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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava pomen kompetenc srednjega managementa pri zdruţevanju 

podjetij. Podjetja, ki so se odločila za kapitalsko povezovanje, se v okviru aktivnosti zdruţitve 

soočajo z izzivom izbire primernega srednjega vodstvenega kadra, ki lahko uspešno uresniči 

zastavljene poslovne načrte novonastalega podjetja. Teoretični del raziskave je oblikovan na 

osnovi pregleda strokovne literature s področja zdruţevanja in prevzemov podjetij, 

dejavnikov, ki vplivajo na uspešno vodenje srednjega managementa, ter kompetenc. 

Empirični del naloge predstavlja analizo vprašalnika o kompetentnosti managerjev na srednji 

vodstveni ravni slovenskega mednarodnega podjetja in nudi vpogled v nabor ključnih 

kompetenc, ki srednjemu managementu omogočajo osebni razvoj v procesu zdruţevanja 

podjetij.  

Ključne besede: zdruţitve, prevzemi, management, vodenje, srednji manager, kompetence, 

kompetenčni profil  

SUMMARY 

This master's thesis discusses the importance of middle management skills in integrating 

businesses. Companies that have decided for capital integration are faced with the challenge 

of selecting appropriate middle management candidates that can successfully implement the 

business strategy of the newly established company. The theoretical part of the research 

contains an analytical review of relevant scientific theories and definitions from the field of 

mergers and acquisitions, the factors affecting the successful management and competences. 

The empirical part of the paper represents the analysis of the questionnaire of the middle 

manager competences of a Slovenian international company and offers an insight into a set of 

key competencies that enable a personal development in the process of merger. 

Key words: acquisition, merger, management, leading, middle manager, competences, 

competence profile  

UDK: xxx(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Dolgoročna temeljna usmeritev podjetij sta rast in razvoj podjetja. Sodobna zrela podjetja se v 

ţelji po doseganju konkurenčne prednosti pogosto odločijo za lastninska povezovanja ali 

oblikovanje strateških partnerstev. Odločitev o zdruţitvi oz. prevzemu sproţi načrtovanje 

procesa sprememb, ki naj bi novonastalemu podjetju, kot ugotavlja Prašnikar (1999, 3), 

prinesle povečano učinkovitost, ekonomijo obsega, povečanje konkurenčnosti ter prenos 

managerskih in drugih znanj iz uspešnejših v manj uspešna podjetja. Lahovnik (2001, 1) 

zdruţitve in prevzeme povezuje z velikimi organizacijskimi spremembami ter pri tem 

izpostavlja ključno vlogo zaposlenih. V novem poslovnem sistemu se namreč spremenijo 

vloge in pozicije posameznikov, komunikacijski tokovi ter mehanizmi odločanja.  

V procesu zdruţitve oz. prevzema imajo torej ključno vlogo ljudje in njihova sposobnost 

prilagajanja velikim spremembam v razvoju podjetja. Njihovo ravnanje je v veliki meri 

odvisno od managerjev, ki po mnenju Devina (2002, 213) med zaposlenimi ustvarjajo 

zaupanje, skupne vrednote in prepričanja, kar je bistvenega pomena za uspešno uresničitev 

načrtovanih sprememb. Omogočajo pretok povratnih informacij vodstvu o doseţeni stopnji 

integracije in zavzetosti zaposlenih ter imajo moţnost spodbujanja oz. motiviranja ključnega 

strokovnega kadra, ki bi v procesu tranzicije lahko zapustil podjetje in ga s tem osiromašil. 

Uspešnost delovanja srednjega vodstvenega kadra je odvisna od več dejavnikov. Med 

pogosteje omenjenimi so vodstvene lastnosti oziroma potencial za vodenje. Stare (2005, 1–2) 

je na osnovi rezultatov raziskovanj in proučevanj organizatorjev, psihologov, ekonomistov, 

sociologov, inţenirjev in drugih delujočih v teoriji in praksi organizacije ugotovil, da 

preprostega odgovora na vprašanje, kaj vse zajema potencial za vodenje in kako se ga 

ugotavlja, ni. Obstajajo pristopi in vsebine, za katere se ocenjuje, da imajo pomembnejši vpliv 

na oblikovanje potenciala. Proučevanje uspešnosti in učinkovitosti vodenja v povezavi s 

potencialom za vodenje poteka s pomočjo kompetenc, izoblikovanih kompetenčnih modelov 

in kompetenčnih profilov vodij.  

Pri tem strokovna literatura navaja različne opredelitve in vrste kompetenc, ki se razlikujejo 

glede na konkretne delovne naloge, udeleţbe ostalih sodelavcev, situacijskih zahtev in zahtev 

okolja. Pojem kompetenca se je prvič pojavil pred dobrimi štiridesetimi leti. Argyle (1967) je 

kompetence povezal s človekovimi lastnostmi in zmoţnostmi. Razvil je koncept kompetenc, 

ki naj bi pomagale prepoznavati odličnost ravnanja posameznika. Posebno so bile poudarjene 

sposobnosti posameznika, njegove navade, spretnosti in znanje, motivacija, interesi in 

nagnjenja (Stare 2005, 142). 



2 

Naslednji mejnik pri uveljavljanju kompetenc je postavil McClelland (1973). Ugotovil je, da 

inteligenčni testi in testi osebnosti ne omogočajo objektivne ocene posameznikovega 

potenciala delovne uspešnosti. Razvil je raziskovalno metodo merjenja potenciala delovne 

uspešnosti na osnovi ocenjevanja kompetenc (McClelland 1973 v Kohont 2005b, 32). 

Konrad (1996, 19) je kompetence razdelil v tri skupine. Med kompetence za delo z idejami in 

podatki je uvrstil sintetiziranje, koordiniranje, analiziranje, zbiranje, predpisovanje in 

primerjanje podatkov. Med kompetence za delo z ljudmi je zdruţil mentorstvo, pogajanje, 

inštruiranje, nadzorovanje, prepričevanje, govorjenje, sporočanje in pomoč, med kompetence 

za delo s stvarmi in materiali pa nastavljanje, natančno delo, kontroliranje, voţnjo, 

upravljanje, servisiranje strojev in rokovanje.  

Gruban (2004, 58) opredeljuje kompetentnost kot sposobnost uporabe znanja in drugih 

zmoţnosti, ki so potrebne, da nekdo uspešno in učinkovito ter v skladu s standardi delovne 

uspešnosti izvrši določeno nalogo, opravi delo, uresniči cilje ali odigra vlogo v poslovnem 

procesu. Obsega tako znanja kot tudi veščine, spretnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti, 

prepričanja, motive, vrednote, samopodobo – skratka vse tisto, kar je skupaj precej večje 

jamstvo za delovni uspeh, kot samo znanje. Poenostavljeno lahko kompetence definiramo kot 

vedenjske zapise vlog, ki jih imajo ljudje v delovnem procesu.  

Neposredno povezovanje kompetenc srednjega managementa z dejavniki učinkovitosti ter 

uspešnosti poslovanja nas privede do osredotočenja na vedenje managerjev ter opazovanje 

razlik v sposobnostih in osebnosti posameznikov. Sklepamo lahko, da prenova poslovanja oz. 

uvajanje korenitih sprememb poslovanja v obdobju zdruţevanja podjetij narekuje od 

srednjega managementa prisotnost in izraţenost dodatnih kompetenc, ki odločilno vplivajo na 

uresničevanje ciljev zdruţenega podjetja in hkrati posameznikom predstavljajo kriterij za 

napredovanje oz. identifikacijo osebnega razvojnega potenciala. 

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve  

Osnovni namen raziskave je proučitev in predstavitev kombinacije kompetenc srednjega 

vodstvenega kadra, ki omogoča uspešno izvajanje aktivnosti, značilnih za obdobje integracije 

v okviru procesa zdruţevanja podjetij. Ugotoviti ţelimo, katere kompetence srednjemu 

managementu v največji meri omogočajo uspešno premagovanje izzivov, ki jih ponuja 

poslovno okolje novonastalega zdruţenega podjetja. 

Ob preučitvi področja kompetenc, kompetenčnih modelov, pristopov in vsebin, ki imajo 

pomembnejši vpliv na uspešnost delovanja srednjega managementa, ter rezultatov študije 

primera bomo oblikovali kompetenčni profil uspešnega srednjega managerja za poslovno 

okolje, ki se sooča z izzivi integracijskega procesa ob zdruţitvi.  
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Da bi lahko oblikovali izbor kompetenc kot pomemben dejavnik uspešnosti vodenja, bomo 

preverili razvitost kompetenc srednjega managementa v opazovanem zdruţenem podjetju, 

ocenili uspešnost delovanja opazovanega kadra ter ugotovili povezanost razvitosti 

kombinacije kompetenc z uspešnostjo delovanja srednjega managementa v zaključni fazi 

zdruţitvenega procesa.  

Cilj raziskave je na osnovi študije primera potrditi naslednji hipotezi:  

 Hipoteza 1: Kompetence srednjega managementa, ki so potrebne v procesu zdruţevanja 

podjetij se razlikujejo od kompetenc, ki jih srednji management sicer potrebuje za 

uspešno delovanje podjetja.  

 Hipoteza 2: Karierne moţnosti srednjega managementa so v procesu zdruţevanja podjetij 

pogojene s posedovanjem posebnega nabora (kombinacije) kompetenc.  

1.3 Predpostavke in omejitve  

Pri pripravi raziskave izhajamo iz predpostavke, da je zdruţitev podjetij izjemna situacija v 

razvoju podjetja. Je situacija, v kateri lahko prepoznamo značilnosti kriznega managementa, 

ki postavlja v ospredje postavitev novih temeljev poslovanja, zagotovitev stabilnosti ter 

ohranitev ugleda podjetja.  

Določitev nabora ključnih kompetenc je odvisna od namena uvedbe in cilja, ki ga z uvedbo 

ključnih kompetenc ţelimo doseči ter skupine zaposlenih, ki jo ţelimo vključiti v projekt. 

Glede na obseţnost področja smo se z vidika zaposlenih omejili na srednji management 

opazovanega podjetja. Glede na namen in cilj raziskovanja kompetenc smo raziskovali ţeleno 

vedenje in ravnanje srednjega managementa v konkretni poslovni situaciji in dejavnike, ki 

vplivajo na uspešnost vodenja. 

Podjetje, ki smo ga analizirali, nima opredeljenega lastnega modela ključnih managerskih 

kompetenc. Pri pripravi seznama kompetenc ter kriterijev vodenja smo upoštevali teoretična 

izhodišča odmevnih avtorjev (Boyatzis 1982; Hartle 1995; Perrenoud 1997; Spencer in 

Spencer 1993; Collins 2001; Whetten in Cameron 1993; Bruch in Ghosal 2002; Kets de Vries 

2005), ki so obravnavali področje kompetenc, ter z upoštevanjem vseh posebnosti študije 

primera razvili prilagojen model, ki je sluţil pripravi kompetenčnega profila uspešnega 

srednjega managerja v procesu zdruţevanja podjetij.  

V vzorec smo zajeli celotno skupino 62 kandidatov za srednji management dveh slovenskih 

podjetij, ki sta se zdruţili v novo podjetje – naslednico povezanih druţb. Struktura vzorca je 

heterogena, saj kandidati pokrivajo vsa organizacijska področja, ki so v domeni srednjega 

managementa.  

Z vidika zunanje veljavnosti izbrani vzorec iz enega oz. dveh podjetij ne omogoča 

posploševanja rezultatov raziskave na druga podjetja. Ravno tako je treba med omejitvami 
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izpostaviti, da osredotočenost na srednji management ne omogoča posplošitve na celoten 

management podjetja. 

S časovnega vidika smo proces integracije kot zadnjo fazo zdruţitve podjetij omejili na 

dvoletno obdobje po nastanku novega zdruţenega podjetja. To je obdobje prenosa poslovnih 

sposobnosti in praks med podjetji. V tem obdobju se prerazporedijo operativni viri, prenesejo 

se funkcionalna znanja in managerske veščine na ravni vodilnega managementa (Haspeslhagh 

in Jamison 1991, 106). V tem času zaposleni sprejmejo zdruţitev z naklonjenostjo in 

prepoznajo priloţnosti zdruţitve ali pa jo popolnoma zavrnejo (Habeck, Kroeger in Tream 

2000, 18).  

1.4 Struktura magistrskega dela 

Magistrsko delo je razdeljeno na štiri poglavja. V prvem poglavju je opredeljeno področje 

dela in utemeljitev, zakaj je smiselno razmišljati in razpravljati o izpostavljeni temi. 

Drugi del naloge je namenjen pregledu strokovne literature za področja, ki bodo pripomogla k 

boljšemu razumevanju ugotovitev raziskave. Ta del naloge je razdeljen v tri sklope, v katerih 

so podrobneje predstavljene različne kapitalske povezave podjetij, dejavniki uspešnosti 

vodenja ter kompetence. V prvem sklopu so predstavljene različne vrste zdruţitev in 

prevzemov, posamezne faze zdruţitvenega procesa s posebnim poudarkom na integraciji ter 

motivi za zdruţevanja podjetij. Med dejavniki uspešnosti vodenja sta izpostavljena pojma 

management in vodenje, opisani so različni stili vodenja ter predstavljeni različni tipi 

managerjev. Glede na to, da raziskava sloni na pomenu kompetenc srednjega managerja, je v 

tem poglavju posebna pozornost namenjena predstavitvi kompetenc. Predstavljene so z 

različnih zornih kotov. Zanimale so nas sestavine in vrste kompetenc, značilnosti 

kompetenčnega modela vodenja in kompetenčnih profilov. Med ostalimi smo podrobno 

pregledali definicije potenciala za vodenje.  

Tretje poglavje obsega opis poteka in rezultate empiričnega dela naloge. Z raziskavo 

razvitosti posameznih kompetenc srednjega managementa smo ugotovili, katere kompetence 

v največji meri omogočajo uspešno premagovanje izzivov novonastalega zdruţenega podjetja.  

V zadnjem delu naloge so strnjeni povzetki predhodnih poglavij in na osnovi primerjave 

teoretičnega in empiričnega dela magistrske naloge predstavljene sklepne ugotovitve 

raziskave.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Zdruţitve in prevzemi  

Pri terminološki opredelitvi pojmov »zdruţitev« in »prevzem« se v tuji in domači literaturi 

pojavljajo številni izrazi, ki se razlikujejo tako v definicijah kot pri določanju medsebojnih 

razmerij. V angleški literaturi se na področju zdruţevanja in prevzemov najpogosteje 

uporabljajo izrazi »merger«, »takeover«, »acquisition« in »consolidation« ter številne 

kombinacije in izpeljanke teh pojmov, kar prikazuje slika 1.  

Pregled uporabljenih izrazov tujih avtorjev kaţe na nedosledno uporabo angleških pojmov, 

prevajanje v slovenski jezik pa prinaša dodatno zmedo, kar ugotavljata tudi Bešter (1995, 10) 

in Novak (2003, 5). Razloge za neenotno uporabo izrazov lahko najdemo v tem, da so se 

izkušnje na področju zdruţevanja podjetij v Sloveniji prenašale predvsem iz anglosaških 

drţav.  
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PROXY CONTEST 

GOING PRIVATE 
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AQUISITION OF 
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Slika 1: Razmejitev uporabljenih pojmov v anglo-ameriški literaturi 

Vir: Ross, Westfield in Jaffe 1993, 829. 

Slovenski avtorji angleške izraze prevajajo na različne načine. »Merger« je najpogosteje 

preveden kot zdruţitev ali spojitev, »acquisition« kot pripojitev oz. priključitev, »takeover« 

pa kot prevzem (Bohinc 1998, 16).  

Lahovnik (1998, 14) pri zdruţevanju podjetij loči zdruţitev (merger), priključitev 

(acquisition) in prevzem (takeover). Dodatno pojasnjuje, da je pojem prevzem (takeover) 

pogosto uporabljen kot sinonim za priključitev podjetja, pri čemer je prevzem s pravnega 

vidika ustreznejši izraz. Večina avtorjev uporablja najpogosteje kot najširši pojem »merger«, 

v katerem so zajeti vsi trije pojmi.  
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Bešter opozarja, da izhaja problem pri uporabi omenjenih izrazov iz prepletanja pravnih in 

ekonomskih kriterijev. Ekonomisti praviloma uporabljajo izraz »mergers« ali »aquisitions«, 

kar naj bi predstavljajo pravno obliko povezovanja podjetij. Pravniki pa ločijo prevzeme 

predvsem glede na število pravnih oseb, ki ostanejo po prevzemu (Bešter 1996, 29). 

Gaughan pojem »merger« definira kot poslovno povezovanje dveh podjetij, pri katerem 

preţivi le eno, drugo pa preneha obstajati. Poslovno povezovanje, kjer se dve ali več 

podjetij zdruţi v povsem novo podjetje, pa označi s pojmom »consolidation« (Gaughan 

1999, 7). 

Ross, Westfield in Jaffe (1993, 828) navajajo, da je izraz »takeover« najbolj splošen in 

nenatančen. Praviloma pomeni prenos nadzora nad podjetjem iz ene skupine delničarjev na 

drugo. Preostala dva pojma sta z nekaterimi dodatnimi oblikami prenosa nadzora nad podjetji 

le dve od oblik »takeovers«. Podobno meni tudi Repovţ (1996, 31), ki dodaja, da se 

»takeover« uporablja predvsem kot splošen pojem, ki naj bi vključeval bodisi »merger« v 

smislu zdruţitve bodisi »aquisition« kot prevzem. 

2.1.1 Združitve  

Zdruţitev lahko ponazorimo z Westonovo definicijo (1990, 4), ki zdruţitev definira kot 

nastanek novega podjetja, ki nastane na določen način iz dveh ali več podjetij.  

Slovenska pravna ureditev zdruţitve deli na spojitve in pripojitve. Za spojitev je značilno, da 

se opravi z ustanovitvijo nove delniške druţbe, na katero se prenese celotno premoţenje 

druţb. Pri pripojitvi se prenese celotno premoţenje ene ali več delniških druţb na drugo 

podjetje (ZGD, Ur. l. RS, št. 65/2009).  

V tuji literaturi se za zdruţitev, kot jo opredeljuje ZGD, najpogosteje uporablja »merger«. V 

večini primerov se ta pojem nanaša na zdruţitve, do katerih pride preko prijateljskih pogajanj 

in dogovorov med podjetji, ki se zdruţujejo, vendar je v praksi eno podjetje vedno močnejše 

in tako dominira pri tej transakciji (Weston, Siu in Jonson 2001, 6).  

Podobno pojmuje zdruţitve Zupančič, ko pojasnjuje, da dve podjetji bolj ali manj 

enakopravno ustanovita tretje, v okviru katerega skupno delujeta in nanj preneseta vse svoje 

premoţenje (Zupančič 2001, 4).  

Tudi Hampton (1989, 394) razčlenjuje zdruţitve na pripojitve in spojitve, kot to opredeljuje 

ZGD. O pripojitvi govori, ko med zdruţevanjem podjetij preţivi eno samo in ostala 

prenehajo obstajati in se njihovo premoţenje prenese na podjetje, ki je preţivelo. Pri spojitvah 

pa se dve ali več podjetij zdruţi v novo podjetje, ki nase prevzame vse premoţenje in 

obveznosti podjetij, ki prenehajo obstajati (Bešter 1995, 14). Podobnega mnenja je tudi 



 

7 

Tajnikar (2000, 25). Razlago dopolni s pojasnilom, da je ta vrsta zdruţevanja podjetij 

najzahtevnejša. Slika 2 ponazarja spojitev in pripojitev podjetij.  

 

 

Slika 2: Spojitev in pripojitev podjetij 

Vir: Baker, Lembke in King 1989, 3. 

2.1.2 Prevzemi  

Pri proučevanju definicije prevzemov naletimo na podobne teţave, vezane na različno 

uporabo izrazov kot pri pojmu zdruţevanje, na kar opozarja Lahovnik (1998, 15). Poudarja, 

da v literaturi pojem prevzem (takeover) pogosto uporabljajo kot sinonim za priključitev 

oziroma pripojitev podjetja, pri čemer je s pravnega vidika uporaba izraza prevzem 

ustreznejša . Večina ekonomistov v teh primerih uporablja pojem »merger«, v katerem so 

zajeti vsi trije pojmi. Priključitev običajno poteka med podjetjema različnih velikosti in je 

lahko prijazna ali sovraţna.  

Tajnikar (2000, 25) meni, da prevzem običajno označuje pridobitev deleţa lastninskih pravic 

v prevzetem podjetju, ki zagotavlja kontrolni deleţ za odločilno vplivanje na poslovanje 

prevzetega podjetja. Podobno razlaga prevzem Zupančič (2001, 4) ter dodaja, da pri prenosu 

lastništva sredstev ali delnic z enega podjetja na drugo eno od podjetij preneha obstajati. 

Kovač (2000, 72) opredeljuje prevzem kot nezaţeleno, tudi sovraţno obliko ponudbe za 

odkup delnic. 

Razpravo o terminologiji Novak (2003, 8) zaključi z ugotovitvijo, do katere so prišli številni 

avtorji (Kovač 2000; Bešter 1995): razlike pri uporabi omenjenih pojmov in definicij so 

posledica ţe omenjene nedosledne rabe v angleškem jeziku ter različnem prevajanju in rabi v 

slovenskem jeziku, kot posledica mešanja ekonomskih in pravnih pojmov in kriterijev. 
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Definicije izrazov »prevzem« in »pripojitev« omenjenih tujih in domačih avtorjev lahko 

strnemo v sledečo razlago: izraza »prevzem« in »pripojitev« označujeta aktivnosti 

povezovanja med dvema ali več podjetji, kjer ciljno podjetje vse premoţenje in obveznosti 

prenese na prevzemno podjetje in postane njegov del ter s tem tudi preneha obstajati kot 

pravna oseba.  

Dodatna polemika o raznolikosti izrazov, ki se uporabljajo za aktivnosti zdruţevanja dveh ali 

več podjetij, bi presegla namen magistrske naloge. V nadaljevanju bomo izrazoslovje na tem 

področju omejili na izraz »zdruţitev«, kot to opredeljuje ZGD. 

2.1.3 Vrste združitev 

Strokovnjaki zdruţitve večinoma delijo na tri (Gaughan 1999, 6; Weston, Siu in Johnson 

2001, 6–7) oziroma štiri (Lahovnik 1998, 15; Brigham 1997 v Zupančič 2001, 4) vrste glede 

na smer širitve oziroma, kot razlaga Lahovnik, glede na stopnjo povezanosti dejavnosti med 

podjetji in stopnjo v produkcijski verigi obeh podjetij:  

 vodoravne, 

 navpične,  

 koncentrične in 

 konglomeratne zdruţitve.  

Vodoravno zdruţitev Gaughan (1999, 7) označuje kot zdruţevanje dveh konkurenčnih 

podjetij. Weston, Siu in Johnson (2001, 6–7) trdijo, da ta vrsta zdruţitve vključuje podjetja, ki 

so aktivna in konkurenčna na istem poslovnem področju. Lahovnik (1998, 15) to vrsto 

zdruţitev opredeljuje kot priključitev podjetij iste panoge, ki si konkurirata v eni ali več 

poslovnih aktivnosti. Taka zdruţitev omogoča izkoriščanje ekonomije obsega v proizvodnji 

ali distribuciji.  Podobno trdi za vodoravna zdruţevanja Tajnikar (2000, 26), ki za take vrste 

zdruţitve meni, da povezujejo podjetja z enako proizvodnjo.  

Navpične zdruţitve se pojavljajo med podjetji v isti ali povezanih panogah, vendar na različni 

stopnji produkcijske verige (Lahovnik, 1998, 16). Enako trdijo tudi Tajnikar (2000, 27) ter 

Weston, Siu in Johnson (2001, 7). Gaughan (1999, 7) pa navpično zdruţevanje označuje kot 

razmerje med kupcem in prodajalcem.  

Koncentrične zdruţitve temeljijo na povezanosti z osnovno tehnologijo, proizvodnim 

procesom ali trgi. Podjetje na ta način k osnovni dejavnosti priključi nekatere sorodne 

dejavnosti, namen tega pa je zniţevanje stroškov in povečevanje donosov (Lahovnik 1998, 

16). Tekavec in Pučnik (2002, 85) dodajata, da taka zdruţitev omogoča razširitev asortimenta 

izdelkov. Koncentrične povezave nastanejo okoli določenih jeder, ki predstavljajo podjetja z 

večjim številom poslovnih odnosov, tako na strani nabave kot na strani prodaje, pa tudi na 

trgu in pri razvoju tehnologije (Tajnikar 2000, 27). 
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Za razliko od prejšnjih vrst zdruţitev, kjer gre za oblike zdruţevanja med podjetji, ki so na 

nek način v stiku, je za konglomeratne zdruţitve značilno, da med podjetji v procesu 

zdruţevanja ni nikakršne povezave. Cilj takih povezav so predvsem zmanjšanje poslovnih 

tveganj in širjenje v nove panoge, kjer obstaja moţnost večjih dobičkov. Tudi Weston, Siu in 

Johnson (2001, 7) ugotavljajo, da konglomeratne zdruţitve vključujejo povezovanje podjetij v 

nepovezanih poslovnih aktivnostih. Isti avtorji delijo konglomeratne zdruţitve na tri podvrste 

– čiste, trţno-geografske in koncentrične konglomeratne zdruţitve. 

Delitev zdruţitev Habecka, Kroegerja in Treama (2000, 19) se nekoliko razlikuje. Poleg 

vertikalne in koncentrične vrste omenjajo še stransko in obseţno, ki ji pripisujejo lastnosti 

vodoravne zdruţitve. Značilnost slednje je osredotočenje na osrednjo dejavnost.  

V nadaljevanju sledi podrobna proučitev faz zdruţevanja, ki bo omogočila boljše 

razumevanje posameznih elementov procesa.  

2.1.4 Proces združevanja podjetij  

Večina avtorjev se strinja, da proces zdruţitve poteka v treh fazah. Sudarsanam (1995, 43) jih 

deli na planiranje, zdruţitev in integracijo. Slika 3 prikazuje kronologijo posameznih 

aktivnosti procesa zdruţevanja. 

 

Slika 3: Proces zdruţitve 

Vir: Sudarsanam 1995, 44. 
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Planiranje zdruţitve  

V prvi fazi pred zdruţevanjem se oblikuje prizorišče in tečejo priprave na izvedbo. Za to 

obdobje zdruţevanja je značilno razvijanje strategije zdruţitve, iskanje potencialnih 

zdruţitvenih kandidatov in njihovo strateško vrednotenje (Habeck, Kroeger in Tream 2000, 

16). Haspeslhagh in Jamison (1991, 41) navajata, da se v obdobju pred zdruţitvijo oblikuje 

ideja ter prepozna potreba oziroma priloţnost za zdruţitev.  

Osnovni cilj razvijanja strategije zdruţitve je uresničitev osnovne korporacijske strategije, ki 

mora biti usklajena s poslovnimi in funkcijskimi strategijami. Korporacijska strategija zadeva 

razvoj podjetja kot celoto in se kot taka ukvarja z doseganjem ciljev na nivoju celotnega 

podjetja. Poslovna strategija zasleduje cilj povečanja konkurenčnega poloţaja posamezne 

poslovne enote. Vezana je na konkretne skupine proizvodov in na njihove konkretne trge. 

Funkcijska strategija se primarno ukvarja s produktivnim izkoriščanjem virov podjetja v 

okviru korporacijske in poslovne strategije (Hunger in Wheelen 1996, 19).  

Naslednji korak prve faze zdruţevanja je kritična ocena strategij po ključnih kriterijih: 

sinergijskih učinkih, stroških vstopa, donosnosti, tveganja ter senzitivnosti in fleksibilnosti 

(Novak 2000, 15). Šarman (1999, 65) opozarja, da je treba na tej stopnji zdruţevanja opraviti 

analizo vseh tokov z namenom prikaza medsebojne povezanosti oziroma zdruţljivosti 

posameznih poslovnih sistemov, ki jih lahko štejemo za potencialne partnerje zdruţevanja. 

Dolar (2002, 75) dodaja, da morajo biti pri izbiri kandidatov v ospredju realne moţnosti za 

uresničevanje zdruţitve, dogovorjeni sprejemljivi zdruţitveni pogoji in doseţeno vsaj načelo 

soglasja vseh ključnih udeleţencev. 

Iskanje moţnih zdruţitvenih kandidatov temelji na osnovi v naprej zastavljenih zdruţitvenih 

ciljev. Gordon in Jay (1990, 80) navajata dvajset najpomembnejših zdruţitvenih ciljev, ki se 

navezujejo na doseganje ekonomije obsega, prilagoditev poslovnim spremembam iz okolja, 

razširitev proizvodnega programa in povečanje trţnega potenciala, vstop v nove panoge ter 

izkoriščanje finančnih moţnosti.  

Iskanju kandidatov sledi ocenjevanje podjetja z namenom identificiranja potencialnih 

razvojnih problemov. Med najpogosteje uporabljane metode sodijo celovita analiza prednosti 

in pomanjkljivosti ter priloţnosti in nevarnosti (SWOT analiza), portfeljska analiza, ocena 

ţivljenjskega cikla proizvoda in Porterjev model konkurenčnih sil (Pučko 1991, 151).  

Zdruţitev podjetij  

Druga faza zdruţitve predstavlja pravno-formalni zaključek procesa. Vključuje finančno 

vrednotenje podjetja, pogajanja, financiranje in zdruţitev podjetij.  
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Finančno vrednotenje podjetja predstavlja podlago za pogajanja. Prevladujoč dejavnik v 

pogajanjih je torej cena podjetja oziroma menjalno razmerje. Pomemben element pogajanj so 

tudi vprašanja glede statusa podjetja in zaposlenih po prevzemu ter vprašanja, vezana na 

patente in blagovne znamke. V primeru uspešnih pogajanj sledi faza financiranja in izvedba 

zdruţitve (Turk Cetin 1996, 58–73).  

Integracija  

Obdobje integracije je zadnja faza procesa zdruţevanja. Osredotočena je na izvajanje 

sprememb, opredeljenih v načrtu integracije na področju procesov in struktur. Jones (2002, 1–

2) poudarja pomen izvajanja aktivnosti na strateškem, zaposlitvenem, tehnološkem, 

procesnem in organizacijskem področju. Dubrovski (2004, 213–218) navaja, da mora biti 

integracija hitra, da zagotovi čim prejšnje sinergijske učinke oziroma uresničitve zadanih 

ciljev. Deli jo na dve fazi: 

 faza uvedbe poslovne integracije, za katero so značilne korenite spremembe 

(prestrukturiranje, reingeneering procesov, prenova podjetij), 

 faza po integraciji, ki obsega doseganje opredeljenih sinergijskih učinkov.  

Druţba A. T. Kearney je v okviru globalne študije ugotovila, da je uspeh zdruţitve v največji 

meri (53 %) odvisen od načina izvedbe pozdruţitvenih aktivnosti (Habeck, Kroeger in Tream 

2000, 24–25). Dolar (2002, 17) navaja, da igrajo v fazi integracije posebno vlogo zaposleni, ki 

so skupaj s srednjim managementom nosilci uresničevanja strategije zdruţevanja. Podobnega 

mnenja je tudi Kraljič, ki med štirimi ključnimi dejavniki uspeha pri zdruţitvi na tretjem 

mestu omenja določitev pravih ljudi na vodilna mesta novega podjetja (Usenik 1999, 48).  

Povzamemo lahko, da je zdruţevanje podjetij zelo kompleksen strateški proces. Cilji 

zdruţitev so povezani z različnimi motivi, ki jih bomo podrobneje razčlenili v naslednjem 

poglavju.  

2.1.5 Motivi za združevanje  

Motivi za zdruţevanje podjetij se lahko zelo razlikujejo, kar potrjuje več teorij iz strokovne 

literature. Weston, Chung in Hoag (1990 v Bešter 1996, 24) so teorije prevzemov, ki 

vključujejo temeljne motive, razdelili na: 

 teorijo učinkovitosti, katere glavni motiv so sinergije, 

 teorijo informacij in signalov, s katero Lahovnik (1998, 23) omenja kot motiv 

pridobivanje informacij o investicijskih moţnostih, 

 teorijo problema agentov, po kateri so zdruţitve mehanizmi lastniškega nadzora. Bešter 

opredeljuje to teorijo kot sredstvo za discipliniranje managementa, 

 teorijo preseţnih denarnih tokov Lahovnik (1998, 29) poimenuje managerska hipoteza, 

http://www.google.si/search?hl=sl&biw=1259&bih=823&sa=X&ei=GUXjTbygM8TOswacxoGBBg&ved=0CCQQBSgA&q=reingeneering&spell=1
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 teorijo trţne moči, ko je temeljni motiv povečanje trţnega deleţa. Značilnost tega motiva 

je krepitev trţnega poloţaja podjetja in hkratno oteţevanje vstopa konkurenta ter 

doseganje sinergij in ekonomskega obsega,  

 davčno teorijo, ko gre za ustvarjanje prihrankov, 

 teorijo prerazdelitvenih učinkov; značilnost te teorije je povečanje trţnega deleţa ene 

skupine delničarjev oziroma lastnikov na račun druge (Weston, Siu in Johnson 2001, 

155). 

Tajnikar (2000, 27) motive deli na: 

 strateške in finančne, 

 zunanje in notranje,  

 motive za generično ali diverzificirano rast, 

 motive glede na posamezne poslovne funkcije v podjetju. 

Skupna točka vseh teh motivov je rast podjetja in v končni fazi maksimiranje koristi, 

ki naj bi jih imela podjetja od zdruţevanja. Zanimiv odgovor na vprašanje, zakaj 

zdruţevanje, ponujata Fulmer in Gilkey (1994, 336), ki pravita, da ravno tako kot lahko 

ljudje s poroko v desetih minutah zasluţijo toliko, kolikor sicer ne bi zasluţili vse ţivljenje, 

lahko tudi podjetja ob pomoči zdruţitev in prevzemov veliko hitreje dosegajo rast, prodajo, 

dobiček ali trţni deleţ, kot bi jim sicer uspelo samo z notranjo rastjo. 

Po Gaughanu (1999, 116) je eden najpomembnejših motivov za zdruţevanje podjetij 

sinergija. Ross, Westfield in Jaffe (1993, 883) sinergijo razlagajo kot posledico katerekoli 

oblike zdruţitve podjetij, ki se kaţe kot razlika med vrednostjo novega podjetja in seštevkom 

vrednosti posameznih zdruţenih podjetij pred zdruţitvijo. Sinergija torej pomeni, da podjetje 

po zdruţitvi deluje bolj učinkovito kot so poslovala posamezna podjetja preden je prišlo do 

zdruţevanja. Zato so takšne teorije zdruţitev poimenovali teorije učinkovitosti. 

Podobno motive za zdruţitve opredeljujejo tudi drugi avtorji. Tako Roll (1986 v Gaughan 

1999, 158) omenja hipotezo hubris – gre za osebni prestiţ managerjev, ki prevzamejo 

določeno podjetje, vendar se lahko zgodi, da prav zaradi tega zdruţitev nima nikakršnega 

pozitivnega učinka na delovanje podjetja. Weston, Siu in Johnson (2001, 139) celo navajajo, 

da pri tako spodbujeni zdruţitvi preplačajo ceno prevzetega podjetja in imajo celo negativen 

učinek. To teorijo prevzemov je Bešter predstavil kot hipotezo preseţnih denarnih tokov. 

Bower (2001, 94) je navedel naslednje motive za zdruţitve: 

 zdruţitve kot rezultat preseţnih finančnih sredstev podjetja, 

 zdruţitve, ki omogočajo vstop na nova geografska področja, 

 zdruţitve kot rezultat širitve podjetja na nove trge (z novimi produkti oziroma 

internacionalizacijo), 

 zdruţitve kot nadomestilo za lasten razvoj (nakup tehnologij), 
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 zdruţitve kot rezultat spreminjanja določene industrije in prehajanja iz ene industrije v 

drugo. 

Vsaka posamezna zdruţitev je enkratna kombinacija navedenih in številnih drugih 

dejavnikov (Bešter 2000, 28). Ne glede na različne motive za zdruţitev lahko trdimo, da je v 

večini primerov glavno vodilo zdruţevanja ţelja po povečanju vrednosti novonastalega 

podjetja. Glede na to, da so zdruţitve podjetij povezane z velikimi organizacijskimi 

spremembami, ki zadevajo zaposlene, se bomo v nadaljevanju osredotočili na dejavnike 

uspešnosti poslovanja, povezane z vodenjem.  

2.2 Dejavniki uspešnosti vodenja 

Pri ugotavljanju vloge in pomena kompetenc srednjega managementa pri zdruţevanju podjetij 

se bomo srečali s ključnimi izrazi kot so management, vodenje, manager, kompetence, 

kompetenčni model vodenja ter osebnostni potencial za vodenje. V nadaljevanju je 

predstavljenih nekaj pogosto omenjenih definicij.  

2.2.1 Management in vodenje 

V strokovni literaturi najdemo različne opredelitve pojmov managementa in vodenja, kar 

izhaja predvsem iz kompleksnosti področja managementa. Drugi razlog za raznolikost 

definicij je v tem, da to področje obravnavajo strokovnjaki številnih znanstvenih ved in 

disciplin, ki ga osvetljujejo z različnih zornih kotov. Glede na to, da v slovenski literaturi 

pogosto zasledimo napačno uporabo pojma vodenja, ki se pojavlja kot sopomenka 

managementa, si podrobneje oglejmo posamezne definicije.  

Management je v enciklopediji opredeljen kot ustvarjalno reševanje problemov, ki se nanaša 

na načrtovanje, organiziranje, vodenje in ocenjevanje razpoloţljivih virov za doseganje 

poslanstva, vizije, razvoja organizacije in njenih ciljev. Sodobna razlaga opredeljuje 

management kot koordiniranje poslovnih aktivnosti za zagotavljanje uspešnega in 

učinkovitega poslovanja organizacije, kar managerji dosegajo z usmerjanjem in vodenjem 

zaposlenih, njihovih znanj, veščin in sposobnosti (Wikipedia B. l. b).  

Moţina management definira kot usklajevanje v organizaciji, ki vključuje planiranje, 

organiziranje, kadrovanje in kontroliranje v skladu z opredeljenimi organizacijskimi cilji 

(Moţina 1994, 16). Massiejeva (1987) definicija med naštete funkcije dodaja še vodenje 

(Sikavica in Novak 1999, 282). Opredelitev, ki jo najpogosteje zasledimo, management 

predstavlja na osnovi štirih temeljnih funkcij: planiranja, organiziranja, vodenja in nadzora oz. 

kontroliranja virov (slika 4), ki jih ima organizacija na razpolago (Daft 1991, 5; Vila 1992, 

637; Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 16).  
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Slika 4: Vodenje kot del managementa 

Vir: Stare 2005, 20. 

Drugi vidik managementa, na katerega opozarjajo Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003, 126), 

upošteva turbulentnost sodobnega poslovnega okolja, zaradi katerega so managerji prisiljeni 

posvečati večjo pozornost mehkim elementom managementa, ki se nanašajo na optimalno 

izrabo potencialov podrejenih.  

Nekoliko obširnejšo definicijo managementa zasledimo pri Fayolu (1916), ki se je med 

prvimi ukvarjal z vprašanjem, kaj bi vodilni morali delati in kaj v resnici delajo. Upravno 

funkcijo managementa opredeli kot aktivnost, ki zajema planiranje (analize, načrtovanje, 

predvidevanje, planske odločitve), organiziranje (materialnih in človeških virov), ukazovanje 

(zapovedovanje, vodenje poslovanja), usklajevanje in nadziranje (kontrola, analiza in ukrepi z 

ustreznimi sankcijami). Svoje stališče podpre s štirinajstimi temeljnimi načeli organizacije in 

managementa. Mednje uvršča (Vila 1994, 70) delitev dela, avtoriteto in odgovornost, 

disciplino, enotnost ukazovanja, enotnost usmerjanja, podrejanje individualnih interesov 

skupnim (splošnim) interesom, nagrajevanje osebja, načelo centralizacije, skalarno načelo 

hierarhije, red, pravičnost, stalnost osebja, iniciativnost in enotnost, ki jo imenuje duh 

skupnosti (Stare 2005, 18). 

Iz navedenega lahko povzamemo, da je management proces, ki obsega temeljne funkcije 

načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja. Njegov glavni namen je učinkovita izraba 

virov za doseganje ciljev organizacije.  

Iz naštetih opredelitev je razvidno, da je vodenje ena od nalog managementa. Raziskovalci 

vodenja (Hickman 1990; Yukl 1994; Zadel 2002) se strinjajo, da sta management in vodenje 

management 
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dve različni vlogi, ki se ne izključujeta ter sta medsebojno povezani in se prepletata. Vodenje 

povezujejo z usmerjanjem sodelavcev za doseganje postavljenih ciljev (Kovač, Meyer in 

Jesenko 2004, 17).  

Vplivanje na sodelavce pogosto zasledimo kot osrednji element definicij vodenja. Tako na 

primer Moţina vodenje definira kot sposobnost vplivanja na sodelavce ter spodbujanje in 

usmerjanje k ţelenim ciljem (Adizes idr. 1996, 91). Tudi House in drugi (2004, 15) opredelijo 

vodenje kot sposobnost posameznika, da na druge vpliva, jih motivira in usposablja tako, da 

prispevajo k učinkovitosti in uspešnosti organizacije, katere del je. Podobno pojmujeta 

vodenje tudi Weihrich in Koontz (1994, 490). Opredelita ga kot vplivanje oziroma kot 

umetnost in proces vplivanja na ljudi, in sicer na način, da ljudje teţijo k doseganju skupnih 

ciljev. Vecchio (1995, 302) podobno trdi, da je vodenje proces, s pomočjo katerega skuša 

nekdo prepričati svoje sodelavce, da opravijo tisto nalogo, ki si jo je zaţelel. Tudi v 

enciklopediji je vodenje opredeljeno kot sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja 

drugih, da bi dosegli zastavljene cilje. Je sposobnost spreminjanja vizije v realnost (wikipedija 

b.1.). Mayer (2003, 96) vplivanje razčleni kot poverjanje nalog, spodbujanje, motiviranje, 

usmerjanje, dogovarjanje, preprečevanje in reševanje konfliktov, sporazumevanje in 

odločanje. 

Gordon (1955, 10) na vodenje gleda nekoliko drugače. Predstavi ga kot interakcijo med 

posameznikom in člani skupne. Kotter (1988, 16) poudarja, da proces vplivanja na ljudi v 

določeni smeri poteka na neprisiljen način. Certo (1999) in Rozman (2002) pri vodenju 

izpostavljata znanje in usposobljenost za usmerjanje virov k postavljenim ciljem. Podobnega 

mišljenja je Mayer (2004 v Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 17), ki trdi, da je vodenje proces, 

v katerem vodja na podlagi svojih posebnih sposobnosti, osebnostnih lastnosti in znanja ter 

značilnim ravnanjem vpliva na ljudi, da bi skupaj dosegli zastavljene cilje.  

Ivanko in Brejc (1995, 184) opozarjata, da je opredelitev vodenja kot procesa, v katerem 

vodja vpliva na posameznika ali skupino, da nekaj stori oz. opravi neko delo, preveč 

poenostavljena. V praksi in literaturi se pojavljajo številne različne opredelitve vodenja, 

velike razlike pa obstajajo tudi v dejavnosti tistih, ki vodijo.  

Nekateri avtorji so pri iskanju najprimernejšega opisa vodenja stopili iz običajnih okvirjev in 

v ospredje postavili druge elemente in karakteristike vodenja:  

 Vodenje lahko obravnavamo s širšega in oţjega vidika. V širšem pomenu je povezano z 

doseganjem ciljev organizacije, v oţjem pa je glavni poudarek na vplivanju na ljudi, da bi 

dosegli cilje (Hershey in Blanchard 1982, 3).  

 Osredja funkcija vodenja je upravljanje z razpoloţljivimi viri. Cilje organizacije je moč 

dosegati z motivacijo, komunikacijo ter ustreznim načinom vodenja. Pri ciljih je poleg 

ekonomskega uspeha organizacije treba imeti pred očmi tudi zadovoljstvo, počutje ter 

pripadnost zaposlenih (Rozman 2002, 84). 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cilj&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sposobnost&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vizija&action=edit&redlink=1
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 Vodenje obsega izmenjavo informacij med dvema osebama. Prva oseba predstavi 

informacije takšne vrste in na takšen način, da je druga oseba prepričana, da bo izboljšala 

lastne doseţke, če se bo vedla tako, kot je bilo od nje zahtevano (Jacobs 1970, 232).  

 Vodenje je spretnost vplivanja na druge ljudi s komuniciranjem, da bi sodelovali v smeri 

doseganja cilja podjetja (Lipovec 1974, 210). 

 Vodenje je planiranje in organiziranje akcij za doseganje ciljev in poslovne politike 

organizacije ob odgovornosti za rezultate (Florjančič 1994, 34). 

 Vodenje je dejavnost tistih zaposlenih v organizaciji, ki niso neposredni oziroma končni 

izvajalci delovnih nalog (Kavčič 1991, 205).  

 Vodenje je umetnost aktiviranja in usmerjanja človeških potencialov za uresničevanje 

vizije podjetja (Mayer 1994, 9).  

 Vodenje je proces, ki ga določajo interakcije med vodjo in zaposlenimi, ki jih vodja vodi, 

in okoliščinami, v katerih vodenje poteka. Okoliščine določajo okvir delovanja vodje in 

zaposlenih ter vplivajo na njihovo interakcijo (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 133).  

 Vodenje postaja vse bolj sistemski, biološki in socialni proces ter vedno manj tehnični 

(Ambroţ in Mihalič 1998, 117). 

Večina avtorjev se strinja, da je vodenje proces vplivanja na delovanje posameznika ali 

skupine v prizadevanjih za doseganje cilja v dani situaciji in se odvija na vseh nivojih 

organizacije ter velikokrat vključuje tudi naloge s področja managementa. Najbolj uspešni 

vodje so tisti, ki uporabljajo široko paleto pristopov vodenja in so sposobni te pristope 

prilagoditi potrebam različnih situacij, skupin in posameznikov (Hershey in Blanchard 1977; 

Pointer in Sanchez 2000 v Ferlie in Shortell 2001). Odnos med uspešnim in učinkovitim 

vodenjem sta dobro obrazloţila Hersey in Blanchard (1988). Opozarjata, da je uspešnost in 

učinkovitost pri opravljanju nalog zaposlenega v veliki meri odvisna od tega, ali podrejeni pri 

opravljanju svojih nalog, s katerimi prispeva svoj deleţ k uresničitvi zastavljenih ciljev 

organizacije, vidi tudi moţnost osebnega uspeha (Robida, Skela-Savič in Trunk 2007, 11). 

Enotne definicije pojmov managementa in vodenja ni. Ugotavljanje razlik in podobnosti med 

konceptoma managementa in vodenja bi preseglo namen raziskave. Prevodnik (2004) 

poudarja, da v mnogih člankih in knjigah avtorji na različne načine opozarjajo, da sta za 

doseganje ravnoteţja v podjetjih potrebna oba koncepta. To podkrepi z mislijo Hočevarja, 

Jaklič in Zagoršek (2003, 150), ki trdijo, da je lahko v nekem primeru učinkovitejše vodenje, 

v drugem management, običajno pa je potrebna kombinacija obeh konceptov (Prevodnik 

2004, 41). Kljub temu pa je treba ločevati med vodenjem in managementom oziroma med 

vodjo in managerjem. Stare (2005, 23) opozarja, da je zavedanje razlik med obema pojmoma 

pogoj za ugotavljanje uspešnosti vodenja, oblikovanje kompetenčnega modela vodenja ter še 

posebej na določanje kompetenc vodij, kar je predmet naše raziskave.  
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Vodenje je torej sestavni del managementa. Predstavlja celoto znanja in usposobljenosti za 

usmerjanje posameznika, skupine in ostalih organizacijskih virov z namenom doseganja 

zastavljenih ciljev (Certo 1999 v Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 20).  

2.2.2 Stili vodenja  

Pri obravnavi dejavnikov uspešnega in učinkovitega vodenja se moramo dotakniti stilov 

vodenja, ki kaţejo, kako vodja izvaja svoje delo. Pri stilu vodenja nas zanima, kakšen je 

odnos do sodelavcev oziroma podrejenih (Ivanko in Brejc 1995, 190) oziroma kako skušajo 

vodje vplivati na delo drugih (Blanchard, Zigarmi in Zigarmi 1995, 21). Sawyer (1986, 183) 

odnos vodje do ljudi v organizaciji opredeljuje kot ključni element stila vodenja.  

Stil vodenja lahko opredelimo tudi kot relativno trajen vzorec vplivanja na ljudi z namenom 

vzajemnega doseganja postavljenih ciljev. To značilno ravnanje je zbir za posameznega vodjo 

specifičnih ravnanj in vodstvenega obnašanja. Pri tem vodja uporablja različne vzvode in 

instrumente ter s tem oblikuje celovit in zanj značilen stil vodenja (Kovač, Mayer in Jesenko 

2004, 22).  

Kralj (1998, 237) meni, da stil vodenja označuje razmerja, ki nastanejo med udeleţenci v 

procesu vodenja. Proučevanja področja vodenja so izoblikovala različne stile vodenja, njihova 

opredelitev in vsebina pa sta odvisni od opredelitve dejavnikov, ki jih upoštevamo pri 

obravnavi vodenja.  

Ena od definicij stila vodenja se nanaša na hierarhični odnos vodje in njegovih podrejenih. 

Odnos se vzpostavi z namenom, da bi lahko vodja opravljal dve med seboj prepleteni funkciji, 

in sicer upravljanje procesa in ljudi. V prvem primeru govorimo o odločanju, načrtovanju, 

organiziranju, spremljanju izvedbe, nadzoru, vrednotenju uspešnosti, usmerjanju ter reševanju 

problemov, k upravljanju ljudi pa sodi motivacija, sodelovanje, komunikacija, spoštovanje, 

razumevanje, podpora in svetovanje. Prvo funkcijo opravlja vodja z namenom čim 

uspešnejšega uresničevanja ciljev, drugo pa zaradi čim večje motivacije in zadovoljstva 

zaposlenih (Treven 2001, 159).  

V zadnjem desetletju se pojmovanje vodenja vse bolj pomika od tehničnega pogleda na 

vodenje s človeško perspektivo. Vodja v modernem podjetju ţe dolgo ni več upravljavec in 

usmerjevalec dejavnosti v oţjem pomenu besede, temveč vse bolj postaja človek, ki skrbi, da 

bodo ljudje, za katere odgovarja, optimalno produktivni. Znanja o poslovanju, obvladovanju 

financ, informacijske tehnologije in druga managerska znanja so postala splošno dostopna in 

jih poseduje večina managerjev v uspešnih organizacijah. Isto velja za surovine, finančni 

kapital in sodobno tehnologijo. Ključni dejavnik konkurenčnosti postaja način, kako se te 

tehnologije in ostali resursi uporabljajo. Ta preobrat v managementu zahteva nov stil vodenja 

oziroma nov tip vodje. Od vodenja, za katerega je bilo značilno posredovanje ukazov in 
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navodil (reaktivno), se trend pomika v smeri ciljnega vodenja, ki temelji na oblikovanju vizije 

in ciljev podjetja ter mobilizacije zaposlenih z njihovo pomočjo. Pri tem postaja pomembno 

interaktivno vodenje, kjer vodja postane inštruktor, ki se pri reševanju problemov in pri 

prevzemanju novih projektov uči skupaj s sodelavci. Teţišče delovanja vodij se premika od 

tako imenovanih trdih k mehkim dejavnikom, kot so organizacijska kultura, znanje, 

komunikacija, motivacija in podobno. Zato je vedno več raziskovalcev modernega vodenja 

prepričanih, da so tisto, kar danes ločuje uspešne od neuspešnih vodij, njihove kompetence 

(Adizes idr. 1996, 180).  

Izbira ustreznega stila vodenja izhaja iz osnovne ideje, kako zvabiti iz ljudi čim kvalitetnejše 

delo, oziroma kako ravnati z ljudmi, da bi najbolje izrabili njihove zmoţnosti (Kavčič 1991, 

219). Med učinkovitejše stile vodenja sodijo (Moţina 1999, 48):  

 birokratski stil – zvrst zadrţanega vodstvenega stila. Vodja upošteva pravila in postopke, 

je zanesljiv in trden, vzdrţuje čvrsto formalno organizacijo, je racionalen, natančen, se 

obvlada in je vljuden;  

 razvijalski stil – zvrst socialno usmerjenega vodstvenega načina. Vodja razvija in 

spodbuja druge, zna poslušati, vzdrţuje široke komunikacije, razume druge in jih podpira, 

dobro dela in sodeluje z drugimi, zaupa svojim sodelavcem, oni pa njemu;  

 dobrohotni avtokratski stil je ugodnejša oblika k nalogam usmerjenega vodstvenega stila. 

Vodja je odločen in spodbuden, delaven, izpolnjuje svoje obveznosti in zna delo končati 

ter je usmerjen k doseganju visokih proizvodnih ciljev;  

 izvrševalski stil – zdruţevalni stil vodenja. Takšen vodja uporablja skupinsko delo pri 

odločanju, prepričuje ljudi, naj se sami zaveţejo za določene cilje, spodbuja sodelavce k 

večji učinkovitosti in usklajuje delo drugih. 

Med manj uspešne stile vodenja sodijo (Moţina 1999, 48):  

 dezerterski stil – manj uspešna zvrst zadrţanega vodstvenega stila. Tak vodja dosega 

minimalne rezultate, zadovolji se s tem, da upošteva predpise, ne prizadeva si, da bi 

dosegel boljše delovne uspehe, izogiba se obveznosti, odgovornosti in sodelovanju, ni 

ustvarjalen, je ozkosrčen, ovira druge pri ustvarjalnosti in ni komunikativen;  

 misijonarski stil – socialno usmerjeni stil vodenja. Vodja se izogiba konfliktov, je 

ljubezniv, prijazen in prisrčen, rad ugaja drugim in je tudi od njih odvisen, izogiba se 

spodbujanju, je pasiven, ne daje nikakršnih navodil in delovni doseţki ga ne zanimajo;  

 avtokratski stil – k nalogam usmerjen stil vodenja. Avtokratski vodja se sam odloča o 

vsem, je kritičen, zahteva pokorščino, duši spore, od vsake akcije pričakuje neposredne 

učinke, komunicira le navzdol z dajanjem navodil, s svojimi podrejenimi se ne posvetuje 

in ljudje se ga bojijo;  

 kompromisarski stil – zvrst integriranega stila vodenja. Tak vodja je omahljiv in mehak, 

izogiba se odločitvam, sprejema nedoločene kompromisne odločitve, poudarja odnose in 

delovne naloge v nepravih razmerah, je dvoličen in ljudje mu ne zaupajo.  
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Z vidika stopnje sodelovanja niţjih hierarhičnih nivojev pri sprejemanju odločitev ločimo tri 

osnovne stile vodenja (Ferjan 1999, 130): 

 avtoritativni stil, kjer management nastopa kot nalogodajalec, 

 demokratični stil, pri katerem management usmerja in usklajuje akcije, 

 liberalni stil dovoljuje izvajalcem popolno svobodo pri izbiri smeri delovanja.  

Management pri tem posreduje informacije, potrebne za odločanje. Treba se je zavedati, da ne 

obstaja univerzalen stil vodenja, primeren za vsako obdobje, kulturo ali situacijo (Kavčič 

1991, 219).  

2.2.3 Manager 

Pojem manager se prvič pojavi v 16. stoletju v Benetkah in izvira iz besede »mano« – roka. 

Manager torej vodi ljudi »za roke«, jih usmerja, vodi v pravo smer. To je spretnost, umetnost, 

praktična veščina, ki se je lahko nauči in izboljša v praksi (Cimerman idr. 2003, 10).  

V slovarju najdemo za managerja naslednje opredelitve (Merriam Webster's Collegiate 

Dictionary 1993, 706): 

 oseba, ki vodi poslovne ali hišne posle, 

 oseba, katere delo ali poklic je management, 

 oseba, ki usmerja tim ali športnike.  

Iz definicij, ki so opredeljene v slovarjih, je moč povzeti, da je manager upravljavec, direktor, 

ravnatelj, poslovodja, usmerjevalec, voditelj, organizator ali kar manager (Zaloţnik 2007, 8). 

Prevodnikova (2004, 43–44) je sorodne definicije pojmov »manager« in »vloga managerja« 

zdruţila v skupine: 

Razumski človek 

Manager je človek, ki vnaša v svoje delo manj čustev, ker je bolj osredotočen na doseganje 

zastavljenih ciljev. Pri tem pogosteje uporablja standardne, tj. dobro osnovane rešitve 

problemov (DuBrin 1997, 3). 

Manager predstavlja drugi pol. Označuje bolj analitičen, strukturiran, nadzorovan, premišljen 

in urejen konec kontinuuma. Manager vnese razum v vsakodnevno reševanje najrazličnejših 

problemov organizacije (Hickman 1992, 7). 
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Nadzornik virov podjetja 

Manager je policaj, sodnik, hladnokrvni analitik, strokovnjak, moţ odločitev, človek, ki v 

večini primerov reče »ne«, in napovedovalec (Sadler 1997,42). 

Manager je tisti, ki skrbi, da določena organizacija deluje (Šugman, Bednarik in Kolarič 

2002, 15). 

Manager načrtuje, organizira, vodi in nadzoruje ljudi in delo v smeri doseganja zastavljenih 

ciljev podjetja (Dessler 2001, 3). 

Avtoriteta 

Manager je posameznik v organizaciji, ki ima avtoriteto in sprejema odločitve o izrabi virov 

(Bedeian 1993, 5). 

Manager je izum 20. stoletja. Njegova avtoriteta je (v teoriji) uzakonjena s privolitvijo 

delničarjev (Sadler 1997, 35). 

Manager svojim zaposlenim omogoča le malo prostora za ustvarjanje. Zaposleni uporabljajo 

le okoli dvajset odstotkov svojih zmoţnosti in morajo čakati na dovoljenje oziroma na 

odločitve drugih, obenem pa jih je strah storiti napako (Bennis in Townsend 1995, 6). 

Usmerjevalec 

Manager usmerja človeške in materialne vire ter vodi delo oddelka ali organizacije (Moţina 

1994, 15). 

Manager je odgovoren za usmerjanje vseh naporov, osredotočenih na pomoč organizacijam, 

pri doseganju ciljev (Stoner, Freeman in Gilbert 1995, 7). 

Manager je vsaka oseba, ki načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje delovanje podjetja oz. 

organizacije. Manager v najširšem smislu besede je vsakdo, kdor vsaj enemu podrejenemu 

sodelavcu načrtuje, organizira, usmerja in nadzira delovanje. Oţji pojem je »uprava druţbe«, 

ki pomeni le vršni management organizacije (Tavčar 2000, 1). 

Vzdrţevalec »status Quo«, tradicionalist (konservativec) 

Managerji sodelujejo pri malo spremembah, ker raje upravljajo s sedanjostjo in ob odhodu 

pustijo stvari take, kot so bile ob njihovem prihodu (Tichy in Devanna 1986).  
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Mobilizator 

Manager je oseba organizacije, odgovorna za delovno uspešnost ene ali več oseb. 

Mobilizira ljudi in vire za opravljanje nalog organizacije in njenih enot (Schermerhorn 2001, 

7). 

Z zdruţitvijo ključnih pojmov šestih skupin je Prevodnikova (2004, 45) izluščila naslednjo 

definicijo: »Manager je človek, ki uporablja avtoriteto in razum za reševanje problemov ter za 

mobilizacijo, usmerjanje in nadzor nad viri podjetja po tradicionalnih in ustaljenih postopkih 

ter politiki podjetja.« 

2.2.4 Tipi managerjev  

V današnjih podjetjih in organizacijah najdemo več tipov managerjev, ki jih avtorji različno 

kategorizirajo. Najpogosteje zasledimo delitev na stopnjo avtoritete ter poloţaj. 

Schermerhorn (2001, 8–9) jih glede na stopnjo avtoritete razvrsti na:  

 vrhnje managerje, ki so odgovorni za učinkovitost celotne organizacije ali enega izmed 

njenih največjih delov, 

 srednje managerje, ki poročajo vrhnjim managerjem in nadzirajo delo večjih oddelkov 

ali divizij, sestavljenih iz večjega števila manjših enot, 

 managerje prve linije, vodje tima ali nadzornike, ki so odgovorni srednjim managerjem 

in nadzirajo tiste zaposlene, ki niso del managementa. Skrbijo, da so načrti srednjega in 

top managementa doseţeni. 

Glede na poloţaj jih loči na:  

 linijske managerje – neposredno prispevajo k proizvodnji osnovnih dobrin in storitev 

organizacije, 

 tehnične managerje – imajo posebne tehnične izkušnje za svetovanje in podporo 

linijskim managerjem, 

 funkcijske managerje – odgovorni so za eno samo področje aktivnosti podjetja, npr. 

finance, trţenje, proizvodnjo, kadrovanje, računovodstvo, prodajo, 

 generalne managerje – odgovorni so za več organizacijskih enot, ki vključujejo veliko 

funkcijskih področij, 

 administratorje – zaposleni v javnih ali neprofitnih organizacijah. 

Belak (1999, 69) management deli na politično, strateško in izvedbeno raven. Managerji na 

najvišji ravni oblikujejo poslanstvo ter smotre in temeljne cilje podjetja. Temeljna naloga 

managerjev je dolgoročno zagotavljanje ţivljenjske in razvojne sposobnosti organizacije. 

Značilnost strateške ravni je usmeritev v gradnjo, vzdrţevanje in izkoriščanje konkurenčnega 

poloţaja podjetja, ki je konkretizirana v strateških programih. Temeljni namen te ravni je 
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poslovna uspešnost. Na izvedbeni ravni deluje operativni management, ki izbira optimalno 

izrabo obstoječih potencialov. Temeljni namen te ravni je poslovna učinkovitost.  

V magistrski nalogi se bomo osredotočili predvsem na pojmovanje managerjev na srednji 

vodstveni ravni, ki so odgovorni za poslovne funkcije in poslovne enote, oddelke ter večje 

projekte. Njihova vloga je koordiniranje različnih delovnih aktivnosti med zaposlenimi in 

oddelki. Delujejo samostojno v okvirih strategije in politike celotnega podjetja ter oblikujejo 

cilje in plane managerjem na niţji vodstveni ravni. Usklajujejo cilje in interese zaposlenih, 

spodbujajo skupinsko delo in rešujejo konflikte. Managerji na tej ravni imajo običajno naziv 

vodja ali direktor poslovne enote, sektorja, oddelka ali področja (proizvodnje, marketinga, 

financ, računovodstva, trgovine ipd.) (Moţina 1994, 18). So sorazmerno samostojni, vendar 

še vedno odgovarjajo za svoje delo višjim vodilnim. Njihova dejavnost je izvajanje procesov, 

ki uresničujejo največ ciljev podjetja (Ţagar 2009, 13). 

2.3 Kompetence  

V predhodnem poglavju smo omenili, da se v modernem vodenju vse pogosteje omenja 

kompetence kot ključni dejavnik uspešnosti vodenja oziroma so kompetence tiste, ki ločujejo 

uspešne managerje od neuspešnih. Poglejmo si podrobneje nekaj obrazloţitev pomena 

kompetenc.  

Pojem kompetenc se v zadnjih desetletjih pogosto uporablja. Pojavlja se v različnih strokah, 

kot na primer v sociologiji, pravu, filozofiji, psihologiji. Iz tega razloga se definicije med 

seboj zelo razlikujejo. Pojem kompetenc se v dnevnem pogovoru pogosto uporablja v smislu 

pristojnosti in pooblastila, kar izhaja iz pravne terminologije. V primeru naše raziskave smo 

se omejili na strokovno terminologijo s kadrovskega področja ter skozi zgodovinski pregled 

definicij pogosto omenjenih avtorjev povzeli ključne elemente opisov pojma kompetenc. V 

definicijah se najpogosteje pojavljajo izrazi znanje, osebnostne lastnosti, vedenje, 

sposobnosti, veščine, motivacija, samopodoba ter vrednote, ki jih bomo podrobneje 

predstavili v nadaljevanju.  

V prvi polovici 20. stoletja je Stogdill (1948, 64) na osnovi analize 124 raziskav izpostavil 

zmogljivost, storilnost, odgovornost, sodelovanje, status in situacijo kot osebnostne dejavnike 

uspešnega vodenja. Prve poizkuse definicij kompetenc zasledimo pri ameriških avtorjih 

(White 1959; McClelland 1973; Boyatzis 1982). Kompetence so razumeli kot vrsto 

osebnostnih lastnosti, zmoţnosti za strokovno in kakovostno delovanje posameznika in 

visoko motivacijo (Lucia in Lepsinger 1999, 17). Boyatzis (1982) omenjene pojme povezuje 

z obrazloţitvijo, da jih posameznik uporablja v določenih situacijah za učinkovito in/ali 

superiorno delovanje (Kohont 2005b, 32–33). Tudi Spencer in Spencer (1993, 9–11) menita, 

da kompetence zajemajo motive, vedenje, samopodobo, znanje in veščine ter dodajata, da je 

kompetentnost odvisna od treh dejavnikov: delovne situacije, posameznika in organizacije. 
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Podobno menita tudi Bratton in Gold (2003, 484), ki pri opredelitvi kompetence kot 

karakteristike posameznika dodajata vzročno posledično pojasnilo, da se kompetence kaţejo 

kot učinkovitost opravljanja dela ob upoštevanju okoliščin organizacije.  

Za razliko od Desslerja, Cola in Sutherlanda (2005, 352), ki kompetence prepoznajo kot 

posameznikove sposobnosti, znanje in obnašanje, ki so skupaj kritičnega pomena za uspeh 

posameznika pri svojem delu in delu celotne organizacije, Perrenoud (1997) kompetence 

povezuje z znanjem. Trdi, da kompetence posamezniku omogočajo aktiviranje, uporabo in 

povezovanje pridobljenega znanja za reševanje kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih 

situacij (Svetlik 2005, 13). Tudi Svetlik in Kohont (2003) se strinjata, da so kompetence 

sposobnosti, ki omogočajo učinkovito in uspešno opravljanje dela, nalog in vlog. Za razliko 

od Perrenouda jih razčlenjujeta na znanje, izkušnje, lastnosti, motive, samopodobo, poteze in 

značilnosti posameznika, vedenje, spretnosti in veščine (Mayer 2005, 7). Podobno menita tudi 

Gruban (2004, 58) in Rozman (2005, 141), ki kompetence opredeljujeta kot sposobnosti 

uporabe znanja in drugih zmoţnosti, ki so potrebne, da nekdo uspešno in učinkovito ter v 

skladu s standardi delovne uspešnosti izvrši določeno nalogo, opravi delo, uresniči cilje ali 

odigra vlogo v poslovnem procesu. Po Grubanovo (2004) obsegajo znanje, veščine, 

spretnosti, osebnostne in vedenjske značilnosti, prepričanja, motive, vrednote, samopodobo 

ipd. Rozman namesto veščin, spretnosti in vrednot v definiciji uporabi izkušnje, sposobnosti 

in vedenje.  

Ob omenjenih definicijah se pojavi vprašanje razlike med opredelitvijo pojmov sposobnost in 

zmoţnost. Lipičnik (1998) razlaga, da so sposobnosti človekov potencial za razvoj določenih 

zmoţnosti. Človekove zmoţnosti v oţjem smislu po njegovem pojmovanju zajemajo 

sposobnosti, znanje in motivacijo, kar je zelo podobno kot pojmovanje kompetenc. O 

kompetencah govori takrat, ko posameznik svoje zmoţnosti (kombinacijo znanja, 

sposobnosti in motivov) uspešno uporabi v določeni situaciji (Lipičnik 1998, 26).  

Ob pregledovanju literature lahko ugotovimo, da se s kompetencami ne ukvarjajo zgolj 

akademiki. Evropska komisija (2003, 9) definira kompetence kot kombinacijo znanja, 

sposobnosti in odnosov, ki jih ima posameznik do svojega dela. Poseben poudarek je na 

optimalni kombinacij vsega naštetega, kar delovnim organizacijam prinaša ţelene rezultate.  

Naštete osnovne opredelitve pojma kompetenc, ki se razlikujejo tako po vsebini, 

kompleksnosti kot po obseţnosti, kaţejo na to, da je opredelitev kompetenc zahtevna naloga. 

Poenotenje razumevanja kompetenc in njihove strukture je bilo predmet večletne obširne 

mednarodne raziskave Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) pod okriljem 

Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OEDC). V raziskavi so sodelovali številni 

strokovnjaki iz različnih znanstvenih strok in drţav. Poenotili so se, da kompetence 

omogočajo uspešno soočanje z individualnimi ali socialnimi zahtevami oziroma opravljanje 

določenih aktivnosti ali nalog. Zgrajene so kot kombinacija med seboj prepletenih spretnosti, 
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znanja, motivacije, vrednot, stališč, čustev ter drugih socialnih in vedenjskih sestavin, ki se 

lahko mobilizirajo za učinkovito delovanje (OEDC 2001, 8–9).  

Večina avtorjev s pojmom kompetenc torej povezuje elemente, ki vplivajo na delovno 

storilnost posameznika. Iz naštetih definicij lahko izluščimo, da so kompetence skupek 

medsebojno povezanega znanja, osebnostnih lastnosti, vedenja, sposobnosti, veščin, 

motivacije, samopodobe ter vrednot, ki vplivajo na delovno uspešnost posameznika.  

2.3.1 Sestavine kompetenc 

Kot smo omenili v predhodnem poglavju, avtorji razčlenjujejo kompetence na več temeljnih 

sestavin, ki se v definicijah pojavljajo v različnih kombinacijah. Kombinacije temeljnih 

sestavin kompetenc so po avtorjih razdeljene v tabeli (priloga 2), iz katere je razvidno, kako 

pogosto se posamezni pojmi pojavljajo v definicijah. V nadaljevanju bomo za boljše 

razumevanje strukture kompetenc predstavili njihove posamezne temeljne sestavine.  

Znanje je v enciklopediji predstavljeno kot celota potencialno uporabnih informacij oziroma 

skupek urejenih informacij, ki privedejo do razumevanja (Wikipedia B. 1. e). Lipičnik (1998, 

27) in Ivanuša Bezjak (2006, 52) menita, da znanje omogoča reševanje problemov, predvsem 

takih, ki se ponovijo in so bili v preteklosti ţe rešeni. V kombinaciji s sposobnostmi je moč 

rešiti tudi probleme, za katere rešitev ni v naprej znana. Kohont (2005b, 35) znanje definira 

kot informacijo, opredeljeno z izkušnjami, resnico, presojo, intuicijo in vrednotami. Gre za 

enkratno kombinacijo, ki posameznikom in organizacijam omogoča sprejemanje novih 

situacij in sprememb. 

Osebnostne lastnosti so značilnosti, ki sproţijo določeno vedenje. Zdruţene so v značilen 

vzorec, ki je za posameznika enkraten in neponovljiv. Delimo jih na temperament, značaj, 

sposobnosti in telesno zgradbo (Musek in Pečjak 2001, 203). 

Sposobnost se pogosto povezuje z inteligentnostjo. Za njihov razvoj so pomembne dedne 

dispozicije posameznika, spodbude in moţnosti iz okolja ter stopnja človekove lastne 

aktivnosti (Marentič Poţarnik 2000, 148). Musek in Pečjak (2001, 203) za sposobnosti 

menita, da bistveno vplivajo na posameznikove doseţke in uspešnost pri reševanju različnih 

nalog in problemov. Delita jih na duševne, telesne in umske, kamor sodijo inteligentnost in 

ustvarjalnost.  

Spretnost je opredeljena v dveh pomenskih različicah. Prvič kot izkušenost oziroma 

pridobljena sposobnost, ki je potrebna, da posameznik opravi neko delo. V drugem primeru 

pa kot rezultat izobraţevanja, usposabljanja ali izkušenj, ki skupaj s potrebnim znanjem 

predstavlja značilnost kompetentnega, usposobljenega delavca. Spretnosti se običajno 

nanašajo na sistematično dejavnost, mentalno ali fizično, na metode ali strategije, potrebne za 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Informacija
http://sl.wikipedia.org/
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izvedbo opravila. Z izrazom spretnost pa se označuje zahteve dela oziroma zmoţnost ljudi, da 

delo opravijo (Muršak 2002, 123). 

Motivacija se ukvarja z vprašanjem, kaj nas pripelje do tega, da nekaj naredimo ali ne 

(Kompare idr. 2002). V povezavi z organizacijo ima dva pomena. V prvem primeru jo 

označujemo kot eno izmed strategij managementa, v drugem pa se nanaša na notranje, 

mentalno stanje posameznika (Treven 1998, 106). Managementu predstavlja orodje za 

krmiljenje človekove dejavnosti v ţeleno smer. Za motivacijo za delo je značilno, da daje 

posamezniku zagon za uresničevanje svojih ciljev in ciljev organizacije, v kateri dela (Ivanuša 

Bezjak 2006, 52). Drugi pomen motivacije izhaja iz psihološkega koncepta. Poglejmo si 

nekaj definicij različnih avtorjev:  

 Motivacija je notranja sila, ki spodbuja k izvajanju določenih dejavnosti z namenom 

zadovoljevanja svojih potreb in uresničevanja ciljev. Lahko jo razumemo tudi kot teţnjo, 

ki privede k določeni dejavnosti in posamezniku omogoči, da pri njej vztraja in jo 

dokonča. Obsega potrebe, nagone, motive, ţelje, cilje, vrednote, ideale, interese in voljo 

(Mayer 2005, 2).  

 Robbins (1992 v Treven 1998, 106) opredeljuje motivacijo kot pripravljenost za akcijo, 

da bi zadovoljili potrebo posameznika. 

 Motivacija je povezana s posameznikovim duševnim stanjem in se nanaša na sprejem, 

usmeritev, vztrajnost, intenzivnost in konec določene oblike vedenja (Landy in Becker 

1987 v Treven 1998, 106).  

Vrednote so kategorije pojavov, ki jih cenimo, oziroma prepričanja o tem, kaj je dobro ali 

prav in za kar si je vredno prizadevati. V vrednotah se kaţejo naši cilji, ki odsevajo naš 

kulturni in duhovni razvoj (Wikipedia B. 1. d). Kohont (2005b, 36) meni, da usmerjajo in 

vodijo izbiro ali oceno ravnanja v določeni situaciji. Prepoznane so tudi kot posplošena in 

relativno trajna ter cenjena pojmovanja o ciljih in pojavih. Musek (2000, 9) jih opredeljuje kot 

ţivljenjska vodila, ki usmerjajo lastne interese in vedenje.  

Stališča so odnos med zaznavanjem in reagiranjem. Opredeljena so kot nekaj, do česar 

kaţemo svojo naklonjenost (Radovan 2001, 9). Od vrednot se razlikujejo v tem, da so stališča 

vezana na specifične objekte in pojave, kar pomeni, da lahko vrednote vplivajo na stališča 

(Musek 2000, 13). 

Samopodoba je celota predstav, stališč, potez, lastnosti, mnenj in drugih psihičnih vsebin, ki 

jih človek pripisuje samemu sebi. Samopodoba je ena izmed temeljnih področij osebnosti, ki 

se postopno oblikuje ţe od otroštva in se spreminja ter razvija celo ţivljenje. Je pomemben 

del osebnosti v vsakem ţivljenjskem obdobju in v vsaki situaciji (Wikipedia B. 1. c). Podobno 

razlaga Nastran Ule (2000, 490), ki meni, da je samopodoba predstava o lastnih sposobnostih, 

uspehih in neuspehih ter zadolţitvah, kar se odraţa v delovanju v določeni situaciji. Tudi 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Osebnost&action=edit&redlink=1
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Musek in Pečjak samopodobo opredeljujeta kot sklop predstav, pojmovanj, vrednotenj in 

prepričanj, ki jih nekdo oblikuje o sebi (Musek in Pečjak 2001, 238).  

Razmerja med posameznimi sestavinami lahko prikaţemo v piramidi kompetenc. S slike 5 je 

razvidno, da temelje kompetenc sestavljajo podedovane lastnosti, ki omogočajo razvoj ostalih 

lastnosti, sposobnosti in veščin. Temu sledijo različne vrste sposobnosti, znanj in veščin, ki se 

jih posameznik lahko nauči skozi proces učenja. Na vrhu piramide se nahaja vedenje kot 

posledica niţjih ravni (Lucia in Lepsinger 1999, 7). 

 

Slika 5: Piramida kompetenc 

Vir: Lucia in Lepsinger 1999, 7. 

Pri opredeljevanju kompetenc in njenih ključnih sestavin se moramo dotakniti tudi 

povezanega pojma – kompetentnosti. V SSKJ (2008) je opredeljena kot lastnost tistega, ki 

pozna, obvlada oziroma je usposobljen za določeno področje. Kohont (2005a, 33) pa o 

kompetentnosti govori kot o celoti znanja, sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednot 

posameznika, ki so postavljene v okvir socialnega in fizičnega okolja, v katerem ima 

določeno vlogo ali opravlja določeno nalogo. Poudarja, da kompetentnost posameznika 

določajo standardi in zahteve dane situacije.  

znanje 
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2.3.2 Vrste kompetenc 

V strokovni literaturi najdemo različne delitve kompetenc. Najpogosteje naletimo na 

razvrščanje po ravneh, dimenzijah in področjih. Zasledimo pa tudi razvrstitev glede na 

vidnost, oziroma delitev na osnovi modela ledene gore.  

Navajamo delitev kompetenc po ravneh: 

 ključne (temeljne
1
 ali generične) – prenosljive so med delovnimi opravili, kot na primer 

bralna in številčna pismenost, obvladanje informacijske tehnologije, tujega jezika ipd. 

(Svetlik 2005, 22). Weinert (2001, 52) pojasnjuje, da so te kompetence koristne za 

doseganje pomembnih ciljev, obvladovanje različnih nalog in delujoče v neznanih 

situacijah. Robotham in Jubb (1996 v Kohont 2005b, 38) jih imenujeta temeljne 

(treshold) kompetence, za katere je značilno, da so minimalni pogoj, ki posamezniku 

omogoča opravljanje kateregakoli dela,  

 organizacijsko specifične – povezane s posameznikovo uspešnostjo v organizaciji. Gre za 

ujemanje kompetenc posameznika s kulturo in vrednotami organizacije (Kohont 2005b, 

39), 

 delovno specifične – so skupne pripadnikom poklicnih skupin in podobnih delovnih mest. 

New (1996, 46) jih opredeli kot atribute, potrebne za uspešno opravljanje določenih 

nalog, medtem ko Stare (2005, 141) pojasnjuje, da delovne specifične kompetence 

zajemajo specifične spretnosti in sposobnosti, ki pri delu omogočajo doseganje 

specifičnih standardov, 

 managerske – New (1996, 46) jih označi kot način, kako posameznik sodeluje z drugimi 

posamezniki v organizaciji. Constable (1988 v Kohont 2005a, 60) jih definira kot 

kompetence, ki managerju omogočajo učinkovito uporabo znanja in izkušenj pri 

izpolnjevanju managerske vloge. V nadaljevanju jih bomo podrobneje obravnavali.  

Delitev kompetence po dimenzijah je naslednja: 

                                                 

1
 Slivar (2008) ključne kompetence z vidika pogostosti pojavljanja (Weinert 2001, Canto-Sperber in 

Dupuy 2001, Haste 2001, Tacitkey 2001, Shaw in Kamarainen 1998, OECD 2001 ...) razdeli v sklope: 

- socialne kompetence v smislu sposobnosti vzpostavljanja dobrih odnosov z drugimi, sodelovanja 

oziroma dela v timih, skupnosti in podobno, 

- obvladovanje materinega jezika, branje v smislu hitrega pridobivanja in pravilnega razumevanja 

pisnih informacij, pisno in ustno sporočanje, komuniciranje idej in informacij, 

- sposobnost divergentnega mišljenja, kritičnega presojanja, ustvarjalnosti in reševanja problemov, 

- obvladovanje novih tehnologij, zlasti informacijsko-komunikacijske, medijev in podobno, 

- medkulturno kompetentnost v smislu poznavanja splošne in različnih kultur ter obvladovanje vsaj 

enega tujega jezika, 

- obvladovanje strategij samostojnega učenja in načrtovanja ţivljenjske poti oziroma osebnega 

razvoja, 

- obvladovanje števil, matematike, analitičnega mišljenja in 

- podjetniška kompetentnost v smislu sposobnosti organiziranja, načrtovanja, vodenja, odločanja ipd. 
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 pričakovane ali zahtevane kompetence so tiste, ki jih organizacija pričakuje od 

zaposlenih oziroma so potrebne za uspešno izpolnjevanje nalog. Zasledimo jih tudi pod 

nazivom organizacijske ali delovno specifične kompetence, 

 dejanske in potencialne – dejanske omogočajo uspešno opravljanje druţbenih ali 

organizacijskih vlog in nalog, potencialne pa lahko posameznik na podlagi svojih 

predispozicij še razvija. Za razliko od potencialnih, ki so manj oprijemljive, lahko 

dejanske merimo in opišemo (Kalika 1998 v Key Competencies 2002, 19),  

 opisane in stopnjevalne – opisi kompetenc predstavljajo ubesedeno opredelitev 

posameznih kompetenc v organizaciji. Kompetence so prikazane z intervali, ki določajo 

uspešnost posameznika pri opravljanju nalog in predstavljajo opise ravni kompetentnosti 

posameznika (Kohont 2005b, 41–42). 

Kompetenc lahko razvrstimo tudi po področjih, opisanih v nadaljevanju. Evans (2001) 

razvršča kompetence glede na vlogo, ki jo ima posameznik v delovnem procesu. Kompetence 

so razdeljene glede na osebnostne lastnosti, obnašanje, stališča posameznika ter pomembnost 

pri opravljanju določenega dela na delovnem mestu na (Leonardo project final report 2009, 

9): 

 metodološke – komuniciranje, analiziranje, reševanje problemov, samoorganiziranje, 

 socialne – vodenje, timsko delo, mreţenje, obvladovanje konfliktov, 

 učne – znati se učiti, odgovornost za samoizpolnjevanje, kritično in reflektivno mišljenje, 

 stališča, vrednote – prevzemanje odgovornosti, pripadnost, zavzetost, pozitiven odnos do 

dela, širjenje zaupanja, 

 delovno specifične – značilne za posamezna delovna področja oziroma delovna mesta. 

Omenimo še delitev kompetenc glede na vidnost. Spencer in Spencer (1993, 11) kompetence 

predstavljata z modelom ledene gore, kjer so nad vodo vidna znanja in veščine, pod vodo pa 

motivi, prepričanja in samopodoba. 

2.3.3 Kompetence uspešnih managerjev 

V nadaljevanju bomo vzeli pod drobnogled kompetentnost managerjev oziroma managerske 

kompetence, ki omogočajo uspešno in učinkovito doseganje zastavljenih ciljev. Iščemo torej 

nabor kompetenc, po katerih se razlikujejo nadpovprečno in povprečno uspešni managerji.  

Eden od pogledov na managerske kompetence se opira na poloţaj managerja in njegove 

izkušnje. New (1996, 45) poudarja, da se managerji na različnih organizacijskih ravneh 

razlikujejo po znanju, izkušnjah in drugih dejavnikih, kar posledično vpliva na njihove 

kompetence. Ocenjuje, da je primerjava kompetenc smiselna med managerji na podobni 

vodstveni ravni. V tem pogledu se lahko z avtorjem strinjamo. Ugotovili smo, da se vloga 

managerjev na posameznih organizacijskih ravneh razlikuje, kar vpliva na zahtevane in 

pričakovane kompetence managerjev. Na posameznih vodstvenih ravneh bi pričakovali, da se 
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večina potrebnih managerskih kompetenc med različnimi organizacijami ne spreminja. 

Omenjena pričakovanja potrjuje Boyatzis (1982, 26), ko ugotavlja, da se nabor kompetenc 

med organizacijami in funkcijami ponavlja. Govorimo o generičnih oziroma splošnih 

managerskih kompetencah, ki jih lahko posplošimo na vse managerske vloge v različnih 

organizacijah. Tudi mnogi drugi avtorji se strinjajo, da so managerske kompetence 

razmeroma stabilne in primerljive med različnimi organizacijami in panogami (Cimerman 

idr. 2003, 16–81; Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 136; Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 

53–64, 185–190; Jackson 2002 v Kohont 2005a, 40; Whetten in Cameron 1993 v Kohont 

2005a, 40). Kohont pa opozarja, da nabori generičnih kompetenc ne upoštevajo vpliva 

značilnosti organizacije oziroma organizacijske kulture na delo managerjev. Kompetence 

posameznega managerja so socialno in relacijsko pogojene, kar je treba upoštevati pri 

opredelitvi kompetenčnega profila managerja v podjetju na določenem poloţaju (Kohont 

2005a, 39). Kot je bilo uvodoma napovedano, se bomo v raziskavi opredelili glede tega 

vprašanja. Oblikovali bomo kompetenčni profil srednjega managerja za poslovno okolje, ki se 

sooča z izzivi integracijskega procesa ob zdruţitvi, in ugotavljali, ali se v primerjavi s 

profilom managerja iz drugačnega okolja razlikuje.  

Pri iskanju kombinacije kompetenc, ki delijo uspešne managerje od manj uspešnih, nas pot 

zanese do Collinsove pet stopenjske piramide. Collins (2001, 5) na osnovi petletnega 

proučevanja najuspešnejših organizacij in njihovega vodstva opredeli skupne značilnosti 

najuspešnejših managerjev, ki jih lahko enačimo s kompetencami. Najuspešnejšim 

managerjem Collins pripisuje, da so mirni, skromni in sprejemajo krivdo oziroma 

odgovornost, ko gre kaj narobe. Po drugi strani pa demonstrirajo odločno namero, da naredijo 

vse, kar je treba, za uresničenje dolgoročnih rezultatov. Postavljajo visoke standarde in 

stremijo k poslovni odličnosti. Collins značilnosti takih managerjev opredeli kot mešanico 

osebne skromnosti in poklicne volje.  

V literaturi se managerskim kompetencam, ki odlikujejo učinkovite managerje, posveča 

veliko pozornosti (Jackson 2002, 65; Whetten in Cameron 1993 v Kohont 2005a, 60; Daft 

2003, 5; Gorenak 2009, 57). Delitve teh kompetenc se razlikujejo, vendar jih lahko generalno 

razdelimo na splošne kompetence za uspešno vodenje. Whetten in Cameron (1984) sta v 

raziskavi 400 managerjev iz zasebnega in javnega sektorja identificirala šestdesetih 

managerskih kompetenc, med katerimi sta jih izluščila 12, ki se najpogosteje pojavljajo
2
. 

Avtorja sta rezultate raziskave primerjala z rezultati sedmih drugih raziskav, ki so skupaj 

zajele nekaj tisoč managerjev, in ugotovila, da so vse izpostavile podobne kompetence 

(Kohont 2005a, 60).  

                                                 

2
 Med 60 kompetencami sta izluščila najpogosteje omenjene: besedna komunikacija, upravljanje časa 

in stresa, odločanje, prepoznavanje, opredeljevanje in reševanje problemov, motivacija in vplivanje na 

druge, poverjanje nalog in odgovornosti, zastavljanje ciljev in artikulacija vizije, samozavedanje, 

oblikovanje timov, upravljanje konfliktov 
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Ameriško zdruţenje managerjev je sestavilo model štirih generičnih managerskih kompetenc 

(Kohont 2005a, 40), ki zajema usmerjenost k ciljem in dejanjem, usmerjanje sodelavcev, 

upravljanje človeških virov in voditeljstvo. Na uspešnost managerjev torej vsekakor vpliva 

konkretna situacija, vendar kljub temu nekatere univerzalne kompetence managerjev 

pomembno vplivajo na njihovo uspešnost in učinkovitost. 

Tudi v Sloveniji so se z vprašanjem lastnosti uspešnih managerjev ukvarjali številni avtorji. 

Mayer (2004) je na podlagi dolgoletnega merjenja lastnosti obetavnih ljudi in preverjanja 

rezultatov v praksi potrdil nekatere temeljne značilnosti, ki so skupne uspešnim managerjem. 

Vendar pa opozarja, da njihova razvitost nikoli ni v sorazmerju z uspešnostjo vodenja, 

marveč le v pozitivni soodvisnosti oziroma pomembnem korelativnem odnosu. V raziskavi, v 

kateri je sodelovalo okrog 800 ljudi, ki jih je delovno okolje izbralo kot najobetavnejše za 

prihodnje ključne naloge in vloge v organizaciji, so se kot tipične lastnosti uspešnega 

managerja pokazale: inteligentnost, dominantnost, ekstravertiranost, čustvena stabilnost, 

poštenost in odgovornost, zanesljivost, ustvarjalnost, izraznost, empatija, pozitivna 

samopodoba in samo učinkovitost, odločnost, etična načela, altruizem in filantropija (Kovač, 

Mayer in Jesenko 2004, 52–57). Bitenc, Mayer in Rajkovič (1999, 495) med omenjenimi 

kompetencami izpostavljajo ustvarjalnost. Ocenjujejo jo kot zelo pomembno lastnost 

uspešnih managerjev, ki omogoča prilagajanje kaosu kot značilnosti sodobnega globalnega 

trga. Moţina pa je na podlagi rezultatov svoje raziskave med najpogostejše značilnosti 

uspešnih managerjev uvrstil (Adizes idr. 1996, 94): ambicioznost, prizadevnost, ţeljo po 

doseţkih, zmoţnost učenja iz teţav pri delu, posvečanje delu, analizo in reševanje problemov, 

delo z ljudmi in ustvarjalnost.  

Konec 90. let so raziskovalci raziskovalnega konzorcija GLOBE izvedli raziskavo o 

osebnostnih lastnostih in vedenju managerjev. Ugotavljali so, katere lastnosti so univerzalne, 

katere pa odvisne od kulture. V raziskavo je bilo vključenih več kot 20.000 managerjev iz 

več kot 63 drţav sveta, med njimi tudi iz Slovenije (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 136). 

Rezultati so v več kot 95 odstotkih obravnavanih drţav pokazali, da osebnostne lastnosti v 

veliki meri prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti managerjev. Ključna univerzalna lastnost, 

ki bistveno vpliva na uspeh managerja je integriteta managerja.
3
 Sledi ji vizionarstvo, saj 

mora biti usmerjen v prihodnost, poleg tega pa mora načrtovati in oblikovati privlačno vizijo 

razvoja podjetja. Postaviti mora splošne smernice razvoja in skupino ustrezno usmerjati. 

Sposobnost navduševanja in motiviranja zaposlenih (karizma) je naslednja univerzalna 

lastnost odličnega managerja. Zaposleni zaupajo in sledijo vodji, ki je dinamičen, pozitiven in 

spodbujajoč ter izţareva energijo, voljo do ţivljenja in navdušenje nad delom. Za dobrega 

managerja so značilne tudi managerske kompetence, kot so sposobnosti pogajanja in 

konstruktivnega reševanja problemov. Poleg tega pa mora biti manager usmerjen v odličnost 

                                                 

3 
zanesljivost, pravičnost in poštenje. 
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ter biti obenem odličen koordinator in oblikovalec timov, kar je ključ do dolgoročno 

uspešnega in učinkovitega poslovanja. 

V raziskavi so bile izpostavljene tudi univerzalno negativne lastnosti managerjev,
4
 ter tiste, ki 

za nekatere kulture veljajo kot pozitivne, za druge pa negativne.
5
 Eden od zaključkov 

raziskave je, da slovenski in ameriški managerji podobno dojemajo uspešno in učinkovito 

vodenje (Hočevar, Jaklič in Zagaoršek 2003, 136). Iz navedenega lahko sklepamo, da lahko 

za ocenjevanje uspešnosti tako slovenskih kot ameriških managerjev uporabljamo podobne 

kriterije.  

Bruch in Ghoshal (2002) sta analizirala učinkovitost današnjega managerja. Na sliki 6 so 

opredeljene značilnosti bolj in manj učinkovitih managerjev. Rezultati raziskave so pokazali, 

da v praksi ni veliko učinkovitih managerjev. Ugotovila sta, da večina opazovanih 

managerjev spada med zmedene managerje, ki jim v največji meri primanjkuje časa. Za njih 

je značilno, da razmišljajo poglobljeno in jim manjka pogled na širše dogajanje. Za razliko od 

njih se učinkoviti managerji ustrezno odzivajo na teţave, pri čemer izkazujejo visoko stopnjo 

zavzetosti in energije (Bruch in Ghoshal 2002 v Gruban 2007, 10).  

 

Slika 6: Učinkovitost vodij 

Vir: Bruch in Ghoshal 2002 v Gruban 2007, 11. 

                                                 

4 
Med negativne lastnosti managerjev sodijo nezmoţnost sodelovanja, nedruţabnost, egocentričnost, 

razdraţljivost, neizprosnost ipd. 

5 
Med managerske lastnosti, ki jih ponekod obravnavajo kot pozitivne, drugod pa negativne sodijo: 

ambicioznost, neodvisnost, izogibanje konfliktom, pripravljenost za tveganje, sočutnost, intuitivnost, 

logičnost, dominantnost, urejenost, izzivalnost, občutljivost, poţrtvovalnost, previdnost, elitnost in 

formalnost. 
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V zadnjem času se v povezavi z učinkovitostjo vse pogosteje omenja tudi čustveno 

inteligentnost. McClelland (1973) ugotavlja, da čustvena inteligentnost določa našo 

zmogljivost za učenje praktičnih spretnosti, ki temeljijo na prvinah čustvene spretnosti. 

Čustvena inteligentnost kaţe, kolikšen deleţ zmogljivosti se pretvori v delovne spretnosti. 

Čustvene spretnosti so razdeljene na osebne, od katerih je odvisno samozavedanje, 

samoobvladovanje in motivacija, ter druţbene, ki določajo način obvladovanja medsebojnih 

odnosov (Goleman 2001, 36). Različne raziskave so pokazale, da se stopnja inteligentnosti z 

ravnjo vodenja povečuje, vendar so managerji z neobičajno visokim inteligenčnim 

kvocientom na vodilnih poloţajih manj uspešni od tistih s povprečnim inteligenčnim 

kvocientom (Vukovič in Miglič 2006, 156). Iz tega lahko sklepamo, da je za uspešno vodenje 

poleg ustrezne mere inteligentnosti pomembna tudi ustrezna mera čustev, ki jih je treba znati 

ustrezno obvladovati. Čustva namreč pomembno vplivajo na navezovanje stikov, 

sporazumevanje, sodelovanje in druge mehke kompetence posameznika. 

Ena izmed opredelitev managerskih kompetenc poudarja 15 prioritetnih kompetenc vodij v 

Sloveniji. Podrobnejša analiza je omogočila razvrstitev kompetenc v štiri skupine: strateške, 

organizacijske, operativne in osebne kompetence. Vse skupine kompetenc vključujejo 

kompetenco za obvladovanje sprememb. Vse kompetence so podrobno predstavljene v tabeli 

1. Ugotovitve temeljijo na rezultatih vrste raziskav, kjer je sodelovalo 50 vodilnih 

managerjev, 1000 managerjev na srednji vodstveni ravni ter 25.000 zaposlenih (Cimerman 

idr. 2003, 16). 

Iz rezultatov raziskave je razvidno, da imajo slovenski managerji velik razvojni potencial, 

dobro poznajo svojo osnovno stroko in so usmerjeni k doseganju ciljev. Praviloma so zelo 

lojalni svoji organizaciji in so se pripravljeni učiti drug od drugega. Trdimo lahko, da imajo 

slovenski managerji visoke ideale oziroma zahteve do sebe. Po drugi strani pa so rezultati 

opozorili tudi na premajhno dejavnost managerjev v njihovi ključni vlogi voditeljev ljudi. 

Slovenski managerji niso dovolj vztrajni pri zastopanju svojih stališč in stališč svojega tima v 

razmerju do nadrejenih managerjev. Pri odločanju ne uporabljajo toliko moči argumentov kot 

argument moči. Mnogi izmed njih so slabi timski vodje, ki ne obvladujejo komuniciranja. 

Neodločni so glede hitrih in zahtevanih potrebnih sprememb. Poleg tega so nezanesljivi 

oziroma slabo izpolnjujejo dogovorjene obveznosti, premalo pa so tudi samokritični do 

lastnih slabosti. Običajno jim primanjkuje praktičnih veščin za vodenje (Cimerman idr. 

2003, 30–81). 
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Tabela 1: Managerske kompetence 

Vrsta 

kompetence 

Naziv 

kompetence 

Idealno vedenje managerja 

Strateške 

kompetence 

Vizionarstvo Prepoznava spremembe v prihodnosti. Oblikuje sliko prihodnje organizacije. 

Sodelavce navdihuje s svojo vizijo.  

Ciljna usmerjenost Na podlagi vizije zastavlja jasne, realne in izzivalne cilje. Določa prioritete in 

daje jasne smernice za delo v skladu s cilji. Vztrajno in smiselno premaguje 

ovire na poti doseganja ciljev. 

Strateška usmerjenost Na podlagi vizije organizacije določa smer doseganja srednjeročnih ciljev. 

Pripravlja alternativne poti za dosego ciljev v različnih situacijah. Pojasnjuje, 

izvaja in prilagaja pripravljene strategije. 

Odločanje Prepoznava probleme in se posveti njihovemu reševanju. Pravočasno sprejme 

dobre odločitve na podlagi informacij in intuicije. Odločitve izvršuje 

učinkovito.  

Organizacijske 

kompetence 

Organiziranost Vzpostavlja medsebojna razmerja med člani organizacije. Usklajuje uporabo 

sredstev za dosego optimalnih rezultatov. Spremlja potek dela z namenom 

izvrševanja strategij.  

Upravljanje s kadri Načrtuje, pridobiva in uvaja prave ljudi na prava mesta. Spremlja uspešnost 

sodelavcev in podpira njihov razvoj. Ugotavlja potrebe in skrbi za 

usposabljanje sodelavcev. 

delegiranje Izbira prave naloge in jih dobro opredeli za prenos ustreznih podrejenih. 

Podrejenim med pogovorom zaupa odgovornosti in pooblastila. Spremlja 

izvajanje naloge ob upoštevanju razvoja podrejenih. 

Operativne 

vodstvene 

kompetence 

Komuniciranje S sogovorci v pogovoru izmenjuje misli. Vzbuja občutek enakovrednosti, pri 

čemer misli podaja razumljivo in učinkovito. Z dejavnim poslušanjem 

pokaţe, da sogovorca razume.  

Motiviranje Upošteva, da različne ljudi motivirajo različne stvari v različnih trenutkih. Z 

zastavljanjem ciljev mobilizira energijo sodelavcev. Z nagradami in s 

sankcijami se pravično in dosledno odziva na vedenje sodelavcev. 

Pogajanje Pogajanja izvede ob postavitvi lastnih pogajalskih okvirov in ob oceni teh 

okvirov pri drugi strani. V primeru konflikta interesov dosega dogovore, 

sprejemljive za obe strani. Za dosego ciljev uporablja pogajalske veščine 

in spoštuje druge pogajalce. 

Vodenje in graditev 

tima 

Zaveda se, da je tim več kot vsota posameznikov. Zagotavlja ozračje 

zaupanja in pripadnosti med člani tima. S sodelovanjem vseh in 

spodbujanjem iniciativnosti vodi tim. 

Osebnostne 

kompetence 

Etičnost Pozna etična načela, izhajajoča iz lastne organizacije v okviru širšega okolja. 

Spoštuje osebne vrednote in se zaveda, kaj je v določeni situaciji prav in 

kaj ne. Deluje in se odloča druţbeno odgovorno v skladu s temi načeli. 

Karizma Izţareva moč, je samozavesten in prepričljiv, s tem pa vzbuja zaupanje. 

Sodelavci mu priznavajo avtoriteto in v njem prepoznajo posebne 

sposobnosti. Zaposleni mu lojalno in navdušeno sledijo zaradi njegove 

močne osebnosti. 

Odprtost nazorov Upošteva, da se svoboda človeka konča z začetkom svobode sočloveka. Je 

brez predsodkov, tj. odklonilnega odnosa, neodvisno od izkustva. 

Nepristransko dopušča različnost in sprejema enakovrednost vsakega 

posameznika. 

Sinergija vseh 

kompetenc 

Obvladovanje vseh 

sprememb 

S pozitivnim odnosom do sprememb in poznavanjem okolja se nenehno 

prilagaja. Načrtuje in uveljavlja spremembe za dolgoročno rast organizacije, 

pri čemer s komuniciranjem in spodbujanjem vključuje ljudi in zmanjšuje 

odpor do sprememb. 

Vir: Cimerman idr. 2003, 30–81. 

Tudi mednarodna raziskava o stopnji razvitosti kompetenc managerjev v Sloveniji v 

primerjavi z managerji iz Avstrije, Nemčije in Švice (Korošak in Novak 2007, 38–39), ki jo je 

izvedlo švicarsko podjetje IMDE (Insyst Master Data Establishment) leta 2006, je pokazala, 

da slovenskim managerjem primanjkuje voditeljske odličnosti. Vzorec je zajemal 250 
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slovenskih in tujih managerjev na različnih hierarhičnih ravneh vodenja iz različnih panog, pri 

čemer je šlo za naključni izbor iz velike zbirke podatkov, ki so bili izbrani v številnih 

projektih ocenjevanja potenciala z orodjem informacijske tehnologije PEP (angl. Potential 

Evaluation Programme). Raziskovalci so ocenjevali sposobnosti, ki so jih razdelili v dve 

skupini: 

 klasične managerske sposobnosti – zastavljanje ciljev, organiziranje, uresničevanje 

odločitev, izvajanje nadzora, razmišljanje o stroških, delegiranje, nenehno izboljševanje; 

 voditeljske sposobnosti – obveščanje, posredovanje informacij, motivacijsko vodenje, 

reševanje konfliktov, spodbujanje zaposlenih, medsebojno sodelovanje, pozitivno 

ravnanje z drugimi, odkritost v medosebnih odnosih. 

Klasične managerske sposobnosti pomembno vplivajo na upravljanje poslov, medtem ko 

voditeljske sposobnosti vplivajo na vodenje in navdihovanje zaposlenih. Statistična analiza 

dobljenih podatkov je pokazala, da so slovenski managerji boljši od tujih le v dveh klasičnih 

managerskih veščinah, in sicer pri izvajanju nadzora in poverjanju nalog, medtem ko so pri 

veščini upravljanja stroškov tuji managerji precej učinkovitejši od slovenskih. Veščine, kot 

so zastavljanje ciljev in organiziranje, uresničevanje odločitev ter nenehne izboljšave, pa so 

tako pri slovenskih kot tujih managerjih pribliţno enako razvite. Rezultati so pokazali, da so 

največje razlike med tujimi in slovenskimi managerji v tako imenovanih voditeljskih večinah, 

torej tistih, ki so povezane z vodenjem ljudi. Največje razlike so pri motivacijskem vodenju, 

reševanju konfliktov in spodbujanju zaposlenih. 

Ocenjevali so tudi razlike v izraţenosti pokazateljev kompetenc med slovenskimi in tujimi 

managerji. Upoštevani so bili naslednji vedenjski pokazatelji kompetenc: timska usmerjenost, 

konstruktivna obravnava napak zaposlenih, zanimanje za zaposlene, izraţanje čustev, 

poznavanje nebesedne komunikacije, priznavanje sposobnosti in doseţkov zaposlenih, 

priznavanje sposobnosti zaposlenih in strpnost do drugačnih. Rezultati so pokazali, da so pri 

slovenskih managerjih v primerjavi s tujimi najmanj razvite kompetence za delo z ljudmi, in 

sicer izraţanje čustev, strpnost do drugačnosti in odobravanje doseţkov drugih (Korošak in 

Novak 2007, 39). 

Na uspešnost managerja torej vplivajo številni zunanji in notranji dejavniki. Med notranjimi 

so najpomembnejše kompetence, pri čemer je treba izpostaviti, da so nekateri »rojeni vodje«, 

drugi pa to lahko postanejo. Vsekakor je dobrodošlo, da ima posameznik določene dedne 

dispozicije oziroma talent za vodenje, vendar pa to ni dovolj za dobrega oziroma vrhunskega 

managerja. Če posameznika vodenje ne zanima in če nima ustreznega znanja in veščin, bo le 

teţko postal uspešen vodja (Mayer 2004, 57). 

Rezultate naštetih raziskav, katerih osnovni namen je bil opredelitev najpomembnejših 

managerskih kompetenc, ki vplivajo na njihovo učinkovitost, bi teţko postavili na skupni 

imenovalec (priloga 4). Med najpogosteje omenjenimi kompetencami, ki odlikujejo 
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učinkovite managerje, lahko izpostavimo vizionarstvo, sposobnost motiviranja zaposlenih ter 

timsko usmerjenost.  

2.3.4 Kompetenčni model vodenja 

Modeli kompetenc so sodobna zasnova za upravljanje delovne uspešnosti zaposlenih. 

Omogočajo boljše razumevanje dela, zahteve in pričakovanja ter potrebna vedenja. Modeli so 

skupine med seboj povezanih posameznih kompetenc. Poleg veščin, znanj in spretnosti 

vključujejo tudi vrednote, motive, prepričanja in lastnosti organizacije (Gruban 2004, 2). 

Podobno definira kompetenčni model tudi Stare (2005, 172). Opredeljuje ga kot izhodišče za 

preverjanje kompetenčnosti posameznika za vodenje in orodje preverjanja in ocenjevanja 

uspešnosti vodenja. 

Temelje modelov kompetenc je postavil McClelland (1973). Zasnoval je osebnostni test, s 

katerim je identificiral stališča in navade, ki so bile povezane z uspešnostjo na delovnem 

mestu. Glavni namen razvoja merskega pripomočka je poenostavitev procesa selekcije kadrov 

(Lucia in Lepsinger 1999, 15). Vsebina modela je odvisna od posamezne organizacije in se 

razlikuje med njimi. Razlikujejo se lahko tudi med posameznimi delovnimi mesti. Znotraj 

organizacije je lahko razvitih več modelov kompetenc, ki so prilagojeni določenim delovnim 

mestom.  

Poglejmo si nekaj modelov, ki jih je moč zaslediti v strokovni literaturi. Watsonov (1994) 

model izpostavlja tri skupine glavnih kompetenc, ki so razvejane v podskupine (McKenna, 

2000, 357): 

 Osebnostna orientacija 

 naravnanost k doseţkom in rezultatom, 

 Iniciativnost, 

 odločnost in samozavest, 

 trţna usmerjenost, 

 prilagodljivost in sposobnost učenja. 

 Kognitivni stil (način mišljenja) 

 strateško mišljenje, 

 iskanje informacij, 

 uporaba konceptov, 

 ustvarjalnost, 

 presojanje in odločanje. 

 Interpersonalni stil (način odnosov z drugimi) 

 senzitivnost in poslušanje, 

 vplivanje in prepričevanje, 

 organiziranje in načrtovanje, 



36 

 predstavljanje in komuniciranje, 

 vodenje, timsko delo in podpora.  

Podjetje Biro-praxis je razvilo model kompetenc, tako imenovano kolo kompetenc, ki je 

predstavljen na sliki 7. Model obsega kompetence prvega in drugega reda. Prvi red obsega 

nabor ključnih kompetenc, ki so pomembne za razvoj, v drugem redu so posamezne ključne 

kompetence razčlenjene na oţja področja (Biro praxis 2010). 

 

Slika 7: Kolo kompetenc uspešnih vodij 

Vir: Biro Praxis 2010. 

Kets de Vries (2005, 9–17) je na osnovi mednarodne raziskave GELI (Global Executive 

Leadership Inventory),
6
 v kateri je sodelovalo nad dva tisoč vodstvenih delavcev,

7
 oblikoval 

model kompetenc za globalno vodenje. Recept za uspešno vodenje je sposobnost predvideti 

bodoče dogodke ter prepoznati spremembe v okolju in napovedati, kaj te spremembe 

pomenijo. Model vsebuje dvanajst ključnih kompetenc, ki so potrebne za obvladovanje 

nenehnih sprememb današnjega časa: 

                                                 

6 
GELI je del raziskave obseţnega projekta, ki raziskuje aktivnosti in obnašanje uspelih globalnih 

vodij, ki ga je razvil Kets de Vries. Vodstvom naj bi omogočil ocenjevanje svojega delovanja na 

osnovi pregleda dvanajstih primarnih vodstvenih nalog, za katere je smatral, da so nadrejenim vodjem 

pomembne. 

7 
V raziskavi so sodelovali managerji iz Velike Britanije, Švedske, Nizozemske, Francije, Nemčije, 

ZDA in Rusije. 

http://www.biro-praxis.si/
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 Določitev vizije – sposobnost določanja vizije organizacije in prepoznavanja njenega 

mesta v poslovnem svetu ter sposobnost posredovanja vizij zaposlenim in njihovega 

vodenja v smeri doseganja skupnih ciljev. 

 Dodelitev pooblastil – prenos odločanja z izmenjavo informacij na podrejene ter 

spodbujanje podjetništva v organizaciji. 

 Zagotavljanje energije – sposobnost konstruktivnega usmerjanja energije svojih 

sodelavcev, dajanje energije in motivacija za doseganje vizije organizacije. 

 Načrtovanje in usklajevanje – zavedanje pomembnosti organizacijskih sistemov in 

gradnja strukturne podlage vizije z usklajevanjem vrednot, stališč, vedenja in sistemov. 

 Nagrajevanje in povratne informacije – zavedanje, da dajo ljudje največ od sebe, če je 

vzpostavljena ustrezna struktura nagrajevanja in imajo moţnost konstruktivne povratne 

informacije, kar je pogoj za rast in razvoj vsakega posameznika.  

 Razvoj timskega dela – sposobnost ustvarjanja timskega dela z uvajanjem sodelovalnega 

vzdušja in razvijanjem usklajenega vzajemnega delovanja ljudi z zelo različnim znanjem 

in izkušnjami. 

 Zunanja orientacija – vzpostavljanje zaupnega odnosa in medsebojnega spoštovanja z 

ljudmi zunaj organizacije – odzivanje na zahteve kupcev, dobaviteljev, druţbenikov in 

drugih zainteresiranih skupin, vključno z lokalno skupnostjo.  

 Globalna miselnost – sprejemanje ljudi z drugačno kulturo, zavedanje lastnih kulturnih 

predsodkov ter sposobnost prevzemanja vrednot, ki povezujejo regionalne in/ali 

nacionalne kulture v organizaciji.  

 Vztrajnost – sposobnost sprejemanja teţkih odločitev, usmerjenost v dejanja, 

pragmatičnost ter odločnost. Sposobnost dajanja osebnega zgleda s sprejemanjem 

razumnega tveganja pri zasledovanju odličnosti. 

 Čustvena inteligenca – zavedanje pomembnosti spodbujanja zaupanja, obvladovanje 

čustev, prepoznavanje in razumevanje čustev drugih ter spoštljivo ravnanje.  

 Ţivljenjsko ravnoteţje – sposobni uravnoteţenja med delom in privatnim ţivljenjem in 

aktivno vključevanje v dejavnosti zunaj dela, da bi bili dolgoročno učinkoviti.  

 Odpornost na stres – poznavanje pomena dobrega duševnega in telesnega zdravja, 

spremljanje ravni stresa na delovnem mestu in doma ter sprejemanje ukrepov za 

obvladovanje stresa. 

V praksi ne moremo najti popolnega oziroma idealnega posameznika, pri katerem bi bile v 

optimalni meri izraţene vse kompetenc. Lahko se zgodi, da ima nekdo dobro zastopano 

večino teh kompetenc, pa kljub temu ni uspešen vodja. Za uspešno reševanje konkretne 

situacije je pomembna prava kombinacija kompetenc. 

2.3.5 Kompetenčni profil 

Kompetenčni profil se lahko nanaša na organizacijo in posameznika. V prvem primeru 
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predstavlja tabelo, ki vsebuje prerez vseh delovnih mest v organizaciji (po veljavni 

sistemizaciji) in kompetenc za vsako delovno mesto posebej. Je torej pregled zahtevanih 

kompetenc po delovnih mestih. Kompetenčni profil posameznega delavca pa je matrika, ki 

prikazuje odnos med zahtevanimi kompetencami za delovno mesto (povzetih iz 

kompetenčnega profila organizacije) in razvitostjo teh istih kompetenc pri dejanskemu 

delavcu (Majcen 2004).  

V strokovni literaturi lahko zasledimo različne opredelitve kompetenčnega profila 

zaposlenih: 

 Kompetenčni profil ponuja empirično preverljiv sistematičen nabor in opis kompetenc, ki 

so potrebne za izvajanje aktivnosti v določeni poklicni skupini, organizaciji ipd. 

(Rothwell in Kazanas 1992 v van den Klink in Boom 2002, 412).  

 Kompetenčni profili kaţejo, kaj organizacija od posameznika v določeni vlogi pričakuje 

in s primerjanjem dejanskih in pričakovanih kompetenc daje osnovo za načrtovanje 

razvojnih aktivnosti (Lucia in Lepsinger 1999, 10).  

 Kompetenčni profili posameznikov izraţajo ţeleno smer razvoja (Mulder 2000, 2).  

Za potrebe raziskave bomo pri oblikovanju kompetenčnega profila managerja na srednji 

vodstveni ravni oblikovali seznam in stopnjo razvitosti kompetenc, ki so bile v opazovanem 

zdruţenem podjetju potrebne za uspešno izvajanje aktivnosti v obdobju integracije.  

2.3.6 Potencial za vodenje 

Uspešnost vodenja je torej odvisna od managerja, situacije, sodelavcev, vrste dela in drugih 

okoliščin. Stare (2005, 284) pri ugotavljanju uspešnosti managerjev izpostavlja osebnostni 

potencial za vodenje, ki je izoblikovan na osnovi karakternih lastnosti vodij oziroma 

posameznih osebnostnih dimenzij. Osebnost prepozna kot relativno trajno in edinstveno 

celoto duševnih, vedenjskih in telesnih značilnosti posameznika. Osnova osebnosti nastopi ţe 

z rojstvom, med dejavnike, ki oblikujejo osebnosti, pa med drugim uvršča starost, spol, 

izobrazbo, okolje odraščanja in ţivljenja, delovne, socialne, druţbene in poklicne izkušnje.  

Tudi Kovač, Mayer in Jesenko (2004, 60–64) uvrščajo potencial za vodenje med odločujoče 

dejavnike vodenja. Razdelijo ga na:  

 različne vidike inteligentnosti, 

 strukturo osebnosti, 

 osebnostne dimenzije, 

 motive, 

 čustvovanje, 

 ustvarjalnost in 

 izraznost. 
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Inteligentnost razčleni na biološko in pridobljeno. Biološka inteligentnost pogojuje hitrost in 

zanesljivost logičnih operacij pri ravnanju v novih situacijah. Pridobljena pa omogoča 

integracijo znanja in izkušenj v podobnih situacijah na višji ravni. 

Struktura osebnosti v oţjem pomenu vključuje temperament in karakter. 

Osebnostne dimenzije določajo značilne osnovne vzorce obnašanja. Predstavljajo načine, kako 

posameznik čuti, doţivlja in ravna.  

Motivi človeka navajajo k izpolnjevanju telesnih, duševnih, socialnih in duhovnih potreb. 

Relativno trajni motivi so motivacijska podlaga pozitivnim čustvenim vzgibom, ki določajo 

medosebne odnose, in vrednotam, ki vplivajo na moralno etične, estetske in kulturne vidike 

obnašanja. 

Čustvovanje določa odnosne vidike v medosebni dinamiki, komuniciranju, motivaciji pri 

vodenju. 

Ustvarjalno vodenje je ustvarjanje takih delovnih pogojev, medsebojnih odnosov, medsebojne 

komunikacije, motivacije in uporabo takih vedenjskih vzorcev vodenja, ki spodbujajo in 

sproţajo proces spreminjanja idej v novo kakovost in vrednost. Pri ustvarjalnem vodenju gre 

za doseganje izvirnih poslovnih ciljev (Mayer 1994, 137). 

Izraznost managerja je povezana s sposobnostjo in veščino oddajanja sporočil, kar je še 

posebej pomembno v procesih delegiranja nalog sodelavcem, strokovnih in poslovnih 

predstavitvah, v poslovnih pogajanjih, v pedagoškem procesu in pri javnem nastopanju (Stare 

2005, 155–157).  

Pri primerjanju osebnostnega potenciala za vodenje ter kompetenc Stare (2005, 172) prepozna 

potencial za vodenje kot osnovni dejavnik selekcije kandidatov ter dejavnik razvoja vodij, 

kompetenčni model vodenja pa kot izhodišče za preverjanje kompetentnosti posameznika za 

vodenje in hkrati orodje za ocenjevanje uspešnosti vodenja.  
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

Osnovni namen empirične raziskave je proučitev in predstavitev kombinacije kompetenc 

srednjega vodstvenega kadra, ki omogoča uspešno izvajanje aktivnosti, značilnih za obdobje 

integracije v okviru procesa zdruţevanja podjetij. Ugotoviti ţelimo, katere kompetence 

srednjemu managementu v največji meri omogočajo uspešno premagovanje izzivov, ki jih 

ponuja poslovno okolje novonastalega zdruţenega podjetja.  

V magistrski nalogi ţelimo preizkusiti hipotezi, da se kompetence srednjega managementa, 

potrebne v procesu zdruţevanja podjetij, razlikujejo od kompetenc, ki jih srednji management 

sicer potrebuje za uspešno delovanje podjetja in da so karierne moţnosti srednjega 

managementa v procesu zdruţevanja podjetij pogojene s posedovanjem posebnega nabora 

(kombinacije) kompetenc. 

Da bi lahko oblikovali izbor kompetenc kot pomembni dejavnik uspešnosti vodenja, smo 

preverili razvitost kompetenc srednjega managementa v opazovanem zdruţenem podjetju, 

ocenili uspešnost opazovanega managementa ter ugotavljali povezanost razvitosti 

kombinacije kompetenc z uspešnostjo delovanja srednjega managementa v zaključni fazi 

zdruţitvenega procesa.  

Za zagotavljanje objektivnih rezultatov raziskave je bila uporabljena metoda 360° povratne 

informacije. V raziskavo so bili vključeni po trije sodelavci vsakega kandidata: neposredno 

nadrejeni, podrejeni ter sodelavec z drugega poslovnega področja.  

3.1 Opredelitev vzorca 

Vzorec obsega skupino 62 kandidatov za srednji management zdruţenega podjetja. Kandidati 

so bili pred zdruţitvijo vodje različnih organizacijskih področij v obeh podjetij in v okviru 

strategije integracije določeni kot potencialni direktorji in vodje organizacijskih področij v 

novem skupnem podjetju. Ob zdruţitvi je bilo namreč potrebno iz dveh ekip managerjev 

narediti eno. Zunanje svetovalno podjetje je vsakega kandidata analiziralo z vidika izkušenj
8
 

ter sposobnosti
9
. Na osnovi ugotovitev je predlagalo ekipo strateško pomembnih managerjev, 

ki so ustrezali novi organizacijski strukturi in potrebam skupnega podjetja. Del kandidatov je 

v novonastalem podjetju napredoval oziroma ohranil svoj poloţaj, ostali pa so ostali na niţji 

organizacijski ravni oz. so nazadovali ali zapustili podjetje.  

                                                 
8
 Vodstvene in funkcionalne 

9
 Kreatorske , integratorske, realizatorske 
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Kandidati, ki so bili prepoznani kot strateško pomembni managerji in so postali del ekipe 

srednjega managementa zdruţenega podjetja, so bili v okviru magistrske raziskave 

opredeljeni kot uspešni managerje, ostali pa kot neuspešni. 

3.2 Predstavitev modela raziskave 

Priprava modela sledi osnovnemu cilju raziskave, in sicer proučitvi in predstavitvi 

kombinacije kompetenc srednjega vodstvenega kadra, ki omogočajo uspešno izvajanje 

aktivnosti, značilnih za integracijo.  

Raziskava je potekala v treh fazah, ki so razdeljene na več korakov. V prvi fazi (slika 8) smo 

na podlagi anketnega vprašalnika iskali povprečje ocen  (tj. samoocene, ocene nadrejenega, 

podrejenega in sodelavca z drugega področja)  za vsako vprašanje, nato pa še povprečno 

oceno kompetence, ki predstavlja kompleksno in zanesljivo oceno prisotnosti oziroma 

izraţenosti opisanega vedenja pri posameznem kandidatu. 

kompetenca 1 kompetenca 2

1. vpr. 2. vpr 3. vpr 4. vpr 5 vpr 6. vpr 7. vpr 8.vpr 9. vpr

ocenjevanje

samoocena 4 3 5 4 4 5 3 4 3

ocena nadrejenega 4 2 5 4 4 3 3 4 2

ocena podrejenega 3 2 5 3 4 4 2 4 2

ocena sodelavca 5 5 4 4 4 4 3 5 2

povprečje 4 3 5 4 4 4 3 4 2

povprečna ocena kompetence 1 povprečna ocena kompetence 2

za kandidata A= 4 za kandidata A= 3

kandidat A

 

Slika 8: Prva obdelava podatkov 

V drugi fazi (slika 8) smo z diskriminantno analizo ugotavljali, katere kompetence najbolje 

pojasnjujejo napredovanje posameznih kandidatov oziroma zaradi katerih drugi niso 

napredovali.  
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Slika 9: Druga obdelava podatkov  

V tretji fazi (slika 10) smo s pomočjo faktorske analize opredelili faktorje uspešnosti 

srednjega managementa na primeru zdruţenega podjetja, ki bi lahko nadomestili večje število 

predhodno opredeljenih kompetenc.    

kompetenca 1

kompetenca 2

kompetenca 3

kompetenca 4

kompetenca 5

kompetenca 6

kompetenca 7

kompetenca 8

faktor 1

faktor 2

 

Slika 10: Tretja obdelava podatkov 

Nadaljnji koraki raziskave so potekali z reprezentativnimi kompetencami z namenom, da 

ugotovimo njihovo povezanost z napredovanjem oziroma s tem, da niso napredovali. S 

pomočjo analize smo preverili drugo hipotezo, ki trdi, da so karierne moţnosti srednjega 

managementa v procesu zdruţevanja podjetij pogojene s posedovanjem posebnega nabora 

(kombinacije) kompetenc. 
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Na osnovi pridobljenih rezultatov in primerjave z ugotovitvami iz strokovne literature lahko 

ovrţemo oziroma potrdimo prvo hipotezo, s katero smo opredelili, da se kompetence 

srednjega managementa, ki so potrebne v procesu zdruţevanja podjetij, razlikujejo od 

kompetenc, ki jih srednji management sicer potrebuje za uspešno delovanje v podjetju. 

Analiza dobljenih rezultatov raziskave nam je omogočila oblikovanje generičnega 

kompetenčnega profila uspešnega srednjega managerja za poslovno okolje, ki se sooča z 

izzivi integracije v okviru procesa zdruţitve podjetij.  

3.3 Anketni vprašalnik 

Za zbiranje podatkov o razvitosti kompetenc managerjev na srednji vodstveni ravni 

opazovanega zdruţenega podjetja smo uporabili preverjen vprašalnik, ki smo ga prilagodili 

specifiki raziskovalne naloge.
10

  

Anketni vprašalnik je povzet po Seznamu lastnosti za globalno vodenje
11

 (Kets de Vries 

2005) in prilagojen manjši skupini kandidatov. Seznam je rezultat petletne raziskave, ki se je 

ukvarjala s vprašanjem  managementa na svetovni ravni. Razvojna ekipa je določila dvanajst 

kompetenc, ki so bistvene za vzorno globalno vodenje in ga preskusila na več kot dva tisoč 

managerjih različnih narodnosti.
12

  

Kompetence v Kets de Vriesovem modelu imajo trdne psihometrične značilnosti. So notranje 

zanesljive – postavke vprašalnika imajo visoko korelacijo znotraj vsake lestvice. Faktorska 

analiza je pokazala, da se teoretična struktura ujema s podatki: določiti je mogoče dvanajst 

odvisnih dejavnikov in odnosi med temi dejavniki in postavkami potrjujejo korelacijo teh 

postavk znotraj lestvic. Trdnost povezav med odvisnimi dejavniki ni preveč visoka, kar 

nakazuje, da dejavniki merijo različne vidike vodenja (Kets de Vries 2005, 41). 

Anketni vprašalnik (priloga 1), prilagojen za doseganje cilja magistrske naloge je bil 

pripravljen na osnovi selekcije proučevanih kriterijev ter kompetenc vodenja. Razumljivost 

vprašalnika je bila preverjena pri petih predstavnikih srednjega managementa, ki so prišli v 

podjetje po zaključku zadnje faze zdruţevanja. Vprašalnik obsega 60 vprašanj, ki podpirajo 

12 kompetenc:  

 X1 – določitev vizije, 

 X2 – dodelitev pooblastil, 

                                                 

10
 Originalni vprašalnik obsega 100 vprašanj. Glede na vključeno strokovno literaturo smo ocenili, da 

je vprašalnik smiselno skrčiti na 60 vprašanj. Pri tem je bila posebna pozornost posvečena ohranitvi 

zanesljivosti in vsebinske vrednosti vprašalnika. 

11 Global Executive Leadership Inventory 

12
  Britanci, Švedi, Nizozemci, Francozi, Nemci, Američani in Rusi.  
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 X3 – zagotavljanje energije, 

 X4 – nagrajevanje in povratne informacije, 

 X5 – načrtovanje in usklajevanje, 

 X6 – razvoj timskega dela, 

 X7 – čustvena inteligenca, 

 X8 – globalna miselnost, 

 X9 – vztrajnost, 

 X10 – osredotočenost na stranke, 

 X11 – ţivljenjsko ravnoteţje in 

 X12 – odpornost na stres. 

Za ocenjevanje kompetenc je bila uporabljena ocenjevalna lestvica, ki opisuje, v kolikšni meri 

je opisano vedenje prisotno pri kandidatovem vodenju:  

 0 – vedenje je zelo redko oz. ga sploh ni, 

 1 – vedenje obstaja, vendar ni pogosto, 

 2 – vedenje se pojavlja občasno, 

 3 – vedenje je pogosto in 

 4 – vedenje je večinoma prisotno. 

V nadaljevanju analize smo z anketo pridobljene podatke zdruţili v matriko in jih kodirali ter 

s tem omogočili njihovo nadaljnjo obdelavo. Z izračunom srednje vrednosti samoocene in 

ocen ostalih sodelujočih ter v nadaljevanju srednje vrednosti vseh odgovorov, ki pojasnjujejo 

posamezno kompetenco, smo dobili povprečno oceno razvitosti posamezne kompetence za 

vsakega kandidata 

Zanesljivost spremenjenega anketnega vprašalnika smo na podlagi pridobljenih podatkov 

preverili s koeficientom Cronbach Alpha,
13

 ki nam pove, kakšna je notranja konsistentnost 

zbranih indikatorjev. S pomočjo statističnega orodja SPSS za Windows smo izračunali, da je 

za 60 v raziskavo vključenih vprašanj Cronbach Alpha 0,961, kar pomeni, da je zanesljivost 

vprašalnika odlična. 

Vprašalniki so bili posredovani po elektronski pošti 248 zaposlenim: 62 kandidatom in 186 

sodelavcem. Ustrezno izpolnjenih je bilo 200 vprašalnikov. V raziskavi je torej sodelovalo 

80 % kandidatov in njihovih sodelavcev, ki so omogočili oceno 360⁰ vsakega posameznega 

kandidata.  

                                                 

13 V druţboslovju velja, da je merski instrument zanesljiv, če je Cronbach-α večji od 0,70. 
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3.4 Diskriminantna analiza 

Uporaba analitične metode je odvisna od spremenljivk v modelu. Ker je v tem primeru 

odvisna spremenljivka dihotomna, zgolj vrednosti 0 in 1 (ni napredoval / je napredoval), se 

lahko smiselno uporablja le metode, ki upoštevajo to specifiko. V literaturi se najpogosteje 

navajajo diskriminantna analiza (Altman 2002), logistična regresija, probit regresija in 

nevronske mreţe. Skladno s cilji magistrske naloge in lastnostmi v analizo vključenih 

spremenljivk, smo se odločili za metodo diskriminantne analize. 

Diskriminantno analizo naredimo, kadar ţelimo ugotoviti, po katerih spremenljivkah se 

populacije (skupine) najbolj razlikujejo med seboj. Osnovni cilj diskriminantne analize je 

poiskati tako linearno kombinacijo merjenih spremenljivk, da bodo vnaprej določene skupine 

med seboj čim bolj različne, napaka pri uvrščanju enot v skupine pa bo čim manjša. 

Diskriminantna analiza ima funkcijo pojasnjevanja, kakor tudi napovedovanja, saj je eden 

izmed ciljev diskriminantne analize tudi ta, da (nove) enote kar se da dobro prirejajo vnaprej 

danim skupinam.  

Cilji diskriminantne analize so (Ferligoj 1998): 

 oblikovanje diskriminantne funkcije kot linearne kombinacije izbranih neodvisnih 

spremenljivk tako, da ta v čim večji moţni meri omogoča razlikovanje med skupinami na 

osnovi izbranih neodvisnih spremenljivk, 

 ugotavljanje, ali obstajajo značilne razlike med skupinami z vidika izbranih neodvisnih 

spremenljivk, 

 določitev prispevka neodvisnih spremenljivk k razlikovanju med skupinami in 

 razvrščanje enot v eno izmed skupin na osnovi diskriminantne funkcije in vrednosti 

neodvisnih spremenljivk. 

Diskriminantna funkcija je: 

D = a1y1 + a2y2 + … + akyk  

pri čemer je: 

D – vrednost diskriminantne funkcije, 

ak – koeficient diskriminantne funkcije pri spremenljivki yk, 

yk – k-ta neodvisna spremenljivka. 

Diskriminantna funkcija je linearna kombinacija uteţenega vektorja vključenih neodvisnih 

spremenljivk, ki najbolje ločuje med dobrimi in slabimi enotami. Ocenjevanje funkcije je 

reševanje optimizacijskega problema, da se najde tisti količnik razlik povprečij 

diskriminantne funkcije, ki je v obeh skupinah (v primeru dihotomne odvisne spremenljivke) 

glede na varianco diskriminantne funkcije v skupini maksimalen.  
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Pomembnost posameznih spremenljivk pri razlikovanju skupin ugotavljamo na podlagi 

velikosti uteţi diskriminantnih spremenljivk. V praksi si ţelimo, da je pomembnih 

diskriminantnih spremenljivk čim manj, kar pomeni, da lahko razlike med skupinami 

razloţimo z eno, dvema ali kvečjemu s tremi diskriminantnimi spremenljivkami. Tedaj 

vrednosti diskriminantnih spremenljivk omogočajo grafične prikaze, ki vizualno predstavijo 

razlike med skupinami: npr. razsevni grafikon enot v prostoru prvih dveh diskriminantnih 

spremenljivk predstavlja najboljšo moţno dvodimenzionalno predstavitev v smislu 

razločevanja med skupinami. 

3.4.1 Diskriminantna analiza z vsemi neodvisnimi spremenljivkami  

V prvi fazi raziskave smo v diskriminantno analizo vključili vseh 12 neodvisnih intervalnih 

spremenljivk in eno nominalno – dihotomno, odvisno spremenljivko. Ker ima odvisna 

spremenljivka samo dve vrednosti (ni napredoval / je napredoval), smo to odvisno 

spremenljivko kodirali tako, da ima vrednost 0 – oseba, ki ni napredovala – in vrednost 1 – 

oseba, ki je napredovala.  

Izvedba postopka diskriminantne analize ja moţna na več načinov. Mi smo se odločili, da 

uporabimo metodo Enter, za katero je značilno, da so v model vključene vse neodvisne 

spremenljivke, ne glede na statistične kriterije. Glede na to, da je v model vključenih 12 

neodvisnih spremenljivk, enote pa ločujemo v dve skupini, lahko po formuli: največje število 

diskriminantnih funkcij = min (št. skupin, št. spremenljivk) – 1 izračunamo, da je 

diskriminantna funkcija samo ena. 

Iz tabele 2 lahko razberemo, da je od 51 statističnih enot (anketirancev) 23 napredovalo, 28 pa 

ne. Pri podrobnejšem pregledu neodvisnih spremenljivk, vključenih v raziskavo, smo 

ugotovili, da se povprečni aritmetični sredini
14

 iste spremenljivke med obema skupinama le 

rahlo razlikujeta. Prav tako so majhni standardni odkloni.
15

 To pomeni, da so vrednosti 

posameznih spremenljivk močno zgoščene okoli aritmetične sredine skupine, ki ji pripadajo. 

Iz tabele je prav tako razvidno, da so anketiranci, ki so napredovali, v povprečju bili bolje 

ocenjeni v kompetencah od tistih, ki niso napredovali, razen na področju čustvene inteligence 

                                                 

14
 Aritmetična sredina je najpomembnejša srednja vrednost. Računamo jo iz vseh zbranih podatkov za 

spremenljivko, zato je njena predstavitvena (reprezentančna) vrednost vprašljiva, če so med podatki 

tudi taki, ki se bistveno razlikujejo od ostalih podatkov. 

15 Standardni odklon, ki je enak kvadratnemu korenu iz variance in se izraţa v enakih enotah kot 

spremenljivka in njena aritmetična sredina. Standardni odklon uporabljamo tudi kot mero 

reprezentativnosti aritmetične sredine. Manjši je standardni odklon (v primerjavi z aritmetično 

sredino), manjše so razlike med dejanskimi vrednostmi spremenljivke in njeno aritmetično sredino ter 

obratno. Če so vse vrednosti spremenljivke enake, tedaj je standardni odklon enak nič. 
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(x7) in odpornosti na stres (x12). Slednji dve imata tudi največji standardni odklon, kar 

pomeni, da so vrednosti okoli aritmetične sredine tudi bolj razpršene.  

Tabela 2: Skupinska statistika v diskriminantno analizo vključenih spremenljivk 

 Skupina 0; N = 28 Skupina 1; N = 23 Skupno povprečje; N = 51 

Spreme-

nljivka 
Povprečje 

Stand. 

odklon 
Povprečje 

Stand. 

odklon 
Povprečje 

Stand. 

odklon 

X1 3,74 0,41 3,95 0,38 3,84 0,41 

X2 3,73 0,45 3,91 0,46 3,81 0,46 

X3 4,04 0,40 4,14 0,45 4,09 0,42 

X4 3,70 0,45 3,91 0,48 3,80 0,47 

X5 3,75 0,37 3,96 0,36 3,85 0,38 

X6 3,76 0,44 3,88 0,43 3,82 0,43 

X7 3,72 0,45 3,68 0,51 3,70 0,47 

X8 3,82 0,44 3,98 0,44 3,89 0,44 

X9 4,13 0,36 4,41 0,35 4,26 0,38 

X10 4,14 0,40 4,31 0,38 4,22 0,40 

X11 4,14 0,39 4,18 0,35 4,15 0,37 

X12 2,76 0,54 2,55 0,53 2,67 0,54 

 

V nadaljevanju analize bomo najprej pregledali, ali se diskriminantne spremenljivke ločujejo 

med skupinami. Za preverjanje, ali vzorčni podatki kaţejo, da se k-populacij razlikuje po 

povprečjih diskriminante spremenljivke, uporabimo Wilkin`s lambdo. 

Tabela 3: Test Wilk`s lambda 

Test Wilk`s lambda Chi-square Df Sig. 

1 0,707 14,922 12 0,246 

Simboli: 

Wilkin`s lambdo – mera spremenljivkinega potenciala, 

Chi-square – hi kvadrat, 

Df – število prostostnih stopenj, 

Sig. – stopnja značilnosti. 

Wilks' labada je enaka količniku med vsoto kvadratov znotraj skupin in celotno vsoto 

kvadratov. Njene vrednosti so med 0 in 1. Vrednost Wilks' labade blizu 1 pomeni, da 

aritmetične sredine diskriminantnih vrednosti med skupinami niso značilno različne, mala 

vrednost pomeni, da so. Do enakega zaključka pridemo ob upoštevanju vrednosti hi-kvadrat, 

ki jo uporabimo pri testiranju ničelne domneve, da so aritmetične sredine diskriminantnih 

vrednosti skupin enake.  

Iz tabele 3 lahko razberemo, da je Wilks' labada za celoten model kar 0,707. Na podlagi te 

ugotovitve lahko sklepamo, da se populacija slabo ločuje na podlagi diskriminante v model 
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vključenih spremenljivk. To potrjuje tudi stopnja značilnosti Sig. α=0,246. Zato ničelne 

domneve o enakosti aritmetičnih sredin diskriminantnih vrednosti skupin ne moremo zavreči, 

saj je tveganje preveliko (večje od 0,05). To pomeni, da diskriminantni model z vsemi v 

raziskavo vključenimi spremenljivkami ni sprejemljiv. 

Na podlagi teh ugotovitev se odločimo, da preverimo še diskriminantno moč vsake 

posamezne v model vključene spremenljivke. To smo testirali s testom enakosti skupinskega 

povprečja (univariate ANOVA), ki meri moč vsake posamezne neodvisne spremenljivke pred 

oblikovanjem modela. Če je Sig. (stopnja zaupanja) večja od α=0,05, neodvisna 

spremenljivka najverjetneje ne prispeva k modelu.  

Tabela 4: Test enakosti skupinskega povprečja 

Kompetenca Wilks' Lambda  F  Sig. 

X1 0,932 3,568 0,065 

X2 0,963 1,892 0,175 

X3 0,987 0,663 0,419 

X4 0,952 2,453 0,124 

X5 0,922 4,127 0,048 

X6 0,983 0,867 0,356 

X7 0,997 0,124 0,727 

X8 0,969 1,586 0,214 

X9 0,856 8,273 0,006 

X10 0,957 2,196 0,145 

X11 0,997 0,159 0,692 

X12 0,963 1,906 0,174 

Simboli: 

F – F preizkus, 

Sig. – stopnja zaupanja. 

Opomba: Z odebeljenimi številkami so označene vrednosti, ki izpolnjujejo kriterije o statistični 

značilnosti kompetenc. 

Iz rezultatov,prikazanih v tabeli 4, lahko sklepamo, da sta statistično značilni samo 

kompetenci x5 (načrtovanje in usklajevanje) s stopnjo zaupanja α=0,048 in x9 (vztrajnost) s 

stopnjo zaupanja α=0,006. Vse ostale kompetence vključene v model imajo stopnjo zaupanja 

večje od α=0,05, kar pomeni, da najverjetneje ne prispevajo k pojasnjevanju modela. Ti dve 

kompetenci imata tudi najniţjo vrednost Wilkin`s lambde, zato ti dve spremenljivki bolje 

ločujeta skupini kot ostale neodvisne spremenljivke, ki so vključene v model. 

Na podlagi rezultatov testa enakosti skupinskega povprečja in testa Wilk`s lambda se 

odločimo, da v nadaljevanju empirične raziskave opravimo diskriminantno analizo samo z 

neodvisnima spremenljivkama x5 (načrtovanje in usklajevanje) in x9 (vztrajnost). Ti dve 

spremenljivki sta edini, ki statistično značilno prispevata k pojasnjevanju modela.  
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3.4.2 Diskriminantna analiza z dvema neodvisnima spremenljivkama  

V nadaljevanju prikazujemo rezultate diskriminantne analize, v katero smo vključili samo dve 

neodvisni spremenljivki (kompetenci) x5 (načrtovanje in usklajevanje) in x9 (vztrajnost). Tudi 

v tem primeru smo uporabili metodo Enter.  

Najprej preverimo povezanost med neodvisnima spremenljivkama, saj če sta spremenljivki 

močno povezani, nista primerni za nadaljnjo analizo. Na podlagi korelacijske matrike (tabela 

5) lahko ugotovimo, da med neodvisnima spremenljivkama x5 in x9 obstaja določena 

povezanost, vendar ne moremo govoriti o multikolinearnosti.  

Tabela 5: Korelacijski matrika 

  X5 X9 

Korelacija X5 1,000 0,433 

 X8 0,433 1,000 

 

Nato ocenimo še lastno vrednost (Eigenvalue), prikazano v tabeli 6. Lastna vrednost je 

razmerje med vsoto kvadratov med skupinami in vsoto kvadratov znotraj skupin. Večja kot je 

njena vrednost, boljša je diskriminantna funkcija.  

Ker sta v diskriminantni analizi samo dve skupini, je kanonična korelacija najbolj uporabna 

mera in je ekvivalentna Pearsonovemu korelacijskemu koeficientu med diskriminantnimi 

ocenami in skupinami.  

Tabela 6: Lastne vrednosti in Wilk`s lambda za dve spremenljivki 

  Wilk`s lambada za dve neodvisni spremenljivki 

Funkcija Eigenvalue 
Canonical 

correlation 

Wilk`s 

lambda 
Chi-square Df Sig. 

1 0,184 0,395 0,844 8,120 2 0,017 

Simboli: 

Eigenvalue – lastna vrednost, 

Canonical correlation – kanonična korelacija, 

Wilkin`s lambdo – mera spremenljivkinega potenciala, 

Chi-square – hi kvadrat, 

Df – število prostostnih stopenj, 

Sig. – stopnja značilnosti. 

Kvadrat kanonične korelacije je lahko uporabljen za praktično pomembnost diskriminantne 

funkcije. Tako je v tem primeru (tabela 6) CR
2
=0,395

2
=0,16, kar pomeni, da je okoli 16 % 

variance med obema skupinama pojasnjena z diskriminantno spremenljivko. 
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Ker je v tem primeru raven značilnosti manjša od α=0,05, smo ničelno domnevo o enakosti 

aritmetičnih sredin diskriminantnih vrednosti skupin zavrgli s tveganjem, manjšim od α=0,05. 

Zato lahko sklepamo, da je model z dvema spremenljivkama kot celota sprejemljiv. 

V tabeli 7 so prikazani koeficienti klasifikacijske funkcije. Na podlagi njihove vrednosti lahko 

za vsako skupino posebej sklepamo, da imajo zaposleni, ki so boljši pri načrtovanju in 

usklajevanju (x5) in so bolj vztrajni (x9) večjo moţnost, da v podjetju napredujejo.  

Standardizirane diskriminantne uteţi (tabela 7) so regresijski koeficienti oz. parcialni 

koeficienti korelacije med posamezno spremenljivko in diskriminantno funkcijo. Če iz 

strukturnih uteţi odstranimo (posredne) vplive ostalih spremenljivk, dobimo standardizirane 

diskriminantne uteţi, ki predstavljajo samo (neposredni) suhi vpliv izbrane spremenljivke na 

diskriminantno funkcijo. Koeficienti z večjo absolutno vrednostjo se ujemajo z večjo 

diskriminantno sposobnostjo. Iz tabele 7 je razvidno, da ima neodvisna spremenljivka x9 

večjo absolutno diskriminantno sposobnost kot neodvisna spremenljivka x5.  

Tabela 7: Klasifikacijski koeficienti, diskriminantne uteţi in vrednost centroidov 

 

Klasifikacijski 

koeficenti 
Standardizirane 

diskriminantne 

uteţi 

Strukturne 

diskriminantne 

uteţi 

Vrednost centroidov 

Napredoval Napredoval 

 0 1   0 1 

     -0,381 0,464 

X5 17.204 17,942 0,322 0,676   

X9 25,005 26,953 0,818 0,957   

Konst. -84,563 -95,730     

 

Strukturne diskriminantne uteţi so navadni koeficienti korelacije med posameznimi 

spremenljivkami in diskriminantno funkcijo. V strukturni matriki je relativni pomen 

posameznih spremenljivk pri razlikovanju med skupinama prikazan po vrstnem redu ob 

upoštevanju diskriminantnih uteţi. Vrednost diskriminantne uteţi se nahaja med +1 in -1. Iz 

tabele 7 lahko razberemo, da je korelacija med neodvisno spremenljivko x9 in 

diskriminacijsko funkcijo močnejša kot z neodvisno spremenljivko x5.  

Razlike med skupinami se kaţejo tudi na vrednosti centroidov. Tako imajo tisti, ki niso 

napredovali, srednjo vrednost pri -0,381, tisti, ki so napredovali, pa 0,464 (tabela 7). Centroid 

skupine predstavlja povprečje diskriminantne spremenljivke v tej skupini. Centroide lahko 

predstavimo kot točke na grafu. Če imamo eno diskriminantno spremenljivko jih predstavimo 

na premici, v primeru dveh diskriminantnih spremenljivk pa v razsevnem grafikonu. 

Osnovna ideja diskriminantne analize je določiti vrednostno os, ki bo razlikovala med 

skupinama, hkrati pa bo čim manj mešanja med enotami posameznih skupin, da bi lahko 
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zagotovili kar najvišjo moţno učinkovitost modela – diskriminantne funkcije. Proces 

razvrščanja v tej nalogi poteka s pomočjo Fisherjevih diskriminantnih funkcij. Simbolični 

zapis Fisherjeve diskriminantne funkcije za skupino n je: 

Zn = α + β1 * X1,i + β2 * X2,i + … + βp * Xp,i 

Pri tem, da je: 

Zn – vrednost Fisherjeve diskriminantne funkcije za skupino n (v tej nalogi zavzema dve 

vrednosti 0 in 1), 

α – konstanta, 

β –nestandardizirani koeficient, 

Xp,i – neodvisne spremenljivke za enoto i. 

Spodnja tabela 8 vsebuje nestandardizirane koeficiente diskriminantne funkcije. Ti se lahko 

uporabljajo enako kot nestandardizirani koeficienti β v multipli regresijski, kar pomeni, da se 

lahko uporabljajo za oblikovanje enačbe, s katero razvrščamo nove primere. 

Tabela 8: Nestandardizirani koeficienti diskriminantne funkcije 

  X5 X9 Konstanta 

Funkcija 1 0,873 2,303 -13,162 

 

Točka preloma na premici je sredina dveh centroidov, če sta skupini enako veliki. V kolikor 

skupine niso enake, se računa tehtano povprečje. V našem primeru je povprečje centroidov  

-0,05362. Enačba za izračun diskriminantne funkcije pa: 

Zn = -13,162 + 0,873 *X5 + 2,303 *X9 

Če je rezultat funkcije enak ali manjši povprečju centroidov (-0,05362) spada nova enota v 

skupino 0, v kolikor je rezultat enačbe večji od povprečja centroidov, spada enota v skupino 

1. 

Število z diskriminantno funkcijo pravilno razvrščenih enot v skupini je prikazano v 

klasifikacijski matriki (tabela 9). Uspešnost klasifikacije je izračunana s količnikom med 

pravilno razvrščenimi enotami in skupnim številom enot. 
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Tabela 9: Klasifikacijska matrika 

  Napredoval 
Napovedana pripadnost skupini 

Skupaj 
0 1 

Original Enot 0 20 8 28 

  1 7 16 23 

 % 0 71,4 28,6 100,0 

  1 30,4 69,6 100,0 

70,6 % od originalno napovedanih enot je klasificiranih pravilno. 

Iz klasifikacijske matrike lahko razberemo, da je med vsemi statističnimi enotami, ki so bile 

vključene v oblikovanje modela, kar 16 od 23 takih, ki so dejansko napredovali in so bili 

klasificirani pravilno. Prav tako je bilo pravilno klasificiranih kar 20 od 28 nenapredovanih 

statističnih enot. Iz modela lahko razberemo, da je bilo kar 70,6 % od vseh primerov 

klasificiranih pravilno.  

Z diskriminantno analizo smo ugotovili, da obstajajo statistično značilne razlike med 

proučevanimi skupinami z vidika izbranih spremenljivk. Neodvisni spremenljivki, ki te 

skupine ločujeta, sta spremenljivki X5 (načrtovanje in usklajevanje) ter X9 (vztrajnost). Pri 

ločevanju skupin ima večjo diskriminantno sposobnost neodvisna spremenljivka X9, saj je 

njen standardizirani koeficient kar 0,818, neodvisne spremenljivke X5 pa le 0,322.  

Na podlagi koeficientov klasifikacijske funkcije smo ugotovili, da imajo zaposleni, ki so 

boljši pri načrtovanju in usklajevanju (X5) in so hkrati bolj vztrajni (X9) večjo moţnost 

napredovanja v procesu zdruţevanja podjetij. Na podlagi oblikovane diskriminacijske 

funkcije je statistični program SPSS za Windows pravilno klasificiral kar 70,6 % vseh 

vzorčnih primerov 

V nadaljevanju empirične raziskave smo s pomočjo faktorske analize ugotavljali, ali med 

dvanajstimi kompetencami obstajajo določeni skupni dejavniki – faktorji, s pomočjo katerih 

je mogoče pojasniti karierno moţnost srednjega managementa v zdruţenem podjetju.  

3.5 Faktorska analiza 

Faktorska analiza je namenjena proučevanju povezav v mnoţici opazovanih spremenljivk. 

Odkriti ţeli skupne razseţnosti opazovanih spremenljivk in tako omogočiti vpogled v 

osnovno strukturo podatkov. 

Cilj faktorske analize je, da se veliko število medsebojno povezanih spremenljivk kondenzira 

(zdruţi) in redči v manjše število medsebojno relativno neodvisnih latentnih spremenljivk, ki 

lahko pojasnijo medsebojno relacijo (zvezo, povezanost) analiziranega skupka manifestnih 

(jasnih, vidnih, izraţenih) spremenljivk (Hair idr. 1998, 90–91). 
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Pri faktorski analizi je poudarek na modelskem pristopu, pri čemer je vsaka opazovana 

spremenljivka predstavljena kot linearna kombinacija majhnega števila latentnih skupnih 

faktorjev in po enega specifičnega faktorja. Skupni faktorji določajo kovariance med 

opazovanimi spremenljivkami, medtem ko specifični faktorji vplivajo samo na variance 

opazovanih spremenljivk. 

Postopek ocenjevanja modela obsega (Hair idr. 1998, 112–113): 

 določitev majhnega števila skupnih faktorjev, ki najbolje pojasnjujejo povezave med 

opazovanimi spremenljivkami; 

 opredelitev vsebinsko najprimernejših faktorjev (rotacija faktorjev); 

 ocenitev faktorskih uteţi
16

 ('pattern' uteţi in strukturnih uteţi), komunalitet
17

 in 

specifičnih varianc
18 

opazovanih spremenljivk; 

 pojasnilo vsebine skupnih faktorjev; 

 oceno faktorske vrednosti. 

Faktorsko analizo izvedemo z metodo največje verjetnosti (Maximum Likehood), ki jo je 

uvedel Lawley leta 1940. Metoda največje verjetnosti je interakcijski postopek ocenjevanja 

skupnih faktorjev in komunalitet (Kaplan 2000, 46–47). V faktorsko analizo je vključen 

vzorec s 23 statističnimi enotami (managerji, ki so napredovali) ter 12 spremenljivkami 

(kompetencami).  

Pred izvedbo faktorske analize smo na podlagi korelacijske matrike prepričali, da je korelacija 

med spremenljivkami zadostna. Pri tem smo upoštevali splošno pravilo, da izvedba faktorske 

analize ni primerna, v kolikor na pogled ni zadostnega števila spremenljivk z medsebojno 

korelacijo, večjo od r=0,30, vendar ne večjo od r=0,90. Ker vse spremenljivke izpolnjujejo 

navedena pogoja, v analizo vključimo vse spremenljivke. 

Upravičenost uporabe faktorske analize z izbranimi spremenljivkami najprej preverimo z 

Bartlett`s test of sphericity, ki nam poda verjetnost o statistično značilni povezanosti med vsaj 

nekaj spremenljivkami (Hair idr. 1998, 99). Nato preverimo primernost uporabe faktorske 

analize z izbranimi spremenljivkami še z metodo measure of sampling adeqacy (MSA).
19

 

                                                 

16
 Faktorska uteţ je korelacija med posamezno spremenljivko in posameznim faktorjem.  

17
 Komunaliteta je deleţ variance posamezne spremenljivke, pojasnjen s skupnimi faktorji. 

18
 Specifična varianca je varianca, ki je značilna samo za posamezno spremenljivko in je ni mogoče pojasniti ali 

povezati z drugimi spremenljivkami, vključenimi v faktorsko analizo (Hair idr. 1998, 90).  

19
 Vrednost MSA je med 0 in 1. Če MSA doseţe vrednost 1, pomeni, da je vsaka spremenljivka popolnoma brez 

napak napovedana z drugo spremenljivko, vključeno v model. Če MSA med spremenljivkami ni vsaj 0,5 ali več, 

pomeni, da model z vključenimi spremenljivkami ni primeren za faktorsko analizo. Zato iz nadaljnje faktorske 

analize postopno izključujemo spremenljivke z najniţjim MSA, dokler ne doseţemo modela z vsaj MSA=0,5 

(Hair idr. 1998, 122). 
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Tabela 10: MSA in Baetlett`s test 

MSA  0,76 

Bartlettov test Sig. 0,00 

Simboli: 

MSA – stopnja vzorčne skladnosti, 

Eigenvalue – lastna vrednost, 

Sig. – stopnja značilnosti. 

Kot je razvidno iz tabele 10, lahko na podlagi Bartlett`s testa z verjetnostjo, ki je večja od α = 

0,05, sprejmemo sklep, da je vsaj med nekaj spremenljivkami statistično značilna povezanost. 

Prav tako je MSA večja od 0,5 zato nadaljujemo s faktorsko analizo. 

Pri določitvi števila faktorjev upoštevamo zalom krivulje na Scree diagramu (slika 11). V 

modelu imamo 12 spremenljivk, zato bi lahko po tehničnem pravilu k ≤ (m-1) / 2 identificirali 

največ pet faktorjev (Kodrič 2005, 12). Iz diagrama lastnih vrednosti je razvidno, da se 

krivulja močno lomi po prvem faktorju. Na podlagi slednjega ugotovimo, da metoda izbere le 

en faktor. 

 

Slika 11: Diagram lastnih vrednosti 

Metoda takoj skonvergira. Iz tabele 11 lahko razberemo, da z enim faktorjem pojasnimo 

skoraj 58 % skupne variance.
20

 

                                                 

20
 Skupna varianca je deleţ variance, ki je skupna vsem spremenljivkam v faktorski analizi. 
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Tabela 11: Faktorske uteţi in komunaliteta 

Spremenljivka 
Faktor 

Komunaliteta 
1 

X1 0,898 0,807 

X2 0,898 0,806 

X3 0,955 0,911 

X4 0,900 0,810 

X5 0,931 0,867 

X6 0,888 0,789 

X7 0,769 0,529 

X8 0,452 0,204 

X9 0,128 0,016 

X10 0,890 0,792 

X11 0,438 0,192 

X12 -0,411 0,169 

Skupna varianca 57,961  

Iz tabele 11 lahko tudi razberemo, da je od dvanajstih spremenljivk, vključenih v model, kar 

osem takih (X1, X3, X4, X5, X6, X7 in X10), ki imajo faktorsko uteţ večjo od 0,769, kar 

pomeni, da je korelacija med navedenimi spremenljivkami in faktorjem izredno močna. 

Spremenljivke X8, X11 in X12 imajo srednje močno faktorsko uteţ, medtem ko je faktorska 

uteţ spremenljivke X9 le 0,128, kar predstavlja izredno šibko korelacijo s faktorjem. 

Vse spremenljivke vključene v model z visoko faktorsko uteţjo (več kot 0,789), razen 

spremenljivke X7 (0,529), imajo tudi visoko komunaliteto, kar pomeni, da je deleţ variance 

teh spremenljivk zelo dobro pojasnjen s skupnim faktorjem. Komunaliteta spremenljivk X8, 

X9, X11 in X12 je manjša od 0,204, zato je njihov deleţ variance z izbranim faktorjem slabo 

pojasnjen. 

Na podlagi rezultatov, dobljenih s faktorsko analizo, lahko ugotovimo, da imajo 

spremenljivke (X1, X3, X4, X5, X6 ,X7 in X10) zelo visoko faktorsko uteţ kakor tudi 

komunaliteto, zato so to spremenljivke, ki sestavljajo izbrani faktor. Te spremenljivke 

označujejo naslednje kompetence: 

 X1 – določitev vizije, 

 X2 – dodelitev pooblastil, 

 X3 – zagotavljanje energije, 

 X4 – nagrajevanje in povratne informacije, 

 X5 – načrtovanje in usklajevanje, 

 X6 – razvoj timskega dela, 

 X7 – čustvena inteligenca, 

 X10 – osredotočenost na stranke. 
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Eden izmed ciljev faktorske analize je lahko tudi ta, da za vsak dobljeni faktor določimo 

spremenljivko, ki ima najvišjo faktorsko uteţ na posameznem faktorju, kar pomeni, da je 

najtesneje povezana s posameznim faktorjem. Ta metoda določanja reprezentativne 

spremenljivke je uporabna samo v primeru, da je v posameznem faktorju faktorska uteţ 

izbrane spremenljivke bistveno višja od drugih spremenljivk (Hair idr. 1998, 116). Pri tem je 

treba upoštevati, da ima metoda določene slabosti, saj ne upošteva napake merjenja ob 

uporabi samo ene spremenljivke.  

Med vsemi spremenljivkami, ki tvorijo edini izbrani faktor, ima najvišje vrednosti 

komunalitete in faktorske uteţi spremenljivka X3 – zagotavljanje energije (tabela 11), zato bi 

lahko to spremenljivko izbrali za reprezentativno spremenljivko faktorja. Ker pa ta 

spremenljivka nima bistveno višjih vrednosti od ostalih spremenljivk, reprezentativne 

spremenljivke ne moremo določiti. 

Zato lahko na podlagi dobljenih rezultatov trdimo, da med 12 spremenljivkami, ki tvorijo 

merjeni prostor kompetenc napredovanih managerjev ob zdruţitvi podjetij, obstaja nek skupni 

generalni faktor, ki pojasni kar 58 % skupne variance in ga lahko imenujemo kar faktor 

uspešnosti srednjega managementa.  
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4 SKLEP 

V današnjem poslovnem svetu, za katerega je značilna huda konkurenca in velika negotovost, 

je uspešnost podjetij v največji meri odvisna od njihove sposobnosti prilagajanja 

spremembam okolja. V ţelji po doseganju globalne konkurenčnosti in koncentracije 

potencialov se podjetja odločajo za različne razvojne poti, med katere sodi tudi zdruţevanje 

podjetij. Izvedbo zdruţitve podjetij, za katero je značilno intenzivno preoblikovanje, 

prestrukturiranje ali popolna prenova poslovnih procesov, nekateri pojmujejo kot eno 

najzahtevnejših managerskih nalog, ki od managementa zahtevajo uporabo tako trdih, 

razumskih in analitičnih kot tudi človeških, čustvenih in kulturnih prijemov.  

Odločitev o zdruţitvi podjetij je povezana z velikimi organizacijskimi spremembami, v katere 

so v največji meri vpleteni zaposleni. Če ţeli podjetje postati in ostati uspešno, mora izbrati 

najboljše ljudi, ki se s svojim potencialom, talenti, energijo, znanjem, veščinami in 

razmišljanji uspešno odzivajo na spremembe dinamičnega poslovnega okolja. V okviru 

procesa zdruţevanja podjetij je z vidika zaposlenih najpomembnejša zadnja faza zdruţevanja 

– faza integracije, saj so zaposleni tisti, ki v okviru integracije uresničujejo strategijo 

zdruţitve. V tem kontekstu je vloga managerjev ustvarjanje pogojev za povečanje pripadnosti 

in zaupanja, krepitev skupnih vrednot in prepričanj ter prepoznavanje potreb svojih 

sodelavcev, kar lahko doseţejo z ustreznim načinom vodenja. Prav zaradi tega je določitev 

pravih ljudi na vodilna mesta novega podjetja ključnega pomena za uresničitev ciljev 

zdruţitve.  

V magistrski nalogi smo se osredotočili na managerje srednje vodstvene ravni, ki delujejo 

samostojno v okviru strategije in politike celotnega podjetja ter oblikujejo cilje in načrte 

managerjem na niţji vodstveni ravni. Govorimo o direktorjih ali vodjih poslovnih enot, 

sektorjev, oddelkov ali poslovnih področij.  

Pri pregledu načinov vodenja smo ugotovili, da dosedanji tehnični pogled na vodenje v 

sodobnem pojmovanju vse bolj upošteva tudi človeško dimenzijo. Vloga upravljavca in 

usmerjevalca dejavnosti v oţjem pomenu besede se je razširila na področje vodenja 

zaposlenih z namenom maksimalnega povečanja njihove učinkovitosti. Ključni dejavnik 

konkurenčnosti podjetij se osredotoča na optimalni način izrabljanja razpoloţljivih človeških, 

materialnih in finančnih virov.  

Ta preobrat v managementu zahteva nov stil vodenja oziroma nov tip vodje. Od vodenja, za 

katerega je bilo značilno posredovanje ukazov in navodil, se trend pomika v smeri ciljnega 

vodenja, ki temelji na oblikovanju vizije in ciljev podjetja ter pritegnitev zaposlenih z njihovo 

pomočjo. Teţišče delovanja managerjev se torej premika od trdih dejavnikov k organizacijski 

kulturi, znanju, komunikaciji, motivaciji in podobno. Iz vsega navedenega sledi, da je 

uspešnost delovanja managerjev na srednji vodstveni ravni odvisna od več dejavnikov, med 

katerimi so najpogosteje omenjeni potencial za vodenje ter kompetence. 
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Strokovna literatura navaja različne opredelitve in vrste kompetenc, ki se razlikujejo glede na 

konkretne delovne naloge, udeleţbe ostalih sodelavcev, situacijskih zahtev in zahtev okolja. 

Večina avtorjev s pojmom kompetenc povezuje elemente, ki vplivajo na delovno storilnost 

posameznika, najpogosteje pa jih razčlenijo na znanje, osebnostne lastnosti, vedenje, 

sposobnosti, veščine, motivacijo, samopodobo ter vrednote, ki vplivajo na delovno uspešnost 

posameznika. Neposredno povezovanje kompetenc srednjega managementa v zdruţenem 

podjetju z dejavniki njihove učinkovitosti ter uspešnosti nas privede do osredotočenja na 

vedenje managerjev ter opazovanje razlik v sposobnostih in osebnosti posameznikov ter 

oblikovanje kompetenčnega modela in profila managerjev.  

V magistrski nalogi smo ţeleli ugotoviti, katere kompetence srednjemu managementu v 

največji meri omogočajo uspešno premagovanje izzivov, ki jih ponuja poslovno okolje 

novonastalega zdruţenega podjetja. Skladno z zastavljenim ciljem smo oblikovali dve 

hipotezi, in sicer: 

 Kompetence srednjega managementa, ki so potrebne v procesu zdruţevanja podjetij se 

razlikujejo od kompetenc, ki jih srednji management sicer potrebuje za uspešno delovanje 

podjetja.  

 Karierne moţnosti srednjega managementa so v procesu zdruţevanja podjetij pogojene s 

posedovanjem posebnega nabora (kombinacije) kompetenc.  

Na osnovi rezultatov raziskave o osebnostnih lastnostih in vedenju managerjev (GLOBE), ki 

so potrdili, da slovenski in ameriški managerji podobno dojemajo uspešno in učinkovito 

vodenje, smo se za potrebe naše raziskovalne naloge odločili za uporabo modela kompetenc 

Kets de Vriesa. S pomočjo vprašalnika smo v podjetju, ki je v fazi zdruţevanja, pridobili 

podatke za našo raziskavo. Nato smo z metodo diskriminantne analize ugotavljali, katere 

izmed dvanajstih kompetenc našega modela vplivajo na napredovanje posameznika.  

Diskriminantna analiza je pokazala, da iz celotnega modela kompetenc le dve kompetenci 

ločujeta skupini anketirancev, ki so napredovali, od tistih, ki niso. Ti dve kompetenci sta 

načrtovanje in usklajevanje ter vztrajnost, od katerih ima slednja večjo pojasnjevalno moč. 

Ostale kompetence, ki smo jih vključili v model, statistično značilno ne vplivajo na to, da 

posameznik napreduje ali ne.  

S tema dvema kompetencama smo s pomočjo diskriminantne funkcije oblikovali enačbo  

Zn=-13,162+0,873*X5+2,303*X9. Če je rezultat enačbe enak ali manjši povprečju centroidov 

(-0,05362), spada nova enota v skupino 0 (ni napredoval), v kolikor pa je rezultat enačbe večji 

od povprečja centroidov, spada enota v skupino 1 (je napredoval). Z njeno pomočjo lahko v 

dobrih 70 odstotkih primerov managerja na srednji vodstveni ravni pravilno razvrstimo v eno 

izmed skupin »je napredoval« oziroma »ni napredoval«. To pomeni, da lahko managerja, ki 

ima visoko sposobnost za načrtovanje in usklajevanje ter je pri svojem delu vztrajen, s 70 

odstotno verjetnostjo pravilno ocenimo, da bo pri svojem delu uspešen in učinkovit.  
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Iz navedenih rezultatov raziskave lahko povzamemo, da bodo v podjetju, v katerem so 

prisotne velike organizacijske spremembe, ki jih sproţi zdruţevanje podjetij, bolj uspešni in 

učinkoviti vztrajni managerji, ki znajo dobro načrtovati in usklajevati. Za te managerje je 

značilno, da so usmerjeni v dejanja, so pragmatični in odločni. Z vidika sprejemanja tveganja 

so razumni in nagnjeni k zasledovanju odličnosti. S temi dognanji lahko potrdimo hipotezo, 

da so karierne moţnosti srednjega managementa v procesu zdruţevanja podjetij pogojene s 

posedovanjem posebnega nabora (kombinacije) kompetenc.  

V nadaljevanju empirične raziskave smo s pomočjo faktorske analize ugotavljali, ali med 

dvanajstimi kompetencami, ki smo jih vključili v model, obstajajo določeni skupni dejavniki 

– faktorji, s pomočjo katerih je mogoče pojasniti uspešnost srednjega managementa v 

zdruţenem podjetju.  

V okviru faktorske analize smo z metodo največjega verjetja ugotovili, da lahko z enim 

faktorjem pojasnimo slabih 60 odstotkov vseh sprememb v modelu in da imajo spremenljivke 

(X1, X3, X4, X5, X6 ,X7 in X10) zelo visoko faktorsko uteţ kakor tudi komunaliteto, zato so to 

spremenljivke, ki sestavljajo izbrani faktor. Te spremenljivke označujejo naslednje 

kompetence: 

 X1 – določitev vizije, 

 X2 – dodelitev pooblastil, 

 X3 – zagotavljanje energije, 

 X4 – nagrajevanje in povratne informacije, 

 X5 – načrtovanje in usklajevanje, 

 X6 – razvoj timskega dela, 

 X7 – čustvena inteligenca, 

 X10 – osredotočenost na stranke. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko trdimo, da med 12 spremenljivkami, ki tvorijo merjeni 

prostor kompetenc managerjev, ki so ob zdruţitvi podjetij napredovali, obstaja nek skupni 

generalni faktor, ki pojasni kar 58 % skupne variance in ga lahko imenujemo faktor 

uspešnosti srednjega managementa.  

Primerjava naše raziskave z dognanji ostalih študij, ki so preverjale značilnosti uspešnih 

managerjev pokaţe, da se nabor kompetenc, potrebnih za uspešno delovanje managerjev v 

zdruţenem podjetju delno razlikuje od tabora kompetenc ostalih raziskav. Ugotovili smo, da 

je pojasnjevanje uspešnosti srednjega managementa zdruţenega podjetja neposredno 

povezano z vizijo, delegiranjem, timskim delom, nagrajevanjem, načrtovanjem in 

usklajevanjem, čustveno inteligenco ter osredotočenostjo na stranke. Ob pregledu raziskav, na 

osnovi katerih so različni strokovnjaki preverjali, katere managerske kompetence odlikujejo 

učinkovite managerje, smo lahko izluščili, da so med pomembnimi kompetencami 

najpogosteje omenjene vizionarstvo, čustvena inteligenca, delegiranje, sposobnost 
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motiviranja zaposlenih in timska usmerjenost. Iz navedenega lahko povzamemo, da je poleg 

običajnih kompetenc, ki so potrebne za uspešno delo managerjev v zdruţenem podjetju, 

dodatni poudarek na področju načrtovanja in usklajevanja, vzpostavljanju in vzdrţevanju 

dobrih odnosov s poslovnimi partnerji ter nagrajevanju zaposlenih. S tem lahko delno 

potrdimo hipotezo, ki trdi, da se kompetence srednjega managementa, ki so potrebne v 

procesu zdruţevanja podjetij, razlikujejo od kompetenc, ki jih srednji management sicer 

potrebuje za uspešno delovanje podjetja.  

Zaključimo lahko, da se pri zdruţevanju podjetij v eno celoto zdruţujeta dve povsem različni 

podjetji, z različno poslovno in podjetniško kulturo, znanjem, tehnološko razvitostjo, 

strategijo in vizijo. Pri uresničevanju zastavljenih zdruţitvenih ciljev igrajo glavno vlogo 

ljudje in njihova sposobnost prilagajanja velikim spremembam v razvoju podjetja, na kar v 

največji meri vplivajo managerji. Rezultat opravljene raziskave je empirično potrdil, da sta  

pri oblikovanju uspešne managerske ekipe zdruţenega podjetja glavna kriterija selekcije 

kompetenci načrtovanje in usklajevanje ter vztrajnost. 

Zavedamo se, da ima predstavljena raziskava določene omejitve, saj raziskuje posamičen 

primer zdruţevanja podjetij, z vidika vzorčenja pa opredeljuje le del managementa v 

opazovanem podjetju. Kljub temu ocenjujemo, da rezultati raziskave predstavljajo dodano 

vrednost za tiste, ki se bodo soočali z izzivi selekcije managementa v procesu zdruţevanja 

podjetij. Dobljeni rezultati raziskave lahko predstavljajo tistim, ki preverjajo kompetence 

kandidatov za srednji management, osnovni kompas za začetno selekcijo kandidatov. 

Pri nadaljnjem proučevanju bi bilo potrebno zajeti v vzorec več zdruţenih podjetij ter razširiti 

raziskavo na različne panoge. Pri tem bi bilo smiselno proučevanje kompetenc opraviti za 

celoten management in ostale zaposlene. Tako bi lahko oblikovali kompetenčne profile 

podjetij za različne panoge, ki bi omogočili pregled nad vsemi zahtevanimi kompetencami 

posameznih podjetij. Tako oblikovani kompetenčni profili podjetij bi predstavljali veliko 

dodano vrednost za kadrovnike, saj nudijo ključne informacije pri izbiri novih kadrov in 

načrtovanju njihovega razvoja, pri gradni kariere, vzgajanju ključnih kadrov in  odkrivanju 

talentov, kot tudi močno vodstveno orodje za managerje pri vzpodbujanju razvoja svojih 

sodelavcev in ciljnem vodenju.  
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Navodilo  za  izpolnjevanje vprašalnika  

Vprašalnik je pripravljen v okviru  raziskave - študije z naslovom »Vloga kompetenc srednjega 

managementa pri zdruţevanju podjetij«. Študija bo omogočila  vpogled v kompetenčni model 

vodenja v procesu zdruţevanja podjetij. Osnovni namen raziskave je proučitev in predstavitev  

kombinacije kompetenc srednjega vodstvenega kadra, ki omogoča uspešno izvajanje aktivnosti, 

značilnih za obdobje integracije v okviru procesa zdruţevanja podjetij.  

Raziskava zajema srednji manegment druţbe Droga, d.d. in druţbe Kolinska, d.d. v obdobju pred 

zdruţitvijo.   

Za objektivizacijo rezultatov bodo v raziskavi sodelovali  še trije sodelavci vsakega kandidata 

(anketiranca), in sicer neposredno nadrejeni, podrejeni ter sodelavec z drugega poslovnega področja.  

Vaši odgovori so zaupni. Skupaj z odgovori drugih sodelujočih bodo sluţili izključno za izdelavo 

kompetenčnega modela, ki  bo obsegal opredelitve lastnosti in sposobnosti dobrega managerja ter 

njegov razvojni potencial v poslovnem okolju, za katerega je značilno intenzivno preoblikovanje, 

prestrukturiranje ali popolna prenova poslovnih procesov.    

Ocenjevalna lestvica  

N – vedenje je zelo redko oz. ga sploh ni.  

1 -  vedenje obstaja, vendar ni pogosto.  

2 -  vedenje se pojavlja občasno  

3 – vedenje je pogosto  

4 – vedenje je večinoma prisotno  

Skala trditev: 

 

Zelo redko 

Do 20% 

redko 

do 40% 

občasno 

do 60% 

pogosto 

do 80% 

večinoma 

do 100% 

     

N 1 2 3 4 
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Dodeljevanje pooblastil 
TRDITEV DRŢI: 

N 1 2 3 4 

1 Prepričam se, ali imajo vsi zaposleni jasno predstavo o tem, 

kam je organizacija namenjena. 

     

2 
Zaposlene spodbujam, naj se sami odločajo.  

     

3 Storim vse, kar je v moji moči, da izpolnim obveznosti do 

organizacije. 

     

4 
Dopuščam napake zaposlenih, ki dajejo pobude. 

     

5 
Spodbujam ljudi, da si delijo informacije znotraj organizacije. 

     

Zagotavljanje energije  
TRDITEV DRŢI: 

N 1 2 3 4 

1 
Moj slog vodenja je usmerjen v dejanja. 

     

2 
Zaposlenim dajem vedeti, da sem jim na voljo. 

     

3 
Svoje zamisli posredujem jasno in razumljivo. 

     

4 
Pokaţem svoje navdušenje za projekte. 

     

5 Trudim se, da komuniciram z ljudmi na vseh ravneh 

organizacije. 

     

Nagrajevanje in povratna informacija 
TRDITEV DRŢI: 

N 1 2 3 4 

1 Poskrbim, da je nagrajevanje zaposlenih v skladu s 

posameznikovimi rezultati.  

     

2 
Ljudem dajem sprotne konstruktivne povratne informacije.  

     

3 
Poskrbim, da se ljudem priznajo doseţki. 

     

4 
Povratne informacije posredujem spoštljivo. 

     

 

 

 

 

Ustvarjanje vizije 
TRDITEV DRŢI: 

N 1 2 3 4 

1 
Dejavno spodbujam iskanje novih poslovnih priloţnosti. 

     

2 Pri svojem odločanju izhajam iz presoje vpliva prihodnjih 

dogodkov na našo organizacijo. 

     

3 Pri sprejemanju odločitev upoštevam celotno stanje, ne zgolj 

podrobnosti. 

     

4 Zaposlene usmerjam na poti k uresničevanju ciljev ter 

doseganje ciljev preverjam. 

     

5 
Spodbujam ljudi, da preseţejo obstoječe omejitve. 

     

6 Najdem način, da svojim zaposlenim poenostavim zapletene 

situacije. 
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Načrtovanje in usklajevanje 

TRDITEV DRŢI: 

N 1 2 3 4 

1 
Ljudem postavljam jasne cilje in merila učinkovitosti. 

     

2 Poskrbim za to, da sistemi vodenja pospešujejo učinkovito 

vedenje. 

     

3 
Poudarjam vrednote, ki spodbujajo povezovanje sodelavcev. 

     

4 
Poskrbim, da so ljudje odgovorni za svoje obveznosti. 

     

5 Poskrbim, da ljudje spoštujejo osnovne vrednote naše 

podjetniške kulture. 

     

Timsko vodenje 
TRDITEV DRŢI: 

N 1 2 3 4 

1 Člane tima spodbujam, da gradijo odnose na medsebojnem 

sodelovanju. 

     

2 
Gradim na prednostih posameznih članov tima. 

     

3 
Zelo si prizadevam za zaupanje drugih članov tima. 

     

4 
Pri oblikovanju tima iščem različne tipe osebnosti. 

     

5 Prizadevam si, da vsi člani skupine čutijo svoj prispevek k 

procesu odločanja. 

     

6 
Iščem rešitve problemov, ki zadovoljujejo večino. 

     
 

Čustvena inteligenca 
TRDITEV DRŢI: 

N 1 2 3 4 

1 
Preden se odzovem po svojih občutkih, jih analiziram. 

     

2 
Svoje napake analiziram, da bi se iz njih kaj naučil. 

     

3 
Svojim sogovornikom posvečam polno pozornost. 

     

4 
Prizadevam si, da bi bili ljudje ob meni sproščeni. 

     

5 
Prizadevam si, da bi bili ljudje ob meni sproščeni 

     

 

Sposobnost globalnega vpogleda 
TRDITEV DRŢI: 

N 1 2 3 4 

1 Sledim svetovnim novostim, ki bi lahko vplivale na naše 

poslovanje. 

     

2 Zavedam se, da lahko kulturne razlike vplivajo na način, 

kako se ljudje obnašajo. 

     

3 Izkušnje različnih kultur izkoristim kot priloţnost, iz katere 

se lahko kaj naučim. 
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Vztrajnost 
TRDITEV DRŢI: 

N 1 2 3 4 

1 
Imam vrsto načel, ki sem jih pripravljen braniti. 

     

2 
Pripravljen sem sprejeti tveganje, ko verjamem v ukrep. 

     

3 
Ne da se mi zlahka vzeti poguma. 

     

4 Pripravljen sem se drţati nepriljubljene odločitve, če čutim, da 

je prava. 

     

Osredotočenost na stranke 
TRDITEV DRŢI: 

N 1 2 3 4 

1 
Poskrbim, da je zadovoljstvo kupcev bistvo naših naporov. 

     

2 Spodbujam učinkovite povezave z zunanjimi vplivnimi 

udeleţenci. 

     

3 Poskrbim, da kupce, dobavitelje in druge vplivne udeleţence 

obravnavamo korektno. 

     

Ţivljenjsko ravnoteţje 
TRDITEV DRŢI: 

N 1 2 3 4 

1 
Iščem priloţnosti, da spoznavam samega sebe. 

     

2 Dejavno iščem nove zamisli in učne priloţnosti zunaj svojega 

oţjega strokovnega področja. 

     

3 Vsaj enkrat na teden se ukvarjam z dejavnostmi, ki niso 

povezane z delom (npr. s športom, konjički ipd.) 

     

4 Imam vsaj enega dobrega prijatelja, s katerim se lahko 

pogovorim o zelo osebnih stvareh. 

     

5 
S svojimi člani druţine imam ljubeče in zaupne odnose. 

     

6 V zasebnem ţivljenju si tako kot v poslovnem postavljam 

prednostne naloge. 

     

Odpornost na stres 
TRDITEV DRŢI: 

N 1 2 3 4 

1 Zdi se mi, da ne bom mogel dokončati dela, ki ga moram 

opraviti. 

     

2 
Pritiski pri delu so postali izredno veliki. 

     

3 
Čutim, da moja poklicna pot ne napreduje, kot bi si ţelel. 

     

4 
Čutim, da imam le malo nadzora nad stvarmi, ki se mi 

     

4 Zlahka se prilagajam poslovnim praksam v kulturah, ki so 

drugačne od moje lastne. 

     

5 
Uţivam pri učenju in govorjenju tujih jezikov. 
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dogajajo. 

5 
Zaskrbljen sem za zdravje enega ali več druţinskih članov. 

     

6 
Skrbi me moje finančno stanje. 

     

 

Opomba: izrazi v besedilu, ki so zapisani v slovnični obliki za moški spol, so uporabljeni kot nevtralni za 

ţenski in moški spol. 
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SESTAVINE KOMPETENC 

 

 

 Osebnostn

e lastnosti/ 

vedenje 

Zmožnosti… 

za strokovno 

in kakovostno 

delovanje 

Motiva-

cija 

X:Sposobno

sti  

O:veščine 

samopodobe družbene 

vloge 

znanje vrednote spretnosti stališča 

Boyatzis   x x x x x    

Hartle x          

Perrenoud  x     x    

Kohont   x x x  x x   

Svetlik, 

Kohont 

x  x x x  x  x  

Mayer Telesni, 

socialni, 

duševni in 

duhovni 

potenciali 

  o prepričanje  x x   

Racio x Značilnosti…  o   x    

Gruban x x x o x  x x x  

httv x   o   x   x 

Gorišek Karakterne 

poteze; 

vedenje 

 x o   x  Lasten 

koncept 

izvajanja 

dela 

 

Rozman x x x x x  x  x  

Spenser + 

Spenser 

x  x o x  x    

Σ 9 4 7 4+6 6 1 11 3 3  
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REZULTATI ANKETIRANJA 

Zap. 

št. 

Napre 

doval* 

Ostal** POVPREČNA OCENA KOMPETENCE 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

1. 0 0 4,7 4,7 4,8 4,6 4,6 4,5 4,2 4,4 4,9 4,6 4,8 1,8 

2. 0 0 3,3 3,4 3,6 3,6 3,4 3,3 4,2 3,9 4,2 3,8 4,3 3,4 

3. 0 0 3,8 3,7 4,6 4,6 4,1 4,0 4,1 4,8 4,9 4,8 3,9 2,8 

4. 0 1 4,4 4,6 4,3 4,2 4,3 3,8 3,7 4,0 4,5 4,7 4,7 2,5 

5. 0 1 4,5 4,5 4,8 4,2 4,3 4,3 3,8 4,5 4,6 4,7 4,7 2,0 

6. 0 1 3,7 3,2 4,1 2,9 3,3 3,1 3,4 3,1 4,1 4,5 4,0 2,9 

7. 0 0 3,5 3,7 3,7 3,3 3,6 3,2 3,4 3,3 3,4 4,0 4,0 3,0 

8. 0 0 3,3 3,4 3,8 3,1 3,4 3,5 3,3 3,6 4,1 4,0 4,3 3,2 

9. 0 1 3,3 3,7 3,6 3,3 3,6 3,3 3,5 3,6 4,0 4,5 3,6 2,9 

10. 0 0 3,9 4,2 4,8 4,4 4,4 4,4 4,6 4,4 4,7 4,3 4,6 2,5 

11. 0 0 4,0 4,0 4,7 4,3 4,3 4,3 3,8 3,4 4,4 4,4 4,0 3,5 

12. 0 0 3,6 3,4 3,9 3,9 3,6 3,6 3,8 2,9 3,9 4,3 3,6 2,7 

13. 0 0 3,9 3,6 3,8 3,4 3,8 3,6 3,3 3,3 4,3 4,3 3,7 2,8 

14. 0 1 4,1 4,0 4,1 3,8 4,1 4,1 4,0 3,4 4,4 4,3 3,7 2,5 

15. 0 0 4,3 4,3 4,5 4,3 4,3 4,1 3,8 4,0 4,1 4,7 4,1 2,1 

16. 0 1 3,5 3,3 3,5 3,2 3,1 3,1 3,3 3,6 3,6 3,1 3,3 2,3 

17. 0 0 4,1 4,4 4,7 4,0 4,3 4,3 4,5 4,5 4,2 4,4 4,8 3,0 

18. 0 0 4,1 3,9 4,5 3,9 4,0 4,0 3,4 4,0 4,8 4,7 4,2 2,3 

19. 0 1 3,8 3,8 4,2 3,3 4,0 4,0 4,1 3,9 4,0 3,8 3,8 3,4 

20. 0 0 3,7 3,9 4,0 3,9 3,7 3,8 4,0 3,9 4,2 4,3 4,2 3,4 

21. 0 0 3,1 2,3 3,6 3,0 3,5 3,3 2,6 3,8 4,3 3,5 3,8 1,5 

22. 0 1 3,8 3,8 4,5 4,1 3,8 4,0 3,8 3,7 4,2 4,2 4,4 3,3 

23. 0 0 4,4 4,2 4,4 4,1 3,9 3,8 3,9 4,3 4,1 4,5 4,6 2,4 

24. 0 1 3,7 3,7 3,9 3,8 4,1 3,9 3,5 4,0 4,2 4,4 3,8 2,8 

25. 0 1 3,3 3,6 3,7 3,4 3,3 3,4 3,8 3,4 3,1 3,4 3,7 3,0 

26. 0 0 3,7 3,8 3,7 3,9 3,7 3,7 3,9 3,5 4,3 4,2 3,6 3,2 

27. 0 1 3,6 3,5 3,8 3,8 3,7 3,7 3,4 3,8 4,7 3,9 4,0 3,4 

28. 0 0 4,1 3,9 4,3 3,9 4,2 3,8 4,1 4,2 4,2 4,6 4,0 1,7 

29. 1 1 3,8 4,1 4,2 3,8 4,1 3,8 3,8 4,1 4,1 4,1 4,4 2,3 

30. 1 0 4,4 4,1 4,4 4,1 4,1 4,3 4,0 3,8 4,6 4,6 4,1 2,1 

31. 1 0 4,3 4,2 4,7 4,4 4,1 4,3 4,1 4,3 4,8 4,3 4,6 1,7 

32. 1 1 4,1 4,5 4,5 3,9 4,0 4,0 3,9 4,5 4,1 4,6 4,7 1,8 

33. 1 0 2,9 2,6 2,7 2,8 3,0 2,8 2,5 3,7 4,4 3,2 4,1 2,8 

34. 1 0 3,6 3,9 4,0 3,6 3,7 3,3 3,8 3,5 4,2 4,2 3,9 2,8 

35. 1 1 4,2 3,9 4,2 4,1 4,0 4,1 3,9 4,0 4,2 4,3 3,8 2,9 

36. 1 0 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 4,3 4,0 4,0 4,5 4,6 4,4 2,1 

37. 1 0 3,9 3,9 4,2 4,3 4,3 4,5 3,1 4,0 4,9 4,4 4,0 3,1 

38. 1 1 3,7 4,0 4,1 4,1 4,0 3,8 3,8 3,7 4,1 4,3 4,0 3,1 

39. 1 1 3,9 4,4 4,2 4,0 3,8 4,3 4,1 4,2 3,6 4,4 4,6 2,8 

40. 1 1 3,4 3,2 3,8 3,5 3,3 3,4 3,1 3,7 4,4 3,9 4,5 2,9 

41. 1 0 3,0 3,3 3,6 3,1 3,5 3,3 3,4 2,9 3,9 4,3 3,7 2,8 

42. 1 1 3,8 4,1 3,8 3,7 4,1 3,8 3,7 3,8 4,3 4,4 4,3 2,0 

43. 1 0 3,7 4,0 4,1 3,7 3,8 3,8 3,5 3,4 3,9 3,8 4,4 3,0 

44. 1 0 4,5 4,1 4,6 4,3 4,1 4,3 3,8 4,2 4,7 4,3 4,4 2,7 

45. 1 1 3,4 3,3 3,5 2,7 3,3 2,9 2,8 4,2 4,6 3,5 4,3 2,7 

46. 1 0 4,0 3,8 4,0 4,2 3,8 4,4 4,7 4,7 3,9 4,3 4,6 3,3 

47. 1 1 4,2 3,9 4,1 3,9 4,1 3,9 3,1 4,3 4,9 4,4 4,1 3,6 

48. 1 0 3,9 4,0 4,3 4,0 4,2 4,2 4,5 4,4 4,6 4,5 4,6 2,3 

49. 1 1 3,8 3,8 4,1 3,5 4,0 3,8 3,3 4,1 4,3 4,3 3,8 2,3 

50. 1 1 4,0 4,2 4,3 4,4 4,3 4,0 4,5 4,6 4,3 4,5 4,5 1,8 

51. 1 0 3,5 3,6 4,1 3,5 3,2 3,4 3,6 3,9 3,7 3,7 3,9 2,6 

* 0 – ni napredoval, 1 – je napredoval 

** 0 – ni ostal v podjetju, 1 – je ostal v podjetju (maj 2011)  
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KOMPETENCE USPEŠNIH MANAGERJEV – ANALIZA ODMEVNIH RAZISKAV ZADNJIH 20 LET Priloga 4 

 

 

* Čustvena inteligenca – dejavniki: samozavedanje, obvladovanje čustev, motivacija, sočutje, socialne spretnosti (Gruban, 2002, 3) 

Raziskave Kompetence 

Collins  
2001 

umirjenost skromnost 
sprejemanje 
odgovornosti 

odločnost 
usmerjenost k 
poslovni 
odličnosti  

poklicna 
volja 

     
 

Whetten, 
Cameron 
1984 

besedna 
komunikacija 

upravljanje 
časa in stresa 

prepoznavanje odločanje 
opredeljevanje 
in reševanje 
problemov 

motivacija 
in vplivanje 
na druge 

poverjanje nalog 
in odgovornosti 

zastavljanje 
ciljev in 
artikulacija 
vizije 

samozaved
anje 

oblikovanje timov 
upravljanje 
konfliktov 

 

Ameriško 
združenje 
managerjev 

     
upravljanje 
človeških 
virov  

usmerjanje 
sodelavcev 

usmerjanje k 
ciljem in 
dejanjem 

voditeljstvo   
 

Mayer 2004 
inteligentnost dominantnost ekstravertiranost 

čustvena 
stabilnost 

poštenost in 
odgovornost 

zanesljivost ustvarjalnost izraznost empatija 
pozitivna 
samopodoba in 
samoučinkovitost 

odločnost filantropija 

etična načela altruizem  

Možina 
1996 

ambicioznost prizadevnost želja po dosežkih 
zmožnost 
učenja iz težav 
pri delu 

posvečanje 
delu 

analiza in 
reševanje 
problemov 

delo z ljudmi  ustvarjalnost    
 

GLOBE integriteta vizionarstvo 

sposobnost 
navduševanja in 
motiviranja 
(dinamičnost, 
pozitivnost, 
spodbujanje) 

sposobnost 
pogajanja in 
konstruktivnega 
reševanja 
problemov 

usmerjen v 
odličnost 

koordinator 
in 
oblikovalec 
timov 

     

 

Bruch , 
Ghoshal 
2002 

upravljanje 
časa 

sposobnost 
pogleda na 
širše 
dogajanje 

ustrezno 
odzivanje na 
težave 

zavzetost in 
energija 

       

 

Cimerman 
idr. 2003 

vizionarstvo 
ciljna 
usmerjenost 

strateška 
usmerjenost 

odločanje organiziranost 
upravljanje 
s kadri 

delegiranje komuniciranje motiviranje pogajanje 
timska 
usmerjenost 

 

etičnost karizma 
odprtost 
nazorov 

obvladovanje 
vseh sprememb 

       
 

IMDE 2006 

zastavljanje 
ciljev 

organiziranje 
uresničevanje 
odločitev 

izvajanje 
nadzora 

razmišljanje o 
stroških 

delegiranje 
nenehno 
izboljševanje 

obveščanje in 
posredovanje 
informacij 

motivacijsk
o vodenje 

reševanje 
konfliktov 

spodbujanje 
zaposlenih 

odkritost v 
medsebojni
h odnosih 

medsebojno 
sodelovanje 

pozitivno 
ravnanje z 
drugimi 

 

Kets de 
Vries 2005 

določitev 
vizije 

dodelitev 
pooblastil 

zagotavljanje 
energije 

načrtovanje in 
usklajevanje 

nagrajevanje in 
povratne 
informacije 

razvoj 
timskega 
dela 

osredotočenost 
na kupce 

globalna 
miselnost 

vztrajnost 
čustvena 
inteligenca* 

življenjsko 
ravnotežje 

odpornost 
na stres 
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KOMPETENČNI PROFIL MANAGEMENTA NA SREDNJEM VODSTVENEM 

NIVOJU V RAZMERAH ZDRUŢEVANJA PODJETIJ 

 

KOMPETENCE     1       2      3        4     5       6      7      8       9 

1. Določitev vizija           

2. Dodelitev pooblastil           

3. Zagotavljanje energije           

4. Nagrajevanje in povratne informacije           

5. Načrtovanje in usklajevanje           

6. Razvoj timskega dela           

7. Čustvena inteligenca           

8. Globalna miselnost           

9. Vztrajnost           

10. Osredotočenost na stranke           

11. Ţivljenjsko ravnoteţje           

12. Odpornost na stres           

  

 

  


