem podjetju 
in končne rezultate, ki jih je podjetje ustvarilo. Te variable vključujejo samo tiste 
samostojne variable, ki so pod vplivom organizacije in njenega managementa. Čeprav 
so samostojne variable, se splošni pogoji ne morejo vključiti med te variable. Slučajne 
variable vključujejo organizacijsko strukturo, managersko politiko, odločitve ter 
strategije vodenja in obnašanja. 
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 Intermedijalne variable izražajo notranje odnose v organizaciji: npr. lojalnost, 
stališča, motivacijo, ciljne performance in možnost kolektivnega učinkovitega 
sodelovanja komunikacije in sprejemanja odločitev.  
 Končne variable so odvisne variable, ki so končni rezultati poslovanja organizacije, 
kot so : produktivnost, stroški, prilivi in profit (Likert 1967, 26-29). 

Likert verjame, da so intermedijalne variable rezultat slučajnih variabel in da 
vplivajo na skrajne variable. 

 
 ¨Poskusi članov organizacije, da izboljšajo intermedijalne variable z direktnim 
vplivom nanje, so ponavadi manj uspešeni kot modificiranje z vplivanjem na slučajne 
variable. Torej je poskus izboljšanja končnih variabel z vplivanjem na le-te manj 
učinkovit kot poskus posrednega delovanja na slučajne variable¨ (Likert 1967, 26-29). 
 Človeška organizacija podjetja se lahko meri z nekaj glavnmi dimenzijami 
slučajnih in intermedijalnih variabel. Slučajne varijable se nanašajo na managersko 
vodenje in organizacijsko klimo.  
 
 Likert predlaga uporabo naslednjih elementov za merjenej dimenzij vodenja in 
organizacijsko klimo: 

 
Vodenje: 

- podpora: prijateljska, prisluhniti, kar podrejeni govorijo in posvetiti pozornost 
problemom, s katerimi se podrejeni srečujejo; 

- timsko delo: vzpodbujati timsko delo ter izmenjavo mnenj in idej podrejenih; 
- cilji: vplivanje na doseganje boljših delovnih rezultatov in ohranjanje visokih 

standardov; 
- pomoč pri delu: pokazati načine, kako učinkovito opraviti delovne naloge, 

pomagati podrejenim, da sami planirajo, organizirajo svoje delo, ponuditi jim 
nove ideje in sodelovati pri reševanju problemov, s katerimi se zaposleni 
srečujejo. 

 
 Organizacijska klima: 

- smer komunikacij: podrejeni vedo, kaj se dogaja v podjetju,  razpolagajo z 
vsemi informacijami, ki so potrebne, da bi uspešno opravili delovne naloge. 
Nadrejeni jih spoštujejo; 

- odločanje: zaposleni so vključeni v postavljanje ciljev, odločitve se sprejemajo 
na nivoju, na katerem obstajajo točne informacije o problemu, iskanje enotnega 
mnenja zaposlenih. Uporablja se strokovnost in sposobnost ljudi na vseh nivojih 
v organizaciji; 

- skrb za ljudi: podjetje je zainteresirano za posameznika, poskušajo se izboljšati 
delovni pogoji; 

- vpliv na poslovanje oddelka / službe: od managerja na nižjem nivoju hirarhije in 
od zaposlenih; 
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- tehnološki vidik: nove metode se hitro uvajajo, oprema in sredstva se učinkovito 
uporabljajo; 

- motivacija: razlike in nesprazumi se rešujejo, zaposleni se motivirajo z 
denarnimi nagradami, možnostmi napredovanja, z zadovoljstvom z delom, ki ga 
opravljajo, da imajo možnosti doseči cilje in pričakovanja (Likert 1976, 9-10). 

 
 Intermedijalne dimenzije se merijo z variablami: “peer leadership”, skupinskega 
dela in zadovoljstva zaposlenih. Likert opisuje te variable kot:  

 
- podpora: prijateljska, prisluhniti, kar podrejeni govorijo in s katerimi problemi 

se srečujejo; 
- cilji: vplivanje na doseganje boljših delovnih rezultatov in ohranjanje visokih 

standardov; 
- pomoč pri delu: pokazati načine, kako učinkovito opraviti delovne naloge, 

pomagati podrejenim, da sami planirajo, organizirajo svoje delo, ponuditi jim 
nove ideje in sodelovati pri reševanju problemov, s katerimi se zaposleni 
srečujejo; 

- timsko delo: vzpodbujati timsko delo med zaposlenimi, ohranjevanje izmenjave 
mnenj in idej; 

- skupinsko delo: skupinsko planiranje, skupinsko spejemanje odločitev in 
skupinsko reševanje problemov; strokovnost za delo, ki ga opravlja in 
učinkovito opravljanje dela; pravočasno informiranje; mora obstajati želja, da se 
dosežejo skupni cilji; mora biti tudi zaupanje v druge člane skupine; 
fleksibilnost, ki je potrebna za reševanje nenavadnih delovnih nalog; 

- zadovoljstvo: s sodelavci na delu, z nadrejenimi, z delom, s podjetjem v odnosu 
do drugih, s kompezacijami, z napredovanjem v podjetju do zdaj in z možnostjo 
napredovanja v prihodnosti. 

 
 Velik poudarek je na merjenju slučajne in intermedijalne variable v odnosu na 
skrajne variable. Likert meni, da skrajne variable ne dajajo ustrezne informacije o 
razlogih nezaželjenih rezultatov, niti ne dajajo informacije o tem, kako se lahko 
preprečijo ali rešijo problemi. Samo slučajne in intermedijalne variable dajajo 
infomacijo, ki točno opisuje trenutno notranje stanje organizacije. Pomembne so 
slučajne variable, ki dajejo podatke, s katerimi je mogoče predvideti bodoče trende v 
organizaciji z zadovoljivo točnostjo (Likert 1976, 9-10). 
 Likertova ugotovitev o merjenju učinkovitosti: “Kazalci o proizvodnosti, prihodih 
in podobni kazalci zanemarjajo spremembe, ki so se zgodile v človeški komponenti 
podjetja ali njegovega dela, ter posledice, ki jih bodo te spremembe imele na 
performanco podjetja in prihodnjo profitabilnost. Dokler raziskovalci ne začnejo 
posvečati pozornosti tem spremembam, bodo njihova raziskovanja vodila k napačnim 
teorijam o najbolšem načinu vodenja managementa”  (Likert 1977, 24). 
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3.3.3  Yuklo-ov model 
 Yukl (1989) je razvil integralni model managerske učinkovitosti. Model je 
sestavljen iz 6 elementov in interakcije med temi elementi. Yukl meni, da je 
učinkovitost določena z interakcijo lastnosti, spretnosti, moči in obnašanja vodje s 
situacijskimi variablami.  
 Situacijske variable so sestavljene iz notranjih in zunanjih faktorjev. 

- Notranji faktorji so: organizacijska kultura, osebne ambicije, komparativne 
prednosti in organizacijske moči in slabosti.  

- Zunanji faktorji so: karakteristike gospodarske veje, kateri podjetje pripada, in 
socialni ter politični faktorji.  
 

 Med navedenimi elementi obstajajo komunikacijske povezave. Komunikacijske 
povezave, ki predstavljajo interakcijo med elementi, skupaj z vsemi elementi modela 
močno pripomorejo k managerski učinkovitosti. Posebej poudarja komunikacijo med 
managerjem in zaposlenimi. Yukl meni, da je managerska učinkovitost, tako kot njen 
rezultat in skupna performanca podjetja, odvisna od sposobnosti managerja, da seznanja 
zaposlene z organizacijskimi cilji in svojimi pričakovanji. 
 V sodobni teoriji managamenta ne obstaja integralna teorija o managerski 
učinkovitosti, niti soglasja o tem, kako meriti managersko učinkovitost, kako 
kvantificirati rezultate dela managerja.  

3.4 Povezanost med učinkovitostostjo dela in načini vodenja 
 Eden od prvih avtorjev, ki je poudaril ekonomsko relevantnost različnih načinov 
vodenja za uspešnost poslovanja in učinkovitost dela, je bil Likert. Na osnovi svojih 
empirijskih raziskovanj je prišel do ugotovitve, da so načini vodenja vzrok, ne pa 
posledica učinkovitosti dela. 
 Večina teoretikov poudarja, da vodenje in način vodenja vplivata na učinkovitost 
poslovanja. Nekateri terotiki (Brown 1982; Meindl, Erlich & Dukerich 1985; Pfeffer 
1977) so mnenja, da je uspeh poslovanja podjetja  lahko odvisen od različnih zunanjih 
faktorjev, ki niso pod vplivom vodje. 

Raziskovanja Motta, Reddina, Yukla in Fiedlerja so pokazala, da je izredno 
pomemben faktor uspešnosti poslovanja podjetja kvaliteta in stil njegovega vodstva, ki 
po eni strani direktno vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja, na drugi strani pa  
indirektno na zadovoljstvo zaposlenih. 
 Prve teorije o načinu vodenja in teorije osebnostnih lastnostih so poudarjale, da je 
managerska učinkovitost odvisna od osebnih karakteristik vodje.  
 Toda teorije o osebnostnih lastnostih niso mogle identificirati lastnosti, ki bi 
zagotovile managersko učinkovitost. Teorije o osebnostnih lastnosti so še vedno 
aktualne, ker so v sodobnih raziskavah pokazale, da obstajajo vezi med lastnostmi in 
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obnašanjem managerja z ene, in managerseke učinkovitosti in uspešnosti podjetja z 
druge strani (Bass 1981; Yukl; 1989). Raziskovalci so se usmerili v proučevanje, kako 
obnašanje managerja vpliva na učinkovitost. Teorije so zasnovane na raziskovanju 
obnašanja  posameznih managerjev in njihov vpliv na managersko učinkovitost.  
 Tudi te teorije, med katerimi izstopajo raziskovanja Likerta, Blake in Moutona ter 
Flashmana niso identificirale takih lastnosti obnašanja managerja, ki naj bi v vseh 
situacijah pripeljale do učinkovitosti. 
 Raziskovanja so pokazala, da je managerska učinkovitost v veliki meri odvisna od 
situacij v kateri se vodenje odvija. Razvile so se teorije, ki poudarjajo, da mora biti 
učinkovit vodja fleksibilen, da opazi in sprejema razlike glede na različne situacije, v 
katerih se vodenje odvija. 
 Najbolj znane situacijske teorije Fiedlerov (1967) Kontigencijski model in Houseov 
(1971) model Pot - cilj pravijo, da se s pomočjo lastnosti in obnašanja managerja ne 
more predvideti učinkovitost dela. Te teorije so preveč poudarjale situacijske vidike, 
zanemarjale pa so lastnosti in obnašanje vodje (Stodgill, 1974). Stodgill meni, da na 
managersko učinkovitosti in uspešnost podjetja delujejo enako situacijski faktor kot 
lastnosti in obnašanje managera. 
 Kljub mnogim do zdaj izpeljanim znanstvenim raziskavam v okviru prej prikazanih 
teorij in značilnih premikov k razumevanju odnosa variabil vodenja in managerske 
učinkovitosti še vedno ne obstaja nobena znanstvena teorija, ki bi dala natančno 
določitev managerske učinkovitosti, medodvisnosti načinov vodenja in učinkovitosti. 
 Obstoječe znanstvene teorije vodenja so veliko prispevale prispevale k 
razumevanju samega procesa vodenja in pokazale na kompleksnost obnašanja vodje. 
Mnoge teorije so pokazale, da je managerska učinkovitost rezultat različnih faktorjev in 
njihove interakcije, od katerih vsi niso povezani izključno z vodjo. 
 Sodobni teoretiki, med katerimi so najzančilnejša dela Yukla (1989) menijo, da se 
interakcija vodje in zaposlenih odvija v obe smeri in da komunikacijski proces med 
vodjo in ostalimi zaposlenimi daje pomemben prispevek managerski učinkovitosti in 
celotni uspešnosti poslovanja podjetja. 
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4 SKLEP 

 Prisotop k osebnostnim lastnostim posameznika poskuša najti univerzalne skupne 
lastnosti, ki naj bi jih imeli vodje v večji meri v primerjavi s tisimi, ki niso vodje. Toda 
študije o osebnostnih lastnostih vodij niso bile učinkovit prispevek k razlagi o samem 
vodenju dela. Če primerjamo vodje dela, nimajo vsi enakih lastnosti. Med ljudmi, ki pa 
niso vodje, lahko najdemo vse zaželjene osebnostne lastnosti, ki naj bi jih imel vodja 
dela. Poleg tega pristop osnovam osebnostnih lastnosti ne daje odgovora, v kateri meri 
naj bi oseba imela katero od posameznih značilnosti. Mnoge študije niso enotne v 
razmišljanju o osebnostnih lastnostih, ki naj bi imeli vodje dela. Prav tako niso enotne v 
razmišljanju glede povezav osebnostnih lastnosti vodje dela z realnimi  primeri vodenja. 
 Bihevioralne teorije poskušajo razložiti vodenje dela glede na obnašanje 
posameznika. Obstajata dva osnovna modela in veliko podmodelov. Prvi je usmerjen na 
način uporabljanja avtoritete, drugi pa je usmerjen na odnos nalog – ljudi.
 Nekatere razlage načine vodenja razvrščajo glede na način uporabe avtoritete. Med 
takimi so najbolj znane sledeče teorije: Mac Gregoreva Teorija X in Y, Likertov sistem 
vodenja in Kontinuum načinov vodenja. 
 Vodje dela je treba opazovati na podlagi primerjav treh osnovnih načinov. 
Avtokratski vodja zapoveduje in pričakuje poslušnost,  je dogmatičen in pozitivno 
usmerjen ter vodi delo s pomočjo nagrajevanja ali kaznovanja. Demokratični ali 
participativni vodja predlaga akcije in odločitve in se posvetuje s podrejenimi delavci o 
le-teh ter spodbuja njihovo sodelovanje. V to kategorijo vodje lahko spada oseba, ki ne 
sprejema nikakršnega ukrepa brez posvetovanja s podrejenimi delavci, ali oseba, ki 
sama sprejema odločitve, toda pred tem se posvetuje s podrejenimi. Vodja- ¨prostih rok¨ 
uporablja svojo moč, če jo sploh uporablja, v zelo malih količinah. Podrejenim 
delavcem daje visoko stopnjo samostojnosti pri njihovih postopkih dela. Dovoli jim, da 
postavijo svoje cilje in določajo sredstva za doseganje le-teh. Svojo vlogo pa vidijo kot 
pomoč pri sami izvedbi dela podrejenih delavcev, in sicer tako, da jim priskrbijo 
informacije in delujejo kot povezava z zunanjim okoljem skupine. 
 Znotraj te enostavne klasifikacije načinov vodenja, obstajajo tudi različice. 
Nekatere avtokratske vodje pojmujejo kot “benevolentne avtokrate”. Ti pred 
sprejemanjem odločitev zahtevajo mnenje podrejenih, odločitev pa sprejemajo sami. 
 Pripravjeni so poslušati in proučiti ideje podrejenih, vendar so pri sprejemanju 
odločitev veliko bolj avtokrati kot benevolenti. 
 Med prvimi avtorji, ki je poudaril pomembnost načinov vodenja in njihov vpliv na 
učinkovitost dela, je Likert. Razvil je določene pristope, ki so pomembni za 
razumevanje samega obnašanja vodij. Likert je ugotovil, da so tisti managerji, ki 
uporabljajo Sistem 4, najuspešnejši pri vodenju dela. Ta uspeh je pripisal 
demokratičnosti in stopnji, do katere se uporablja podpora zaposlenim delavcem. 
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Demokratični način vodenja podjetja, ki daje večjo svobodo zaposlenim delavcem, 
povečuje tudi njihovo odgovornost. Rezultati pa se lahko dosežejo z motivacijo in 
poveča se lahko zadovoljstvo zaposlenih in produktivnost dela.  
 Različica  demokratičnega vodje pa je oseba, ki je pripravljena ponuditi podporo. 
Ne samo da se posvetuje s podrejenimi in pozorno proučuje njihova mnenja, temveč 
ukrepa na vse možne načine, da bi jih podprl pri izvajanju njihovih dolžnosti. Vodene se 
prav tako lahko opazuje kot kontinuum. Pri enem ekstremu kontinuuma ima manager 
zelo malo svobode, medtem ko je imajo podrejeni veliko več svobode. Pri drugem 
ekstremu pa ima manager zelo veliko svobode, podrejeni pa le malo. 
 Bihevioralni koncept “naloga – ljudje” zajema večino teorij, med katerimi so 
najbolj znane tako imenovane Michigan študije, Ohio študije, Managerska mreža, 
Teorija 3-D in Harvard študije. Dimenzije nalog v raziskovanju ene skupine z Univerze 
zvezne države Ohio nosijo ime “iniciranje strukture”. V raziskovanju Michiganske 
univerze se imenuje “usmerjenost na proizvodnjo” ali “skrb za proizvodnjo” pri 
managerski mreži. Človeška dimenzija se obravnava enako in nosi ime vodenja, kot  je 
recimo “usmerjeno na zaposleno osebje” in “usmerjeno na odnose” ali katero kaže 
“razumevanje”.  

Vodenje se lahko razdeli na dve dimenziji: naloge in ljudje. Če gledamo s stališča 
raziskovanja, še ni jasno, ali so to usmeritve dveh krajev istega kontinuuma ali pa sta to 
dve samostojni dimenziji.  
 Ena od najpogosteje uporabljenih bihevioralnih teorij je managerska mreža, ki 
identificira dve dimenziji: skrb za proizvodnjo in skrb za ljudi. Na osnovi teh dimenzij 
so identificirani štirje ekstremni načini in ena “zlata sredina”.  

Bihevioralne teorije, kot tudi teorije osebnostnih lastnosti, so nastale na podlagi 
preveč poenostavljenega koncepta vodenja. Ne ponujajo pa dobre podlage za 
ocenjevanje, kakšen naj bi bil učinek proizvodnje ob usmeritvi na skrb za delovno 
nalogo in kakšno bo zadovoljstvo delavcev na delovnem mestu. Na podlagi teh teorij bi 
lahko rekli, da bi morali vodje, ki imajo zelo poudarjeno usmeritev na ljudi, imeti 
zadovoljne zaposlene delavce. Takšna raziskovanja so bila pogosto kritizirana in so 
pokazala, da je učinkovitost dela  odvisna od načina vodenja managementa.   

Fiedlerjeva situacijska teorija zajema položaj moči vodje, strukturo nalog in 
povezavo med vodjo in člani skupine. Raziskave so podprle Fiedlerjevo teorijo, ki je 
tudi ena najpomembnejša med kontigencijskimi teorijami. Lahko pa gre za usklajenost 
vodij in situtuacij ali za uporabljanje teh informacij za načrtovanje proizvodnosti in 
zadovoljstva pri samem izvajanju del. 

  
 Z modelom “pot–cilj” si lahko razlagamo in načrtujemo učinkovitost vodenja, 
katerega je razvil trd in empirijski temelj. Model poudarja, da je uspešnost vodje 
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odvisna od prilagodlivosti njegovega načina vodenja na okolico, v kateri deluje, in tudi 
od prilagodljivosti osebnostnim lastnostim posameznega zaposlenega delavca. 
      Handyjeva teorija “najboljše usklajenosti” integrira pristope in spoznanje različnih 
modelov. Je najširša in najbolj razdelana kontigencijska teorija vodenja.  
 Herseyev in Blanchardov model, pravi da je uspešno vodenje tisto, ki je odvisno od 
zrelosti članov. Ljudje lahko zavrnejo ali pa sprejmejo vodjo, neglede na to, kako se 
vodja obnaša. 
 Vroom – Yettonov model vodenja sloni na demokratičnosti in nudi raznolikost 
načinov vodenja. Raziskave so pokazale, da zaposleni, ki delajo z vodjo, ki ta model 
zelo poudarja, dosegajo večjo proizvodnost kot zaposleni, ki delajo z vodjo, ki se s tem 
modelom ne strinja. S petimi načini, osmimi kontigencijskimi variabli in osemnajstimi 
možnimi izhodi, bi bilo težko ta model uporabiti kot praktični model za managerje.  
 Karizmatična teorija označuje vodjo kot dominantno osebo, prepričljivega 
sogovornika z vizijo, pripravljenostjo za tveganje, občutljivega na pritiske iz okolice in 
potrebe podrejenih. Podrejeni imajo radi takšnega vodjo, saj jih motivira in spoštuje. 
Karizmatični vodja jih lahko motivira na različne načine: s spreminjanjem narave 
samega dela, z dajanjem vizije za prihodnost, izgrajevanjem močne kolektivne 
identitete med zaposlenimi, povečanjem individualne in kolektivne samoučinkovitosti. 
Congojev model karizmatičnega vodenja temelji na percepciji podrejenih v obnašanju 
vodje. Takšno vodenje vpliva na vrednote zaposlenih in njihovo vedenje v organizaciji. 
 Transakcijska teorija je podobna klasičnemu odnosu med vodjo in nadrejenimi. 
Tak vodja definira cilje, ki jih posreduje zaposlenim, z njimi komunicira o zastavljenih 
nalogah. Model transakcijskega vodenja prikazuje zaposlenega, ki bo za svoj trud in 
opravljeno delo prejel plačilo. Zaposleni vlagajo svoj trud in s tem tudi pričakujejo, da 
bodo dobro plačani. Pogojno nagrajevanje uporablja vodja takrat, ko si zaposleni to 
zaslužijo z opravljenim delom. Pogojno nagrajevanje pripisujemo vodjem, ki skrbijo za 
učinkovito delo in proces. Za Vodenje z izjemami je značilno, da se vodje ne vmešavajo 
v delo, dokler ni to potrebno. 
 Transformacijska teorija, za katero je ključni element karizmatično vodenje, sloni 
na tem, da podrejeni ustvarjajo več, kot se od njih pričakuje. Poleg karizme so 
pomembni elementi še inspiracija, intelektualna stimulacija, upoštevanje posameznika. 
Bassova transformacijska teorija pravi, da je transformacijski vodja tisti vodja, ki 
motivira, da zaposleni naredijo več od pričakovanega. Elementi transformacijskega 
vodenja so karizma (tak vodja igra glavno vlogo, od podrejenih se razlikuje s svojo 
stopnjo samozavesti in prepričevanja), inspiracije (to so tisti vodje, ki izzivajo 
zaposlene, jih vzpodbujajo, ekspirimentirajo z idejami za izvajanje nalog), intelektualna 
stimulacija (vodje z vzbujanjem kreativnih in kakovostnih rešitev za reševanje 

52 



 

problemev uporabljajo lastno domišljijo, razumevanje...) in upoštevanje posameznika ( 
tak vodja prepušča odgovornost zaposlenim.).  

 
 Glede na vse te teorije, lahko sklemo, da ne obstaja način, ki bi bil najboljši in 
najučinkovitejši, ter da so managerji lahko uspešni, če se znajdejo v dani situaciji. 
 Sodobna raziskovanja so pokazala, da se načini vodenja razlikujejo v različnih 
fazah življenjskega ciklusa podjetja. Med aktualnimi teorijami o načinu vodenja 
izstopata Daftov in Crosbyjev pristop.  

 
 V tretjem poglavju sem za zaključek te diplome na kratko opredelila pojem 
učinkovitosti, organizacijsko učinkovitost in managersko učinkovitost. Pri slednji sem 
opredelila še modele učinkovitosti dela, in sicer Motto-v, Likert-v in Yukl-ov model ter 
na kratko opisala povezanost med učinkovitostja dela in načini vodenja. 
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