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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je bil pregledati domačo in tujo strokovno literaturo ter zasnovati 

osnovo, na podlagi katere je bila opravljena empirična raziskava o obstoju in vplivu 

transformacijskega vodenja na zavzetost zaposlenih v izbrani banki. Empirična raziskava je bila 

opravljena med 123 zaposlenimi. Vprašalnik je bil zaposlenim poslan preko spleta in je 

vseboval aktualna vprašanja s področja transformacijskega vodenja in zavzetosti zaposlenih. 

Raziskava je pokazala, da vodenje ustreza značilnostim transformacijskega vodenja in je v 

močni povezavi z zavzetostjo zaposlenih, ki ni povezana s starostjo ali z delovnim mestom. 

Ugotovili smo prisotnost nizke stopnje zavzetih in visoko stopnjo aktivno nezavzetih 

zaposlenih. Managerji naj bi ustvarjali takšno delovno okolje, v katerem spodbujajo prijateljske 

odnose in zavzetost pri zaposlenih. Rezultati naše raziskave so podlaga za nadaljnje 

raziskovanje transformacijskega vodenja in vpliva na zavzetost zaposlenih. Prinašajo tudi nova 

teoretična in praktična spoznanja s področja managementa, ki bodo koristna za teoretike, 

praktike in raziskovalce. 

Ključne besede: banka, management, raziskava, transformacijsko vodenje, zavzetost 

zaposlenih. 

SUMMARY 

The aim of this master’s thesis was to conduct a review of domestic and foreign literature and 

to establish a model on the basis of which an empirical research on the existence and impact of 

transformational management on employee commitment within a chosen bank was conducted. 

Empirical research was conducted among 123 employees. The questionnaire was distributed to 

employees via internet and contained topical issues relating transformational management and 

employee commitment. The research showed that management contained all characteristic of 

transformational management and that it was strongly linked to the employee commitment. The 

employee commitment is not related to their age or job. The research showed a very low level 

of committed and a high level of actively uncommitted employees. Management should 

establish a working environment in which friendly relationships among the employees and 

commitment should be encouraged. The results of our research are the basis for further research 

of transformational management and its impact on employee commitment. The results of our 

research bring us a new theoretical and practical cognition about management that could be of 

use for theoreticians, practitioners and researchers. 

Keywords: bank, employee engagement, management, research, transformational management. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu magistrske naloge predstavljamo opis problema, teoretična izhodišča, namen 

in cilje naloge. Predstavljene so predvidene omejitve in oblikovane hipoteze, ki so predmet 

raziskovanja v empiričnem delu magistrske naloge. 

1.1 Opis problema in teoretična izhodišča 

V preteklosti naj bi management temeljil na strateškem obvladovanju, centralizirani 

organiziranosti, togi hierarhiji, spoštovanju moči, položaju ter utečenih poteh. Novejši 

management naj bi bil po Grubanu (b. l.) pravo nasprotje zapisanemu. Temeljil naj bi na 

posamezniku, ki je v središču pozornosti v organizaciji in si brez njega ni mogoče zamisliti 

sodobnega managementa. Današnji managerji po Verletovi in Markiču (2012, 73) naj bi za 

razvoj in rast organizacije potrebovali tudi t. i. mehka znanja, kot so npr. sposobnosti timskega 

dela in ravnanja z ljudmi. Po Coveyu (2000, 206) naj bi imel manager sposobnost dati 

zaposlenim sodelavcem moč v najglobljem pomenu. Razumevanje človeške narave naj bi bilo 

zato nujen premik v managerski teoriji in praksi.  

Pri vodenju sodelavcev naj bi po Golemanu, Boyatzisu in McKee-jevi (2002, 58) šlo za nekaj 

več in ne samo za to, da bo delo opravljeno. Gre za čustveno oporo vodij oziroma empatijo, ki 

naj bi pomenila prvinsko razsežnost vodenja. Zanimale naj bi nas čustveno-inteligenčne 

sposobnosti managerja, ki naj bi nam sporočale, ali obvladuje svoja čustva in tudi čustva 

zaposlenih.  

Na potrebo po prilagoditvi načina vodenja novim družbenim razmeram opozarja Bass (2000, 

19), ki priporoča, da naj bi se managerji izobraževali in usposabljali za transformacijski način 

vodenja. Ta naj bi izhajal iz vedenja in občutkov do zaposlenih sodelavcev, jih opogumljal, da 

gradijo samozavedanje in s tem povečuje njihovo prevzemanje odgovornosti in motiviranost. S 

transformacijskim modelom naj bi bilo omogočeno (Nemec 2005, 104; Yukl in Becker 2006, 

212; Macey in Schneider 2008, 10; Newman in Harrison 2008; Zadel 2014, 5) tudi 

opolnomočenje (angl. empowerment) ali participacija zaposlenih, ki vključuje posameznika v 

procese odločanja, s čimer zaposleni pridobijo samozavest in občutek lastne vrednosti. Z 

novimi managerskimi pristopi naj bi se povečala vloga in pomen zaposlenega, kar bi se 

izkazovalo z njihovo zavzetostjo (Brezovšek in Kukovič 2014, 20). 

Bass (2000, 22) izpostavlja štiri dimenzije transformacijskega vodenja, in sicer: karizmatično 

in inspiracijsko vodenje (vodja ima jasno vizijo, ve, kako jo uresničiti, ima visoke standarde in 

zna navdušiti zaposlene, da vizijo prenesejo v prakso), intelektualno stimulacijo (vodja 

spodbuja kreativnost in inovativnost, na stare probleme gleda na nov način) in individualno 

upoštevanje (vodja upošteva slehernega posameznika ter njihove potrebe po razvoju). Prirejen 

Bassov vprašalnik (MLQ – Multifactor Leadership Questionnaire), ki se nanaša na omenjene 
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dimenzije transformacijskega vodenja, smo uporabili pri anketiranju bančnih sodelavcev. 

Königova in Hron (2012, 348) izpostavljata na kompetencah temelječ managerski model 

vodenja. Managerji naj bi bili nosilci vrednot, znanja in veščin (tudi kompetenc ali/in 

sposobnosti), zato postajajo ključni dejavnik za doseganje konkurenčne prednosti podjetja ali 

druge organizacije. Učinkovita raba kompetenc v procesu obvladovanja človeških virov 

(zmožnosti) je odvisna od tega, kako uspešni naj bi bili managerji v praksi. 

Iz raziskave Gallupa (2015, 6) je razvidno, da so managerji s pravimi kompetencami redki – 

ugotovili so npr., da ima samo eden od desetih managerjev vse potrebne značilnosti za 

vrhunskega managerja – ti naj bi namreč med drugimi zaznanimi značilnostmi za uspešno 

vodenje sodelavcev znali tudi spodbuditi in razvijati zavzetost pri zaposlenih sodelavcih.  

Pojem zavzetosti (ang. engagement) je prišel v teorijo, raziskovanje in prakso managementa po 

letu 1990, pred tem se v strokovnih revijah ali knjigah skorajda ni omenjal (Oswick 2015, 8). 

Gostiša (2013, 3) navaja, da za visoko konkurenčna podjetja ali druge organizacije ne 

zadostujejo več visoko usposobljeni sodelavci, ampak njihova visoka zavzetost.  

Po mnenju Westa in Dawsona (2012, 6) ima beseda zavzetost več pomenov – uporablja se v 

povezavi s psihološkim stanjem zaposlenega (npr. navezanost, vključenost, pooblaščenost ipd.) 

ali pa je po Kahnu (1990, 700) spontano izražanje in vedenje osebe pri delu.  

Zavzetost ima po Shucku in Reiou (2014, 46) tri dimenzije zavzetosti, in sicer: kognitivno 

(temelji na oceni zaposlenih glede pomembnosti dela, organizacijske klime, varnosti in tega, 

kako dokončati neko delo), emocionalno (temelji na poštenosti, zaupanju in znanju) in 

vedenjsko (nanaša se na doseganje zastavljenih smotrov in ciljev). Macey in Schneider (2008, 

6) sta za razumevanje in merjenje zavzetosti izpostavila tri ravni zavzetosti, ki se nanašajo na 

značilno zavzetost (pozitivni pogled na življenje in delo), stanje zavzetosti (energija, 

zadovoljstvo, opolnomočenje in sodelovanje) in vedenjsko zavzetost (proaktivnost, 

prilagodljivost in dajanje pobud). Navedene ravni zavzetosti so značilne za transformacijsko 

vodenje. 

Zavzetost naj bi bila zaželena vrlina tudi v institucijah, kot so banke, saj se ta odraža tudi v 

odnosu, ki ga imajo zaposleni do komitentov. Od zavzetosti zaposlenih je odvisna lojalnost 

strank (Larreche 2008, 210), saj je poslovanje s komitenti njihova osrednja dejavnost. Močna 

zavzetost se pričakuje od vseh zaposlenih in predstavlja konkurenčno prednost in hkrati izziv 

za banko, kako postajati vodno boljši. Ključno vlogo za ustvarjanje pogojev, ki spodbujajo 

zavzetost pri zaposlenih, naj bi imeli vodje bančnih poslovalnic. Njihovo vodenje naj bi bilo po 

Golemanu (2001, 57) prilagojeno različnim načinom dela ter zaposlenim na vseh področjih 

poslovanja banke, ne glede na delovno mesto, ki ga zaposleni zaseda. Po raziskavah sodeč (Kerr 

idr. 2005, 26; AGE UK, b. l.) vodje z nalogami bolj obremenjujejo starejše zaposlene, saj ti 

niso nič manj zavzeti kot mlajši, lahko delajo nekaj drugače in so za organizacijo pomembni 
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zaradi svojih izkušenj in skrbnosti. Omejitve pri ustvarjanju pozitivne organizacijske klime 

zavzetosti predstavlja nehomogenost z določenimi nalogami, vezanimi na delovno mesto ali na 

starost zaposlenega. Predvidevamo, da zaposleni v bančnih poslovalnicah niso enako zavzeti 

pri poslovanju s komitenti.  

Področje vodenja in zavzetosti zaposlenih sodelavcev je v zadnjih letih pritegnilo zanimanje 

številnih teoretikov, raziskovalcev in praktikov tako v Sloveniji kot v tujini. Opravljenih je 

veliko empiričnih raziskav različnih avtorjev o vplivu vodenja in zavzetosti zaposlenih na rast 

in razvoj organizacije, na primer Robinson (2010), Grahovec (2011), West in Dawson (2012), 

Shuck in Reio (2014), Žužman (2014) in Oswick (2015). 

Robinsonova (2010) je v raziskavi ameriških managerjev ugotovila, da obstaja močna 

povezanost med zavzetostjo in dobičkom. Zavzetost managerjev postaja ena ključnih in 

zaželenih sposobnosti zaposlenih. Raziskava, ki je bila opravljena v ZDA v času gospodarske 

krize (med leti 2008 in 2009), je pokazala, da ta ni imela velikega vpliva na zavzetost zaposlenih 

managerjev. Rezultati so pokazali, da je 28 % ameriških managerjev zavzetih, 54 % je 

nezavzetih in 18 % je aktivno nezavzetih.  

Grahovec (2011, 69) v raziskavi dveh slovenskih podjetij, ki sta se ukvarjali s prodajo vozil, 

ugotovil, da je bila stopnja zavzetosti v letu 2009 na nižji ravni kot v letu 2008. Stopnja aktivno 

nezavzetih se je dvignila za 3 %. Nezadovoljni so praviloma razočarani in svojo slabo voljo 

izkazujejo do sodelavcev in tudi navzven do kupcev storitev ali izdelkov. Najbolj zavzeti so 

zaposleni z delovno dobo od 2 do 5 let, najmanj pa zaposleni nad 20 let. 

West in Dawson (2012, 15–17) sta v raziskavi, ki sta jo opravila v zdravstvenih organizacijah, 

predstavila zavzetost medicinskih sester in njihovo vključenost v odločanje. Rezultati so 

pokazali, da zavzetost pozitivno vpliva na zadovoljstvo pacientov, zmanjšuje smrtnost in 

absentizem zaposlenih, večji pa so tudi finančni učinki. Najbolj zavzeti so zaposleni, ki delajo 

v timih in imajo priložnost vključevanja v odločanje.  

Shuck in Reio (2014, 45) v raziskavi zdravstvenih delavcev izpostavljata pomen pozitivnih 

čustev na delovnem mestu. Visoko zavzeti zaposleni so manj emocionalno izčrpani, bolj 

pripadni in zadovoljni z delom. Ugotovljena je močna korelacija med organizacijsko klimo in 

izidi poslovanja – večja, kot je raven zavzetosti, močnejša je povezava med organizacijsko 

klimo in osebnimi dosežki. 

Žužman (2014, 77) je v policijskih postajah raziskoval vpliv vodenja na zavzetost policistov in 

ugotovil, da so v povprečju zadovoljni z vodenjem. Dobro je ocenjeno načrtovanje dela, pomoč 

pri delu in nadzoru, preprečevanje konfliktov ter sodelovanje vodstev s policisti. Najslabše je 

ocenjeno njihovo prizadevanje za izboljšanje motivacije ter skrb za nagrade in pohvale. Izstopa 

podatek o aktivno nezavzetih (17,5 %), saj to izraža negativno vedenje in razpoloženje 

policistov.  
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Oswick (2015, 11) ugotavlja, da obstaja velika povezanost med zavzetostjo na delovnem mestu 

in značilnostmi managementa človeških virov ter posameznimi stili vodenja. Osebno delo 

posameznika je povezano z delovnimi učinki in zavzetostjo z vidika organizacijske kulture. 

Zavzetost predstavlja psihološki vidik refleksije sodelavca in je odvisen od delovnega okolja in 

tega, kako je zavzetost vpeta v vse ravni celotne organizacije. 

Večina dosedanjih raziskav je bila opravljena v zdravstveni dejavnosti in dejavnosti javne 

uprave, medtem ko v bančni dejavnosti še niso opravili nobene raziskave o vplivu načina 

vodenja na zavzetost zaposlenih in je zato v posamezni bančni ustanovi premalo znanja o vplivu 

načina vodenja na zavzetost zaposlenih sodelavcev. To je bila identificirana raziskovalna vrzel, 

ki smo jo z našo raziskavo nameravali vsaj delno zapolniti. 

Na osnovi opravljenega pregleda domače in tuje strokovne literature smo ugotovili, da je 

tematika s področja vodenja in zavzetosti aktualna in vredna pozornosti teoretikov, 

raziskovalcev in praktikov. Ugotovili smo, da je transformacijsko vodenje eden izmed sodobnih 

načinov obravnavanja sodelavcev in vpliva na dejavnike uspešnosti organizacije, med katere se 

uvršča tudi njihova prizadevnost oz. zavzetost.  

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen  

Namen magistrske naloge je na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne 

literature s področja managementa opraviti empirično raziskavo o povezanosti dejavnikov 

transformacijskega načina vodenja in zavzetosti zaposlenih sodelavcev v izbrani banki ter 

zasnovati predloge za izboljšanje stanja.  

Cilji 

Na podlagi teoretičnih izhodišč ter identificiranega raziskovalnega problema in namena smo 

določili naslednje cilje magistrske naloge: 

1. pregledati od 80 do 120 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature s področja 

managementa, novejših načinov vodenja in zavzetosti zaposlenih; 

2. opraviti empirično raziskavo med 123 zaposlenimi v izbrani banki o obstoju in povezanosti 

transformacijskega načina vodenja in zavzetosti zaposlenih sodelavcev;  

3. na osnovi izsledkov raziskave podati predloge za izboljšanje transformacijskega načina 

vodenja, ki spodbuja zavzetost zaposlenih sodelavcev v izbrani banki. 

V empiričnem delu raziskave smo preverili naslednje hipoteze: 



 

5 

H1: Med transformacijskim vodenjem in zavzetostjo zaposlenih obstaja statistično značilna 

povezanost.  

Hipotezo smo preverjali s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Vse trditve, ki se 

nanašajo na transformacijsko vodenje, smo združili v skupno dimenzijo. Enako smo storili s 

trditvami, ki se nanašajo na zavzetost zaposlenih. Če je med transformacijskim vodenjem in 

zavzetostjo zaposlenih statistično značilna povezanost, hipotezo potrdimo. 

H2: Zavzetost zaposlenih se statistično razlikuje glede na starostno skupino anketiranih oseb. 

Hipotezo smo preverjali s testom ANOVA oz. analizo variance, ki analizira variance skupin, in 

preverili, ali se skupine v povprečju med seboj statistično pomembno razlikujejo. Kot skupine 

so tu nastopale starostne skupine zaposlenih. Če obstajajo med povprečji skupin statistično 

pomembne razlike, hipotezo potrdimo. Rezultati analize lahko koristijo vodjem poslovalnic za 

spodbujanje zavzetosti pri starejših zaposlenih ter za izvajanje sprememb pri razporejanju 

delovnih nalog. 

H3: Zavzetost zaposlenih se statistično razlikuje glede na delovno mesto anketirane osebe. 

Hipotezo smo preverjali s testom ANOVA oz. analizo variance, ki analizira variance skupin in 

preverili, ali se skupine v povprečju med seboj statistično pomembno razlikujejo. Kot skupine 

so tu nastopala delovna mesta zaposlenih. Če med povprečji skupin obstajajo statistično 

pomembne razlike, hipotezo potrdimo. Rezultati analize so lahko podlaga za izboljšanje 

organiziranosti dela ali za spremembe delovnih načrtov za naprej. 

1.3 Predstavitev metod raziskovanja 

V okviru teoretičnega raziskovalnega dela smo pregledali 113 bibliografskih enot javno 

dostopne literature in virov, ki se nanašajo na področje managementa, novejših načinov vodenja 

in dejavnikov zavzetosti zaposlenih. Za povzemanje stališč in raziskav teoretikov in praktikov 

smo uporabili metodo deskripcije ter opisali procese iz prakse in ugotovljena dejstva. Z metodo 

kompilacije smo povzemali stališča in spoznanja avtorjev in jih primerjali z izsledki empirične 

in teoretične raziskave. Z metodo sinteze smo podali raziskovalne ugotovitve in zaključke iz 

pregleda dosedanjih raziskav (Zelenika 2000, 338–339). 

V empiričnem delu smo opravili raziskavo o povezanosti dejavnikov transformacijskega načina 

vodenja in zavzetosti zaposlenih. Podatke za raziskavo smo pridobili s pomočjo vprašalnika, ki 

je sestavljen iz treh sklopov: 

 prvi sklop: splošni demografski podatki o banki (področja poslovanja, število zaposlenih) 

in anketiranih zaposlenih (spol, starost, izobrazba, delovno mesto in delovna doba);  

 drugi sklop: Gallupov (2015) vprašalnik z dvanajstimi indikatorji zavzetosti 

(Q12) oziroma trditev, od katerih vsaka predstavlja koncept za raziskovanje zavzetosti 
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zaposlenih. Stopnjo zavzetosti zaposlenih smo merili s tristopenjsko lestvico, in sicer: 

zavzeti (delajo s strastjo, so inovativni in močno povezani z organizacijo), nezavzeti (delajo 

ležerno, ne vlagajo energije in strasti v svoje delo) in aktivno nezavzeti (so nezadovoljni in 

nesrečni na delu);  

 tretji sklop: Bassov vprašalnik MLQ s 36 trditvami, ki se nanašajo na značilnosti 

transformacijskega, transakcijskega in pasivnega vodenja. Z analizo smo ugotavljali, ali 

so v izbrani banki prisotni dejavniki transformacijskega vodenja ali bolj prevladujejo 

dejavniki, ki so značilni za transakcijsko ali pasivno vodenje. Anketa je vsebovala 

vprašanja/trditve, ki najbolje odražajo značilnosti določenega tipa vodenja. 

V empirično raziskavo smo vključili zaposlene sodelavce v poslovni mreži, ki so z anonimno 

anketo ocenjevali vodenje svojih predpostavljenih in ne vodenja celotne organizacije. Zajeli 

smo 123 naključno izbranih sodelavcev iz 35 poslovalnic, ki so razpršene po celotni Sloveniji 

in v katerih je bilo na dan 1. 5. 2017 zaposlenih 1.220 sodelavcev. Zbiranje in analiziranje 

podatkov ni potekalo po enotah/poslovalnicah – zanimalo nas je zgolj stališče zaposlenih o 

vodenju svojih predpostavljenih. Anketo je izpolnilo 79 % vprašanih, kar je zadostovalo za 

izvedbo statistične obdelave/analize. 

Zaposleni so na podlagi trditev odgovarjali s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice 

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 166), ki je kreirana z vnaprej pripravljenimi odgovori, 

ki se nanašajo na značilnosti transformacijskega, transakcijskega in pasivnega vodenja. 

Likertova lestvica vsebuje naslednje možne odgovore: 1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne 

strinjam, 3 – niti se ne strinjam/niti se strinjam, 4 – se strinjam in 5 – popolnoma se strinjam. 

Na osnovi odgovorov anonimne ankete smo s pomočjo statističnega programa SPSS preverjali 

hipoteze ter izide tekstovno in grafično interpretirali.  

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve raziskave 

V raziskavi smo predvideli naslednje vsebinske in metodološke predpostavke: 

 Vodenje in zavzetost sta sodobna konstrukta na področju teorije, raziskovanja in prakse 

managementa, zato so izidi iz raziskave prispevali k znanosti in stroki in so uporabni za 

izbrano bančno ustanovo.  

 Z anketiranjem smo pridobili dovolj kakovostnih podatkov, ki so omogočali njihovo 

nadaljnjo statistično obdelavo.  

 Vprašalnik je bil anonimen in zato predpostavljamo, da so zaposleni anketo izpolnili kar 

najbolj verodostojno. 

V raziskavi smo predvideli naslednje omejitve: 

 z raziskavo smo se omejili samo na zaposlene, ki delajo na področju poslovanja s 

komitenti; 

 v raziskavo nismo vključili druge banke na področju Slovenije, zato rezultatov ni mogoče 
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prenesti tudi na druge banke;  

 pri raziskavi smo se omejili na novejše načine transformacijskega vodenja in zavzetosti; 

 v raziskavi nismo proučevali vpliva vodenja in zavzetosti na finančno in nefinančno 

uspešnost izbrane bančne ustanove in  

 z anketo o zavzetosti smo se omejili na Gallupov vprašalnik (obstajajo še drugi modeli za 

ugotavljanje stopnje zavzetosti), saj nam vsaka trditev predstavlja zadostno osnovo za 

raziskavo. 
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2 MANAGEMENT  

Namen poglavja je opisati definicije in opredelitve managementa, pomen managementa kot 

procesa in odločanja, vodenje in stile vodenja, pomen kompetenc in današnje izzive na področju 

managementa. 

2.1 Management kot proces in organ  

V preteklosti naj bi management temeljil na strateškem obvladovanju in centralizirani 

organiziranosti ter togi hierarhiji, na racionalnem razmišljanju, načrtovanju, razumljivi logiki 

ter vzročnosti. Drži se utečenih poti in izkušenj, zaupa samo trdnim podatkom, prevladujeta 

rivalstvo in tekmovalnost in zahteva se poslušnost zaposlenih. Sodobni management naj bi bil 

pravo nasprotje temu. Temeljil naj bi na človeku, ki naj bi bil v jedru pozornosti organizacije 

in si brez njega ne moremo zamisliti uspešnega delovanja – sodobni management naj ne bi bil 

uresničljiv brez motiviranih sodelavcev, med katerim naj bi prevladovala ustvarjalna ljubezen, 

kar je sodobno in drugačno (Brajša 1996, 141).  

Management sodobne organizacije po Ivanku (2015, 524) naj ne bi bil več umetnost, ki vsebuje 

malo naravnega talenta in zadosti izkušenj, temveč naj bi postajal znanost. Informacije in znanje 

naj bi bili orodja sodobnega managementa. Sodobni management naj bi iskal priložnosti, uvajal 

spremembe in izboljšave. Na ta način naj bi managerji postali osebnosti, ki razmišljajo, 

načrtujejo in delujejo kot podjetniki. Najpomembnejša funkcija managementa naj bi bila skrbno 

ravnanje z ljudmi in njihovo vključevanje v obvladovanje organizacije. 

Nemec (2005, 126) definira pojem managementa z vidika managerskih vlog, ki so različno 

razvite in vplivajo tako na številne aktivnosti organizacije (npr. sprejemanje odločitev, 

komunikacija, planiranje ipd.) kot tudi razvoj. Različne vloge imajo za posledico 

problematične, napačne ali celo usodne odločitve za organizacijo. Avtor navaja več tipov 

managerskih vlog, kot so: samotarski jezdec (ne načrtuje, misli samo na sedanjost, zaposleni in 

delovni rezultati ga ne zanimajo ipd.), birokrat (ukvarja se samo z administracijo, rezultati ga 

ne zanimajo, deluje po predpisih, izogiba se spremembam itd.), požigalec (zaradi svoje 

kreativnosti in inovativnosti z novimi idejami »požiga« vse prejšnje ideje in predloge ipd.), 

zasledovalec (zasleduje različna mnenja in predloge ljudi in jih skuša združiti, nima lastnih idej 

in zato ne postavlja smotrov in ciljev, usmerjen je v »ugajanje«, nima energije za razreševanje 

problemov ipd.), idealni manager (razvija tržišča, skrbi za visoko produktivnost ljudi, stalno 

usklajuje človeške, tehnično-tehnološke in organizacijske vire ipd.). 

Pojem managerja 

V organizaciji Gallup (2015, 6–15) so definirali pojem managerja kot nekoga, ki naj bi bil 

odgovoren za vodenje tima k skupnim smotrom in ciljem. Talentirani manager naj bi znal 
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razvijati zavzetost pri svojih zaposlenih, znal ustvariti in kreirati entuziazem in energijo v timu, 

ki organizacijo vodi k skupnemu smotru in cilju. Za ugotavljanje talentiranosti managerja je 

formiranih pet dimenzij oz. kriterijev, ki ločujejo visoko talentiranega managerja od povprečno 

talentiranega (preglednica 1). Dimenzije predstavljajo pet med seboj povezanih oziroma 

sorodnih značilnosti talenta.  

Preglednica 1: Dimenzije visoko in povprečno talentiranih managerjev 

Dimenzije Visoko talentirani Povprečno talentirani 

Motiviranost Spodbujajo delo v timih in zaposlene, 

da dajejo vse od sebe za doseganje 

smotrov in ciljev organizacije. 

Imajo premalo spodbud in 

pričakovanj, kar vodi v stagniranje 

izidov tima. 

Samozavest Premagujejo težave in odpore. Upirajo se spremembam. 

Odgovornost Prevzemajo odgovornost za 

delovanje tima in vzpostavljajo 

procese, ki pomagajo timu pri 

doseganju pričakovanj. 

Neuspešno organizirajo in 

povezujejo delo v timu, kar otežuje 

doseganje pričakovanj. 

Pristnost odnosov Vzpostavljajo pozitivno in zavzeto 

delovno okolje, v katerem se gradijo 

močne vezi med zaposlenimi in 

drugimi klienti. 

Trpijo zaradi neučinkovitosti in 

nezavzetosti tima. 

Sprejemanje 

odločitev 

Razrešujejo številne kompleksne in 

zahtevne probleme. 

Zadovoljijo se s parcialno razrešitvijo 

in ne upoštevajo kompleksnosti 

naloge.  

Vir: Gallup 2015, 15. 

Manager je osebnost, ki naj bi privlačila zaposlene in jih vodila z zaupanjem in ljubeznijo. 

Sodelavce je treba pritegniti k skupnim smotrom in ciljem, pri tem pa ni dovolj, da z možgani 

samo razmišljamo in sanjarimo. Z možgani, ki so največji človeški potencial, je treba ljubiti, 

saj se samo na ta način ti tudi aktivirajo (Brajša 1996, 141).  

Sodobni manager naj bi bil drugačen, ker se doslej še nikoli niso razreševali tako kompleksni 

problemi, ki so vezani na spremembe v globalnem okolju in pritiske na organizacijo in naravno 

okolje. Vodje v večnacionalnih organizacijah npr. ugotavljajo, da se večinoma uporablja samo 

en uveljavljen model vodenja, ki upošteva kulturne okoliščine in osebnost vodje (Webb, 

Darling in Alvey 2014, 3). Manager naj bi poznal svet v sebi, če ga hoče obvladovati okoli sebe. 

Usvojil naj bi nov način mišljenja in odzivanja na spremembe v globalnem okolju in na 

negotovo prihodnost. Prav to pa naj bi bil nov mejnik znanosti o managementu (Evans in Russel 

1992, 19–25). 

Dobri managerji (Goleman, Boyatzis in McKee 2002, 58) se od drugih razlikujejo po tem, da 

dobro razumejo vlogo čustev. Ne zanimajo jih samo rezultati, ampak tudi neotipljivi vidiki, kot 

so motivacija, predanost in delovna morala. Manager naj bi imel največjo moč, v ljudeh naj bi 
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vzbujal navdušenje in tako dosegal dobre poslovne rezultate. Pri vodenju gre za nekaj več in ne 

samo za to, da bo naloga opravljena. Šlo naj bi za čustveno oporo vodij oziroma empatijo. Šlo 

naj bi za prvinsko razsežnost vodenja, od katerega je odvisno, ali bo organizacija uspešna ali 

ne. Zanimati bi nas morale čustveno-inteligenčne sposobnosti managerja, iz katerih je razvidno, 

ali obvladuje sebe in svoja čustva. Managerji, ki izkoriščajo prednosti prvinskega vodenja, naj 

bi imeli sposobnost usmerjati čustva zaposlenih v pravo smer. Avtorji navajajo štiri temeljne 

prvine čustvene inteligence, in sicer: 

 samozavedanje – manager razume svoja čustva ter svoje šibke točke, vrednote in motive. 

Je pošten do sebe in do zaposlenih, ve, »kaj je prav«. Delo mu daje dodatno energijo in 

samozavest. Managerji, ki imajo te sposobnosti, so v tesnem stiku sami s seboj in imajo 

posledično neoviran dostop do njihove nakopičene modrosti; 

 samoobvladovanje – čustev ni mogoče obvladovati, če ne vemo, kaj čutimo. 

Samoobvladovanje je podobno notranjemu pogovoru, omogoča miselno jasnost, kar 

preprečuje, da bi nas preburna čustva iztirila. Vodji prenašajo čustva na svoje zaposlene, 

zato je ključno, da jih ohranjajo pod nadzorom. Zaradi pozitivne energije ustvarjajo ozračje 

zaupanja, lagodja in poštenosti; 

 empatija – naj bi bila ključna veščina v globalnem gospodarstvu in nujna sestavina 

čustveno inteligentnega vodenja. Pomeni poslušanje in vživljanje v drugega. Če je vodja 

»uglašen« z občutki drugih, začuti skupne vrednote in določi prednostne naloge. Empatija 

pomeni, da najprej premisli o čustvih zaposlenih in nato sprejema inteligentne odločitve. 

Sočutni ljudje prepoznajo potrebe svojih strank, pozorno poslušajo, so odprti in želijo 

slišati njihove potrebe;  

 upravljanje odnosov – združuje vse tri predhodno navedene sposobnosti. Pomeni, da naj bi 

vešče ravnali s čustvi drugih. Upravljanje odnosov se začne z iskrenostjo in ne gre samo 

za prijaznost, pač pa za prijaznost z namenom usmeriti zaposlene v pravo smer (Goleman, 

Boyatzis in McKee 2002, 68).  

Management kot proces 

Delo managerja je po Černetiču (1997, 177) definirano kot planiranje smotrov in ciljev, 

organiziranje struktur in procesov, vodenje zaposlenih in kontroliranje. Njegova naloga naj bi 

bila določati smotre in cilje na vseh bistvenih področjih ter usmerjati zaposlene sodelavce, da 

dosežejo pričakovane rezultate. Na ta način naj bi manager spremljal uresničevanje odločitev 

in njihovo izvajanje. Manager naj bi hkrati gledal predse in daleč za obzorje, kar naj bi zahtevalo 

»akrobatske« sposobnosti. Imel naj bi tehnična znanja, znanja o človeku in odnosih ter umske 

sposobnosti za povezovanje zamisli in dejavnosti. Gre za vrsto usmerjenosti, ki jo prikazujemo 

v preglednici 2. 
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Preglednica 2: Usmerjenost managerjev 

Usmerjenost na posameznikovo nalogo. 

celoto dela (vse zaposlene). 

Usmerjenost na današnje stanje in potrebe. 

jutrišnje stanje in zahteve. 

Usmerjenost na takojšnje rezultate. 

dolgoročne smotre in cilje. 

Vir: Černetič 1997, 177. 

Management kot proces obsega posamezna ravnanja in dela, usmerjena v dosego nekega smotra 

in cilja. Proces managementa naj bi bil sestavljen iz zaporedje več med seboj povezanih 

dogodkov. V nadaljevanju izpostavljamo naloge in funkcije managementa, ki se med seboj 

prepletajo, in sicer (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 21; Rozman in Kovač 2012, 60):  

 načrtovanje dela – zamišljanje in usklajevanje smotrov ter ciljev in poti za njihovo 

uresničevanje. Je odločanje in usklajevanje smotrov ter ciljev z usmerjanjem k določenemu 

ravnanju; 

 preverjanje nalog in nadziranje – ugotavljanje in opazovanje morebitnih odstopanj in 

ravnanje, da se planiranim smotrom in ciljem v organizaciji čim bolj približajo (Rozman 

in Kovač 2012, 51);  

 sporazumevanje, obveščanje;  

 spodbujanje za delo, motivacija in nagrajevanje;  

 odločanje in soodločanje – odločanje je ena od temeljnih nalog managerja, saj je do dobre 

odločitve mogoče priti samo s sodelovanjem vseh sodelavcev.  

 skrb za razvoj sodelavcev – skrbijo za razvoj zaposlenih, kar je najpomembnejša naloga 

managerja. Običajno ljudje napredujejo v managerja takrat, ko pokažejo veščine in znanje, 

ter takrat, ko je njihov uspeh odvisen tudi od tega, ali se znajo usmerjati v druge (Carnegie 

2013, 37);  

 razreševanje konfliktov – konflikti nastajajo in se jim ni mogoče izogniti. Pomembno vlogo 

pri razreševanju imajo managerji, ki naj bi imeli potrebne veščine za njihovo razreševanje.  

Odločanje 

Odločanje je ena izmed osrednjih nalog in proces managementa v organizaciji (Biloslavo 2006, 

30). Je ustvarjalen proces, ki se začne z določanjem smotrov in ciljev in nadaljuje njihovo 

iskanje, primerjanje in ovrednotenje, izvedbo odločitve ter konča s spremljanjem in 

nadziranjem. Po Tavčarju (2008, 110) je odločanje miselni proces, katerega pristop je odvisen 

od psihodinamičnega (na odločanje vplivajo biološki in družbeni dejavniki), behaviorističnega 

(pristop ne temelji na razumu), kognitivnega (se upoštevajo miselni procesi, pomen družbenega 

okolja in izkušenj) ter humanističnega (gre dlje od stvarnosti) pristopa.  
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Odločanje po Maliku (2009, 209) ni edina naloga managerjev, je pa ena od bistvenih. Odločanje 

združuje vse, kar pripelje do uspeha. Pravilne odločitve so stvar pravilne presoje o problemu 

odločanja. Zares dobri managerji naj bi se zavedali tveganj pri odločanju, ki imajo nezaželene 

posledice. Popravljanje napak je drago, zato naj bi jih sprejemali malo, pretehtano in 

premišljeno. Avtor meni, da je hitro odločanje najbolj pogubno pri odločanju o ljudeh in 

nagrajevanju ter da so posledice katastrofalne. Odločanje je posledica intuitivne narave 

problema, vendar se tudi zavedajo, da se nanj ne bi smeli zanesti. Obstajajo vodje, ki se odločajo 

prepočasi in s tem ohromijo organizacijo. Oba vidika odločanja sta za organizacijo pogubna. 

Za odločanje ni enotnega obrazca. Vodja potrebuje sposobnost presojanja, izkušnje ter 

strokovno znanje. Veliko primerov kaže na to, da strokovno znanje ni odločilno, 

najpomembnejša njihova značilnost naj bi bila iskanje ter povezovanje sodelavcev v celoto. Na 

primer Dale Carnegie ni imel znanja o jeklarski industriji, a je bil eden izmed najbogatejših 

ljudi v takratnih ZDA, tudi direktorji Microsofta, Amazona ali Appla niso imeli izstopajočega 

strokovnega znanja. Vsega, razen znanja, ni mogoče nadomestiti.  

Schuster (2014, 84) meni, da če manager želi sprejemati dobre odločitve, potrebuje aktivnega 

partnerja, s katerim preverja argumente za in proti. Treba ga je samo poiskati. Pomembno je, 

da prisluhne sodbi zaupanja vrednemu človeku, ki je dovolj razumen. Hill (2011, 63) je temu 

rekel Master Mind – sorodna duša ali partnerica.  

Po Bauerju idr. (2009, 22) je odločanje proces preudarnega iskanja poti do želenega smotra ali 

cilja. Manager naj bi zbral in analiziral dovolj informacij iz družbenega okolja in zavzel potrebo 

po odločanju. Učinkoviti managerji naj se nikoli ne bi zadovoljili samo z eno možnostjo 

razrešitve problema, znali naj bi tudi delegirati naloge drugim. Pri delegiranju je pomembno, 

da poznajo sposobnosti svojih zaposlenih sodelavcev.  

Pomembnejša, kot je odločanje samo, naj bi bila uresničitev odločitve. Možno je sprejeti veliko 

odločitev v enem dnevu, a če jih ne uresničimo, je vse zaman. Učinkoviti managerji naj bi svoje 

odločitve vključili v delovni proces, zato proces odločanja dobi tudi fazo izvedbe, kar je 

najpomembneje. Managerji naj bi vnaprej premislili o poznejši uresničitvi in kateri sodelavci 

na bi se z njo soočili. Proces urejanja zadev naj bi temeljil na naslednjih korakih: 

zaznavanje/identifikacija problema (je prvi korak vsakega urejanja zadev), pridobivanje 

informacij o problemu, pregled možnih izbir, tveganja in posledice, odločitev, uresničitev 

odločitve in spremljanje učinka ter nadzor (Malik 2009, 210–232). 

Drucker (2004, 57) meni, da tisti managerji, ki se ne potrudijo sprejemati dobrih odločitev o 

ljudeh, tvegajo veliko več, kot le, da bo delo slabo opravljeno. Tvegajo, da bodo zapravili ugled 

svoje organizacije. Pravilne odločitve o ljudeh so podlaga za nadzor nad organizacijo. Prav tako 

takšne odločitve razkrijejo, kako sposoben je manager. Odločitve o ljudeh ni mogoče skriti, ker 

so vidne. Martin (2014, 7) navaja, da če manager ne sprejema odločitev, bo nekaj časa še imel 

srečo pri vodenju, dolgoročno pa svojega posla ne bo mogel vzdrževati. Najhuje pa je, če nekdo 

drug sprejema odločitve. Če manager nima teh ambicij, pogubi vse ostale sodelavce. Gre za 
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managerja brez osebnih aktivnosti, njegova osebna aktivnost naj bo glavno merilo za izbiro.  

Odločanje je po Dovžanu (2014, 70) rutinsko (temelji na preteklih izkušnjah), analitično 

(rutinske nadomestijo analitične presoje) in intuitivno, pri katerem se opremo na občutek. To 

pomeni, da je uspešen manager tisti, ki uporablja orodje delegiranja tudi za razvoj 

posameznikov. Ob tem pa naj bi se zavedal, da je zaupanje v sposobnosti svojih sodelavcev 

ključnega pomena. Razeghi (2006, 63) navaja, da obupani managerji prepogosto tvegajo s 

prenaglimi odločitvami – to naj bi storili, ko ne vedo več, kaj storiti. 

Managerji z odločanjem tvegajo, saj naj bi se npr. soočali z vedno večjo konkurenčnostjo in 

vedno močnejšimi pritiski npr. glede povečanja tržnega deleža in donosnosti. S tem pa naj bi 

prevzemali vedno večja tveganja. V bančni dejavnosti naj bi bilo to še posebej pomembno, saj 

gre za finančna sredstva, ki so jih banki zaupali njeni komitenti. Pravilne ali napačne odločitve 

pomembno vplivajo na ugled organizacije, zato je naloga managerjev, da ta koncept 

prevzemanja tveganj vgradijo v strategijo poslovanja (Rotovnik 2006, 45).  

2.2 Opredelitev vodenja 

Vodenje je proces in umetnost z namenom ustvariti takšno družbeno okolje, ki spodbuja ljudi, 

jih navdušuje in združuje z njihovimi nalogami na način, da se ti kar najbolj potrudijo. 

Opredelitev vodenja vključuje različne vidike vplivanja na ljudi, od vodje pa je odvisno, kakšen 

način vodenja bo izbral. Ta je odvisen od njegovih osebnih značilnosti, družbenega okolja, 

organizacijskega vzdušja, medosebnih odnosov in kulture zaposlenih (Kets de Vries 2000, 25; 

Brezovšek in Kukovič 2014, 21). Vodenje je proces, ki je videti kot del dinamike konfliktov in 

energije (Robinson 2010, 6). 

Clemmer (2008, 21) navaja, da o vodenju obstaja mnogo literature in zapisov o raziskavah o 

tej temi. Pri vodenju gre za to, da naj bi si vsak posameznik ustvarjal lastno pot, po kateri naj 

bi živel. Vodenje je način življenja, ki odkriva načine, kako delujemo, zato ni receptov ali 

bližnjic. V današnjih hitro spreminjajočih se razmeram naj bi vsi znali biti vodja. Managerji 

oziroma vodje določajo dejanja in ne položaja, ki ga zasedajo. Obstajajo ljudje, ki niso na 

vodstvenih ali vodilnih pozicijah, pa so kljub vsemu dobri vodje – ne pomeni pozicije, ampak 

je vodenje povezano s tem, kaj in kako nekaj počnejo. Pomeni kazati pot in usmerjati tok 

dogodkov, pomeni vplivati na ljudi tako, da jih usmerjamo, pomagamo in jih hkrati razvijamo. 

Vodenje naj bi pomenilo hkrati tudi osebni razvoj.  

Collins (2001, 29–38) je na podlagi analiziranja uspešnih ameriških podjetij oblikoval                   

5-nivojsko vodenje. Klasični primer dobre prakse je manager, ki je podjetje v 25 letih dvignil 

iz povprečja do odličnosti. Njegovo vodenje je temeljilo na mešanici osebne ponižnosti ter 

močni profesionalni želji ustvariti močno in uspešno podjetje. Njegov stil vodenja predstavlja 

krmilo za izhod iz krize. Za 5-nivojsko vodenje je značilno, da se osebne potrebe usmerjajo 
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navzven oziroma izven samega sebe in v dolgoročne smotre ter cilje. To pa ne pomeni 

odsotnosti osebne note, pač pa gre za izredno ambicioznost posameznikov, ki jo usmerjajo v 

rast podjetje. Beseda 5-nivojev pooseblja najvišje ravni sposobnosti in hierarhije. Avtor ne 

poudarja prednosti ali slabosti 5-nivojskega vodenja, pač pa je njegovo videnje vloge vodenja 

tako: »Vodenje je odgovor na karkoli« ali »Dobro je odgovor za karkoli«.  

Razlike in podobnosti med managementom in vodenjem 

Management in vodenje sta si v definicijah in navedbah podobni, v drugih pa različni. V obeh 

primer naj bi šlo za to, da se neka naloga ali sprememba opravi. Kljub razlikam se tako vodje 

kot managerji strinjajo glede svoje primarne funkcije – da lahko predlagajo spremembe in 

načine za njihovo učinkovito uresničevanje (Kotter 1990, 7; Northouse 2012, 12).  

Adair (2011, 2) navaja, da vodenje ali managersko vodenje pomeni vlogo in odgovornost. Če 

želimo razumeti vlogo in odgovornosti managerjev, je treba razumeti obe oziroma biti manager 

preprosto pomeni prevzem vloge vodenja. Tudi Brezovšek in Kukovičeva (2014) ugotavljata, 

da je obema konceptoma skupna želja po dokončanju naloge. Imata pa tudi nekaj 

nezdružljivosti, kajti management lahko vodi v birokracijo, vodenje pa lahko pripelje do 

nepraktičnih razrešitev.  

Preglednica 3: Razlike med managementom in vodenjem 

Management Vodenje 

 planiranje nalog, rokov in določanje virov; 

 organiziranje kadrov, njihovih nalog in 

pristojnosti za udejanjanje načrtov, 

določanje procesov in izdelava politik in 

navodil; 

 nadziranje in razreševanje problemov in 

poti za razreševanje problemov. 

 zasnova in razvijanje vizije, navodil in 

usmeritev razvoja ter, udejanjanje 

strategije; 

 razporeja in spodbuja zaposlene, oblikuje 

time, komunicira o smotrih in ciljih 

strategije; 

 motivira z energijo in s spodbudami, izvaja 

spremembe, vliva energijo in inspiracijo. 

Vir: Kotter 1990, 7. 

2.2.1 Stili vodenja 

Vodenje in stili vodenja so najbolj opazovan fenomen in hkrati najmanj razumljen. Z vodenjem 

so se v zgodovini človeštva ukvarjali številni teoretiki, raziskovalci in praktiki, vendar pa se je 

znanstveno raziskovanje stilov vodenja začelo šele v dvajsetem stoletju. Obstajajo številne 

teorije, vendar pa v sodobnih študijah opredeljujejo stile vodenje kot kompleksen in zapleten 

fenomen, ki si ga ljudje razlagajo po svoje. Eni razumejo stil vodenja kot proces spreminjanja 

okolice v nekaj boljšega in plemenitejšega, drugi pa, da je uspeh posameznika odvisen od 
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okoliščin in nekoliko sreče, ne pa od vodij samih. Nekateri razumejo in dojemajo vodenje kot 

poseben talent redkih posameznikov (Brezovšek in Kukovič 2014, 20).  

Jiang (2014, 51) v svoji raziskavi ugotavlja, da obstaja mnogo teorij o stilih vodenja, 

kompetencah in emocionalni inteligenci, vendar pa je vsem teorijam skupno spoznanje, da 

imajo vsi dejavniki vpliv na uspešnost timskega dela. Prav tako Bass (2000, 29) navaja, da 

imajo različni modeli vodenja značilnosti, ki so skupne značilnostim transformacijskega 

vodenja, pa naj gre za demokratično, participativno ali vodenje s služenjem ali na kompetencah 

temelječ stil vodenja. 

V nadaljevanju povzemamo izbrane stile vodenja, ki naj bi v družbenem okolju najbolje 

ponazarjali stanje in trende sodobnega vodenja na področju managementa.  

Vodenje z empatijo 

Vodenje z empatijo ne pomeni, da naj bi vodja sprejemal tuja čustva in na ta način poskušal 

vsem ugoditi. Vodenje z empatijo naj bi pomenilo, da vodja sprejme odločitev, ko temeljito 

premisli o čustvih zaposlenih. Temeljilo naj bi na obvladovanju samega sebe in je nujni pogoj 

sleherne učinkovitosti v službenem življenju. Sočutni ljudje prepoznajo potrebe svojih 

sodelavcev in strank, ki jih zadovoljujejo. Za vse zaposlene (ne samo za vodje), ki imajo 

sposobnosti empatije, je značilno pozorno poslušanje in odzivanje. Vodenje z empatijo je 

ključna veščina, ki naj bi nam pomagala, da se razumemo s sodelavci in svojimi strankami 

(Goleman, Boyatzis in McKee 2002, 68). 

Fleming in Asplund (2007, 26) ugotavljata, da naj bi v organizacijah, če želijo razumeti svoje 

zaposlene in tudi komitente, z njimi ravnali skrbno. Emocionalni učinki so pomembni tako za 

zaposlene kot za stranke. Managerji naj bi emocionalne dejavnike vključili v proces odločanja, 

ki presega tradicionalno razumevanje zadovoljstva – koncept se imenuje zavzetost. 

Vodenje kot način življenja 

Clemmer (2008, 21) meni, da naj bi bili vsi hkrati tudi vodje. Vodje določajo njihova dejanja 

in ne položaj. Vodenje ne pomeni položaja, ampak je povezano s tem, kaj naj bi vodja počel. 

Vodenje naj bi pomenilo ljudem kazati pot in jih usmerjati v tok dogodkov, pomenilo naj bi 

vplivati na ljudi tako, da jih usmerjajo, pomagajo in jih hkrati razvijajo. Vodenje naj bi 

pomenilo hkrati tudi osebni razvoj. Vodenje je način življenja, ki odkriva načine, kako 

delujemo, zato ni receptov in bližnjic.  

Novi pristopi vodenja vedno bolj spodrivajo klasične teorije, kot sta behavioristično in stilsko 

vodenje, saj tem ne uspe povsem pojasniti stvarnosti vodenja. Za klasične pristope je značilno, 

da ima samo vodja moč in vpliv na zaposlene. Vodje so aktivni tvorci procesa vodenja. Novi 
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pristopi so nasprotje klasičnim teorijam vodenja in temeljijo na interakciji med vodjo in 

zaposlenimi, na etičnem in ne prisilnem sovplivanju. Vodenje je namensko delovanje med 

ljudmi in med njimi v družbenem sistemu (Brezovšek in Kukovič 2014, 163). 

Vodenje z načeli  

Po Coveyu (2000, 230) smo z vodenjem usmerjeni in osredotočeni na sedem navad oziroma 

načel (bodite proaktivni, začnite s ciljem v mislih, najprej najpomembnejše, mislite zmagam-

zmagaš, poskusite razumeti sinergijo in stalno izpopolnjevanje), s katerimi naj bi se zagotavljala 

vrhunska kakovost, globlja motiviranost zaposlenih in jih spodbujala k storilnosti in predanosti. 

Načela naj bi pomagala vodjem in managerjem načrtovati ter nadzirati procese in sisteme ter 

usklajenost smotrov in ciljev s strateškimi namerami. Vodje in managerji, ki so osredotočeni 

na načela, naj bi si bolj prizadevali za odnose do zaposlenih. Potreben naj bi bil npr. premik v 

managerski teoriji, raziskovanju in praksi, ker naj bi se malokateri manager spreminjal z gibanji 

v družbenem okolju. Najosnovnejša potreba vodje in managerja naj bi bilo razumevanje 

človeške narave. Delovanje proaktivnih ljudi, ki delajo in živijo po sedmih načelih oziroma 

navadah, odseva njihovo zavezanost in niso podvrženi čustvenim »muham« in vedenju drugih.  

Situacijsko vodenje  

Zagovorniki situacijske teorije vodenja ugotavljajo, da se za učinkovito vodenje zahteva 

razumevanje trenutne situacije in primerno odzivanje. Situacijsko vodenje pomeni trenutno 

usmerjenost v delovne naloge in usmerjenost v zaposlene. Vodja, ki je usmerjen v naloge, 

definira vlogo zaposlenih, jim daje inštrukcije, kreira in organizira delo ter komunikacijske poti. 

Vodje, ki so usmerjeni v odnose, skrbijo za zaposlene, iščejo harmonijo v odnosih in skrbijo, 

da ne pride do emocionalnih konfliktov med zaposlenimi (McCleskey 2014, 118). Avtorji 

razvrščajo situacijsko vodenje kot vedenjsko vodenje. Najbližja situacijskemu stilu vodenja sta 

transakcijski in transformacijski stil vodenja (o tem več v točki 2.2.2). 

Vodenje s služenjem 

Jones (2012, 35) poudarja, da je vodenje s služenjem postalo popularno v zadnjih letih. Vedno 

bolj naj bi pridobivalo pomen v kombinaciji s transakcijskim in transformacijskim stilom 

vodenja (več v točki 2.2.2). Stil vodenja s služenjem npr. povečuje dobiček, znižuje fluktuacijo 

komitentov in povečuje ugled organizacije. Najpomembneje pa je, da se povečuje zadovoljstvo 

zaposlenih, ko vodje vidijo sebe kot »služabnika«.  

Tudi Blanchard in Miller (2008, 40–49) menita, da je vodenje proces služenja. Vodje naj bi se 

spraševali, ali je uslužen vodja ali je morda vodja, ki služi samemu sebi. Če vodje verjamejo, 

da služijo svojim zaposlenim in svoji organizaciji, se bodo dejansko vedli drugače, kot če bi 
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bili sami sebi namen. Tisti vodje, ki sledijo služenju, se bodo nenehno spraševali, kako služiti 

svojim zaposlenim, vendar pa enotnega odgovora ni, saj se proces služenja nikoli ne konča. 

Model služenja predstavlja višjo raven razmišljanja kot tudi višjo raven vodenja. Za model 

služenja avtorja poudarjata pet navad, ki naj bi jih imeli vodje, in sicer: 

 videti prihodnost – pomeni, da naj bi vodje imeli vizijo za prihodnost, saj naj bi ta prebudila 

strast v njih, in če sami nimajo strasti, je ne bodo imeli zaposleni, ki jih vodijo; 

 pritegniti in razvijati ostale – vodje naj bi vlagali v razvoj svojih ljudi; 

 nenehno na novo izumljati – vodje na novo izumljajo na osebni ravni in se nenehno učijo. 

Če prenehajo z učenjem, prenehajo biti vodje; 

 ceniti rezultate in odnose – dobiček je izid dobro opravljenega dela, medtem ko je 

negovanje in razvijanje odnosov pogoj za doseganje rezultatov; 

 utelesiti vrednote – uspešen vodja naj bi imel sposobnost udejanjati vrednote svoje 

organizacije. Ta naj bi bila v zaupanju in verodostojnosti.  

Zohar in Marshall (2000, 40) menita, da naj bi služeči vodja služil najvišjemu viru smisla in 

pomena, služil svojim sodelavcem, podjetju ali drugi ustanovi in družbi nasploh. Kot 

pomembne voditelje izpostavljata Mahatma Gandija, Nelsona Mandelo in mater Terezo – vsak 

od njih naj bi bil velik duhovni voditelj, zgled moralnosti in življenja ter služenja družbi. Tudi 

Dalajlama naj bi bil zgled takšnega voditelja, ki navdihuje množice ljudi po vsem svetu.  

Inteligentno vodenje 

Pomen vodje in managementa Sydänmaanlakka (2003, 2) pojmuje kot inteligentno vodenje. Za 

globalno okolje (v katerem se delovno okolje, voditelji in zaposleni nenehno spreminjajo) je 

primerno inteligentno vodenje, ki je posebna kombinacija različnih kompetenc. Z globalnimi 

spremembami naj bi se spreminjalo tudi vodenje. Na osnovi izkušenj je oblikovala naslednje 

ključne značilnosti inteligentnega vodenja, ki naj bi odlikovale dobrega voditelja v 21. stoletju, 

in sicer: je preprost, temelji na novo definiranem pomenu dela, delavcev in organizacije, kar je 

mogoče uporabi v različnih situacijah. Inteligentno vodenje temelji na človeku, mentalni, 

socialni in duhovni kondiciji ter moralnih vrednotah. Je proces sodelovanja in komuniciranja z 

zaposlenimi. Pomeni združevati ljudi za večjo učinkovitost, kar daje energijo zaposlenim in 

organizaciji. Harter in Adkins (2015, 2) izpostavljata, da odkrita in dosledna komunikacija z 

zaposlenimi vodi k višji stopnji zavzetosti.  

Inteligentno vodenje je definirano kot dialog med vodjem in podrejenim, ko se oba strinjata o 

določeni situaciji ali nalogi pri doseganju skupnega poslanstva in vizije ter smotrov in ciljev.  

Vodenje s participacijo in timsko vodenje 

V zadnjih letih se je močno razvila ideja o t. i. individualni in kolektivni participaciji zaposlenih, 
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ki je dobila tudi močno teoretično podporo. Po drugi strani pa managerji dojemajo participacijo 

(ali delavsko soupravljanje) kot nekakšno škodljivo poseganje v njihovo avtonomijo. Gostiša 

(2015, 1–2) ocenjuje, da se managerji temu pojmu izogibajo, za kar naj bi bil razlog v teoriji o 

managerskem upravljanju. Managerji naj ne bi znali potegniti paralel med novejšimi idejami in 

pojmi, kot so npr. coaching, employee empowerment (opolnomočenje zaposlenih), employee 

engagement (zavzetost zaposlenih), ter »delavskim samoupravljanjem«. Avtor meni, da brez 

visoko razvite individualne in kolektivne participacije zaposlenih pri odločanju nobena od 

zastavljenih idej v praksi ni uresničljiva. Predlaga, naj se več piše in uči o coachingu, 

opolnomočenju in zavzetosti zaposlenih. Nadalje poudarja »interno trženje«, kjer naj bi bili 

zaposleni notranji kupci in katerih zadovoljstvo je prvi pogoj za zadovoljstvo zunanjih kupcev.  

Vodenje v sodobnem podjetju naj že dolgo ne bi bilo zgolj opravljanje in usmerjanje te 

dejavnosti. Vodja naj bi postajal človek, ki skrbi, da bodo zaposleni optimalno produktivni. Vse 

pomembnejši postajajo medčloveški odnosi, skrb za potrebe zaposlenih pri delu in sodelovanje 

med vodjo in zaposlenimi tudi pri sprejemanju odločitev. Gre za t. i. participativni model 

vodenja, s katerim naj bi omogočali zaposlenim, da sodelujejo pri odločanju. S participativnim 

modelom naj bi poudarjali pomembnost okoliščine in sodelavce – vodja naj bi bil sposoben se 

prilagajati najrazličnejšim okoliščinam ter spodbujati sodelavce k aktivnemu sodelovanju. V 

tem primeru naj bi prišle do izraza lastnosti vodij in stil vodenja, ki omogoči potrebno 

prilagodljivost ter hkrati spodbuja zaposlene k tovrstnemu sodelovanju. Treba je ustvarjati 

organizacijsko klimo, poleg tega pa je treba zaposlenim omogočiti, da ne dobijo samo plače, 

ampak več (Lauer 2009, 126; Zadel 2014, 5).  

Oblikovanje kulture participacije ali opolnomočenja zaposlenih po Gortaniju (2011, 1961) 

podpirajo tudi managerji in drugi praktiki ter psihologi, saj se zavedajo, da jim bo to pri 

obvladovanju prihajajočih sprememb omogočalo preživetje. Participacija je večdimenzionalni 

konstrukt in vsebuje organizacijske, managerske in tudi psihološke dejavnike. Obstaja 

pozitivna korelacijo med nagradami za delo, participativnim vodenjem in opolnomočenjem. 

Opolnomočenje naj bi veljalo za najbolj obetaven koncept vodenja v tem stoletju. Managerjem 

naj bi omogočalo prenašanje znanja in izkušenj na zaposlene v organizaciji. Managerji naj bi 

na ta način uvajali pogoje za razvoj kulture participativnega vodenja in bogatitev dela. Ta način 

vodenja »ponotranji« organizacijo z uvajanjem profesionalnih timov opolnomočenja. 

Managerji naj bi začeli uvajati opolnomočenje z vrha hierarhične piramide. Z opolnomočenjem 

naj bi povečali notranjo moč in avtonomijo zaposlenih. Sposobnosti sistemskega razmišljanja 

pomagajo zaposlenim razumeti povezanost dodeljenih delovnih nalog in posledic njihovega 

vedenja. Če se spodbuja posameznik ali tim h kreativnemu in k inovativnemu izvajanju nalog, 

naj bi se to učinkovito prenašalo tudi na druge člane tima.  

Yukl (2010, 479; Yukl in Becker 2006, 212) meni, da je model participativnega vodenja s 

participacijo pomembnejši za timsko delo kot za posameznika, saj naj bi to omogočalo timu 

kolektivno sprejeti odločitve o izbrani nalogi. Model vsebuje več procesov sprejemanja 
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odločitev, ki zaposlenim dovoljuje vplivati na odločanje vodij. Participativno vodenje vključuje 

posvetovanje, sprejemanje skupne odločitve, delitev nalog, opolnomočenje in demokratičnost. 

Participativno vodenje se obravnava kot oblika vedenja in je kombinacija različnih značilnosti. 

Najbolj izrazite so štiri teorije odločanja: avtokratski (manager se sam odloča in drugih ne 

sprašuje), svetovanje (manager vpraša zaposlene za mnenje in se nato odloči), skupna razrešitev 

(manager se posvetuje in se skupaj odločijo) in delegiranje (odločitev prepusti drugim). 

Managerji (Ažman 2013, 5), ki ne porazdelijo svoje »moči« na druge, ne dobijo v zameno 

njihove zavzetosti in ustvarjalnosti. 

Brezovšek in Kukovičeva (2014, 157–161) izpostavljata še druge modele oziroma stile vodenja 

(destruktivno in pasivno vodenje ali ne vodenje), katerih središče ni človek oziroma zaposleni. 

Bernard M. Bass je skupaj s svojimi sodelavci razvil teorijo polnega razpona, katere bistvo je 

združevanje in kombiniranje različnih stilov vodenja, ki zagotavljajo najučinkovitejše vodenje. 

Avtorja ugotavljata, da je vodenje treba ob upoštevanju smotrov in ciljev ter organizacijske 

kulture in virov nenehno prilagajati in razvijati. Klasični pristopi naj bi preveč temeljili na 

enosmernem osebnem vplivu vodje na zaposlene – vodje so glavni akterji v procesu vodenja, 

zaposleni pa neaktivni. Novi pristopi naj bi temeljili na interakciji med vodjem in zaposlenim. 

Yukl (2010) in Hollander (2012) obravnavata vodenje kot kompleksen in interaktiven proces. 

Zaposleni naj bi bili obravnavani kot zavestno delujoči ljudje, ki z vplivanjem drug na drugega 

zasledujejo skupne smotre in cilje v organizaciji. Z novimi pristopi naj bi vodenje obravnavali 

kot kompleksen, različen in negotov proces s poudarkom na spremembah. Poudarjena naj bi 

bila vloga raziskovalnega vodenja, s katero naj bi se pojasnjevalo, zakaj se določeno vodenje 

pojavlja v določenem vidiku. Najvišjo raven povezanosti med vodjem in zaposlenim naj bi 

predstavljalo transformacijsko in karizmatično vodenje, sledi transakcijsko, pasivno in 

destruktivno vodenje.  

Černetič (1997, 141) opozarja na slabosti, če je v odločanje vključenih preveč ljudi, enako naj 

bi se zgodilo, če jih je vključenih premalo. Pomembno in razumno je, da v proces odločanja 

vključimo tiste zaposlene, ki so strokovni in profesionalni.  

Tudi Covey (2000, 151) v sklopu devetih načel vodenja postavlja v ospredje človeka oziroma 

zaposlenega. Uspešnost organizacije naj ne bi bila zasluga managerskega sloga ali sistema, 

marveč je zasluga uspešnih ljudi. Najvišja vrednota so zaposleni, v organizacijski kulturi pa se 

odsevajo njihovi pogledi nase ali na sodelavca in na organizacijo. Ključno načelo naj bi bilo 

zaupanje, ki ga ni mogoče enostavno vzpostaviti, ker naj bi bilo »sad« verodostojnosti na osebni 

ravni. 
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2.2.2 Transakcijski in transformacijski stil vodenja  

Transformacijsko vodenje 

Bass (2000, 19) in Bass idr. (2003, 215) navajajo, da naj bi bilo transformacijsko vodenje tista 

podlaga, s katero se postavljajo temelji učeči se organizaciji in opozarjajo na potrebo po 

prilagoditvi modela vodenja novim okoliščinam. Bodoči voditelji naj bi se izobraževali in 

usposabljali za transformacijski model vodenja, saj naj bi se s tem omogočali bolj demokratični 

odnosi in povezave ter prevzemanje odgovornosti za spremembe. Spremembam pa naj bi sledili 

tudi z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, ker naj bi se spremembe obetale v vseh 

nacionalnih okoljih. V tistih organizacijah, v katerih so sposobni in pripravljeni na spremembe, 

naj bi se usmerjali bolj v transformacijsko kot v transakcijsko paradigmo vodenja. Kljub 

številnim prednostim transformacijskega vodenja pa avtor meni, da je vodenje lahko tudi 

transakcijsko, saj se razlike nanašajo le na obnašanje oziroma vedenje managerjev, in sicer: 

 S transakcijskim vodenjem naj bi managerji dajali večji pomen temu, kar je pomembno in 

kako povezati zavedanje in interes zaposlenih o tem, kaj je dobro in vzdržno za njihovo 

organizacijo. Pozornost naj bi bila usmerjena v materialne potrebe zaposlenih.  

 Transformacijsko vodenje naj bi izhajalo iz vedenja in občutkov do zaposlenih, jih 

opogumljalo, da gradijo samozavedanje in s tem povečuje njihovo motiviranost. 

Bass (2000, 26) in McCleskey (2014, 120) izpostavljata naslednje značilnosti 

transformacijskega vodenja, ki so posledica vedenja in obnašanja vodje, in sicer: 

 Inspiracija in karizma – s takšnim vodenjem je manager usmerjen v vizijo oziroma v 

prihodnost, predvsem kako jo udejanjati v skladu z visokimi standardi in pričakovanji. Oba 

dejavnika sta vezana na karizmo managerja. Karizmatično in inspiracijsko vodenje nista 

ločena modela, sta v močni korelaciji, le da vsebujeta različne vzorce obnašanja vodij. 

Inspiracijsko motiviranje vključuje vedenje, ki zaposlene motivira z entuziazmom, 

optimizmom in zaupanjem. Podaja jasne informacije, ki potekajo v vse smeri. Prednost 

daje skupini pred lastnimi interesi. Vedenje managerjev tvori organizacijsko kulturo. 

Govori optimistično in z entuziazmom o prihodnosti (viziji).  

 Intelektualno stimuliranje – opogumlja zaposlene, da z motivacijo in kreativnostjo iščejo 

nove poti za razreševanje starih problemov – na probleme gledajo z različnih vidikov. 

Razmišljanje zaposlenih se spodbuja in stimulira, razviti so mehanizmi komuniciranja. 

Prevladuje kreativnost in inovativnost na vseh ravneh vodenja. 

 Individualno upoštevanje – vodja spoštuje in upošteva slehernega posameznika, ki ima 

svoje želje in potrebe za lastni razvoj. Oddaja in sprejema pobude kot proces učenja. 

Upošteva potrebe posameznika in deluje kot mentor ali coach. 

S transformacijskim vodenjem gradimo na človeku in njegovih potrebah, ukvarjamo se s 

smislom in vrednotami, etiko in moralo. Usmerjamo se v doseganje dolgoročnih smotrov in 

ciljev, delujemo preventivno, proaktivno in potrpežljivo. Osredotočamo se na poslanstvo in 
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strategijo organizacije. Razvijamo in nagrajujemo nadarjenost, sproščamo človekove 

sposobnosti, dajemo zgled s krepitvijo vrednot, smotrov in ciljev. Šlo naj bi za preobrazbo 

vodenja, s čimer se preobrazijo tudi ljudje in organizacija – spremeniti jih v srcu in umu. Avtor 

navaja, da lahko en človek sproži spremembo in deluje kot transformator v organizaciji in v 

katerikoli situaciji (Covey 2000, 20).  

Nekateri teoretiki naj bi razumeli transformacijsko in karizmatično vodenje kot pomensko 

enako vodenje. Kljub temu naj bi obstajale med obema modeloma nekatere značilnosti oziroma 

razlike. S transformacijskim vodenjem naj bi vplivali na moralne vrednote ljudi in skušali 

pritegniti in dvigniti zavedanje zaposlenih na način, da ti mobilizirajo vso energijo v delo. Ljudi 

motiviramo in jih spodbujamo. Karizmatično vodenje naj bi temeljilo na karizmi voditelja. 

Vsebuje več tipov vedenja, ki ni značilno za karizmatično vodenje – odvisno je od posamezne 

situacije. Zaposleni naj bi imeli raje karizmatičnega vodjo, ki jih navdihuje s čustvi, kot pa tiste 

vodje, ki spodbujajo participacijo pri odločanju. Značaj vodje in njihovo vedenje naj bi bili 

ključni prednosti karizmatičnega vodje (Yukl 2010, 263). 

Lussier in Achuna (2010, 350) navajata, da so karizmatični vodje bolj pozitivni. Pozitivno 

energijo prenašajo tudi na svoje zaposlene. Ustvarjajo pozitivno vzdušje in poslovno okolje, v 

katerem se zaposleni dobro počutijo. Zaposleni s karizmatičnim vodjem so pripravljeni 

prevzemati večja tveganja kot pri drugih stilih vodenja. Po Maxwellu (2006, 23) je 

karizmatičnost sposobnost, s katero pritegnejo ljudi k sebi in zmorejo videti v ljudeh vse dobro. 

S transformacijskim modelom vodenja naj bi bilo omogočeno tudi opolnomočenje zaposlenih, 

kar pomeni vključevanje posameznika v procese odločanja in razvoja vizije. Ob takem vodenju 

naj bi zaposleni pridobivali samozavest in občutek lastne vrednosti. Zaposleni se identificirajo 

s smotri in cilji organizacije, večje naj bi bilo zaupanje v vodjo, pri doseganju smotrov in ciljev 

pa naj bi pridobili občutek lastne učinkovitosti in ne nazadnje razvijajo timsko povezanost in 

solidarnost. Po Zadelu (2014, 13–16) obstajajo trije pogledi na opolnomočenje, in sicer: 

 zaposleni naj bi prevzemali večjo odgovornost za dodeljene naloge; 

 imeli naj bi občutek, da so suvereni pri svojem delu in 

 čutili naj bi notranjo potrebo po kakovosti in učinkovitosti.  

Transakcijsko vodenje 

Za transakcijsko vodenje je značilno, da temelji na predpostavki učinka/transakcije. Od 

zaposlenih naj bi se pričakovala poslušnost, podpora in priznanje. Manager transakcijskega stila 

vodenja naj bi urejal stvari na predpisan način in je nasprotje transformacijskemu vodenju. 

Značilnosti med transformacijskim in transakcijskim delovanjem managerja prikazujemo na 

sliki 1.  
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Slika 1: Transakcijski in transformacijski stil vodenja 

Vir: Robbins in Judge 2012, 418. 

Za delovanje transakcijskega managerja so značilni naslednji trije način vodenja (Bass 2000, 

26; Robbins in Judge 2012, 418):  

 pogojno nagrajevanje – spodbuja se učenje in uvajanje sprememb pri vsakodnevnih 

procesih, priznavajo in promovirajo se dosežki; 

 vodenje z izjemo – pomeni, da manager posreduje le takrat, ko delo ni narejeno in ni v 

skladu s standardi in navodili za delo; 

 pasivno vodenje – manager se izogiba odgovornosti in se težko odloča, ni proaktiven, 

odlaša pri razreševanju problemov in pri odločanju »Laissez-faire« (aktiven ali pasiven). 

2.3 Kompetence managerjev 

Königova in Hron (2012, 348) izpostavljata, da naj bi bili managerji nosilci znanj in izkušenj, 

zato naj bi s svojimi kompetencami postajali ključni dejavnik in orodje za doseganje 

konkurenčne prednosti. Identifikacija kompetenc naj bi tako predstavlja pomemben korak v 

razvoju managerske vede. Učinkovita raba kompetenc v procesu vodenja človeških potencialov 

je odvisno od tega, kako uspešno so managerske kompetence identificirane in uvedene v 

poslovne in druge procese. Oseba, ki dvomi vase, ni sposobna razmišljati o svojih sodelavcih 

in o njihovi kakovosti. Iz zaposlenih ne more izvabiti tistega najboljšega in tak vodja si ne 

zasluži uspehov. Ego vodje naj bi bil zdrav in naj ne bi deloval iz strahu in zaradi svoje obrambe 

(Branden 2000, 54). 
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Dulewicz in Higgs (2005, 111) ugotavljata, da za managersko vodenje ni enotnega »recepta« 

kot zagotovila za uspešnost organizacije. Vodenje naj bi bilo odvisno od kompetenc managerjev 

in je odvisno od tega, kaj dejansko delajo v povezavi z njegovim pristopom k vodenju. Na 

kompetencah zasnovan vprašalnik dimenzij vodenja (LDQ – Leadership Dimensons 

Questionnaire) vsebuje 15 vsebin, ki se nanašajo na intelektualne sposobnosti (kritična presoja 

in analiza ter vizija), vodstvene dimenzije (zavzeta komunikacija, pooblaščanje in razvoja) ter 

intelektualne dimenzije vodenj (samozavedanje, čustvena odpornost, intuicija). 

Številni opozarjajo, da managerji delujejo v globalnem, medkulturnem in povezanem 

svetovnem okolju, zato naj bi razvijali naslednje sposobnosti: intelektualni kapital (sposobnost 

učenja in poznavanja mednarodnega poslovanja), psihološki kapital (odprtost do vseh kultur, 

pripravljenost na spremembe) in socialni kapital (sposobnost vključevanja na vse kulturne, 

politične in profesionalne deležnike) (Verle in Markič 2012, 92). Tudi po Sun in Hui (2012, 5) 

pomenijo kompetence vse intelektualne sposobnosti, ki prispevajo k uspešnosti posameznika 

in kritičnemu razreševanju problemov. S tem so mišljena vsa mentalna stanja posameznika, ki 

naj bi jih uporabil za opravljanje nalog, pri tem pa naj bi uporabil znanje in veščine za doseganje 

pričakovanih rezultatov. Gre za t. i. kognitivne kompetence, ki tvorijo intelektualne sposobnosti 

posameznika.  

Higgs (2003, 278) deli področja kompetenc na področje znanj in izkušenj (sposobnost 

predvidevanja prihodnosti z vidika obstoječih znanj in izkušenj, spodbujanje okolja zavzetosti, 

zaupanje v sposobnosti zaposlenih, odprtost komunikacije in razvoj znanj in izkušenj) in 

področje osebnih značilnosti (verodostojnost, integriteta, želja, samozavedanje in zaupanje). 

Kompetence naj bi zaznamovale značajske lastnosti osebe, ki ima sposobnost dosegati 

vrhunske dosežke pri svojem delu ali v določeni situaciji. V Hay Group Inc. (2003, 4) 

ponazarjajo managerske kompetence z »ledeno goro«, pri kateri vrh predstavlja znanje in 

izkušnje, pod vodo pa so kompetence, ki se nanašajo na socialnost (ugled osebe v javnosti), 

samopodobo (mnenje, ki ga imajo ljudje o sebi), zmožnosti (način skrbnosti do ljudi) in motive 

(zadovoljstvo) managerjev. Kompetence, ki so »pod vodo«, so manj vidne in jih je zato težko 

zaznati.  

Schuster (2014, 49) ugotavlja, da se strokovnim kompetencam pripisuje prevelik pomen, saj 

naj bi jih uporabljalo kar 90 % managerjev. Strokovne kompetence je mogoče izuriti, ni pa 

mogoče izuriti npr. socialne in komunikacijske veščine, vztrajnosti, poskočnosti ali sistemskega 

razmišljanja.  

2.4 Izzivi na področju vodenja in managementa 

Vrednote in kriteriji, s katerimi določajo in usmerjajo organizacije, naj bi se nenehno 

spreminjali. Vodje priznavajo, da naj se ne bi dalo več sprejemati odločitev brez širšega 
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poslovnega okolja in je v proces odločanja vključenih vse več zaposlenih. Tudi zaposleni si 

želijo, da jih vršni managerji poslušajo in vključuje tako, da lahko zaposleni izrazijo svoje 

mnenje o nadaljnji usmeritvi ali njihovi dejavnosti. Hkrati pa naj bi bila moč v organizacijah 

vedno bolj porazdeljena, saj je v preteklosti večinoma odločala le peščica ljudi, v sodobnih 

organizacijah pa naj bilo v proces odločanja vključenih vse več zaposlenih (Evans in Russell 

1992, 35). 

Sydänmaanlakka (2003, 4) ugotavlja, da obstajajo razlogi za spremembe na področju vodenja. 

Razlogi naj bi bili v tem, da sta se pomen in teorija managementa in procesa v zadnjih dvajsetih 

letih spremenila in da se teorije vodenja ne opredeljujejo relevantno in celovito. Veliko naj bi 

bili managerji aktivni pri izvajanju izobraževanj in usposabljanj, uvajanju sprememb in razvoju 

ter sodelovanju z zaposlenimi. Ugotovila je, da modeli/stili vodenja naj ne bi več ustrezali, 

čeprav se nekateri v praksi dobro obnesejo. Navaja deset ključnih razlogov, zaradi katerih bo 

potrebno v prihodnje spremeniti in posodobiti teorije o vodenju ter managementu, in sicer:  

 modeli, ki se uporabljajo, so zastareli, zato je napočil čas za nove pristope, ki pa ne bodo 

prihajali iz anglo-ameriške tradicije in kulture; 

 še vedno se uporabljajo modeli za industrijske organizacije, čeprav se je delovno okolje 

drastično spremenilo – premakniti se je potrebno v post-industrijsko paradigmo in 

redefinirati vlogo dela, zaposlenih in organizacije; 

 spremenila se je paradigma znanosti: strukturno je nadomestila na vedenju temelječa 

paradigma; 

 aktualne in še vedno dobre stare pristope je treba vgraditi v en perspektiven model; 

 v razmišljanje je treba dodati emocionalne in duhovne sestavine; 

 vlogo vodij in managerjev je treba dopolniti tako, da se bo v prihodnje uporabljala samo 

ena beseda in preprosto je treba pojasniti vlogo in pomen vodenja. 

Ključni izziv in potreba naj bi bila v razvijanju vodenja kot tudi voditeljev. Razvoj in napredek 

vodenja sta v domeni managerskih vsebin. Razvoj vede o vodenju je bil v preteklosti usmerjen 

v strategijo managementa, socialne kompetence, delovne sposobnosti in pripomočke. Priporoča 

se vodenje, ki naj bo orientirano v najboljšo prakso. Avtor predlaga bolj znanstven pristop pri 

razvijanju vede o vodenju in voditeljih. Moderno vodenje naj bi terjalo nov fokus, nove 

perspektive v vlogi vodij in razvoj bolj prilagodljivih položajev vodij in njihovih sposobnosti 

(Day 2011, 38; McCleskey 2014, 125). 

Današnji izzivi na področju managementa naj bi bili v tem, kako mobilizirati notranje 

potenciale. Uspešni managerji naj bi postavljali zaposlenega v središče vsega dogajanja. Walton 

je prepričan, da je ključ do njihovega uspeha ravnanje managerjev in se to odseva v načinu, 

kako zaposleni ravnajo s strankami (Larreche 2008, 210). 

Drugi (Avery, McKay in Wilson 2007, 1542; Boone, McKechnie in Swanberg 2011, 173) 

ugotavljajo, da se je demografska slika tako spremenila, da se delovna doba podaljšuje in vse 
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več je starejših delovno aktivnih zaposlenih. O starosti obstaja mnogo stereotipov in teorij, 

vendar se v mnogih organizacijah raje opirajo na delovne izkušnje, kot pa na starost 

zaposlenega. Njihove raziskave so pokazale visoko zavzetost in zadovoljstvo. Tudi v primerjavi 

z mlajšo generacijo so bolj zavzeti starejši. V organizacijah naj bi to danost v prihodnje 

obravnavali kot dodano vrednost, saj imajo izkušnje, znanja in entuziazem, ki jih delijo in 

prenašajo na mlajšo generacijo zaposlenih. S tem se krepi zavzeto in varno delovno okolje, v 

katerem bodo zadovoljni zaposleni ter stranke. Avtorji pa izražajo tudi skrb, kdo bo nadomestil 

obsežno in izkušeno starejšo generacijo. 
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3 ZAVZETOST ZAPOSLENIH 

V nadaljevanju povzemamo definicije in pomen zavzetosti zaposlenih ter dejavnike in merila 

zavzetosti. 

3.1 Definicije zavzetosti 

Pojem zavzetost zaposlenih je v zadnjih dveh desetletjih postal priljubljena tema v akademskih 

vrstah, vendar pa se kljub temu občuti pomanjkanje strokovne literature, ki se nanaša na vpliv 

stila vodenja na zavzetost zaposlenih (Devi 2016, 92). Kljub navedenemu je definicij, s katerimi 

avtorji opredeljujejo pojem zavzetosti, veliko.  

Eden prvih, ki je definiral pojem zavzetosti (angl. engagement) in povezanosti z delom, je Kahn 

(1990). Zavzetost utemeljuje s tremi dimenzijami. Zavzeti zaposleni je fizično (energija, ki jo 

vloži zaposleni), kognitivno (prepričanja o organizaciji, managerjih in pogojih dela) in čustveno 

(pozitiven ali negativen odnos do organizacije, vodij in delovnih pogojev) zavzet. Zaposleni je 

lahko zavzet v eni ali v drugi dimenziji, in bolj kot je zavzet v izbrani dimenziji, večja je njegova 

zavzetost.  

West in Dawson (2012, 6) menita, da ima beseda zavzetost več pomenov, kar je pomembneje 

z vidika razumevanja raziskovalcev in praktikov. Beseda zavzetost se je uporabljala v povezavi 

s psihološkim stanjem zaposlenega (npr. navezanost, vključenost, pooblaščenost ipd.), 

njegovega značaja ter v povezavi z izvajanjem nalog ali v kombinaciji vseh. Zavzetost 

zaposlenih so merili z opisom pogojev, pod katerimi zaposleni delajo, kot vedenje zaposlenih 

in kot psihološko stanje zaposlenega. Navedenim pristopom je po mnenju avtorjev najbliže 

zadovoljstvo pri delu zaposlenih.  

Macey in Schneider (2008, 3) navajata, da pojem zavzetosti izhaja iz človeških virov (angl. HR 

- Human Resource), ko v različnih svetovalnih podjetjih priporočajo, kako zavzetost vzpostaviti 

in nanjo vplivati. Uporablja se v različnih pomenih, vezanih na psihološke vidike in dejavnike 

vedenja. Pogosto se kot značilnost istoveti s psihološko zavzetostjo, vedenjsko zavzetostjo in 

splošno zavzetostjo. Tudi akademiki in praktiki v svojih raziskovanjih tekmujejo glede 

interpretacije pomena zavzetosti. Večina izmed njih naj bi se strinjala, da zavzetost izhaja iz 

organiziranosti managementa, ki se posledično odraža na rezultatih dela.  

Oswick (2015, 8) navaja, da je beseda zavzetost prišla v leksikon managerjev pred nekaj leti in 

je postala izjemno popularna v organizacijah. Kljub temu je fenomen zavzetosti slabo razumljen 

in so ga smatrali kot del HRD (Human Resource Development). Koncept zavzetosti je pritegnil 

številne praktike in akademike. Številni managerji so koncept zavzetosti uporabili pri izdelavi 

politik in strategij. Na sliki 5 prikažemo uporabo besede zavzetost, ki se je z leti vedno bolj 

uveljavljal.  
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Slika 2: Uporaba besede »zavzetost zaposlenih« med leti 1990 in 2008 

Vir: Oswick 2015, 9. 

Avtor v svoji raziskavi ugotavlja, da se beseda zavzetost v digitalnih revijah ali knjigah pred 

letom 1990 skorajda ni uporabljala. Po letu 1990 je zanimanje za to besedo začelo naraščati. 

Confederation of British Industry je izsledke raziskave o zavzetosti z visoko prioriteto vključila 

v svoje procese in delovne naloge, celo pred stroški dela. Nekateri teoretiki so zavzetost 

zaposlenih dojeli kot neurejen konstrukt, izoblikovan s psihološkega vidika ali izvedbenega 

dela. Na pobudo številnih praktikov je bilo vprašanih približno 150 managerjev o definiciji 

besede zavzetost in samo eden od njih je poskušal ugibati. Po mnenju vprašanih managerjev 

izhaja termin zavzetost iz akademskih vrst. 

O zavzetosti zaposlenih sta pisala tudi Newman in Harrison (2008, 3, 31), ki se sprašujeta, ali 

ni morda zavzetost nov koncept o vedenju, ki prihaja iz akademskih vrst. Avtorja sta prepričana, 

da zavzetost zaposlenih ne predstavlja novega koncepta vedenja zaposlenih, pač pa vsebuje 

mešanico starih in že znanih vedenj in lastnosti. Koncept zavzetosti izhaja iz učinkovitosti, 

energije in zadovoljstva pri delu. Zavzetost ocenjujeta kot odvečno dojemanje z vidika vedenja 

zaposlenih. Macey in Schneider (2008, 5) menita, da gre za novo sestavino, ki jo tvorijo različne 

karakteristike in razpoloženja. Ne glede na različne poglede pa se strinjajo, da pojem zavzetosti 

ne pomeni boljšega odnosa do dela in verjamejo, da je zavzetost lahko razumljena kot 

vedenjsko zagotovilo in energija, ki jo zaposleni vloži v delo. Svoj pogled na razumevanje 

zavzetosti ima tudi Briner (2014, 53). Meni, da zavzetost ne opredeljuje nič novega, dosedanje 

raziskave o zavzetosti so pokazale le to, da se pojem zavzetosti različno definira oziroma ne 

obstajajo enotne razlage o tem, kaj zavzetost je. 

V zadnjih letih so številne raziskave s strani npr. Gallup Consulting, Melcrum Research, Towers 

Perrin ipd. pokazale, da so pri svojem delu uspešnejši tisti zaposleni, ki so čustveno bolj 

navezani na svojo organizacijo. Statistika kaže nizko stopnjo zavzetosti – 13 % ljudi po svetu 

je zares zavzetih. Te informacije naj bi bile dokaz za to, da tradicionalni modeli managementa 

nimajo perspektive, ker so zaposleni vedno bolj ozaveščeni o ravnanju z ljudmi in z 

nezavzetostjo. Empirično podprte raziskave kažejo, da je res tako, vendar pa je treba poiskati 

vse bistvene vzvode, ki vodijo k večji zavzetosti in posledično k tvorjenju organizacijske 
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kulture zavzetosti. Gre za vgradnjo zavzetosti v samo tkivo organizacije, kar pa ni enkratno 

dejanje – postala naj bi sistemski ukrep in sestavni del poslovne strategije. Pojavlja se potreba 

po radikalnih spremembah managerskih modelov. Svetovna raziskovalna institucija Gallup 

izhaja iz ugotovitve, da cena in kakovost ne štejeta več, saj naj bi bilo s pomočjo globalizacije 

možno izvajati skoraj vse in ceneje in tudi drugje po svetu. Odločitve posameznikov naj bi bile 

prej čustvene kot pa racionalne. Managerji naj bi bolje poznali »stanje duha« v svoji sredini, se 

bolj sistemsko in empatično vživeti v svojo vlogo. Managerji, ki bodo imeli te sposobnosti in 

se odločali na njihovi osnovi, naj bi vodili organizacije, krajevne skupnosti, države, svet. 

Odločitve naj bi temeljile na razumevanju stanja duha in ne na cenah in kakovosti (Andrew in 

Sofian 2012, 500). 

Koncept zavzetosti zaposlenih naj bi v kriznih časih začel še bolj pridobivati na pomenu. Na 

primer britanska vlada je v svojo strategijo za izhod iz krize zapisala, da brez motiviranih in 

zavzetih zaposlenih izhod iz krize ni mogoč. Zavzeti zaposleni so produktivnejši, 

dobičkonosnost je večja in obravnava sodelavcev na opazno višji ravni. Večja stopnja 

zavzetosti naj bi se praviloma začela s prvinskimi psihološkimi potrebami in pričakovanji 

sodelavcev. Zadovoljevanje teh potreb naj bi zagotavljalo osebni in strokovni razvoj. Zavzetost 

naj bi postala sistemski ukrep in ne samo kadrovski proces. Vgraditi naj bi ga bilo potrebno v 

»tkivo« organizacije tako, da tvori organizacijsko kulturo zavzetosti. Da bi takšno stanje 

dosegli, je ključnega pomena transformacija neoklasičnega sloga vodenja – pojavljala naj bi se 

potreba po radikalnih spremembah managerskih modelov vodenja (Gruban b. l., 3).  

Zavzetost po Hackmanu (2002, 71) ne pomeni samo to, da člani tima trdo delajo nekaj, kar je 

pomembno. Gre za mnogo več – da izrabijo pri delu vse »neizrabljene« izkušnje in znanje, ki 

naj bi pomagali k skupni nalogi tima. Na ta način naj ne bi nič ostalo »na zalogi« in redko naj 

bi se zgodilo, da je posameznik opazovalec drugih članov tima, ki si prizadevajo dokončati 

nalogo.  

Zupanova (2014) navaja tri dejavnike zavzetosti: pozitivno stanje duha, motivacijsko stanje po 

realizaciji in visoko raven energije, ki se odraža v potrebi po povečevanju uspešnosti in 

zavzetosti. Ključno je spoznanje, da se na zavzetost da vplivati. Navaja, da je v Sloveniji po 

Gallupovem testu zavzetosti povprečno 15 % zavzetih, 70 % nezavzetih (»ne delajo škode«) in 

15 % aktivno nezavzetih sodelavcev.  

Uspeh banke in njenih zaposlenih je po Larrecheu (2008, 210) v veliki meri odvisen od 

zavzetosti zaposlenih. Močna zavzetost zaposlenih je pomembna, ker se odraža navzven v 

njihovem obnašanju do strank. Stranke vplivajo na rast in razvoj banke. Stranke naj bi bile 

vedno v središču pozornosti in od njih sta odvisna rast in razvoj. Banka ne more rasti, če 

zaposleni ne morejo mobilizirati svojega potenciala in energije. Rezultati nastajajo počasi in 

spontano in skladno s percepcijo, z vrednotami in čustvi. Vodje so tisti, ki naj bi kreirali 

entuziazem v zaposlenih. Sistemsko ukvarjanje z zaposlenimi naj bi imelo enako težo kot 

ukvarjanje s strankami. Z obema je treba ravnati enako. Različni zaposleni prispevajo različne 



 

29 

vrednosti za organizacijo, zato so vodje tisti, ki naj bi prepoznali potenciale posameznikov. 

Motivirati in spodbuditi prave ljudi za prave naloge naj bil eden ključnih korakov do uspeha.  

3.2 Tipi zavzetosti 

Robinsonova (2010, 2) navaja tri tipe zavzetosti, in sicer: 

 zavzeti zaposleni – delajo s strastjo in čutijo povezanost s svojo organizacijo. So 

produktivni in inovativni ter skrbijo za napredek organizacije. Do sodelavcev so prijateljski 

in zaupljivi; 

 nezavzeti zaposleni – so zaspani in nezainteresirani za vsakodnevno delo. Nimajo strasti in 

energije za delo. Do svoje organizacije ne čutijo nobene vezi in hitro menjavajo službo; 

 aktivno nezavzeti – so nesrečni pri delu in to izkazujejo tudi navzven do svojih sodelavcev 

in tudi do poslovnih partnerjev. Do zavzetih sodelavcev kažejo negativno vedenje. 

Gruban (2007, 3) povzema izsledke raziskave o stopnji zavzetosti zaposlenih v nekaterih 

državah (slika 3). Podatki o stopnji aktivno nezavzetih so alarmantni in skrb vzbujajoči in po 

mnenju avtorja dobivajo razsežnosti prave epidemije. Sprašuje se, ali je napočil čas, ko se je 

treba vprašati, kaj delamo narobe in ali je res neizogibna popolna prenova miselnosti o 

obvladovanju odnosov z zaposlenimi in med njimi, kupci in potrošniki. Po podatkih Gallupa, v 

ZDA na letni ravni izgubijo več kot 350 milijard USD, ker je le 27 % zavzete delovne 

populacije, ki lahko uresniči poslovne cilje. Podatki Gallupa tudi za druge države kažejo, da 

dobiva nezavzetost zaposlenih epidemične razsežnosti. 

 

Slika 3: Indeks zavzetosti po državah 

Gruban 2007, 3. 

Kognitivna, emocionalna in vedenjska zavzetost 

Shuck in Reio (2014, 46) poudarjata, da zavzetost zaposlenih temelji na treh ravneh zavzetosti, 

in sicer na kognitivni, emocionalni in vedenjski. Kognitivna zavzetost temelji na oceni 
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zaposlenih glede pomembnosti dela, organizacijske klime, varnosti in tega, kako dokončati 

neko delo. Kognitivno zavzeti zaposleni ocenjujejo svoje delo kot koristno za organizacijo, 

počutijo se varno na delu in so sposobni kakovostno opraviti delo, ki se od njih pričakuje. 

Emocionalna zavzetost temelji na poštenosti, zaupanju in znanju. Emocionalno zavzeti 

zaposleni občutijo močno povezanost s svojo organizacijo in so ponosni, da so v njej zaposleni.  

Kognitivno znanje je po Yuklu (2010, 479) nujno potrebno pri razreševanju problemov, 

razvijanju kreativnih razrešitev in ločevanju pomembnih informacij od nepomembnih. Zhu 

(2006, 477) ugotavlja, da kognitivna zavzetost igra enkratno vlogo v učnem procesu tako za 

učitelje kot učence. Potrebna je za učinkovito komuniciranje (preko spleta ali iz oči v oči), 

vendar pa bo treba za merjenje kognitivne zavzetosti opraviti še veliko analiz z vidika 

veljavnosti in zanesljivosti analiz merjenja. Nekateri drugi avtorji (Soane idr. 2015, 8) 

kognitivne dimenzije zavzetosti delijo še naprej, in sicer na intelektualno (osebne sposobnosti 

za delo in nadaljnji razvoj), učinkovito (pozitivna usmerjenost na delo) in socialno (pripadnost 

delu in sodelavcem) zavzetost. 

Shuck in Reio (2014, 45) v raziskavi izpostavljata pomen pozitivnih čustev na delovnem mestu. 

Uporabila sta kriterije zavzetosti zaposlenih (kognitivno, emocionalno in vedenjsko zavzetost), 

organizacijske klime, počutja, emocionalne izčrpanosti in porazdelitve nalog. Ugotovila sta, da 

so visoko zavzeti zaposleni manj emocionalno izčrpani in so bolj pripadni delu in bolj 

zadovoljni z njim. Ugotavljata tudi močno korelacijo med organizacijsko klimo in izidi 

poslovanja. Ko je zavzetost na zelo visoki ravni, je močnejša povezava med organizacijsko 

klimo in osebnimi dosežki na delovnem mestu. Zaposleni, ki delajo v negativnem poslovnem 

okolju, so neprilagodljivi in izpostavljeni izčrpanosti. Rezultati so pokazali potencialna nova 

področja za raziskovanje, predvsem na to, kako se zavzetost vključuje v vodenje in 

organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo podjetja. Avtorja upata, da bo študija podala 

razumevanje in dodano vrednost osebni zavzetosti zaposlenih tako dobro kot zavzetost 

zaposlenih z vidika izidov poslovanja. Študija je tudi pokazala sposobnost zaposlenih za 

prevzemanje nalog kot del nečesa pomembnega in so hkrati emocionalno in vedenjsko 

pomembni z vidika, kako gledajo na svoj življenjski slog. Rezultati študije ponujajo tudi nova 

raziskovalna področja – na primer, kako zavzetost deluje na področje vodenja in na 

organizacijsko klimo in organizacijsko kulturo. Takšno razmišljanje je skupno tudi nekaterim 

drugim teoretikom (Kahn 1990; Schaufeli idr., 2009).  

Osebna zavzetost po Kahnu (1990, 695) je simultano dejanje in izražanje ter vedenje osebe, ki 

se nanaša na delo, osebnost in aktivnost človeka. Avtor ugotavlja, da je človeško vedenje splet 

zavzetosti in nezavzetosti. Oboje naj bi izhajalo iz vedenja ljudi, ki ga prinašajo ali odnašajo v 

proces svojega dela oziroma dodeljenih nalog. Z zavzetostjo se zaposleni izražajo na osebni 

ravni. Koncept zavzetosti in nezavzetosti je avtor utemeljil s tem, da ljudje potrebujejo oboje – 

zavzetost in nezavzetost pri delu, kar je samo po sebi umevno. 

Vedenjska zavzetost se nanaša na doseganje zastavljenih smotrov in ciljev organizacije. Za 
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visoko konkurenčna podjetja ali gospodarstvo kot celoto naj ne bi zadostovali več le visoko 

usposobljeni sodelavci, pač pa njihova visoka zavzetost. Ne pomagajo vrhunsko izobraženi 

strokovnjaki, če so v organizaciji obravnavani kot sodelavci, ki delajo tisto, za kar so plačani 

in ne morejo v ničemer soodločati. Še manj pa so udeleženi pri rezultatih skupnega dela. Takšno 

razmišljanje naj bi v osnovi onemogočalo sleherno ustvarjalnost, motivacijo in pripadnost 

organizaciji. Tudi dobra plača pri tem naj ne bi igrala bistvene vloge. Zaposlenih naj ne bi 

motiviral zgolj materialni vidik, ker plača sama po sebi naj ne bi bila motivator. Velika zabloda 

gospodarskih strategov naj bi bila v tem, da naj bi večjo konkurenčnost dosegli z vlaganji v 

kadre ali s privabljanjem vrhunskega osebja (Gostiša 2013, 7). 

Nekateri teoretiki in raziskovalci (Potočnik 2004; Bulgarella 2005, 3; Kušar 2014, 134) so 

prepričani, da so zadovoljni zaposleni tudi zavzeti in se to odraža tudi na zadovoljstvu 

komitentov, produktivnosti in v izdih poslovanja. West in Dawson (2012, 6) navajata, da je 

zadovoljstvo zaposlenih zaželeno stanje, saj so zadovoljni zaposleni energični in navezani na 

svojo organizacijo, ni pa nujno, da so tudi zavzeti. Zadovoljstvo in navezanost se bolj 

navezujeta na splošno organizacijsko uspešnost, zavzetost pa je napovednik za uspešnost 

zaposlenih. 

3.3 Dejavniki, ki vplivajo na zavzetost oz. nezavzetost 

V nadaljevanju navajamo dejavnike, ki najbolj izstopajo z vidika vplivanja na zavzetost 

zaposlenih. 

Motivacija  

Blumenfeld, Kempler in Krajcik (2006, 485–486) in Dulagil (2012, 5) so proučevali zavzetost 

in vplive motivacije na zavzetost. Ugotovili so, da motivacija odpira poti za kognitivno 

zavzetost (npr. učenje, zaznavanje, čustva ipd.). Sama motivacija ni dovolj za učinke, pač pa 

kognitivna zavzetost pokaže pot, po kateri se potrebe povežejo z učenjem in dosežki. Motivacija 

vodi v doseganje ustrezne ravni in kakovost kognitivne zavzetosti in to stanje nastane, ko so 

zaposleni pripravljeni graditi znanje in zavest pri ustvarjanju strategij. Tavčar (2012, 6) meni, 

da zadostna motivacija izhaja iz človekove notranjosti in dejansko pomeni smisel v delu in vpliv 

nanj in da delajo s sodelavci, ki jih cenijo. 

Organizacijska kultura  

Organizacijska kultura povezuje posameznike v skupine in v organizacijo. Je »lepilo«, ki 

povezuje zaposlene med seboj (Kavčič 2010, 21), da so zavzeti in delovno uspešni. Vsepovsod 

po svetu je v zadnjem času mogoče zaslediti izjemen interes organizacij za merjenje, 

analiziranje in obvladovanje organizacijske kulture, čeprav je ta fenomen doživel razcvet v 
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osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Vnovično zanimanje je povzročilo spoznanje, da kar 90 % 

poslovnih strategij ni uresničenih. V podjetjih in drugih organizacijah naj bi se želeli približati 

svojim zaposlenim. Po Grubanu (2014, 2) in Bauerju idr. (2009, 46) razlogi niso v 

nepredvidljivem in negotovem globalnem okolju, ampak so razlogi v organizacijski kulturi, saj 

z njo zaviramo ali pospešujemo realizacijo strategij in poslanstev organizacije. Delovne in 

druge uspešnosti si ni mogoče predstavljati brez razumevanja konstrukta organizacijske kulture 

in organizacijske klime. Zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih sta rezultat organizacijske 

kulture. Za organizacijsko kulturo velja, da gre za skupne vrednote, načine razmišljanja, vedenj 

in verovanj. Organizacijska kultura je nekaj, kar je skupno vsem članom podjetja ali druge 

ustanove, so vrednote in prepričanja.  

Delovno okolje 

Delovno mesto naj bi bilo prostor za odkrito pogovarjanje in poslušanje ter upoštevanje, saj to 

zaposlenim daje moč, občutek pomembnosti in zagotovilo, da delajo kakovostno. Managerji 

naj bi ustvarjali prijazno, sproščujoče in prijateljsko delovno okolje, v katerem se bodo 

izmenjavala mnenja brez zadržkov. Zavedali naj bi se, da prijatelji delajo drug za drugega in si 

pomagajo. Sproščujoča komunikacija in vzdušje naj bi zaposlenim pomagala delati bolje, poleg 

tega se v takšnem delovnem okolju ne pojavljajo resni problemi. Ob tem naj bi bili zaposleni 

prepričani o varnosti svoje zaposlitve, zato naj bi managerji zaposlenim dajali vtis njihove 

koristnosti (Glasser 1995, 111). Sproščujoče delovno okolje pomembno vpliva na dobro počutje 

zaposlenih in s tem na zavzetost zaposlenih, saj so ti v tem okolju več kot tretjino svojega časa 

(Rayton 2012, 21; Shuck in Reio 2014, 45). 

Pretok informacij 

Pretok informacij ali komunikacija ni samo to, da povemo, sprašujemo ali nekaj sporočamo, 

ampak je mnogo več. Smo kot oddajnik in sprejemnik, in če hočemo imeti kakovostno 

komunikacijo, naj bi poskrbeli za oboje – kako dobro sprejemamo tisto, kar nam drugi dajo in 

kako dobro oddajamo tisto, kar pošiljamo. Sprejemamo in oddajamo lahko veliko bolje, če 

znamo ustvariti vzdušje zaupanja, spoštovanja in odprtosti. Najpomembnejše v komunikaciji je 

to, da vedno govorimo resnico, kar pa ne pomeni, da povemo vse (Evans in Russell 1992, 26). 

Komunikacija je »prevoznik« naših misli, čustev, idej, potreb in razumevanja. Je odraz tega, 

kar smo, in vsaka komunikacija z drugim pusti pečat o naših mislih in čustvih (Ellis, Wallis in 

Washburn 2006, 21).  

Čustva 

Pomena čustev in čustvene inteligence sta v zadnjih letih postala priljubljeni temi za diskusije 

o vodenju. Ljudje s čustveno inteligenco se zavedajo lastnih čustev in čustev drugih ljudi. 
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Številne raziskave so pokazale, da je veliko vodij razvilo čustveno inteligenčne sposobnosti po 

naravni poti, vendar pa to ni nujno (Zohar in Marshall 2000, 15). Pozitivna čustva izvabijo iz 

ljudi vse najboljše, so zato bolj optimistični in kreativni pri doseganju smotrov in ciljev 

(Goleman, Boyatzis in McKee 2002, 119). Položaj zahteva veliko globlje razumevanje človeka, 

potrebna je empatija, s pomočjo katere zaznavamo čustva pri drugih. Njihovo prepoznavanje je 

posebna sposobnost in naravna danost, ki se je ne moremo naučiti (Kohont 2011, 55).  

Finkelstein, Whitehead in Campbell (2009, 10) navajajo pomen čustev pri odločanju 

managerjev oziroma so njena sestavina. Čustva pomagajo managerjem, da se miselno 

fokusirajo v informacijo oziroma odločitev. Znanstveno je dokazano, da se je miselno težko 

fokusirati brez njih. Shuck in Reio (2014, 45) v raziskavi izpostavljata pomen pozitivnih čustev 

na delovnem mestu. Visoko zavzeti zaposleni so manj čustveno izčrpani in so bolj pripadni delu 

in zadovoljnejši z njim.  

Boyatzis, Rochford in Taylor (2015, 2) argumentirajo pozitivne in negativne aktivatorje 

emocionalne zavzetosti pri kreiranju osebne ali skupne vizije organizacije. Pozitivna čustva se 

nanašajo na osebna čustva, ki opisujejo neko stanje ali odziv na prijetno izkušnjo ali stvar. 

Pozitivna čustva vsebujejo veselje, zanimanje, ljubezen ali zabavo in njene koristi se že 

desetletja raziskujejo. Prevlada pozitivne emocionalne zavzetosti je pomembna v zgodnjih 

korakih razvoja vizije in lahko v naslednjih korakih odstrani negativna čustva. Vodje naj bi se 

zavedali močnih efektov negativne emocionalne zavzetosti. Avtorji priporočajo tri implikatorje, 

ki vplivajo na uresničitev vizije. Prvič: posameznik, tim ali organizacije naj bi se zavedali, da 

je udejanjanje vizije odvisno od njih samih in ne od zunanjih vplivov. Drugič: sami sebe naj bi 

postavili v pozitivno stanje čustev še pred izvedbo vizije. Pomembno je vzbuditi primerno 

nevronsko in hormonsko stanje, ki spodbuja pozitivna čustva ali celo ustvarja njihovo zalogo 

za primer pojava negativnih čustev v samih aktivnostih vizije. Tretjič: treba je določiti ključne 

korake v primeru težav med pozitivnimi in negativnimi kazalniki emocionalne zavzetosti. 

Avtorji poudarjajo potrebo po boljšem razumevanju vloge pozitivne emocionalne zavzetosti za 

naše preživetje in je hkrati obramba in pomoč. Pozitivna čustva (Fredrickson 2011, 218–226) 

na dolgi rok ustvarjajo boljše ljudi, jim nudijo boljše življenje in prihodnost. Z vidika 

naprednejše teorije pomenijo pozitivna čustva vzvod za osebno rast in socialno vključenost. So 

ključni dejavnik optimalnega delovanja in pomenijo številne prednosti (npr. izkušnje, veselje, 

interes ipd.). 

Vpliv delovnih zahtev in virov 

Bakker, Demerouti in Verbeke (2007, 313) in Bakker (2011, 265) so s pomočjo modela 

delovnih zahtev in virov (angl. Job Demands Resources) analizirali in pojasnili vplive 

značilnosti delovnega mesta in virov na zavzetost zaposlenih. Delovna mesta imajo svoje 

značilnosti (npr. motivacijsko vlogo, pospešujejo rast in razvoj, povečujejo sposobnost 

posameznika ipd.) in tudi zahteve, ki terjajo obremenitve, tako čustvene kot fizične. Delovni 
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viri predstavljajo samostojnost pri delu, podpora vodstva in učinkovita komunikacija. Avtorji 

ugotavljajo, da so zaposleni, ki lahko računajo na pomoč v svojem delovnem okolju, tisti, ki so 

izpostavljeni prevelikemu obsegu delovnih zahtev (na primer: izmensko in nočno delo, slabi 

odnosi, časovni pritiski ipd.). Če so delovne zahteve previsoke, zaposlene vodijo v izčrpanost 

oz. izgorelost in ne nazadnje k nezavzetosti. Oboje vodi v bolezenska stanja in daljše odsotnosti. 

Schaufeli, Bakker in Rhenen (2009, 909) priporočajo, da bi se morala v študije vključiti še dva 

kriterija: v izide poslovanja naj se vnesejo tudi stroški, vezani na izpad zaradi odsotnosti 

zaposlenih. Prav tako naj se upoštevajo tudi človeški, tehnično-tehnološki in organizacijski viri. 

3.4 Pregled dosedanjih raziskav na področju vodenja in zavzetosti 

V tem poglavju so iz dosedanjih raziskav predstavljene pomembne ugotovitve s področja 

vodenja in zavzetosti zaposlenih.  

Robinsonova (2010, 3) ugotavlja, da obstaja močna povezava med zavzetostjo in 

dobičkonosnostjo, zaradi česar postaja zavzetost zaposlenih ena ključnih sposobnosti, ki ji v 

preteklosti niso namenjali posebne pozornosti. Gallupova raziskava, ki je bila opravljena v ZDA 

v času gospodarske recesije (leta 2008 in 2009), je pokazala, da ta nima velikega vpliva na 

zavzetost zaposlenih. Odgovor za dokaj stabilno raven zavzetosti vidijo v tem, da ta temelji na 

ožjih segmentih in vsakodnevnih delovnih izkušnjah zaposlenih. Raziskava je pokazala, da je 

28 % Američanov zavzetih, 54 % je nezavzetih in 18 % jih je aktivno nezavzetih. V desetletju 

se je zavzetost povečala na 30 %, prav tako se je povečalo število aktivno nezavzetih na 20 %. 

Pri splošni zavzetosti je bila ugotovljena stabilna zavzetost, nekaj več odstopanj pa je bilo 

ugotovljenih na ravni posameznikov. Po njihovem mnenju se managerji preveč ukvarjajo s 

posameznimi nalogami, kot so: jasna pričakovanja, zagotavljanje povratnih informacij, pomoč 

zaposlenih pri povezovanju in udejanjanju poslanstva in vizije organizacije ipd. Zaposleni si 

želijo, da managerji spoznajo, da so zaposleni tam in da res trdo delajo. Managerji bi lahko 

pomagali zaposlenim tako, da bi jim pomagali razumeti, kako lahko postanejo del dolgoročne 

organizacijske prihodnosti, kako postati del nečesa večjega in povezanega z organizacijo. Velik 

pozitiven premik v zavzetosti je bil ugotovljen pri trditvi, da je zaposleni v zadnjih sedmih dneh 

dobil pohvalo za dobro opravljeno delo. Omenjeno pripisujejo aktivnostim managerjev, ki so 

zaradi gospodarskih razmer bili primorani stalno spodbujati in motivirati zaposlene. Zavzetost 

zaposlenih je cena za boljšo rast in okrevanje organizacije.  

Grahovec (2011, 69) ugotavlja, da je bila stopnja zavzetosti v letu 2009 na najnižji ravni glede 

na leto 2008. Slabo zavzetost pripisuje gospodarski krizi. Najbolj skrbi, ker se je stopnja aktivno 

nezavzetih dvignila s 55 na 58 %. Nezavzeti zaposleni svoje nezadovoljstvo kažejo tudi 

navzven. Nezadovoljni nasprotujejo vsemu in vsem, podcenjujejo delo drugih in s tem škodijo 

podjetju. Nezavzeti praviloma opravijo samo tista dela, ki jih morajo opraviti, a v delu ne 

uživajo, ne vlagajo strasti in energije. Omenjeno predstavlja signal, da je potrebno ukrepanje in 

da na zavzetost zaposlenih vpliva vrsta dejavnikov, med katerimi ima vodja ključno vlogo. 
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Raziskava je pokazala močno povezanost med motivacijo in zavzetostjo. Tudi organizacijska 

klima zaposlenih je v primeru zavzetih zaposlenih boljša. Raven zavzetih in motivacija se 

odražata v boljši organizacijski klimi podjetja. Iskanje in tvorjenje višje zavzetosti pomeni velik 

managerski izziv. Vodje imajo največji vpliv na zavzetost in njihova naloga je, da pripravijo 

zaposlene, da delajo tisto, kar najbolje znajo. Zavzetost zaposlenih naj bi se obravnavala kot 

sestavni del koncepta vodenja. Zaposleni na višjem nivoju so bolj zavzeti od drugih. Najvišja 

vrednost zavzetih je bila ugotovljena pri zaposlenih na vodilnih položajih. Avtor tudi ugotavlja, 

da je zavzetost najvišja pri zaposlenih s stažem od 2 do 5 let, najbolj nezavzeti pa so zaposleni 

s stažem nad 20 let. 

West in Dawson (2012, 15–17) sta predstavila zavzetost zaposlenih kot vključenost zaposlenih 

v odločanje, pri čemer zaposleni promovirajo svojo organizacijo. V raziskavi sta uporabila tri 

dimenzije raziskave, in sicer: psihološko zavzetost zaposlenih, možnost sodelovanja pri 

odločanju ter pripadnost zaposlenih z vidika njihovega prispevka k dobri organizacijski klimi. 

Rezultati so pokazali, kako pomembna je zavzetost zaposlenih, saj ta pozitivno vpliva na 

zadovoljstvo pacientov, zmanjšuje smrtnost in absentizem zaposlenih. Najbolj zavzeti so tisti 

zaposleni, ki delajo v učinkovitih timih z jasnimi cilji in nalogami, manj zavzeti so tisti, ki 

timskega dela niso izkusili. Učinki visoke stopnje zavzetosti se izražajo tudi z nizko stopnjo 

absentizma. Z vidika kakovosti so vse tri dimenzije signifikantno povezane s finančnimi učinki, 

vendar ne z motivacijo zaposlenih. Zaposleni, ki svoje delo ocenjujejo kot zanimivo, so bolj 

zavzeti – laže prenašajo delovne pritiske in imajo priložnost vključevanja v odločanje. Prav 

tako ima zavzetost močno povezanost z zdravjem zaposlenih. Zaposleni z visoko stopnjo 

zavzetosti ne trpijo za stresom in ne občutijo pritiskov zaradi dela, pač pa ga opravijo z 

navdihom.  

Shuck in Reio (2014, 45) v raziskavi zdravstvene dejavnosti izpostavljata pomen pozitivnih 

čustev na delovnem mestu. Visoko zavzeti zaposleni so manj emocionalno izčrpani, čutijo večjo 

pripadnost organizaciji in so zadovoljni z delom. Ugotovljena je močna korelacija med 

organizacijsko klimo in izidi poslovanja – večja, kot je raven zavzetosti, močnejša je povezava 

med organizacijsko klimo in osebnimi dosežki. Zaposleni, ki delajo v negativnem 

organizacijskem okolju, so bolj izpostavljeni izčrpanosti in so bolj neprilagodljivi. Raziskava 

je tudi pokazala večjo sposobnost zaposlenega za prevzemanje odgovornejših nalog. Zaposleni 

se počutijo kot del nečesa pomembnega in so hkrati emocionalno in vedenjsko bolj 

prilagodljivi. 

Raziskava Žužmana (2014, 77) je pokazala, da so policisti v povprečju zadovoljni z vodenjem. 

Dobro ocenjujejo tudi načrtovanje dela, pomoč pri delu in nadzoru. Policisti so slabše ocenili 

vodenje policijskih postaj na področju odpravljanja in preprečevanj konfliktov v kolektivu. 

Dobro so ocenili sodelovanje vodstev s policisti (pripravljeni na razgovore s policisti in pri 

načrtovanju njihovega dela). Kljub slabšanju kadrovske zasedenosti vodjem uspeva, da so 

policisti zadovoljni z razporejanjem delovnega časa in dopustov. 79 % policistov je ocenilo, da 
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je vodja vedno pripravljen na pogovore, najslabše pa so ocenili njihovo prizadevanja za 

izboljšanje motivacije ter skrb za nagrade in pohvale. Kot dobri so bili ocenjeni tudi odnosi 

vodstva policijskih postaj – 70 % policistov je ocenilo, da si vodstvo prizadeva za vzpostavitev 

dobrih odnosov. Glede stopnje zavzetosti je raziskava pokazala, da je 24,5 % zavzetih, 

nezavzetih je 58 % in aktivno nezavzetih 17,5 %. Skrbi podatek o aktivno nezavzetih, saj to 

izraža negativno vedenje policistov in zmanjšuje tudi zavzetost med sodelavci. 

Oswick (2015, 11) ugotavlja, da obstaja velika povezanost med zavzetostjo na delovnem mestu 

in skupnimi značilnostmi ravnanja s človeškimi viri. Osebno delo posameznika je posledično 

povezano z delovnimi učinki in zavzetostjo z vidika organizacijske kulture organizacije. V 

raziskavi pojasnjuje dinamični model o tem, kako sta individualna in organizacijska raven 

prekrivata oziroma dopolnjujeta. Zavzetost zaposlenih je psihološki vidik refleksije delavca in 

je odvisna od delovnega okolja in tega, kako je zavzetost vpeta v vse ravni organizacije. 

Pozornost je pritegnila tudi povezava med organizacijsko kulturo in kako se ta odraža v 

delovnem okolju. Slednje je preveril na različnih skupinah ljudi (npr. delničarji, managerji ipd.). 

Najprej je ugotovil, da popularnost zavzetosti narašča in da bo v prihodnosti nedvomno 

pridobivala pomen. Sicer ne gre pričakovati večjih sprememb v krajšem času, vendar pa je 

pomembno, da teoretiki in zagovorniki HRD (Human Resource Development) trenutnega 

vedenja o zavzetosti zaposlenih ne bodo zapeljali v drugo smer, saj obstaja mnogo skupnih vezi 

med posameznimi modeli ali stili vodenja. Z zavzetostjo ni mogoče manipulirati ali upravljati, 

ker je nepogrešljiv sestavi del področja ravnanja s človeškimi viri. Avtor poudarja pomembne 

vidike, ki vplivajo na zavzetost zaposlenih in imajo velik vpliv na oblikovanje organizacijske 

kulture in strategije. Karakteristikam zavzetosti zaposlenih je najbližji transformacijski model 

vodenja, ki izhaja iz vedenja zavzetih zaposlenih. Prav tako je ugotovil, da karizmatično in 

etično vodenje, ki vsebujeta sestavine organizacijske kulture in opolnomočenje zaposlenih, 

vodita k večji zavzetosti zaposlenih.  

3.5 Povzetek teoretičnega dela 

Iz teoretičnega dela raziskave ugotovimo, da obstajajo številne teorije o managementu, vodenju 

in zavzetosti zaposlenih. Sodobne študije opredeljujejo management in vodenje kot 

kompleksno področje, ki je izpostavljeno nenehnim spremembam in si ga posledično teoretiki 

in praktiki razlagajo po svoje. S sodobnim managementom naj bi postavljali človeka v središče 

pozornosti – in ni uresničljiv brez motiviranih in zavzetih sodelavcev, ki naj bi organizacijo 

popeljali do skupnih smotrov in ciljev. Poleg planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja 

naj bi bilo odločanje najpomembnejša naloga managerja. Odločanje naj bi združevalo vse, kar 

vodi do uspeha. 

Mnogi razumejo vodenje kot »talent«, ki je dan redkim posameznikom, vendar številne 

raziskave kažejo, da se je veščin vodenja mogoče naučiti. Predvsem je to odvisno od čustvenih 

sposobnosti posameznika, empatije oz. kompetenc. Če vodenje z vsemi navedenimi dejavniki 
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ni povezano s kolektivnim duhom, naj takšno vodenje ne bi imelo prihodnosti. 

V ospredje naj bi prihajali sodobnejši stili vodenja, pri katerih vodje izgubljajo svojo položajno 

moč (značilnost klasičnih stilov vodenja). Takšen stil je transformacijski stil vodenja, ki postaja 

»skupek« akcij, ki v zaposlenih sproža zavzetost in se naprej prenaša med sodelavci. 

Transformacijsko vodenje naj bi predstavljalo najvišjo raven povezanosti med vodjem in 

zaposlenimi. Z njegovo pomočjo naj bi se zaposleni vključevali v proces odločanja, pri tem pa 

pridobivali samozavest, odgovornost in zaupanje v svoje vodje. Transformacijski vodja naj bi 

s svojo karizmo vplival na zaposlene tako, da ti vso energijo usmerijo v delo, jih spodbujal in 

motiviral. Drugim teoretikom in praktikom naj bi bili bližji stili, kot je situacijski stil in vodenje 

s služenjem. S situacijskim stilom vodenja naj bi bil vodja usmerjen v trenutno situacijo, v 

delovne naloge in zaposlene. Vodenje s služenjem je postalo popularno v zadnjih letih in naj bi 

v kombinaciji s transformacijskim stilom vodenja pridobivalo svoj pomen in vlogo. Zopet drugi 

zagovarjajo vodenje z opolnomočenjem ali s participacijo, ker naj bi se ta način uporabljal v 

različnih okoliščinah in situacijah. 

Identifikacija kompetenc in njihova učinkovita raba predstavlja pomemben korak v procesu 

managementa in vodenja – odvisno je predvsem od tega, kako so te kompetence uvedene in se 

uporabljajo v procesih. Kljub številnim teorijam o stilih vodenja, kompetencah in čustveni 

inteligenci je vsem teorijam skupno to, da naj bi vsi dejavniki vodenja vplivali na uspešnost 

organizacije. 

Koncept zavzetosti je začel pridobivati na pomenu v zadnjih treh desetletjih, prej se ta beseda 

ni uporabljala. S pomočjo zavzetih zaposlenih se organizacija razvija in tvori kulturo podjetja 

ali druge organizacije. Gallupova raziskava je pokazala, da je na svetu 13 % ljudi zavzetih. Prav 

ta ugotovitev naj bi bila podlaga za trditev, da tradicionalni modeli managerskega vodenja 

nimajo več prihodnosti. Zavedali naj bi se, da stanja večje zavzetosti ni mogoče doseči hitro – 

gre za dolgotrajen proces, saj je zavzetost treba vgraditi »v vse pore« organizacije. 

Pri analiziranju šestih dosedanjih raziskav s področja vodenja, stilov vodenja in zavzetosti 

zaposlenih ugotavljamo, da naj bi imel sodobni management vedno večjo vlogo in odgovornost 

pri doseganju smotrov in ciljev v organizaciji. Delovno okolje, v katerem managerji ne 

spodbujajo zavzetosti, naj ne bi imelo velike vrednosti za posameznika in niti ne za 

organizacijo. 

V Gallupovi raziskavi o zavzetosti v Sloveniji je bilo ugotovljeno, da je povprečno 15 % 

zavzetih, 70 % nezavzetih in 15 % aktivno nezavzetih. Naslednja raziskava je pokazala, kako 

pomembna je zavzetost v bolnišnični dejavnosti, saj ta zmanjšuje smrtnost in absentizem 

zaposlenih. Zaposleni z visoko stopnjo zavzetosti ne trpijo za stresom, ne občutijo pritiskov iz 

naslova nalog – nasprotno, opravijo ga z navdihom. Raziskave so še pokazale, da je 

karakteristikam zavzetosti najbližji model transformacijskega vodenja, ki izhaja iz vedenja 

zaposlenih, organizacijske kulture in participacije zaposlenih. Tudi karizmatično in etično 
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vodenje vsebujeta sestavine transformacijskega vodenja, organizacijske kulture in 

opolnomočenja zaposlenih.  

Naslednja raziskava je pokazala močno povezanost med motivacijo in zavzetostjo. Raven 

zavzetih se odraža tudi v boljši organizacijski klimi. Največji vpliv na zavzetost imajo vodje. 

Najvišja zavzetost je bila ugotovljena pri mladih, najbolj nezavzeti pa so zaposleni s stažem 

nad 20 let. Skrbi ugotovitev, da so nezavzeti zaposleni nezadovoljni in nasprotujejo vsem in 

podcenjujejo delo drugih. Naredijo samo tisto, kar morajo. Raziskave kažejo tudi močno 

povezanost med motivacijo in zavzetostjo. Najbolj zavzeti so zaposleni, ki delajo v timih z 

jasnimi cilji in nalogami, in tisti zaposleni, ki svoje delo ocenjujejo kot zanimivo. Poleg tega 

laže prenašajo pritiske iz dela. Ugotovljeno je tudi, da večja zavzetost vpliva na boljšo 

organizacijsko klimo in boljše izide poslovanja. 

Na osnovi opravljenega pregleda domače in tuje strokovne literature ter analize doslej 

opravljenih raziskav smo ugotovili, da je tematika s področja vodenja in zavzetosti aktualna in 

vredna pozornosti teoretikov, raziskovalcev in praktikov. Večina dosedanjih analiziranih 

empiričnih raziskav je bila opravljenih v zdravstveni dejavnosti in dejavnosti javne uprave, 

medtem ko v bančni dejavnosti še ni bilo opravljene nobene. Sklepamo, da zaradi tega v bančni 

dejavnosti in v posamezni bančni ustanovi ne obstaja znanje o vplivu načina vodenja na 

zavzetost zaposlenih sodelavcev. To je bila identificirana raziskovalna vrzel, ki smo jo z našo 

empirično raziskavo zapolnili. V naslednjem poglavju predstavljamo izide iz empirične 

raziskave o vplivu transformacijskega vodenja na zavzetost v izbrani banki. 
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4 RAZISKAVA O VPLIVU TRANSFORMACIJSKEGA VODENJA NA 

ZAVZETOST ZAPOSLENIH 

V tem poglavju bomo predstavili namen raziskave, vzorec, metodologijo (metodo zbiranja in 

metode analize podatkov), v analizo vključene spremenljivke ter osnovne statistične analize. 

Sledi preverjanje hipotez in povzetek ugotovitev empiričnega dela. Na osnovi izsledkov 

raziskave bomo podali predlogi za izboljšanje transformacijskega načina vodenja ter 

spodbujanje zavzetost zaposlenih sodelavcev v izbrani banki. 

4.1 Populacija in vzorec 

V empirično raziskavo smo vključili zaposlene sodelavce v poslovni mreži izbrane banke, ki 

so z anonimno anketo ocenjevali vodenje svojih predpostavljenih in ne vodenja celotne 

organizacije. Anketirali smo 123 naključno izbranih sodelavcev iz 35 poslovalnic, ki so 

razpršene po celotni Sloveniji, in v katerih je bilo na dan 1. 5. 2017 zaposlenih 1.210 

sodelavcev. Anketiranje je potekalo od 28. 9. 2017 do 15. 11. 2017. Anketo je izpolnilo 97 

zaposlenih, kar predstavlja 79 %. 

Zbiranje in analiziranje podatkov ni potekalo po enotah/poslovalnicah – zanimalo nas je zgolj 

stališče zaposlenih o vodenju svojih predpostavljenih.  

 Z vprašalnikom smo opravili raziskavo o povezanosti dejavnikov transformacijskega 

načina vodenja in zavzetosti zaposlenih. Podatke za raziskavo smo pridobili s pomočjo 

vprašalnika, ki je sestavljen iz treh sklopov. 

 Prvi sklop: splošni demografski podatki o banki (področja poslovanja, število zaposlenih) 

in anketiranih zaposlenih (spol, starost, izobrazba, delovno mesto in delovna doba).  

 Drugi sklop: Gallupov (2015) vprašalnik z dvanajstimi indikatorji zavzetosti (Q12) oziroma 

trditev, od katerih vsaka predstavlja koncept za raziskovanje zavzetosti zaposlenih. Stopnjo 

zavzetost zaposlenih smo merili s tristopenjsko lestvico, in sicer: zavzeti (delajo s strastjo, 

so inovativni in močno povezani z organizacijo), nezavzeti (delajo ležerno, ne vlagajo 

energije in strasti v svoje delo) in aktivno nezavzeti (so nezadovoljni in nesrečni na delu).  

 Tretji sklop: Bassov vprašalnik MLQ s 36 trditvami, ki se nanašajo na značilnosti 

transformacijskega, transakcijskega in pasivnega vodenja. Z analizo smo ugotavljali, ali 

so v izbrani banki prisotni dejavniki transformacijskega vodenja, ali pa bolj prevladujejo 

dejavniki, ki so značilni za transakcijsko ali pasivno vodenje. Anketa je vsebovala 

vprašanja/trditve, ki najbolje odražajo značilnosti določenega tipa vodenja. 

4.2 Instrumentarij 

Uporabili smo kvantitativno metodo raziskovanja, kot jo opisujejo EasterbySmith, Thorpe in 

Lowe (2007, 163–169). Za povzemanje stališč in raziskav teoretikov in praktikov smo uporabili 
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metodo deskripcije, s pomočjo katere opisujemo procese iz prakse in ugotovljena dejstva. Z 

metodo kompilacije smo povzemali stališča in spoznanja avtorjev in jih primerjamo z izsledki 

empirične in teoretične raziskave. Z metodo sinteze smo podali raziskovalne ugotovitve in 

zaključke iz pregleda dosedanjih raziskav (Zelenika 2000, 338–339). 

Za ocenjevanje stopnje strinjanja s posamezno trditvijo smo v drugem in tretjem delu 

vprašalnika uporabili Likertovo petstopenjsko ocenjevalno lestvico. Anketiranci so na 

postavljene trditve odgovarjali z izbiro ene od ponujenih možnosti, in sicer: 1 – nikakor se ne 

strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – niti se strinjam niti se ne strinjam; 4 – se strinjam;                  5 

– popolnoma se strinjam. 

4.2.1 Metode analize podatkov 

Na osnovi odgovorov anonimne ankete smo s pomočjo statističnega programa SPSS preverjali 

hipoteze ter izide tekstovno in grafično interpretirali. V raziskavi smo opravili: 

 osnovno statistično analizo (deskriptivno analizo);  

 analizo variance (ANOVA) in 

 korelacijo s Spearmanovim koeficientom. 

Z osnovno statistično analizo smo pridobili osnovne značilnosti vzorca, kot so starost in 

izobrazba anketiranih, delovni staž in delovna mesta, ki jih zaposleni zasedajo. Uporabili smo 

aritmetično sredino, standardni odklon, mediano in modus.  

Z analizo ANOVA smo preverili, ali se skupine v povprečju med seboj razlikujejo, v našem 

primeru zavzetost glede na delovno mesto in starost anketirane osebe. Ta analiza se uporablja, 

če analiziramo značilnost razlik med povprečnimi vrednostmi za več kot dva vzorca, pri čemer 

so vzorci med seboj neodvisni. 

S Spearmanovim koeficientom korelacije smo preverjali odvisnost (značilne razlike) med 

transformacijskim vodenjem in zavzetostjo zaposlenih v izbrani banki. Korelacijski koeficient 

korelacije izraža moč povezanosti dveh spremenljivk.  

4.3 Osnovne statistične analize 

V tem poglavju so predstavljeni demografski podatki anketiranih oseb, povprečne vrednosti ter 

standardni odkloni vodenja in zavzetosti zaposlenih v izbrani banki. 

4.3.1 Demografski podatki anketiranih 

V nadaljevanju smo v preglednici 4 prikazali podatke o anketiranih zaposlenih (starost, spol, 

izobrazba, delovna doba in delovno mesto) v izbrani banki.  
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Anketni vprašalnik je izpolnilo 65 % žensk in 35 % moških. Tudi sicer se struktura zaposlenih 

po spolu približa navedenemu deležu. Starost zaposlenih smo razdelili v štiri skupine, vendar v 

dveh skupinah ni bilo anketiranih (v starosti do 20 let in nad 60 let), zato so zaposleni vključeni 

samo v dve skupini: zaposleni od 21 do 40 let in od 41 do 60 let. Najvišji delež predstavljajo 

zaposleni v starosti od 21 do 40 let. Po izobrazbeni strukturi je največ zaposlenih s srednješolsko 

izobrazbo (54 %), sledijo zaposleni z visokošolsko izobrazbo (26,6 %), višješolsko izobrazbo 

(15 %) in zaposleni z magisterijem (4 %). 

V izbrani banki je največ zaposlenih z delovno dobo nad 20 let (43,3 %). Do 5 let je zaposlenih 

9,3 %, od 5 do 10 let 16,5 % in od 10 do 15 let 30,9 %. Po zasedenosti zaposlenih glede na 

delovno mesto najmanjši delež (3,1 %) pripada pomožnim poslom, sledijo delovna mesta 

blagajnika (12,4 %), delovna mesta, ki niso neposredno vezana na poslovanje s komitenti 

(17,5 %), komercialista (32,5 %) ter finančnega svetovanja (35,1 %). 

Preglednica 4: Število anketiranih glede na spol, starost, delovno mesto in delovno dobo 

 Frekvenca Delež (v %) 

Spol 

Moški. 

Ženske. 

 

34 

63 

 

35,1 

64,9 

Skupaj 97 100,0 

Starost v letih 

Od 21 do 40 let. 

0d 41 do 60 let. 

 

57 

40 

 

58,8 

41,2 

Skupaj 97 100,0 

Izobrazba 

Srednješolska izobrazba. 

Višješolska strokovna izobrazba. 

Visokošolska izobrazba. 

Magisterij. 

Manjkajoči odgovori. 

 

51 

14 

25 

4 

3 

 

54,3 

14,9 

26,6 

4,2 

 

Skupaj 97 100,0 

Delovna doba 

Do 5 let. 

Od 5 do 10 let. 

Od 11 do 15 let. 

Nad 20 let 

 

9 

16 

30 

42 

 

9,3 

16,5 

30,9 

43,3 

Skupaj 97 100,0 

Delovno mesto 

Komercialist. 

Osebni finančni svetovalec. 

Blagajnik. 

Zaledni posli, drugo 

 

31 

34 

12 

20 

 

32,0 

35,1 

12,4 

20,5 

Skupaj 97 100,0 
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4.3.2 Zavzetost zaposlenih v bančnih poslovalnicah 

Anketiranci so na postavljene trditve o zavzetosti imeli na izbiro eno izmed petih ponujenih 

možnosti, in sicer: 1 – nikakor se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam niti se ne 

strinjam, 4 – se strinjam in 5 – popolnoma se strinjam. 

Za ugotavljanje stanja zavzetosti v izbrani banki smo uporabili najpogosteje uporabljeno 

Gallupovo (Harter idr. 2006) metodo, ki vsebuje 12 trditev (Q12) in ki najbolje odražajo stanje 

zavzetosti zaposlenih. Navajamo jih v nadaljevanju. 

1. Vedno dobim koristne napotke in usmeritve o tem, kaj se od mene pričakuje. 

2. Dobim vse potrebno (oprema in material) za učinkovitejše doseganje rezultatov. 

3. Vodja mi pomaga, da pride do izraza moj talent. 

4. Vedno sem pohvaljen/a, če delo dobro opravim. 

5. Razumejo se moje potrebe in imam čustveno oporo, ko jo potrebujem. 

6. Vodja me spodbuja, da se izobražujem. 

7. Moje mnenje se upošteva. 

8. Poslanstvo in zastavljeni smotri in cilji mi dajejo občutek, da je moje delo pomembno za 

organizacijo. 

9. Jaz in moji sodelavci smo zavezani kakovosti dela. 

10. V službi imam najboljšega prijatelja. 

11. V zadnjih šestih mesecih smo se pogovarjali o mojem napredku pri delu. 

12. V zadnjem letu sem imel priložnost za rast in razvoj. 

Na sliki 4 prikazujemo povprečne vrednosti zavzetosti zaposlenih v izbrani banki in se nanašajo 

na vsako izmed zgoraj navedenih dvanajst trditev.  

 

Slika 4: Povprečne vrednosti zavzetosti zaposlenih  

3,74

3,66

3,38

3,45

3,11

3,66

3,30

3,20

3,78

2,15

2,78

2,88

1 2 3 4

Vedno dobim koristne napotke in   usmeritve o…

Dobim vse potrebno (oprema in material) za…

Vodja mi pomaga, da pride do izraza moj talent.

Vedno sem pohvaljen/a, če delo dobro opravim.

Razumejo se moje potrebe in imam čustveno…

Vodja me spodbuja, da se izobražujem.

Moje mnenje se upošteva.

Poslanstvo in zastavljeni cilji mi dajejo občutek, da…

Jaz in moji sodelavci smo zavezani kvaliteti dela.

V službi imam najboljšega prijatelja.

V zadnjih šestih mesecih smo se pogovarjali o…

V zadnjem letu sem imel priložnost za rast in razvoj.
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Najvišjo povprečno vrednost (3,78, standardni odklon 1,076)) ima trditev »Jaz in moji sodelavci 

smo zavezani kakovosti dela«. Ocenjujemo, da vodja dobro vpliva na kakovost poslovanja, 

zaposlene spodbuja, da skupni cilji povečujejo priložnosti za kakovostno sodelovanje med 

zaposlenimi. Zaposleni imajo s strani vodij vse potrebne informacije o tem, kaj se od njih 

pričakuje.  

Prav tako vodja posreduje zaposlenim koristne napotke in usmeritve o tem, kaj se od njih 

pričakuje (3,74, standardni odklon 0,829). Zaposleni dobijo dovolj informacij o smotrih in ciljih 

banke, ki so hkrati tudi osebni cilji zaposlenega. Zagotovljene so tudi osnovne potrebe 

zaposlenih. Povprečna ocena kaže, da so bile zaposlenim podane dovolj jasne informacije in 

smernice o dolgoročnih poslovnih ciljih banke. Če zaposleni dobijo jasno sliko o viziji, potem 

tudi razumejo in vedo, kaj se od njih pričakuje, hkrati pa je naloga zaposlenih, da načrtovane 

cilje banke pri vsakodnevnem poslovanju tudi udejanjajo v praksi (Pittenger 2015, 4).  

Dobro je poskrbljeno za vso potrebno opremo in materiale za delo in nemoteno poslovanje 

(3,66, standardni odklon 0,864). Vodja dobro zazna potrebo po opremi in materialu, ki ga 

zaposleni potrebujejo. Pomeni, da zaposleni sodelujejo pri izboru materialov in opreme, s 

katerimi lahko dosežejo ali izboljšajo izide poslovanja. Zaposleni na ta način občutijo, da je 

njihovo delo cenjeno, v banki pa jih podpirajo v tem, kar se od njih zahteva. 

Vodja zaposlene spodbuja, da se nenehno izobražujejo in usposabljajo (3,66, standardni odklon 

1,089). Gre za spodbujanje razvoja zaposlenega. Višina povprečne ocene kaže, da so vodje 

naklonjene izobraževanju zaposlenih in se zavedajo, da je nadvse pomembno, saj napredka ni 

mogoče doseči brez stalnega usposabljanja in izobraževanja sodelavcev. Če imajo zaposleni 

možnost napredovanja, to vpliva na dojemanje njihove prihodnosti v banki. Vodja s tem vidi in 

prepozna priložnosti za njihov razvoj in rast in ima sposobnost odkrivanja talentov, ki lahko 

dolgoročno koristijo tako zaposlenim kot banki. Načrtovanje izobraževanja in usposabljanja je 

potrebno za vsakega posameznika posebej glede na potrebe in značilnosti njegovega delovnega 

mesta (Treven 1998, 209). Za bančno dejavnost velja, da je izpostavljena močni konkurenci, 

zato je izobraževanje in usposabljanje zaposlenih zelo pomembno in prav znanje in veščine 

pomenijo konkurenčno prednost.  

Najnižja povprečna ocena se nanaša na trditev »Imam v službi najboljšega prijatelja« (2,15, 

standardni odklon 1,263). Analiza kaže, da vodja ne spodbuja prijateljskih odnosov med 

sodelavci. Odličen vodja naj bi spodbujal zaposlene, da se med seboj spoznavajo in se med 

njimi razvijajo prava prijateljstva in tega ne sme omejevati. S prijateljskimi vezmi, ki so ena 

osnovnih človekovih potreb, se izboljša medsebojno zaupanje, sodelovanje in komunikacija 

med zaposlenimi. Po Coveyu (2000, 20) se zaupanje in prijateljstvo ne vzpostavi samo po sebi, 

saj vedno nastane le na osebni ravni zaposlenega oziroma na osebni ravni vodje poslovalnice, 

ki naj bi te osebnostne lastnosti tudi imel in jih širil med svoje zaposlene. Od vodij poslovalnic 

je odvisno, ali bo v svoji sredini uspešno zgradil temelje prijateljskih odnosov ter organizacijsko 

klimo, v kateri prevladujejo zavzetost in prijateljstvo med zaposlenimi v banki.  
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Slabše od povprečja je ocenjena tudi »možnost zaposlenega za rast in razvoj« (2,88, standardni 

odklon 1,404). Pomeni, da vodja ne prepozna potrebe po učenju in osebni rasti zaposlenega. 

Dober vodja naj bi te potrebe poznal in zaposlene tudi stalno spodbujal. Marsikateri zaposleni 

potrebuje občutek, da z organizacijskim sistemom raste in se osebno razvija, če mu je 

omogočeno stalno izobraževanje ter usposabljanje. Marsikateri zaposleni pridobi z 

izobraževanjem in usposabljanjem občutek, da raste s podjetjem in se osebno razvija. Carnegie 

(2013, 38) poudarja, da znanja in veščin ni nikoli preveč. Skrb za razvoj zaposlenih je ena 

najpomembnejših nalog vodij, saj zaposlene spodbuja k napredku in ustvarjanju ugodnega 

vzdušja pri delu in pri medsebojnih odnosih.  

Nižje od povprečja je ocenjena tudi vloga vodje pri opravljanju razgovorov z zaposlenimi o 

njihovih dosežkih in napredkih pri delu (2,78, standardni odklon 1,436). Vodja naj bi skrbel za 

napredek in rast posameznika, zato je potrebno redno opravljanje razgovorov, ki so usmerjeni 

v njegove pretekle dosežke in načrtovane cilje. Razgovor zaposlenega z vodjem je pomemben 

za oba, saj se z njim spoznavata, vzpostavi se medsebojno zaupanje, kar vodi do boljših 

poslovnih odločitev. Vloga vodij je, da z razgovorom spoznava prednosti posameznika in jih 

še naprej razvija, poleg tega se med njima vzpostavi boljše osebno razmerje. Vse to pa vpliva 

na sprejemanje boljših poslovnih odločitev. Z odkritim razgovorom se razrešujejo problemi, 

sklepajo prijateljstva, povečujejo delovni izzivi idr. Z rednimi razgovori vodja še bolj motivira 

zaposlenega, da dela bolj zavzeto in pomaga, da zaposleni razvijejo delo, s katerim bodo bolj 

zadovoljni (Mihalič 2006, 222). 

Nekoliko boljše povprečne ocene bi pričakovali tudi glede naslednjih značilnosti vodij oziroma 

vodenja. Ocenjujemo, da višine povprečnih ocen niso najboljši zgled dobrega vodenja.  

Nanašajo se na: 

 razumevanje potreb zaposlenega in čustvene opore (3,11, standardni odklon 1,087). 

Pomeni, da vodje nimajo te skrbnosti in potrebnih čustev za razumevanje potreb 

zaposlenih. Beseda »skrbeti« ima sicer lahko več pomenov, vendar pa najboljši vodje znajo 

poslušati in prisluhniti potrebam in pričakovanjem zaposlenim in jih uskladiti s potrebami 

organizacije; 

 »Poslanstvo in zastavljeni cilji mi dajejo občutek, da je moje delo pomembno za 

organizacijo« (3,20, standardni odklon 1,147) kaže na to, da vodje ne povedo dovolj jasno 

zaposlenim, kaj je namen njihovega dela in kako se njihov prispevek iz dela lahko odraža 

v poslovnih izidih. Zaposleni nimajo dovolj jasne predstave o svojih vsakodnevnih 

aktivnostih in kako te vplivajo na poslovne odnose, varnost in ugled podjetja v javnosti; 

 »Upoštevanje mnenj zaposlenih« (3,30, standardni odklon 1,107) pomeni, da vodje ne 

upoštevajo dovolj mnenja zaposlenih in ne skrbijo za njihovo vključevanje v odločanje. 

Vodja naj bi zaposlene vključeval pri pripravi predlogov in sprejemanju odločitev, ki 

vodijo do boljših rezultatov. Na ta način zaposleni sprejemajo tudi odgovornost za 

dosežene izide poslovanja; 



 

45 

 »Vodja mi pomaga, da pride do izraza moj talent« (3,38, standardni odklon 1,144) pomeni, 

da zaposlenim ni dana priložnost, da pokažejo, kaj najbolje znajo. Dober vodja naj bi vedel, 

katero je tisto delovno mesto, na katerem bodo prišli do izraza talenti zaposlenega. Izkušen 

vodja naj bi s poznavanjem zaposlenih znal pravilno razporejati zaposlenega na delovno 

mesto, ki mu najbolj ustreza in bo še učinkovitejši; 

 izražanje pohval, ko je delo dobro opravljeno (3,45, standardni odklon 1,112). Pohvala in 

čustvena opora vodij spadata med najmočnejše motivacijsko sredstvo. Pohvalo naj bi vodja 

izrazil konkretno in utemeljeno in naj bi bila iskrena. Malik (2009, 245) in Schuster (2014, 

55) navajata, da je treba s pohvalami »varčevati«, kajti če hvalimo prepogosto ali pavšalno, 

pohvala nima vrednosti, saj jo zaposleni dojemajo kot prilizovanje. Pomembno je, da vodja 

pohvali zaposlenega takrat, ko si to res zasluži, sicer se zabrišejo meje med prizadevnostjo 

in neprizadevnostjo. 

4.3.3 Merjenje zavzetosti zaposlenih v izbrani banki 

Za merjenje stopnje zavzetosti smo uporabili metodo, ki jo v raziskavah uporablja Gruban 

(Grahovec 2011, 50) in je dober »približek« Gallupovi metodologiji. Kategorija zavzetosti ima 

tri ravni, in sicer: aktivno nezavzeti, nezavzeti in zavzeti zaposleni. Stopnjo zavzetosti smo 

izračunali tako, da smo za vsako posamezno trditev sešteli vrednosti odgovorov (točke kot na 

lestvici/vrednosti od 1 do 5) in izračunali povprečne vrednosti. V preglednici 5 je glede na 

kategorijo zavzetosti navedeno možno število doseženih točk in pripadajoče povprečne 

vrednosti.  

Preglednica 5: Merilo zavzetosti zaposlenih po Gallupu 

Kategorija Merilo 

Aktivno nezavzeti zaposleni – manj kot 30 točk. Povprečna vrednost pod 2,5. 

Nezavzeti zaposleni – 31 do 44 točk. Povprečna vrednost med 2,5 in 3,7. 

Zavzeti zaposleni – 45 točk in več. Povprečna vrednost nad 3,7. 

Vir: Grahovec 2011, 50. 

Na sliki 6 so navedeni izidi analize o stopnji zavzetosti zaposlenih v izbrani banki. 

Ugotavljamo, da je 28,4 % zavzetih, kar pomeni, da delajo s strastjo, so produktivni, pripadni, 

prijateljski in zaupljivi do sodelavcev. Zavzeti zaposleni kažejo dobro počutje povsod, uživajo 

pri svojem delu, predlagajo spremembe in izboljšave in se uspešno spopadajo s problemi. Ta 

skupina zavzetih zaposlenih ima tudi veliko več pozitivnih čustev, kot so: entuziazem, veselje, 

optimizem, zadovoljstvo in umirjenost (Rayton 2012, 22). Najpomembnejše z vidika bančnega 

poslovanja je, da zavzeti zaposleni prepoznajo in razumejo potrebe komitentov banke. 

Razumevanje potreb strank omogoča zaposlenim uveljavljanje diskrecije na način, da se krepi 

njun odnos z zaupanjem. Avtor navaja, da gresta zavzetost in zadovoljstvo komitentov »iz roke 

v roko«. 
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Larreche (2008, 187) kot pomembno izpostavlja, da se zavzetost zaposlenih odraža tudi na 

zavzetosti in lojalnosti komitentov. Zavzeti komitenti so za banko zelo dragoceni, saj do nje 

čutijo povezanost, željo in potrebo po vključevanju pri razvoju storitev v ponudbi banke. 

Njihova vključitev lahko pomeni dodano vrednost in izziv za banko.  

45,9 % je nezavzetih sodelavcev, ki sodijo med nezainteresirane, brez energije in strasti za delo. 

Zaradi nezadovoljstva naj bi hitro menjavali službo in bili veliko odsotni, kar je lahko veliko 

breme za organizacijo.  

Najbolj skrbi podatek, da je 25,7 % aktivno nezavzetih sodelavcev. Ti so nesrečni pri delu in 

naj bi svoje negativno vedenje in občutke kazali do svojih sodelavcev in tudi navzven do strank 

banke, kar naj bi bilo zaskrbljujoče. 

 

Slika 5: Stopnja zavzetosti zaposlenih (v %) 

Nezavzeti zaposleni zaradi svojega negativnega vedenje vplivajo na ugled banke v javnosti. 

Omajan ugled banke povzroči, da komitenti zapustijo banko in svoje poslovanje nadaljujejo pri 

drugi konkurenčni banki. Aktivno nezavzeti zaposleni predstavljajo za banko tveganje, saj 

vplivajo tudi na zadovoljstvo komitentov. Komitente, ki zapustijo banko, je veliko teže pridobiti 

nazaj, kot pa pridobiti nove. 

Na izboljšanje zavzetosti pomembno vplivajo vodje. Mnoge organizacije se trudijo spremeniti 

dejavnike, ki vplivajo na zavzetost. Gabriel in Bennett (2015, 7) menita, da je zavzetost 

povezana tudi z zadovoljstvom, sodelovanjem in participacijo zaposlenih, kar vse je pomembno 

za dobro delovno okolje. Predlagajo naslednje aktivnosti za izboljšanje zavzetosti: 

 povečati in izboljšati prejem povratnih informacij s strani vodij; 

 pomagati zaposlenim, da se zavedajo pomembnosti svojega dela; 

 dovoliti zaposlenim več samostojnosti in kontrole ob zaključkih njihovega dela; 

 vzpostaviti sistem podpore in spremljanja; 

 razviti tak program, da bodo imeli zaposleni možnost izraziti svoje mnenje; 

 zmanjšati administrativne postopke in 
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 priznavati pobude z nagrajevanjem. 

Izračunali smo tudi skupno povprečje o zavzetosti (preglednica 6), modus, mediano ter 

standardni odklon. Povprečna vrednost zavzetosti je 3,24. 

Preglednica 6: Stopnja zavzetosti (skupno povprečje) 

N 

Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Minimum Maksimum  Veljavni Manjkajoči 

74 23 3,24 3,25 4,25 0,84 1,00 5,00 

4.3.4 Vodenje bančnih poslovalnic 

Vodenje poslovalnic so anketirani ocenjevali z lestvico od 1 do 5. Trditve se nanašajo na 36 

značilnosti transformacijskega vodenja. Z analizo smo ugotavljali, ali so v izbrani banki prisotni 

dejavniki transformacijskega vodenja, ali pa bolj prevladujejo dejavniki, ki so značilni za 

transakcijsko ali pasivno vodenje. Na sliki 6 prikazujemo povprečne vrednosti ocen zaposlenih 

o vodenju poslovalnic. 

 

Slika 6: Povprečne ocene zaposlenih o vodenju poslovalnic 

V nadaljevanju navajamo povprečne ocene o lastnostih vodij, ki se nanašajo na tri dimenzije 

transformacijskega vodenja. Odgovore anketiranih in povprečne vrednosti trditev smo 
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razporedili glede na značilnosti transformacijskega vodenja (karizma in inspiracija, sledi 

intelektualna stimulacija in individualno upoštevanje zaposlenih).  

Transformacijsko vodenje (inspiracija in karizma)  

Anketirani so najvišje ocenili zavzetost vodij pri doseganju ciljev banke (povprečje 3,96 

standardni odklon 0,992), vodja izrazi zadovoljstvo, če so izpolnjena njegova pričakovanja 

(povprečje 3,83, standardni odklon 1,025). Jasno pove, kaj lahko zaposleni pričakuje, če bodo 

cilji doseženi (povprečje 3,86, standardni odklon 0,961) in govori z velikim zanosom o ciljih 

(povprečje 3,82, standardni odklon 1,019), izkazuje in poudarja pomembnost skupnega 

poslanstva (3,69, standardni odklon 0,929), jasno in prepričljivo govori o viziji prihodnosti 

(3,68, standardni odklon 0.901). Vodja izraža zaupanje, da bodo cilji doseženi (povprečje 3,76, 

standardni odklon 0, 853) in o prihodnosti govori z optimizmom (povprečje 3,58, standardni 

odklon 1,084). Vodi s preprosto in razumljivo komunikacijo (povprečje 3,65, standardni odklon 

1,043). Pri vseh navedenih trditvah imata modus in mediana vrednost 4. 

Odgovori kažejo, da se vodje zavedajo svoje vloge pri uresničevanju vizije in strategije banke 

na področju poslovanja s komitenti banke. Če vodja izkazuje veliko zavzetost pri doseganju 

ciljev, lahko sklepamo, da to zavzetost prenaša tudi na svoje zaposlene, ki naj bi načrtovane in 

pričakovane cilje tudi udejanjali v vsakodnevni praksi. Rezultati tudi kažejo, da je vodja pri 

prenosu načrtovanih ciljev med svoje zaposlene uporabil jasno in odkrito komunikacijo in s tem 

poskrbel, da vizija in strategija nista le črka na papirju. Pomembno je, da zaposleni cilje tudi 

razumejo. Prav tako velja, da brez ciljev ni mogoče ugotoviti, kako blizu smo jim. Vodje imajo 

»zmagovalne« ambicije, za katere Martin (2014, 8) navaja, da je brez njih pogubno za vse 

druge, ki delajo v teh organizacijah in da je to v veliki meri povezano z njihovo osebno 

aktivnostjo. Anketirani ocenjujejo, da vodje te sposobnosti imajo in da zaupajo zaposlenim pri 

doseganju ciljev banke. 

Vodja se tudi ne izogiba odločanju (povprečje 3,86, standardni odklon 0,969), upošteva 

moralne in etične posledice posameznih odločitev (povprečje 3,50, standardni odklon 1,048). 

Vrednosti modusa in mediane so 4. Povprečne vrednosti kažejo odločnost vodje pri sprejemanju 

odločitev ob upoštevanju moralnih in etičnih posledic. Pomeni, da imajo sposobnosti presojanja 

in se zavedajo tveganj, ki imajo lahko nezaželene posledice. Za bančno dejavnost je eno od 

pomembnejših tveganj tveganje izgube ugleda, ki lahko slabo vpliva na banko in vzbuja 

nepotrebne dvome pri njenih komitentih.  

Z manjšim odstopanjem je ocenjena skrbnost vodje do zaposlenih, ki je primerljiva s skrbnostjo 

do komitentov banke (povprečna ocena 3,35, standardni odklon 1,172, modus in mediana 4). 

Najnižja ocena se nanaša na trditev, da se vodja za dobro skupine odreče lastnim koristim 

(povprečje 3,14, standardni odklon 1,117, modus in mediana 3), kar razumemo kot slabost 
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vodenja, kar ne ustreza povsem značilnostim transformacijskega vodenja. Dober vodja 

postavlja skupne interese nad lastne interese.  

Transformacijsko vodenje (intelektualna stimulacija) 

V tem sklopu trditev navajamo izide, ki se nanašajo na značilnosti intelektualne stimulacije 

vodje. Vodja uspešno pomaga drugim pri razreševanju problemov (3,57, standardni odklon 

1,032), predlaga nove postopke k razreševanju nalog (3,60, standardni odklon 1,057), verjame 

v sposobnosti zaposlenih, skrbi za njihov razvoj kompetenc, podpira kreativnost in 

samoiniciativnost (3,51, standardni odklon 1,026), poudarja, kako pomembno je imeti dober 

namen (3,61, standardni odklon 1,042), pri sodelavcih spodbuja zavzetost za dobro in 

kakovostno delo (3,60, standardni odklon 1,083), pri razreševanju problemov upošteva različne 

vidike in mnenja (3,47, standardni odklon 1,061) in zaposlene spodbuja k soodločanju – s 

pooblastili opogumlja zaposlene k prevzemanju bolj odgovornih nalog (3,39, standardni odklon 

1,127). Pozornost namenja razreševanju napak in pritožb komitentov (3,69, standardni odklon 

0,944) in pozornost namenja nepravilnostim, napakam, odstopanjem od predpisanih standardov 

(3,44, standardni odklon, 0,977).  

Analiza rezultatov kaže, da imajo vodje poslovalnic potrebne osebnostne lastnosti, ki kažejo, 

da zaposleni dobijo pomoč vodje, ko jo potrebujejo, jih spodbuja k soodločanju, jih opogumlja 

k soodločanju in verjame v njihove sposobnosti. 

Transformacijsko vodenje (individualno upoštevanje) 

Za individualno obravnavo je značilno, da je vodja osredotočen na posameznika, na njegove 

prednosti in sposobnosti za rast in razvoj. Navajamo povprečne vrednosti od 3,34 do 3,85: 

 Me motivira, da se še bolj potrudim (3,34, standardni odklon 1,166). 

 Me pripravi do tega, da presežem samega sebe (3,37, standardni odklon 1,142). 

 Stopnjuje mojo željo po uspehu (3,38, standardni odklon 1,100). 

 Mi pomaga razvijat moje sposobnosti (3,38 standardni odklon 1,152). 

 Me prepriča, da na problem gledam z različnih vidikov (3,42, standardni odklon 1,084). 

 Ravna na način, ki pri meni vzbuja spoštovanje (3,49, standardni odklon 1,259). 

 Mi nudi pomoč in podporo za izkazan trud (3,56, standardni odklon 1,074). 

 Kar obljubi, tudi izpolni, obenem pa išče povratne informacije (3,66, standardni odklon 

1,041). 

 Me opozori na napake, da se doseže zahtevana raven kakovosti opravljenega dela (3,85, 

standardni odklon 0,799). 

Z vidika modusa in mediane (vrednost 3) so najnižje ocenjene naslednje trditve: »Me obravnava 

kot samostojno osebo in ne samo kot člana družine« (3,54, standardni odklon 1,087), »Svoj čas 
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namenja učenju in usmerjanju zaposlenih« (3,33, standardni odklon 1,088) in »Me vidi kot 

posameznika, ki ima lahko drugačne potrebe, zmožnosti in želje kot ostali člani kolektiva« (3,40 

standardni odklon 1,134). Navedene slabosti vodenja kažejo na pomanjkanje čustvene 

spretnosti vodje. Goleman (2001, 151) takšno vodenje imenuje »čustvena slepota«, ker se vodje 

ne posvečajo dovolj posamezniku, njegovim zmožnostim in željam.  

V praksi se dogaja, da vodja ne ravna z vsemi enako, kar pomeni, da ne upoštevajo individualnih 

potreb posameznika. Na vsakega posameznika naj bi gledali kot na razvijajočo se osebo, in če 

vodja obravnava posameznika kot osebnost s svojimi potrebami in zmožnostmi, obstaja velika 

verjetnost, da je zaposleni bolj motiviran in zavzet za delo. V poslovnem svetu naj bi se vse 

bolj poudarjal strateški pomen zaposlenih, kar je tudi značilnost transformacijskega vodenja. 

Vodja naj bi s svojo osredotočenostjo na posameznika znal prepoznati njegove sposobnosti in 

morebitne potrebe po novih znanjih in veščinah. Skupaj lahko ugotovita prednosti, slabosti in 

nove priložnosti za rast in razvoj zaposlenega, kar lahko koristi tako zaposlenemu kot tudi 

banki. Zaposlenim se povečuje občutek pripadnosti, banka pa pridobiva konkurenčno prednost. 

Skok, Bezjak in Malec (2010, 69) izpostavljajo, da je »organizacija le toliko dobra, kolikor so 

dobri njeni zaposleni«. 

Menimo, da zgoraj navedene lastnosti vodij ustrezajo značilnostim transformacijskega vodenja 

o inspiraciji vodenja, intelektualni stimulaciji in individualnem upoštevanju zaposlenih. 

4.4 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju smo preverili zastavljene hipoteze. 

4.4.1 H1: Med transformacijskim vodenjem in zavzetostjo zaposlenih obstaja statistično 

značilna povezanost.  

Hipotezo smo preverili s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. Vse trditve, ki se nanašajo 

na transformacijsko vodenje, smo združili v skupno dimenzijo. Enako smo storili s trditvami, 

ki se nanašajo na zavzetost zaposlenih. Če obstaja med transformacijskim vodenjem in 

zavzetostjo zaposlenih statistično značilna povezanost, hipotezo potrdimo. 

Iz koeficientov korelacije (preglednica 7) je razvidno, da je povezava med zavzetostjo in 

vodenjem statistično značilna. Korelacijski koeficient 0,883 nam pove, kako močno sta 

transformacijsko vodenje in zavzetost povezana (korelacijski koeficient od 0,7 do 0,9 in pomeni 

močno povezanost). Izračun p-vrednosti (ki je pod 0,00) izraža verjetnost, kako zelo smo 

prepričani, da korelacija med spremenljivkama obstaja. Gre za močno povezanost med 

transformacijskim vodenjem in zavzetostjo, zato hipotezo H1 potrdimo. 
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Preglednica 7: Korelacijski koeficient zavzetosti in vodenja 

  Zavzetost Vodenje 

Spearman's rho Zavzetost Koeficient korelacije 1,000 0,883** 

Asimp. p-vrednost (2-stranska)   0,000 

N 68 59 

Vodenje Koeficient korelacije 0,883** 1,000 

Asimp. p-vrednost (2-stranska) 0,000   

N 59 64 

Analiza kaže dejansko povezanost transformacijskega vodenja z zavzetostjo zaposlenih. Vpliv 

transformacijskega vodenja na zavzetost potrjujejo tudi številne raziskave teoretikov in 

praktikov, ki smo jih predhodno navajali. 

4.4.2 H2: Zavzetost zaposlenih se statistično razlikuje glede na starostno skupino 

anketiranih oseb. 

Hipotezo smo preverili s testom ANOVA oz. analizo variance, ki analizira variance skupin. 

Preverili smo, ali se skupine v povprečju med seboj statistično pomembno razlikujejo oziroma 

s testom ANOVA želimo preveriti razlike v povprečjih skupin. Kot skupine tu nastopajo 

starostne skupine zaposlenih.  

Najprej smo s pomočjo Levenovega testa homogenosti opravili F-test, ki je pogoj za izračun p-

vrednosti. Iz preglednice 8 je razvidno, da so p-vrednosti nad 0,05, kar pomeni, da statistične 

razlike ne obstajajo. Zavzetost se statistično ne razlikuje glede na starost zaposlenih, zato 

hipotezo H2 zavrnemo. 

Preglednica 8: Test ANOVA – zavzetost glede na starost zaposlenih 

  

Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

Asimp.  

p-vrednost 

Vedno dobim koristne napotke in usmeritve o 

tem, kaj se od mene pričakuje. 

0,163 1 0,163 0,234 0,630 

Dobim vse potrebno (oprema in material) za 

učinkovitejše doseganje rezultatov. 

1,478 1 1,478 2,005 0,161 

Vodja mi pomaga, da pride do izraza moj talent. 1,032 1 1,032 0,787 0,378 

Vedno sem pohvaljen/a, če delo dobro opravim. 0,640 1 0,640 0,514 0,476 

Razumejo se moje potrebe in imam čustveno 

oporo, ko jo potrebujem. 

1,582 1 1,582 1,345 0,250 

Vodja me spodbuja, da se izobražujem. 0,195 1 0,195 0,163 0,688 

Moje mnenje se upošteva. 0,532 1 0,532 0,431 0,514 

Poslanstvo in zastavljeni cilji mi dajejo 

občutek, da je moje delo pomembno za 

organizacijo. 

0,861 1 0,861 0,652 0,422 
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Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

Asimp.  

p-vrednost 

Jaz in moji sodelavci smo zavezani kakovosti 

dela. 

0,015 1 0,015 0,013 0,911 

V službi imam najboljšega prijatelja. 0,736 1 0,736 0,457 0,501 

V zadnjih šestih mesecih smo se pogovarjali o 

mojem napredku pri delu. 

7,386 1 7,386 3,716 0,058 

V zadnjem letu sem imel priložnost za rast in 

razvoj. 

3,017 1 3,017 1,542 0,218 

Test ANOVA je pokazal, da starejši zaposleni niso nič manj zavzeti kot mlajši sodelavci. 

Starejši sodelavci s svojim znanjem in izkušnjami lahko veliko pripomorejo k bolj zavzeti 

organizacijski klimi. Prav tako s svojim vplivom in izkušnjami pomagajo banki pri iskanju 

novih poti do strank in s tem na izboljšanje poslovnih izidov. 

Manjše odstopanje ugotavljamo le pri trditvi »V zadnjih šestih mesecih smo se pogovarjali o 

mojem napredku pri delu.« (p-vrednost malce nad 0,05), iz česar lahko sklepamo, da starejši 

sodelavci (od 40 do 60 let) niso v zadostni meri deležni ustrezne pozornosti vodje, ko gre za 

spremljanje njihovih dosežkov in napredkov. Vodja naj bi z vsakim zaposlenim opravil 

razgovor o njegovih dosežkih, kar je pomembno za zaposlenega kot tudi za vodjo, ki naj bi z 

razgovorom bolje spoznal zaposlenega, njegove želje in potrebe, zaposleni pa naj bi dobil 

povratno informacijo od svojega nadrejenega. Starejši zavzeti zaposleni kažejo veliko 

predanost in jim razgovor z vodjem daje občutek, da je njihovo delo pomembno (AGE UK,            

b. l.).  

Schuster (2014, 115–116) navaja, da je za zaposlenega dovolj triminutno poslušanje, saj 

pozorno poslušanje bolj motivira zaposlenega, poleg tega ima vsak lahko dobre zamisli, zato 

jih je treba pozorno poslušati.  

4.4.3 H3: Zavzetost zaposlenih se statistično razlikuje glede na delovno mesto anketirane 

osebe. 

Hipotezo smo preverili s testom ANOVA oz. analizo variance. Z analizo smo preverili, ali se 

skupine v povprečju med seboj statistično pomembno razlikujejo. Kot skupine so tu nastopala 

delovna mesta zaposlenih.  

Najprej smo s pomočjo Levenovega testa homogenosti opravili F-test, ki je pogoj za izračun p-

vrednosti. Iz preglednice 9 je razvidno, da so p-vrednosti nad 0,05, kar pomeni, da statistične 

razlike ne obstajajo. Zavzetost se statistično ne razlikuje glede na delovno mesto zaposlenih, 

zato hipotezo H3 zavrnemo. 
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Preglednica 9: Test ANOVA – zavzetost glede na delovno mesto zaposlenih 

 

Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F 

Asimp.  

p-vrednost 

Vedno dobim koristne napotke in usmeritve 

o tem, kaj se od mene pričakuje. 

1,181 4 0,295 0,416 0,796 

Dobim vse potrebno (oprema in material) za 

učinkovitejše doseganje rezultatov. 

5,409 4 1,352 1,898 0,121 

Vodja mi pomaga, da pride do izraza moj 

talent. 

4,250 4 1,062 0,803 0,527 

Vedno sem pohvaljen/a, če delo dobro 

opravim. 

2,576 4 0,644 0,507 0,731 

Razumejo se moje potrebe in imam čustveno 

oporo, ko jo potrebujem. 

1,224 4 0,306 0,248 0,910 

Vodja me spodbuja, da se izobražujem. 0,648 4 0,162 0,130 0,971 

Moje mnenje se upošteva. 2,051 4 0,513 0,405 0,805 

Poslanstvo in zastavljeni cilji mi dajejo 

občutek, da je moje delo pomembno za 

organizacijo. 

5,797 4 1,449 1,109 0,359 

Jaz in moji sodelavci smo zavezani 

kakovosti dela. 

8,461 4 2,115 1,919 0,117 

V službi imam najboljšega prijatelja. 9,113 4 2,278 1,465 0,223 

V zadnjih šestih mesecih smo se pogovarjali 

o mojem napredku pri delu. 

5,079 4 1,270 0,602 0,662 

V zadnjem letu sem imel priložnost za rast 

in razvoj. 

4,059 4 1,015 0,501 0,735 

Analiza kaže, da zavzetost in delovno mesto nista povezana. Pomeni, da so blagajniki, 

komercialisti ali osebni svetovalci lahko enako zavzeti ali nezavzeti. Delovna mesta v banki so 

tista, preko katerih se odraža uspešnost posameznika – vsak ima svojo vlogo in položaj v banki. 

Vsako delovno mesto je definirano z nalogami in aktivnostmi, ki naj bi jih zaposleni opravljali. 

Z delovnim mestom je povezana tudi plača zaposlenega. 

4.5 Povzetek ugotovitev empiričnega dela 

Z raziskavo o zavzetosti zaposlenih (v povprečju) smo ugotovili dobro in kakovostno 

sodelovanje med vodjem in zaposlenimi, ki se kaže v informiranosti zaposlenih o tem, kaj se 

od njih pričakuje, v dolgoročnih smotrih in ciljih banke ter osebnih ciljih zaposlenega. 

Zaposleni zato razumejo in vedo, da je treba načrtovane smotre in cilje banke udejanjati tudi 

pri vsakodnevnem poslovanju. Zaposleni kot dobro ocenjujejo tudi vso potrebno opremo in 

materiale za nemoteno poslovanje ter spodbude vodij za nenehno izobraževanje in 

usposabljanje.  
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Najnižje (pod povprečno oceno 3) so zaposleni ocenili trditev »V službi imam najboljšega 

prijatelja.«, kar razumemo, da v poslovalnicah primanjkujejo prijateljski odnosi, ki naj bi bili 

gradniki zaupanja med sodelavci. Za vzpostavljanje prijateljskih in na zaupanju osnovanih 

odnosov je odgovoren vodja, saj naj bi ta spodbujal zaposlene, da se med seboj povezujejo in 

spodbujajo. Nižje od povprečja so zaposleni ocenili tudi možnosti za rast in razvoj, opravljanje 

razgovorov o njihovih dosežkih in napredkih pri delu. Ena od pomembnejših nalog vodij je 

izmenjava stališč, razmišljanj in priložnosti z zaposlenimi, saj se z odkritim pogovorom 

prepoznajo potrebe, znanja in veščine ter morebitne ambicije zaposlenega. Slabše je ocenjena 

tudi vloga vodij, ki naj bi prepoznali potrebo po dodatnem izobraževanju in usposabljanju 

zaposlenega.  

Izmerili smo tudi stopnjo zavzetosti zaposlenih v izbrani banki. Ugotavljamo, da je 28,4 % 

zaposlenih zavzetih, kar pomeni, da delajo s strastjo in energijo, so produktivni, pripadni, 

prijateljski in zaupljivi do sodelavcev. Ti zaposleni se dobro počutijo in tudi navzven kažejo, 

da uživajo pri svojem delu, so polni pozitivnih misli in čustev – iz njih veje optimizem in veselje 

do dela, ki ga opravljajo. Zavzeti zaposleni prepoznajo in razumejo tudi potrebe komitentov, s 

tem pa se krepi tudi njihova lojalnost in zaupanje. Tako kot zavzeti zaposleni so tudi zavzeti 

komitenti za banko zelo dragoceni. Zavzeti komitenti čutijo povezanost, željo in potrebo po 

vključevanju pri razvoju storitev v ponudbi banke in iz tega vidika predstavljajo izziv za banko. 

45,9 % je nezavzetih sodelavcev, ki naj bi sodili med nezainteresirane, brez energije in strasti 

za delo. Zaradi nezadovoljstva naj bi hitro menjavali službo, veliko naj bi bili odsotni, kar je 

breme za organizacijo. Najbolj pa vzbuja skrb informacija, da je 25,7 % aktivno nezavzetih 

sodelavcev. Ti naj bi bili nesrečni pri delu in naj bi svoje negativno vedenje in občutke kazali 

tudi do svojih sodelavcev in navzven, do komitentov banke. Nezavzeti zaposleni naj bi zaradi 

svojega negativnega vedenje vplivali na zadovoljstvo komitentov in na ugled banke v javnosti. 

Aktivno nezavzeti zaposleni naj bi predstavljali za banko tveganje, da komitenti zamenjajo 

banko in svoje poslovanje nadaljujejo pri drugi konkurenčni banki. 

Z raziskavo vodenja poslovalnic smo ugotovili, da v poslovalnicah prevladuje transformacijsko 

vodenje oziroma vodenje z inspiracijo oz. karizmo. Vodje poslovalnic naj bi se zavedali svoje 

vloge pri uresničevanju vizije in strategije banke in naj bi bili nadpovprečno zavzeti pri 

doseganju smotrov in ciljev banke. Svoje zadovoljstvo naj bi tudi prenašali med zaposlene. 

Zaposlenim naj bi govorili z jasno in s prepričljivo komunikacijo ter z velikim zanosom in 

optimizmom o pomembnosti skupnega poslanstva ter vizije. Vodje naj se ne bi izogibali 

odločanju in upoštevajo moralne in etične posledice posameznih odločitev. Kažejo odločenosti 

pri sprejemanju odločitev, kar pomeni, da naj bi imeli sposobnosti presojanja, kar je povezano 

tudi z bančnimi tveganji.  

Z manjšim odstopanjem je ocenjena skrbnost vodje do zaposlenih, ki naj bi bila primerljiva s 

skrbnostjo do komitentov banke. Skrbi tudi ugotovitev, da naj bi se vodja za dobro skupine ne 

odrekel lastnim koristim. Dober vodja naj bi postavljal skupne interese nad lastne interese, kar 
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razumemo kot slabost pri vodenju in zato ne ustreza povsem značilnostim transformacijskega 

vodenja.  

Z raziskavo o značilnostih intelektualnih stimulacij vodje smo ugotovili, da je vodja v povprečju 

uspešen pri nudenju pomoči in razreševanju problemov, spodbujanju zavzetosti, opogumljanju 

k soodločanju in verjame v sposobnosti zaposlenih. Veliko pozornosti naj bi namenjal 

nepravilnostim in odstopanju od navodil. 

Z raziskavo individualnega upoštevanja zaposlenih smo ugotovili dokaj povprečne vrednosti, 

saj naj bi bili zaposleni v poslovnem svetu strateško pomembni za banko. Gre za sposobnosti 

vodje, da zaposlene motivira, da se še bolj potrudijo ali presežejo samega sebe. Zaposlenim naj 

bi pomagal razvijati njihove sposobnosti, jim nuditi pomoč, išče povratne informacije in vedno 

izpolni tisto, kar obljubi. Vodja naj bi s svojo osredotočenostjo na posameznika znal prepoznati 

njegove sposobnosti in morebitne potrebe po novih znanjih in veščinah ter samo skupaj lahko 

ugotovita prednosti, slabosti in nove priložnosti za rast in razvoj zaposlenega.  

Ugotavljamo, da navedene lastnosti vodij ustrezajo značilnostim transformacijskega vodenja o 

inspiraciji in karizmatičnem vodenju, intelektualni stimulaciji in individualnem upoštevanju 

zaposlenih. 

Preverjanje hipotez  

H1: Med transformacijskim vodenjem in zavzetostjo zaposlenih obstaja statistično značilna 

povezanost. 

Hipotezo smo potrdili, saj analiza kaže močno povezanost transformacijskega vodenja z 

zavzetostjo zaposlenih. 

H2: Zavzetost zaposlenih se statistično razlikuje glede na starostno skupino anketiranih oseb. 

Hipotezo smo zavrnili. Starost anketiranih ni povezana z zavzetostjo oziroma sta enaki. Starejši 

zaposleni so enako zavzeti kot mlajši zaposleni. Manjše odstopanje smo ugotovili v trditvi, da 

starejši zaposleni niso v zadostni meri deležni pozornosti s strani vodje, ko gre za spremljanje 

njihovih dosežkov in napredkov. 

H3: Zavzetost zaposlenih se statistično razlikuje glede na delovno mesto anketirane osebe. 

Hipotezo smo zavrnili. Zavzetost in delovno mesto nista povezana oziroma sta enaka. 
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5 SKLEP 

Magistrska naloga vsebuje teoretični in empirični raziskovalni del. V zaključnem poglavju 

povzemamo bistvene teoretične ugotovitve s področja managementa, vodenja in stilov vodenja, 

kompetenc in zavzetosti zaposlenih. V nadaljevanju povzemamo tudi bistvene empirične 

ugotovitve, ki so bile osnova za preverjane hipotez. S pomočjo teoretičnih in empiričnih 

ugotovitev smo podali prispevek raziskave k managerski znanosti in stroki in zasnovali 

predloge za izboljšanje ter formirali predloge za nadaljnje raziskovanje. 

5.1 Povzetek ugotovitev iz celotne raziskave 

Teoretični del naloge 

V teoretičnem delu smo na osnovi ugotovitev iz izbranih raziskav praktikov in teoretikov 

ugotovili, da obstajajo številne teorije o managementu, vodenju, stilih vodenja in zavzetosti 

zaposlenih. Gre za kompleksno in spremembam izpostavljeno področje, ki si ga praktiki in 

teoretiki različno razlagajo in je zato nastalo tudi veliko teorij o managementu, vodenju in stilih 

vodenja. Sodobne študije o managementu naj bi postavljale človeka v središče pozornosti, ki 

naj organizacijo popeljejo do skupnih smotrov in ciljev. Poleg planiranja, organiziranja, 

vodenja in kontroliranja je urejanje zadev ter odločanje managerjev ena od njihovih 

pomembnejših nalog, saj naj bi urejanje zadev in odločanje združevalo vse, kar vodi do uspeha. 

Eden od sodobnejših stilov vodenja naj bi bil transformacijski stil vodenja, ki naj bi v zaposlenih 

sprožal zavzetost, entuziazem, optimizem in energijo. Transformacijsko vodenje naj bi 

predstavljalo najvišjo raven povezanosti med vodjem in zaposlenimi, saj naj bi zaposlenim 

omogočalo vključevanje v proces urejanja zadev in odločanja, pri tem pa naj bi pridobivali 

samozavest, odgovornost in zaupanje v svoje vodje. Transformacijski vodja naj bi vplival na 

zaposlene tako, da ti vso energijo usmerijo v delo, jih spodbujal in motiviral. Nekaterim 

teoretikom in praktikom so bližji stili vodenja, ki naj bi se uporabljali v različnih okoliščinah 

in situacijah, kot so npr. situacijski stil, vodenje s služenjem, vodenje z opolnomočenjem ali s 

participacijo. Nekateri drugi izpostavljajo potrebne kompetence za vodenje. Vsem teorijam pa 

naj bi bilo skupno to, da vsi dejavniki vodenja vplivajo na uspešnost organizacije. 

V zadnjem desetletju so številni raziskovalci, praktiki in teoretiki ugotovili, da naj bi se v 

organizacijah s pomočjo zavzetih zaposlenih hitreje razvijali. S konceptom zavzetosti naj bi 

postavili nove temelje vodenju, poleg tega pa je raziskava Gallupa pokazala, da je na svetu v 

povprečju 13 % ljudi zares zavzetih. Ugotovljena stopnja zavzetosti naj bi bila eden izmed 

dokazov, da tradicionalni modeli vodenja ne ustrezajo več. 

S pomočjo analize šestih dosedanjih raziskav s področja vodenja, stilov vodenja in zavzetosti 

zaposlenih smo ugotovili, da imajo managerji vedno večjo vlogo in odgovornost pri doseganju 
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smotrov in ciljev v organizaciji. Managerji, ki ne ustvarjajo delovnega okolja, s katerim 

spodbujajo zavzetost, naj ne bi imeli pogojev za dolgoročno uspešnost organizacije. V 

Gallupovi raziskavi o zavzetosti v Sloveniji je bilo ugotovljeno, da je povprečno 15 % zavzetih, 

70 % nezavzetih (ne delajo škode) in 15 % aktivno nezavzetih. Naslednja raziskava je pokazala 

pomembnost zavzetosti v bolnišnični dejavnosti, saj ta zmanjšuje smrtnost in absentizem 

zaposlenih. Visoko zavzeti ne trpijo za stresom, ne občutijo pritiskov in naloge opravijo z 

navdihom in optimizmom. Naslednja raziskava je pokazala močno povezanost med motivacijo 

in zavzetostjo. Največji vpliv na zavzetost naj bi imeli managerji. Najvišja zavzetost je bila 

ugotovljena pri mladih, najnižja pa pri zaposlenih s stažem nad 20 let. Pozornost naj bi usmerili 

na nezavzete zaposlene, ki naj bi bili nezadovoljni in nasprotujejo vsem in podcenjujejo delo 

drugih. Naredili naj bi samo tisto, kar morajo. 

Empirični del naloge 

V empiričnem delu smo opravili raziskavo o vplivu transformacijskega vodenja na zavzetost 

zaposlenih. Iz izidov raziskave smo ugotovili, da obstaja dobro in kakovostno sodelovanje med 

vodjem in zaposlenimi, ki se kaže v informiranosti zaposlenih o smotrih in ciljih banke in 

osebnih ciljih zaposlenega. Zaposleni zato razumejo in vedo, da je treba načrtovane smotre in 

cilje banke udejanjati tudi pri vsakodnevnem poslovanju. Zaposleni kot dobro ocenjujejo tudi 

vso potrebno opremo in materiale za nemoteno poslovanje ter spodbude vodij za nenehno 

izobraževanje in usposabljanje.  

Podpovprečno so zaposleni ocenili spodbujanje prijateljskih odnosov s strani vodje, kar 

razumemo, da naj bi v poslovalnicah bolj prevladovali »tekmovalni« kot pa prijateljski odnosi, 

saj naj bi bil vsak zaposleni izpostavljen tako trženjskim kot vodstvenim pritiskom za doseganje 

osebnih načrtov dela. Za vzpostavljanje prijateljskih in na zaupanju osnovanih odnosov naj bi 

bil pristojen ter odgovoren vodja. Nižje od povprečja so zaposleni ocenili tudi možnosti za rast 

in razvoj, opravljanje razgovorov o dosežkih in napredkih pri delu zaposlenega. Vodje naj bi 

ustvarjali takšno delovno vzdušje, ki spodbuja izmenjavo stališč, razmišljanj in iskanje 

priložnosti. Z odkritim pogovorom naj bi se poglabljalo medsebojno zaupanje, prepoznavajo se 

prednosti posameznika in morebitne ambicije.  

Izmerili smo tudi stopnjo zavzetosti zaposlenih v izbrani banki. Ugotavljamo, da je 28,4 % 

zaposlenih zavzetih, kar pomeni, da naj bi delali s strastjo in energijo, so produktivni, pripadni 

in zaupljivi do sodelavcev. Ti zaposleni se dobro počutijo povsod in kažejo, da zares uživajo 

pri poslovanju s strankami, so polni pozitivnih misli in čustev – iz njih veje optimizem in veselje 

do dela, ki ga opravljajo. Sposobnost zavzetih zaposlenih je tudi, da to vrlino kažejo tudi do 

komitentov banke in da prepoznajo in razumejo potrebe svojih komitentov. Zaradi omenjenih 

lastnosti zaposlenih naj bi se krepila tudi lojalnost in zaupanje komitentov banke. Tako kot 

zavzeti zaposleni so tudi zavzeti komitenti za banko zelo dragoceni. Zavzeti komitenti naj bi 

čutili povezanost, željo in potrebo po vključevanju pri razvoju storitev v ponudbi banke in s 
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tega vidika naj bi predstavljali izziv za izbrano banko. 

Ugotovili smo, da je 45,9 % nezavzetih sodelavcev, ki sodijo med nezainteresirane, brez 

energije in strasti za delo, vendar pa banki ne delajo škode. Zaradi nezadovoljstva naj bi hitro 

menjavali službo, veliko naj bi bili odsotni, kar je breme za banko.  

V izbrani banki je 25,7 % aktivno nezavzetih sodelavcev. Ti naj bi bili nesrečni pri delu in naj 

bi svoje negativno vedenje in občutke kazali tudi do svojih sodelavcev in tudi navzven do strank 

banke. Nezavzeti zaposleni naj bi zaradi svojega negativnega vedenja nižali ugled banke in 

povečevali nezadovoljstvo komitentov. Aktivno nezavzeti zaposleni naj bi predstavljali za 

banko tveganje, da komitenti zapustijo banko in svoje poslovanje nadaljujejo pri drugi 

konkurenčni banki. 

Z raziskavo vodenja poslovalnic smo ugotovili, da kljub manjšim odstopanjem prevladuje 

transformacijsko vodenje. Vodje poslovalnic naj bi se zavedali svoje vloge pri uresničevanju 

vizije in strategije banke in naj bi bili nadpovprečno zavzeti pri doseganju smotrov in ciljev 

banke. Z zaposlenimi naj bi govorili z jasno in s prepričljivo komunikacijo ter z velikim 

zanosom in optimizmom o pomembnosti skupnega poslanstva in vizije. Vodje naj se ne bi 

izogibali odločanju ob upoštevanju moralnih in etičnih posledic odločitev. Kažejo odločenost 

pri sprejemanju odločitev, kar pomeni, da imajo sposobnosti presojanja. Vse navedene lastnosti 

vodij naj bi ustrezale značilnostim transformacijskega vodenja o karizmi in inspiraciji. 

Manjše odstopanje smo ugotovili glede skrbnosti vodij do zaposlenih, saj naj bi bila ta 

primerljiva s skrbnostjo do komitentov banke. Skrbi tudi ugotovitev, da naj bi se vodja za dobro 

skupine ne odrekel lastnim koristim. Dober vodja naj bi postavljal skupne interese nad lastne 

interese, kar razumemo kot slabost pri vodenju. Omenjene lastnosti vodij naj bi bile bolj 

značilne za transakcijsko vodenje kot pa za transformacijsko.  

Z raziskavo intelektualnih stimulacij vodje smo ugotovili, da naj bi bili vodje v povprečju 

uspešni pri nudenju pomoči in razreševanju problemov, spodbujanju zavzetosti, opogumljanju 

k soodločanju in naj bi verjeli v sposobnosti zaposlenih. Veliko pozornosti naj bi namenjali 

nepravilnostim in odstopanju od navodil. 

Z raziskavo individualnega upoštevanja zaposlenih smo ugotovili povprečne vrednosti, 

pričakovali pa bi višje ocene, glede na to, da naj bi bili zaposleni strateško pomembni za banko. 

Vodja naj bi z osebnim razgovorom z zaposlenim ugotovil, kaj ga motivira, da se ta še bolj 

potrudi ali preseže samega sebe. Zaposlenim naj bi pomagal razvijati njihove sposobnosti, jim 

nudil pomoč ter od zaposlenih iskal povratne informacije. Vodja in zaposleni naj bi skupaj 

ugotovila, kje so njegove prednosti, sposobnosti, slabosti ali nove priložnosti za rast in razvoj 

zaposlenega. Zaposleni naj bi cenili vrlino vodje, da tisto, kar reče, tudi naredi. 

Ocenjujemo, da v poslovalnicah izbrane banke, kljub manjšim odstopanjem, prevladuje 
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transformacijsko vodenje kot eden najbolj zaželenih stilov vodenja. 

Preverjanje hipotez  

H1 – Med transformacijskim vodenjem in zavzetostjo zaposlenih obstaja statistično značilna 

povezanost. 

Hipotezo smo potrdili, saj analiza kaže močno povezanost transformacijskega vodenja z 

zavzetostjo zaposlenih. 

H2 – Zavzetost zaposlenih se statistično razlikuje glede na starostno skupino anketiranih oseb. 

Hipotezo smo zavrnili. Starost anketiranih nima nobene povezave z zavzetostjo oziroma sta 

enaki. Starejši zaposleni so enako zavzeti kot mlajši zaposleni.  

H3 – Zavzetost zaposlenih se statistično razlikuje glede na delovno mesto anketirane osebe. 

Hipotezo smo zavrnili. Zavzetost in delovno mesto nista povezana oziroma sta enaka. Delovna 

mesta v banki niso tista, ki bi odražala zavzetost zaposlenega. 

Na podlagi preverjenih hipotez smo ugotovili, da imajo vodje poslovalnic v izbrani banki 

potrebne lastnosti, ki so značilne za transformacijsko vodenje. Prav tako so zavzeti starejši 

zaposleni koristni za banko, saj s svojim vedenjem in delovanjem pomembno vplivajo na 

krepitev zavzetosti med zaposlenimi ter na izboljšanje prijateljskih vezi med sodelavci. So 

lojalni do banke in do komitentov banke, kar naj bi komitenti tudi opazili. S takšnim odnosom 

je mogoče pričakovati tudi večanje ugleda banke v javnosti. Prav tako se zavzetost ne razlikuje 

glede na delovno mesto zaposlenega. Pomeni, da so npr. blagajniki ali komercialisti enako 

zavzeti oziroma med njimi ne obstajajo razlike. 

5.2 Prispevek k znanosti in stroki 

Prispevek k managerski znanosti in stroki predstavlja strnjen in pregleden nabor strokovne 

literature s področja managementa, vodenja, stilov vodenja, kompetenc in zavzetosti 

zaposlenih. Analizirali in povzeli smo ugotovitve iz izbrane domače in tuje strokovne literature 

navedenih področij. Prav tako predstavlja prispevek k managerski znanosti in stroki povzetek 

ugotovitev iz dosedanjih raziskav o zavzetosti zaposlenih, ki podajajo pomembne usmeritve pri 

nadaljnjih raziskavah. Po naši vednosti smo Gallupov vprašalnik/trditve kot prvi uporabili v 

bančni dejavnosti. Ugotovitve iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave naj bi služile tudi 

kot podlaga za morebitne primerjave med domačimi in tujimi bankami. 

Prispevek k managerski znanosti in stroki predstavljajo tudi ugotovitve iz empiričnega dela 

raziskave in so potencialna osnova za nadaljnje raziskovanje transformacijskega vodenja in 
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zavzetosti zaposlenih. Uporabljena kombinacija Bassovega MLQ in Gallupovega Q12 

vprašalnika predstavljata pomembno izhodišče za morebitne nadaljnje raziskave o 

transformacijskem vodenju in njegovem vplivu na zavzetost zaposlenih. Prispevek k 

managerski znanosti in stroki predstavljajo naše izvirne ugotovitve o tem, da vodenje v izbrani 

banki ustreza značilnostim transformacijskega vodenja in je v močni povezavi z zavzetostjo 

zaposlenih. Prispevali smo tudi dodatne ugotovitve o tem, da zavzetost zaposlenih ni povezana 

s starostjo ali z delovnim mestom. Kot zadnji pomemben prispevek ocenjujemo ugotovitev o 

prisotnosti nizke stopnje zavzetih in visoko stopnjo aktivno nezavzetih zaposlenih v izbrani 

banki.  

Prispevek k managerski znanosti in stroki, tako iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave, 

ima tudi uporabno vrednost na področju vodenja in zavzetosti za izbrano banko. Na podlagi 

predhodnih spoznanj smo zasnovali predloge za izboljšanje stanja na področju vodenja in 

zavzetosti zaposlenih v izbrani banki, ki jih podrobneje opisujemo v naslednjem poglavju.  

5.3 Predlogi za izboljšanje stanja na področju vodenja in zavzetosti 

Tako kot vsi poslovno-organizacijski sistemi je tudi bančni sestavljen iz ljudi oziroma 

zaposlenih sodelavcev. Menimo, da se banka lahko razvija samo s pomočjo zavzetih 

zaposlenih, ki lahko to vrlino izkoristijo pri poslovanju s komitenti in od katerih je odvisna 

uspešnost banke. Zavzetost vodij in zaposlenih naj bi predstavljala glavni vir ustvarjalnosti in 

dolgoročnega uspeha banke, pri čemer naj bi imeli najpomembnejšo vlogo vodje poslovalnic. 

Iz izidov raziskave je razvidno, da naj bi vodje poslovalnic kazali veliko zavzetost in 

entuziazem, ki pa naj te vrline ne bi znali ali zmogli prenašati med svoje podrejene, da bi ti 

delali bolj zavzeto. Menimo, da je treba vodje poslovalnic izobraziti in usposobiti o tem, kako 

ustvarjati takšno organizacijsko vzdušje, v katerem bodo spodbujali zavzetost ter gradili 

prijateljske odnose med zaposlenimi. Če vodja poslovalnice teh vrednot, znanj in veščin nima, 

so vsi drugi napori manj učinkoviti.  

Kot pomembno je treba poudariti tudi zavedanje, da so poleg zaposlenih tudi vodje izpostavljeni 

nenehnim pritiskom z vseh smeri organiziranosti in naj bi jih s svojim vodenjem znali prilagajati 

vsakemu posamezniku v bančni poslovalnici izbrane banke. Menimo, da v tem pogledu obstaja 

vrzel v vrednotah, znanju in veščinah vodij, zato naj bi v izbrani banki več pozornosti namenili 

njihovemu izobraževanju in usposabljanju s področja transformacijskega vodenja, pomenu 

čustev pri vodenju ter razvijanju vodstvenih kompetenc. S pridobljenimi vrednotami, znanjem 

in veščinami s področja transformacijskega vodenja naj bi se samodejno ustvarjali tudi pogoji 

za vzpostavitev in krepitev prijateljstva med vsemi zaposlenimi in vodja v takšnem 

organizacijskem vzdušju naj ne bi postavljal lastnih interesov pred interesi svojih zaposlenih.  

Večjo pomembnost naj bi vodje v bančnih poslovalnicah namenjali osebnim razgovorom z 

zaposlenimi sodelavci na način, da to postane del rednih aktivnosti v izbrani banki. Osebni 
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razgovori naj bi bili koristni tako za vodjo poslovalnice kot zaposlenega sodelavca, saj naj bi 

vodja bančne poslovalnice na ta način pridobival povratne informacije o njegovih željah in 

pričakovanjih ter potrebnih sposobnostih. 

5.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Predlogi za nadaljnje raziskovanje na področju vodenja in zavzetosti v izbrani banki pa tudi 

širše so možni tako z vidika vsebinskih kot tudi metodoloških usmeritev.  

Najprej menimo, da bi bilo primerno in koristno za banko, da se raziskava izvede tudi med 

komitenti banke, saj velja, da bodo komitenti, ki imajo radi banko in ji zaupajo, to zaupanje 

delili tudi s svojimi znanci in prijatelji.  

Za koristno ocenjujemo tudi, da se opravi nadaljnja raziskava o zavzetosti strank po Gallupovi 

metodi CES (Customer Engagement Scale), po kateri naj bi zavzetost komitentov prispevala 

banki 37 % poslovnega izida (Fleming in Asplund 2007, 26). CES-metoda temelji na treh 

trditvah komitentov, in sicer:  

 organizacija mi vedno nudi tisto, kar obljubi;  

 sem ponosen, da sem njihov komitent in  

 organizacija je odlična za ljudi, kot sem jaz.  

Naslednja metoda, po kateri bi bilo možno »izmeriti« zavzetost zaposlenih, je ISA-metoda 

(angl. Intellektual, Social, Affective Engagement Scale). Omenjena metoda vsebuje tri glavne 

dimenzije zavzetosti, ki se nanašajo na intelektualno, socialno in učinkovito zavzetost (Soane 

idr. 2015, 5).  

Za ugotavljanje zavzetosti je mogoče uporabiti tudi orodje SDT (Self-determination theory), ki 

se nanaša na področje samoocenjevanja kompetenc, avtonomije in povezanosti, ki vključuje 

tudi stanje zavzetosti in motivacije (Dulagil 2012, 5). 

Raziskovanje bi bilo mogoče razširiti tudi s pomočjo Schaufelijeve (2011, 25) metode UWES 

(Utrecht Work Engagement Scala), po kateri se meri zavzetost zaposlenih z vidika 

osredotočenosti, občutka pomembnosti (predanost) in energičnosti zaposlenega.  

Kot pomembno priložnost za pridobivanje novih znanj v bančni dejavnosti nadalje ocenjujemo, 

da naj bi se opravilo raziskovanje vodenja in zavzetosti zaposlenih sodelavcev tudi v drugih 

bankah na območju Republike Slovenije ali širše.  
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Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK 

Spoštovani sodelavci in sodelavke! 

Pred vami je vprašalnik, ki je pripravljen za raziskavo magistrskega študija na Univerzi na 

Primorskem Fakulteti za management. Z anketo želim pridobiti vaše mnenje o vplivu 

transformacijskega vodenja na zavzetost zaposlenih.  

Prosim vas, da izpolnite vprašalnik, saj vam bo izpolnjevanje vzelo le nekaj minut vašega časa. 

Zagotavljam vam, da je vprašalnik anonimen in pripravljen v obliki, ki onemogoča prepoznavo 

anketirane osebe. Izidi raziskave bodo uporabljeni izključno za magistrsko nalogo. 

V upanju, da boste anketo izpolnili v najkrajšem času, vas lepo pozdravljam in se vam 

zahvaljujem za sodelovanje. 

 

1. SPLOŠNI PODATKI 

 

Želimo izvedeti nekaj splošnih podatkov. Prosimo vas, da nanje odgovorite tako, da 

obkrožite črko ob odgovoru ali na mesto, kjer je črta, vpišete vaš odgovor. 

 

1. Spol:        a)  Moški.      b)  Ženska. 

 

2. Starost: ________let. 

 

3. Izobrazba: 

a) Srednješolska.  

b) Višješolska strokovna izobrazba.  

c) Visokošolska izobrazba. 

d)  Magisterij, doktorat znanosti. 

 

4. Delovna doba v letih: _________ 

 

5. Na katerem delovnem mestu/poslih trenutno delate? 

a) Zaledni/pomožni posli. 

b) Blagajnik. 

c) Komercialist. 

d) Finančni svetovalec. 

e) Drugo_____________. 
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2. ZAVZETOST 

 

Prosimo vas, da na lestvici od 1 do 5 izrazite svoje mnenje o tem, v kolikšni meri po vašem prepričanju 

veljajo za vas naslednje trditve o zavzetosti. Odgovorite tako, da obkrožite/poudarite številko ob 

odgovoru, ki je po vaši oceni najbolj ustrezna. 

 

1 2 3 4 5 

Nikakor se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Niti se ne strinjam/niti se 

strinjam. 

Se strinjam. Popolnoma se 

strinjam. 

 

1. Vedno dobim koristne napotke in usmeritve o tem, kaj se 

od mene pričakuje. 
1         2         3         4         5 

2. Dobim vse potrebno (oprema in material) za učinkovitejše 

doseganje rezultatov. 
1         2         3         4         5 

3. Vodja mi pomaga, da pride do izraza moj talent. 1         2         3         4         5 

4. Vedno sem pohvaljen/a, če delo dobro opravim. 1         2         3         4         5 

5. Razumejo se moje potrebe in imam čustveno oporo, ko jo 

potrebujem. 
1         2         3         4         5 

6. Vodja me spodbuja, da se izobražujem. 1         2         3         4         5 

7. Moje mnenje se upošteva. 1         2         3         4         5 

8. Poslanstvo in zastavljeni cilji mi dajejo občutek, da je moje 

delo pomembno za organizacijo. 
1         2         3         4         5 

9. Moji sodelavci in jaz smo zavezani kakovosti dela. 1         2         3         4         5 

10. V službi imam najboljšega prijatelja.  1         2         3         4         5 

11. V zadnjih šestih mesecih smo se pogovarjali o mojem 

napredku pri delu. 
1         2         3         4         5 

12. V zadnjem letu sem imel priložnost za rast in razvoj. 1         2         3         4         5 

 

3. VODENJE 

 

Prosimo vas, da na lestvici od 1 do 5 izrazite svoje mnenje o tem, v kolikšni meri po vašem prepričanju 

veljajo za vas naslednje trditve. Ocenjujete izključno svoje nadrejene in ne vodenje celotne organizacije. 

Odgovorite tako, da obkrožite/poudarite številko ob odgovoru, ki je po vaši oceni najbolj ustrezna. 

 

1 2 3 4 5 

Nikakor se ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

Niti se ne strinjam/niti 

se strinjam. 

Se strinjam. Popolnoma se 

strinjam. 
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Moj vodja ...  

 

13. Mi nudi pomoč in podporo za izkazan trud.  1         2         3         4         5 

14. Preuči kritične predpostavke, da preveri njihovo 

ustreznost. 
1         2         3         4         5 

15. Pozornost posveča nepravilnostim, napakam in 

odstopanjem od predpisanih standardov. 
1         2         3         4         5 

16. Govori o svojih najpomembnejših vrednotah in 

prepričanjih. 
1         2         3         4         5 

17. Pri razreševanju problemov upošteva različne vidike in 

mnenja. 
1         2         3         4         5 

18. O prihodnosti govori z optimizmom. 1         2         3         4         5 

19. Pri sodelavcih spodbuja zavzetost za dobro in kakovostno 

delo. 
1         2         3         4         5 

20. Zaposlene spodbuja k soodločanju – s pooblastili 

opogumlja zaposlene k prevzemanju odgovornejših nalog. 
1         2         3         4         5 

21. O ciljih, ki jih je treba doseči, govori z velikim zanosom. 1         2         3         4         5 

22. Poudarja, kako pomembno je imeti dober namen. 1         2         3         4         5 

23. Svoj čas posveča učenju in usmerjanju zaposlenih. 1         2         3         4         5 

24. Jasno pove, kaj lahko zaposleni pričakuje, če bodo cilji 

doseženi. 
1         2         3         4         5 

25. Se za dobro skupine odreče lastnim koristim. 1         2         3         4         5 

26. Me obravnava kot samostojno osebo in ne samo kot člana 

skupine. 
1         2         3         4         5 

27. Ravna na način,  ki pri meni zbuja spoštovanje. 1         2         3         4         5 

28. Z vso pozornostjo se posveča razreševanju napak in 

pritožb komitentov. 
1         2         3         4         5 

29. Upošteva moralne in etične posledice posameznih 

odločitev. 
1         2         3         4         5 

30. Izkazuje veliko zavzetost pri doseganju zastavljenih ciljev 

banke.  
1         2         3         4         5 

31. Verjame v sposobnosti zaposlenih, skrbi za njihov razvoj 

in kompetenc, podpira kreativnost in samoiniciativnost. 
1         2         3         4         5 

32. Jasno in prepričljivo govori o viziji prihodnosti. 1         2         3         4         5 

33. Me opozori na napake, da dosežem zahtevano raven 

kakovosti opravljenega dela. 
1         2         3         4         5 

34. Me vidi kot posameznika, ki ima lahko drugačne potrebe, 

zmožnosti in želje kot ostali člani kolektiva. 
1         2         3         4         5 

35. Me prepriča, da na probleme gledam z različnih zornih 

kotov. 
1         2         3         4         5 

36. Mi pomaga razvijati moje sposobnosti. 1         2         3         4         5 

37. Predlaga nove postopke k razreševanju nalog.  1         2         3         4         5 
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38. Izkazuje in poudarja pomembnost skupnega poslanstva. 1         2         3         4         5 

39. Izrazi zadovoljstvo, ko izpolnim njegova pričakovanja. 1         2         3         4         5 

40. Izraža zaupanje, da bodo cilji doseženi. 1         2         3         4         5 

41. Uspešno pomaga drugim pri razreševanju njihovih nalog. 1         2         3         4         5 

42. Se ne izogiba odločanju. 1         2         3         4         5 

43. Me pripravi do tega, da presežem samega sebe. 1         2         3         4         5 

44. Kar obljubi, tudi izpolni, obenem pa išče povratne 

informacije. 
1         2         3         4         5 

45. Stopnjuje mojo željo po uspehu. 1         2         3         4         5 

46. Me motivira, da se še bolj potrudim. 1         2         3         4         5 

47. Vodi s preprosto in razumljivo komunikacijo. 1         2         3         4         5 

48. Njegova skrbnost do zaposlenih je primerljiva s skrbnostjo 

do komitentov banke. 
1         2         3         4         5 



Priloga 2 

 

ZAVZETOST ZAPOSLENIH 

 

Veljavni Manjkajoči

Vedno dobim koristne 

napotke in   usmeritve o 

tem, kaj se od mene 

pričakuje.

74 23 3,74 4,00 4 ,829 1 5

Dobim vse potrebno 

(oprema in material) za 

učinkovitejše doseganje 

rezultatov.

74 23 3,66 4,00 4 ,864 1 5

Vodja mi pomaga, da pride 

do izraza moj talent.

72 25 3,38 3,50 4 1,144 1 5

Vedno sem pohvaljen/a, če 

delo dobro opravim.

74 23 3,45 4,00 4 1,112 1 5

Razumejo se moje potrebe 

in imam čustveno oporo, 

ko jo potrebujem.

73 24 3,11 3,00 3 1,087 1 5

Vodja me spodbuja, da se 

izobražujem.

74 23 3,66 4,00 4 1,089 1 5

Moje mnenje se upošteva. 74 23 3,30 3,00 4 1,107 1 5

Poslanstvo in zastavljeni 

cilji mi dajejo občutek, da 

je moje delo pomembno za 

organizacijo.

74 23 3,20 3,00 4 1,147 1 5

Jaz in moji sodelavci smo 

zavezani kvaliteti dela.

74 23 3,78 4,00 4 1,076 1 5

V službi imam najboljšega 

prijatelja.

72 25 2,15 2,00 1 1,263 1 5

V zadnjih šestih mesecih 

smo se pogovarjali o 

mojem napredku pri delu.

73 24 2,78 3,00 1 1,436 1 5

V zadnjem letu sem imel 

priložnost za rast in razvoj.

73 24 2,88 3,00 1
a 1,404 1 5

N

Minimu

m

Maksimu

m 

a. Modusov je več. Prikazana je najnižja raven. 

Povprečje Mediana Modus

Standardni 

odklon





Priloga 3 

 

VODENJE POSLOVALNICE 

  

N 

Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Minimum Maksimum  Veljavni Manjkajoči 

Mi nudi pomoč in 

podporo za izkazan 

trud. 

72 25 3,56 4,00 4 1,073 1 5 

Preuči kritične 

predpostavke, da 

preveri njihovo 

ustreznost. 

72 25 3,50 4,00 3a 1,021 1 5 

Pozornost posveča 

nepravilnostim, 

napakam in 

odstopanjem od 

predpisanih 

standardov. 

72 25 3,44 4,00 4 ,977 1 5 

Govori o svojih 

najpomembnejših 

vrednotah in 

prepričanjih. 

71 26 3,52 4,00 4 ,969 1 5 

Pri reševanju 

problemov upošteva 

različne vidike in 

mnenja. 

72 25 3,47 4,00 4 1,061 1 5 

O prihodnosti govori 

z optimizmom. 

72 25 3,58 4,00 4 1,084 1 5 

Pri sodelavcih 

spodbuja zavzetost 

za dobro in 

kakovostno delo. 

72 25 3,60 4,00 3 1,083 1 5 

Zaposlene spodbuja 

k soodločanju – s 

pooblastili 

opogumlja 

zaposlene k 

prevzemanju bolj 

odgovornih nalog. 

71 26 3,39 3,00 4 1,127 1 5 

O ciljih, ki jih je 

treba doseči, govori 

z velikim zanosom. 

72 25 3,82 4,00 4 1,025 1 5 

Poudarja, kako 

pomembno je imeti 

dober namen. 

72 25 3,61 4,00 4 1,042 1 5 

Svoj čas posveča 

učenju in usmerjanju 

zaposlenih. 

72 25 3,33 3,00 3 1,088 1 5 

 



Priloga 3 

 

  

N 

Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Minimum Maksimum  Veljavni Manjkajoči 

Jasno pove, kaj 

lahko zaposleni 

pričakuje, če bodo 

cilji doseženi. 

71 26 3,86 4,00 4 ,961 1 5 

Se za dobro skupine 

odreče lastnim 

koristim. 

72 25 3,14 3,00 3 1,117 1 5 

Me obravnava kot 

samostojno osebo in 

ne samo kot člana 

skupine. 

72 25 3,54 4,00 4 1,087 1 5 

Ravna na način, ki 

pri meni zbuja 

spoštovanje. 

72 25 3,49 4,00 4 1,256 1 5 

Z vso pozornostjo se 

posveča reševanju 

napak in pritožb 

komitentov. 

72 25 3,69 4,00 4 ,944 1 5 

Upošteva moralne in 

etične posledice 

posameznih 

odločitev. 

72 25 3,50 4,00 4 1,048 1 5 

Izkazuje veliko 

zavzetost pri 

doseganju 

zastavljenih ciljev 

banke. 

71 26 3,96 4,00 4 ,992 1 5 

Verjame v 

sposobnosti 

zaposlenih, skrbi za 

njihov razvoj 

kompetenc, podpira 

kreativnost in 

samoiniciativnost. 

71 26 3,51 4,00 4 1,026 1 5 

Jasno in prepričljivo 

govori o viziji 

prihodnosti. 

72 25 3,68 4,00 4 ,901 1 5 

Me opozori na 

napake, da dosežem 

zahtevano raven 

kakovosti 

opravljenega dela. 

72 25 3,85 4,00 4 ,799 1 5 

 

 

 



Priloga 3 

 

  

N 

Povprečje Mediana Modus 

Standardni 

odklon Minimum Maksimum  Veljavni Manjkajoči 

Me vidi kot 

posameznika, ki ima 

lahko drugačne 

potrebe, zmožnosti in 

želje kot ostali člani 

kolektiva. 

72 25 3,40 3,00 3 1,134 1 5 

Me prepriča, da na 

probleme gledam z 

različnih zornih 

kotov. 

72 25 3,42 4,00 4 1,084 1 5 

Mi pomaga razvijati 

moje sposobnosti. 

71 26 3,38 3,00 4 1,151 1 5 

Predlaga nove 

postopke k reševanju 

nalog. 

72 25 3,60 4,00 4 1,057 1 5 

Izkazuje in poudarja 

pomembnost 

skupnega poslanstva. 

72 25 3,69 4,00 4 ,929 1 5 

Izrazi zadovoljstvo, 

ko izpolnim njegova 

pričakovanja. 

71 26 3,82 4,00 4 1,019 1 5 

Izraža zaupanje, da 

bodo cilji doseženi. 

71 26 3,76 4,00 4 ,853 2 5 

Uspešno pomaga 

drugim pri reševanju 

njihovih problemov. 

72 25 3,57 4,00 4 1,032 1 5 

Se ne izogiba 

odločanju. 

72 25 3,86 4,00 4 ,969 1 5 

Me pripravi do tega, 

da presežem samega 

sebe. 

71 26 3,37 3,00 4 1,124 1 5 

Kar obljubi tudi 

izpolni, obenem pa 

išče povratne 

informacije. 

71 26 3,66 4,00 4 1,041 1 5 

Stopnjuje mojo željo 

po uspehu. 

71 26 3,38 4,00 4 1,100 1 5 

Me motivira, da se še 

bolj potrudim. 

70 27 3,34 4,00 4 1,166 1 5 

Vodi s preprosto in 

razumljivo 

komunikacijo. 

71 26 3,65 4,00 4 1,043 1 5 

Njegova skrbnost do 

zaposlenih je 

primerljiva s 

skrbnostjo do 

komitentov banke. 

71 26 3,35 4,00 4 1,172 1 5 

a. Modusov je več. Prikazana je najnižja raven.  





Priloga 4 

 

ZAVZETOST GLEDE NA STAROST ZAPOSLENEGA 

 

 

Nizki Visoki

21 - 40 let 44 3,70 0,85 0,13 3,45 3,96 1 5

41 - 60 let 30 3,80 0,81 0,15 3,50 4,10 1 5

Skupaj 74 3,74 0,83 0,10 3,55 3,94 1 5

21 - 40 let 44 3,55 0,90 0,14 3,27 3,82 1 5

41 - 60 let 30 3,83 0,79 0,14 3,54 4,13 2 5

Skupaj 74 3,66 0,86 0,10 3,46 3,86 1 5

21 - 40 let 42 3,48 1,13 0,17 3,12 3,83 1 5

41 - 60 let 30 3,23 1,17 0,21 2,80 3,67 1 5

Skupaj 72 3,38 1,14 0,13 3,11 3,64 1 5

21 - 40 let 44 3,52 1,19 0,18 3,16 3,88 1 5

41 - 60 let 30 3,33 0,99 0,18 2,96 3,70 2 5

Skupaj 74 3,45 1,11 0,13 3,19 3,70 1 5

21 - 40 let 43 3,23 1,13 0,17 2,88 3,58 1 5

41 - 60 let 30 2,93 1,01 0,19 2,55 3,31 1 5

Skupaj 73 3,11 1,09 0,13 2,86 3,36 1 5

21 - 40 let 44 3,70 1,21 0,18 3,34 4,07 1 5

41 - 60 let 30 3,60 0,89 0,16 3,27 3,93 2 5

Skupaj 74 3,66 1,09 0,13 3,41 3,91 1 5

21 - 40 let 44 3,23 1,12 0,17 2,89 3,57 1 5

41 - 60 let 30 3,40 1,10 0,20 2,99 3,81 1 5

Skupaj 74 3,30 1,11 0,13 3,04 3,55 1 5

21 - 40 let 44 3,11 1,13 0,17 2,77 3,46 1 5

41 - 60 let 30 3,33 1,18 0,22 2,89 3,78 1 5

Skupaj 74 3,20 1,15 0,13 2,94 3,47 1 5

21 - 40 let 44 3,80 1,05 0,16 3,48 4,11 1 5

41 - 60 let 30 3,77 1,14 0,21 3,34 4,19 1 5

Skupaj 74 3,78 1,08 0,13 3,53 4,03 1 5

21 - 40 let 43 2,07 1,08 0,16 1,74 2,40 1 5

41 - 60 let 29 2,28 1,51 0,28 1,70 2,85 1 5

Skupaj 72 2,15 1,26 0,15 1,86 2,45 1 5

21 - 40 let 43 3,05 1,38 0,21 2,62 3,47 1 5

41 - 60 let 30 2,40 1,45 0,27 1,86 2,94 1 5

Skupaj 73 2,78 1,44 0,17 2,45 3,12 1 5

21 - 40 let 43 3,05 1,43 0,22 2,61 3,49 1 5

41 - 60 let 30 2,63 1,35 0,25 2,13 3,14 1 5

Skupaj 73 2,88 1,40 0,16 2,55 3,20 1 5

7. Moje mnenje se upošteva.

8. Poslanstvo in zastavljeni cilji 

mi dajejo občutek, da je moje 

delo pomembno za organizacijo.

9. Jaz in moji sodelavci smo 

zavezani kvaliteti dela.

10. V službi imam najboljšega 

prijatelja.

11. V zadnjih šestih mesecih 

smo se pogovarjali o mojem 

napredku pri delu.

12. V zadnjem letu sem imel 

priložnost za rast in razvoj.

6. Vodja me spodbuja, da se 

izobražujem.

N Povprečje Std. Odklon

Std. 

Napaka

95% Interval zaupanja

Minimum

Maksim

um 

1. Vedno dobim koristne napotke 

in   usmeritve o tem, kaj se od 

mene pričakuje.

2. Dobim vse potrebno (oprema 

in material) za učinkovitejše 

doseganje rezultatov.

3. Vodja mi pomaga, da pride do 

izraza moj talent.

4. Vedno sem pohvaljen/a, če 

delo dobro opravim.

5. Razumejo se moje potrebe in 

imam čustveno oporo, ko jo 

potrebujem.





Priloga 5 

 

ZAVZETOST GLEDE NA DELOVNO MESTO 

  N Povprečje 

Std. 

Odklon 

Std. 

Napaka 

95% Interval 

zaupanja 

Minimum Maksimum  Nizki Visoki 

1. Vedno dobim 

koristne napotke 

in usmeritve o 

tem, kaj se od 

mene pričakuje. 

zaledni/pomožni 

posli 

2 4,00 0,000 0,000 4,00 4,00 4 4 

blagajnik 9 3,78 ,667 ,222 3,27 4,29 3 5 

komercialist 23 3,57 ,788 ,164 3,22 3,91 1 5 

finančni 

svetovalec 

25 3,80 ,816 ,163 3,46 4,14 2 5 

drugo 15 3,87 1,060 ,274 3,28 4,45 1 5 

Skupaj 74 3,74 ,829 ,096 3,55 3,94 1 5 

2. Dobim vse 

potrebno 

(oprema in 

material) za 

učinkovitejše 

doseganje 

rezultatov. 

zaledni/pomožni 

posli 

2 3,00 1,414 1,000 -9,71 15,71 2 4 

blagajnik 9 3,67 ,707 ,236 3,12 4,21 3 5 

komercialist 23 3,43 ,788 ,164 3,09 3,78 1 4 

finančni 

svetovalec 

25 3,64 ,860 ,172 3,28 4,00 1 5 

drugo 15 4,13 ,915 ,236 3,63 4,64 2 5 

Skupaj 74 3,66 ,864 ,100 3,46 3,86 1 5 

3. Vodja mi 

pomaga, da pride 

do izraza moj 

talent. 

zaledni/pomožni 

posli 

2 2,50 ,707 ,500 -3,85 8,85 2 3 

blagajnik 9 3,33 1,000 ,333 2,56 4,10 2 5 

komercialist 23 3,26 1,287 ,268 2,70 3,82 1 5 

finančni 

svetovalec 

24 3,33 1,204 ,246 2,82 3,84 1 5 

drugo 14 3,79 ,893 ,239 3,27 4,30 2 5 

Skupaj 72 3,38 1,144 ,135 3,11 3,64 1 5 

4. Vedno sem 

pohvaljen/a, če 

delo dobro 

opravim. 

zaledni/pomožni 

posli 

2 2,50 ,707 ,500 -3,85 8,85 2 3 

blagajnik 9 3,44 1,130 ,377 2,58 4,31 2 5 

komercialist 23 3,43 1,080 ,225 2,97 3,90 1 5 

finančni 

svetovalec 

25 3,40 1,291 ,258 2,87 3,93 1 5 

drugo 15 3,67 ,900 ,232 3,17 4,16 2 5 

Skupaj 74 3,45 1,112 ,129 3,19 3,70 1 5 

5. Razumejo se 

moje potrebe in 

imam čustveno 

oporo, ko jo 

potrebujem. 

zaledni/pomožni 

posli 

2 2,50 ,707 ,500 -3,85 8,85 2 3 

blagajnik 8 3,00 ,756 ,267 2,37 3,63 2 4 

komercialist 23 3,09 1,164 ,243 2,58 3,59 1 5 

finančni 

svetovalec 

25 3,12 1,166 ,233 2,64 3,60 1 5 

drugo 15 3,27 1,100 ,284 2,66 3,88 1 5 

Skupaj 73 3,11 1,087 ,127 2,86 3,36 1 5 

 

 



Priloga 5 

 

 

  N Povprečje 

Std. 

Odklon 

Std. 

Napaka 

95% Interval 

zaupanja 

Minimum Maksimum  Nizki Visoki 

6. Vodja me 

spodbuja, da se 

izobražujem. 

zaledni/pomožni 

posli 

2 3,50 ,707 ,500 -2,85 9,85 3 4 

blagajnik 9 3,67 1,118 ,373 2,81 4,53 2 5 

komercialist 23 3,78 1,166 ,243 3,28 4,29 1 5 

finančni 

svetovalec 

25 3,56 1,227 ,245 3,05 4,07 1 5 

drugo 15 3,67 ,816 ,211 3,21 4,12 2 5 

Skupaj 74 3,66 1,089 ,127 3,41 3,91 1 5 

7. Moje mnenje 

se upošteva. 

zaledni/pomožni 

posli 

2 3,00 1,414 1,000 -9,71 15,71 2 4 

blagajnik 9 3,56 1,014 ,338 2,78 4,33 2 5 

komercialist 23 3,09 1,164 ,243 2,58 3,59 1 5 

finančni 

svetovalec 

25 3,36 1,150 ,230 2,89 3,83 1 5 

drugo 15 3,40 1,056 ,273 2,82 3,98 1 5 

Skupaj 74 3,30 1,107 ,129 3,04 3,55 1 5 

8. Poslanstvo in 

zastavljeni cilji 

mi dajejo 

občutek, da je 

moje delo 

pomembno za 

organizacijo. 

zaledni/pomožni 

posli 

2 2,50 ,707 ,500 -3,85 8,85 2 3 

blagajnik 9 3,56 ,882 ,294 2,88 4,23 2 5 

komercialist 23 3,00 1,168 ,243 2,50 3,50 1 5 

finančni 

svetovalec 

25 3,08 1,077 ,215 2,64 3,52 1 5 

drugo 15 3,60 1,352 ,349 2,85 4,35 1 5 

Skupaj 74 3,20 1,147 ,133 2,94 3,47 1 5 

9. Jaz in moji 

sodelavci smo 

zavezani 

kakovosti dela. 

zaledni/pomožni 

posli 

2 2,50 ,707 ,500 -3,85 8,85 2 3 

blagajnik 9 3,67 1,118 ,373 2,81 4,53 2 5 

komercialist 23 3,48 1,163 ,242 2,98 3,98 1 5 

finančni 

svetovalec 

25 4,08 ,702 ,140 3,79 4,37 3 5 

drugo 15 4,00 1,309 ,338 3,27 4,73 1 5 

Skupaj 74 3,78 1,076 ,125 3,53 4,03 1 5 

10. V službi 

imam najboljšega 

prijatelja. 

zaledni/pomožni 

posli 

2 1,00 0,000 0,000 1,00 1,00 1 1 

blagajnik 9 2,00 ,866 ,289 1,33 2,67 1 3 

komercialist 22 1,82 1,097 ,234 1,33 2,30 1 5 

finančni 

svetovalec 

24 2,33 1,204 ,246 1,82 2,84 1 5 

drugo 15 2,60 1,682 ,434 1,67 3,53 1 5 

Skupaj 72 2,15 1,263 ,149 1,86 2,45 1 5 

 

 



Priloga 5 

 

 

  N Povprečje 

Std. 

Odklon 

Std. 

Napaka 

95% Interval 

zaupanja 

Minimum Maksimum  Nizki Visoki 

11. V zadnjih 

šestih mesecih 

smo se 

pogovarjali o 

mojem napredku 

pri delu. 

zaledni/pomožni 

posli 

2 1,50 ,707 ,500 -4,85 7,85 1 2 

blagajnik 9 2,56 1,667 ,556 1,27 3,84 1 5 

komercialist 23 3,00 1,446 ,302 2,37 3,63 1 5 

finančni 

svetovalec 

24 2,71 1,301 ,266 2,16 3,26 1 5 

drugo 15 2,87 1,598 ,413 1,98 3,75 1 5 

Skupaj 73 2,78 1,436 ,168 2,45 3,12 1 5 

12. V zadnjem 

letu sem imel 

priložnost za rast 

in razvoj. 

zaledni/pomožni 

posli 

2 2,50 ,707 ,500 -3,85 8,85 2 3 

blagajnik 9 2,44 1,740 ,580 1,11 3,78 1 5 

komercialist 23 3,13 1,486 ,310 2,49 3,77 1 5 

finančni 

svetovalec 

24 2,75 1,152 ,235 2,26 3,24 1 5 

drugo 15 3,00 1,558 ,402 2,14 3,86 1 5 

Skupaj 73 2,88 1,404 ,164 2,55 3,20 1 5 

 

 


