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POVZETEK 

V magistrski nalogi so predstavljeni rezultati raziskovanja stilov vodenja, kot ga ocenjujejo 

zaposleni v izbrani slovenski bolnišnici na sekundarni ravni. Nasproti smo postavili 

ugotavljanje stila vodenja, kot si ga pripisujejo vodje sami. Raziskava je bila opravljena med 

vodstvenimi delavci in zaposlenimi sodelavci. V empiričnem delu raziskave, v katero so bili 

vključeni vsi zaposleni, smo uporabili za kvantitativno raziskovanje značilne metode. Podatke 

smo pridobili s pomočjo vprašalnika, ki ga je vrnilo 132 zaposlenih. Analiza dobljenih 

rezultatov je pokazala, da ni statistično pomembnih razlik dojemanja uporabljenega stila 

vodenja med vodji in ostalimi zaposlenimi, ki ne opravljajo vodstvenih funkcij. Kot 

najpogosteje uporabljena sta bila prepoznana združevalni in zavzeti stil vodenja. V delu 

vprašalnika smo ugotavljali tudi dejavnike oziroma vidik zadovoljstva med zaposlenimi. 

Zasnovali smo predloge za izboljšanje stanja. 

Ključne besede: management, raziskava, vodenje, stili vodenja, zaposleni, zadovoljstvo. 

SUMMARY 

The master thesis presents the results of research of management styles as assessed by the 

employees of selected Slovenian hospitals at the secondary level. Against it we set 

management styles that the managers identify by themselves. The research was done among 

company managers and subordinates. In the empirical part of the research, which covered all 

employees, we used methods that are typical for quantitative research. Data was collected 

using a questionnaire, which was completed and returned by 132 employees. The analysis of 

the results showed that there were no statistically significant differences in understanding of 

the specific leadership styles used by managers and other employees who do not have 

management positions. In one part of the questionnaire we were determining the factors and 

aspects for employee satisfaction. We devised the proposals on how to improve the situation. 

Key words: management, employees, leadership, leadership style, research, satisfaction.  
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1 UVOD 

Slovenska družba in svet na sploh doživljata korenite spremembe na vseh področjih 

delovanja. Spreminjajo se vrednote, hiter tempo življenja nosi s sabo vse večjo odtujenost in 

razslojenost. Spremembe se odražajo tudi v zdravstvenem sistemu. Dolgoletna organiziranost 

postaja toga in zahteva posodobitev. Pomembnejše postaja široko znanje vodilnih oseb, ki 

usmerjajo in vodijo delovanje in razvoj. Vodje morajo pridobivati nova znanja in veščine, ki 

jim bodo omogočale sprejemati in reševati izzive nove dobe.  

Vodenje zdravstvenih organizacij je zaradi področja, ki je predmet obravnave, torej zdravja, 

ki je kljub materializmu najvišja vrednota, še posebej zahtevno in od vodij zahteva poleg 

strokovnega in tehničnega znanja še veliko empatije, čustvene inteligence, sposobnost 

delovanja v timu, prilagodljivost, kreativnost, inovativnost in odzivnost. 

Zdravstvena dejavnost je organizirana na treh ravneh: primarni, sekundarni in terciarni ravni. 

Mrežo zdravstvene dejavnosti poleg javnih zavodov predstavljajo še zasebni izvajalci s 

koncesijo. 

Primarno raven zdravstvenega varstva predstavljajo zdravstveni domovi in lekarniška 

dejavnost, katerih ustanoviteljice so večinoma občine. Tu se izvaja dejavnost, ki je najbližje 

uporabnikom. Zdravstveni dom poleg kurativne dejavnosti uporabnikom zagotavlja še 

preventivno dejavnost za vse skupine prebivalcev. Zagotavljati mora najmanj dejavnost 

splošne medicine, nujne medicinske pomoči, zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine, 

izvajati mora patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko. Poleg omenjenega še 

družinsko medicino, preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela, fizioterapijo, 

kadar te dejavnosti niso drugače urejene. V okvir zdravstvenega doma spada tudi reševalna 

služba. V prihodnosti se bo s spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti krepil pomen 

osnovne zdravstvene dejavnosti. Po zadnjih podatkih Ministrstva za zdravje imamo v državi 

62 zdravstvenih domov in zasebne izvajalce (MZ RS 2013). Zdravstveni domovi so temeljni 

nosilci javne zdravstvene dejavnosti. 

Na sekundarni in terciarni ravni se poleg ostalih dejavnosti izvaja tudi bolnišnična oskrba. V 

javnem zdravstvenem sistemu deluje 24 bolnišnic in dva univerzitetna klinična centra. Od 24 

bolnišnic jih je deset splošnih in štirinajst specialnih (MZ RS). Klinike, klinični inštituti in 

klinični oddelki po veljavni zakonodaji opravljajo terciarno dejavnost. Ta zajema 

najzahtevnejše zdravstvene storitve ter tudi tiste storitve, ki jih zaradi strokovne, tehnološke 

ali organizacijske zahtevnosti ni smiselno, ali pa jih ni možno opravljati na nižjih ravneh. 

Splošne bolnišnice morajo zagotavljati stacionarno zdravljenje za področje interne medicine 

in kirurgije, pediatrije in ginekološko porodniško dejavnost ter druge dejavnosti s sekundarne 

ravni. Poleg naštetega morajo bolnišnice zagotavljati še specialistično ambulantno dejavnost, 

nujno medicinsko pomoč, anesteziološko pomoč z reanimacijo, preskrbo z zdravili ter 
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laboratorijsko, rentgensko in drugo diagnostiko. Imeti morajo povezavo z reševalno službo, 

nuditi ambulantno rehabilitacijo, preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki ter patoanatomsko 

dejavnost. 

Specialne bolnišnice izvajajo dejavnost le na področju posamezne vrste zdravstvene 

specialnosti. Izvajajo torej specialistično ambulantno in bolnišnično zdravljenje določene 

skupine prebivalstva ali določene bolezni. 

Vse kriterije zdravstvenega varstva natančno opredeljuje Zakon o zdravstveni dejavnosti 

(ZZDej), ki ga sprejme vlada in je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l. RS, 

št. 23/05). 

Upravljanje v javnih zavodih temelji na Zakonu o javnih zavodih, ki določa, da je najvišji 

organ javnega zavoda Svet zavoda, ki je sestavljen iz predstavnikov ministrstva, 

zavarovancev – ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) in predstavnikov 

zaposlenih v organizaciji. Svet zavoda ima pristojnost imenovanja in razreševanja direktorja 

zavoda. Če direktor opravlja le poslovno funkcijo in ne tudi strokovne (kadar direktor ni 

zdravnik), veljaven zakon določa, da mora javni zavod imeti tudi strokovnega vodjo. Zaradi 

prepletanja obeh funkcij lahko prihaja do slabše učinkovitosti vodenja. Področje zdravstvene 

nege vodi pomočnik oz. pomočnica direktorja za zdravstveno nego.  

Zdravstveni zavodi so večinoma razdeljeni na organizacijske enote, ki jih vodi tako zdravnik 

ali drug strokovnjak s področja dela organizacijske enote kot medicinska sestra na svojem 

področju. Pri vodenju je potrebna velika mera sodelovanja med vsemi deležniki oz. 

predstavniki strok. Slabost vodenja zdravstvenih zavodov v Sloveniji je po opravljenih 

raziskavah prevelika stopnja hierarhične organiziranosti (Kramar 2016, 93) in razmeroma 

nizka stopnja procesne organiziranosti (Kramar 2016, 72).  

Direktorji oziroma management javnih zavodov imajo po veljavni zakonodaji in večinskem 

mnenju direktorjev javnih zavodov premajhna pooblastila za vodenje. V postopku 

sprejemanja je nov zakon o zdravstveni dejavnosti, ki bo natančneje uredil tudi vodenje. Iz 

predloga tega zakona, ki je bil v javni obravnavi, je bilo razvidno, da želi vlada RS kot 

ustanoviteljica poenotiti statute javnih zdravstvenih zavodov.  

Bolnišnice spadajo med javne zavode, so nepridobitne ustanove, od katerih se ne pričakuje 

ravno dobička, saj se od njih pričakuje storitve, ki pripomorejo k višji kakovosti življenja. 

Zasledimo še eno posebnost v primerjavi z drugimi javnimi zavodi. Bolnišnice se kljub temu, 

da so proračunski porabnik, ne financirajo samo iz proračuna, ampak sredstva zagotavlja 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Koliko in katere storitve bo ZZZS plačeval 

posamezni ustanovi, je odvisno od vsakoletnih pogajanj med njim in Združenjem 

zdravstvenih zavodov Slovenije. Sredstva ZZZS se v blagajno stekajo iz obveznega 

zdravstvenega zavarovanja, ki ga z zakonom določi država. Financira se z obveznimi 
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prispevki od plač zaposlenih, delodajalcev in drugih zavezancev za prispevek. Izvajajo ga 

lahko javne – nekomercialne ali zasebne – komercialne zdravstvene zavarovalne organizacije. 

Drugi del sredstev prispevajo posamezniki ali delodajalci z zavarovalnimi premijami. 

Vrsto let prihaja do razhajanja med potrebami, pričakovanji uporabnikov in izvajalci ter 

zdravstveno blagajno. Kako uspešna bo posamezna zdravstvena ustanova pri pridobivanju 

sredstev za poslovanje, investicije, razvoj, je odvisno tudi od managerja in vodij, ki so 

vključeni v pogajanja. 

Vodenje zdravstvenih zavodov, v katerih so zaposleni pretežno visoko izobraženi ljudje, je 

zelo zahtevno opravilo. Poseben izziv v vodenju pa je tradicija in hierarhična organiziranost 

ter vodenje tudi na osnovi referenčne moči in ne le položaja oziroma delovnega mesta. Enega 

pravega načina ali stila vodenja ni, vodenje zahteva od različnih vodij v različnih situacijah 

različne pristope. Poznavanje stilov vodenja je zato nujen, ne pa tudi zadosten pogoj za 

uspešno vodenje zaposlenih v zdravstvu in s tem tudi v bolnišnicah. Zadovoljni zaposleni se 

tako bolje odzivajo na zahtevne naloge in delo s pacienti, zaradi katerih zdravstvene 

organizacije tudi obstajajo.  

1.1 Namen, cilji in hipoteze raziskave  

Namen raziskave je bil pregledati teoretična izhodišča iz domače in tuje strokovne literature 

in opraviti empirično raziskavo v izbrani organizaciji z vidika stilov vodenja in zadovoljstva 

zaposlenih, ter podati predloge za izboljšanje prakse. 

Cilji raziskave: 

 podati pregled znanstvene in strokovne literature s področja vodenja, stilov vodenja in 

zadovoljstva zaposlenih, 

 identificirati stil vodenja, ki prevladuje v proučevani organizaciji v očeh zaposlenih, 

 ugotoviti kateri stil vodenja si pripisujejo vodje, 

 ugotoviti katere osebnostne lastnosti si vodje pripisujejo, 

 identificirati povezanost stilov vodenja z demografskimi lastnostmi vodij, 

 analizirati zadovoljstvo zaposlenih. 

Zanimalo nas je, kateri stil vodenja je prisoten pri vodjih tako v očeh njih samih kot tudi 

tistih, ki jim 'sledijo'. Izhajali smo iz predpostavke, da so razlike v samopercepciji in 

percepciji drugih ter da so stili vodenja povezani tudi z demografskimi lastnostmi vodij. 

Posebej nas je zanimala povezanost med delovno dobo vodje na položaju in identificiranimi 

stili vodenja. 

Pregled teoretičnih izhodišč in opredelitev obravnavanega problema so nam omogočili, da 

smo formirali naslednji hipotezi:  
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 H1: V organizaciji v očeh zaposlenih prevladuje zadržani stil vodenja. 

 H2: Vodje si v pretežni meri pripisujejo zavzeti stil vodenja. 

1.2 Metodologija 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh sklopov – teoretičnega in empiričnega. Prvi, 

teoretični del obsega analizo tuje in domače znanstvene in strokovne literature. Pri tem smo 

uporabili znanstvenoraziskovalno metodo analize in sinteze, kot jo opisuje Zelenika (2000).  

Za drugi, empirični del raziskave smo uporabili metode, značilne za kvantitativno 

raziskovanje, kot jih opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 163–169). Za 

pridobivanje podatkov smo uporabili vprašalnik. Razdelili smo dve vrsti vprašalnikov, enega 

za vodje in drugega za podrejene. 

Raziskava je bila izvedena v izbrani slovenski bolnišnici na sekundarni ravni. Anketirali smo 

220 zaposlenih, s tem smo zajeli vse zaposlene. Vključeni so bili zaposleni vseh izobrazbenih 

struktur na različnih delovnih mestih. Anketirancem so bili odgovori ponujeni vnaprej, saj so 

bila za raziskavo izbrana vprašanja zaprtega tipa. Anketiranje je bilo izvedeno neposredno v 

ustanovi. Anketne vprašalnike s spremnim dopisom smo neposredno razdelili sodelavcem. 

Anketirancem smo zagotovili anonimnost. Izpolnjene anketne vprašalnike smo zbirali 14 dni, 

anketiranje in statistična obdelava sta bila izvedena v marcu in aprilu 2016. Vrnjenih in 

pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov smo prejeli 132.Stopnja odzivnosti je bila visoka, 

kar 60 %.  

Odgovore smo vnesli v Excelovo tabelo, od tam pa uvozili v SPSS (Programska oprema IBM 

za prediktivno analitiko), kjer smo izvedli statistično obdelavo podatkov in preverjanje 

hipotez. 

1.3 Predpostavke in omejitve  

V zvezi z vsebino magistrske naloge smo upoštevali naslednje predpostavke: 

 stili vodenja so povezani z zadovoljstvom zaposlenih 

 vodenje je ena od nalog vodij in vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, 

Omejitve magistrske naloge so vsebinske in metodološke.  

Vsebinske omejitve so: 

 izbira koncepta (Reddinov model stilov vodenja), sicer jih obstaja več.  

 Omejili smo se na stile vodenja v izbrani bolnišnici, ne pa na druge dejavnike vodenja. 

Posebej velja poudariti, da nismo proučevali organizacijske kulture in povezanost stilov s 
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kulturo, niti nismo vsebinsko identificirali posebnih, kontekstualnih značilnosti 

bolnišnice, kar bi lahko odprlo drugačne vidike raziskovanja. 

 Nismo proučevali zdravstvenih politik, ampak, kot rečeno, le stile vodenja.  

 Poleg stila vodenja na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo tudi drugi dejavniki (finančni in 

nefinančni), ki jih v naši raziskavi nismo proučevali. 

 Na zadovoljstvo zaposlenih vplivajo tudi: načrtovanje, organiziranje, nadzorovanje, 

motiviranje, usklajevanje, način komuniciranja, odločanje in še drugi dejavniki, ki jih v 

raziskavi nismo upoštevali. 

Izvedli smo kvantitativno študijo primera. Med metodološke omejitve zato ne štejemo tiste 

elemente, ki so sestavina študije primera. Posebej navajamo le tiste, ki smo jih predvideli in 

zaznali med izvedbo raziskave: 

 izbira vprašalnika 

 uporabili smo že preveden in v slovenskem prostoru uporabljen vprašalnik.  

Vprašalnik bi lahko imel bolje zastavljeno lestvico, kar pa nismo preverili in primerjali 

izvirnik in prevod, ki smo ga uporabili. 
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2 VODENJE, STILI VODENJA IN ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH  

Namen poglavja je opredeliti vodenje in predstaviti temeljne teorije vodenja. Predstavljena so 

ključna področja vodenja in vpliv vedenjskih teorij na vodenje. Sledi opis vpliva vodenja na 

zadovoljstvo zaposlenih in opredelitev dejavnikov dela, ki vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih. V zaključku poglavja smo predstavili dosedanje raziskave vplivov stilov vodenja 

na zadovoljstvo zaposlenih. Pripravili smo tudi povzetek ugotovitev iz teoretičnega dela 

raziskave magistrskega dela. 

2.1 Javni zdravstveni zavod 

V nalogi predstavljeno raziskavo smo izvedli v bolnišnici, zato bomo za lažje razumevanje 

situacije v nadaljevanju predstavili delovanje bolnišnice kot poslovnega sistema.  

»Bolnišnica je javni zdravstveni zavod, spada med neprofitne organizacije, kot organizacijski 

sistem ne deluje po naravnih zakonih. Treba ga je upravljati in voditi k doseganju smotrov in 

ciljev. To delajo vodje, ki naj bi v mejah pristojnosti sprejemali odločitve in jih kot delovne 

naloge posredovali drugim (podrejenim) sodelavcem. Hkrati naj bi sodelavce tudi usmerjali in 

spodbujali, da bodo naloge opravili.« (Česen 2003, 131) 

 

Slika 1: Temeljne sposobnosti za vodenje 

Vir: Česen 2003, 131. 

»Za vodenje javnega zdravstvenega zavoda ali za vodenje na višjih ravneh sta pomembni še 

dve obliki moči. Pri prvi gre za vodjo, s katerim se delavci poistovetijo, ga posnemajo in mu 

zavestno sledijo brez prisile (referenčna moč). Pri drugi … gre za voditelja, ki je vrhunski 

zdravstveni strokovnjak in delavce prevzame zaradi izjemnega znanja (ekspertna moč). Pri 

obeh … ni nič narobe, če imata takšna voditelja tudi sposobnosti za vodenje. Če teh ni, kot 

voditelja ne moreta uspeti in pride v vodenju lahko do poloma.« (Česen 2003, 133) 

Sposobnost 

vodenja 

delitev moči 

intuicija 
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poznavanje 
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Posebnost vodenja neprofitnih zdravstvenih organizacij predstavlja vzpostavitev 

administrativnega okolja, ki ga določa država z oblikovanjem javne politike, določanjem 

nacionalnega programa, nadzorom in določanjem funkcije managementa pri izvajanju 

programa. Uresničevanje upravljavske funkcije države se odraža kot: urejanje javne službe, 

financiranje, investicijska vlaganja, delovanje predstavnikov v organih upravljanja, 

imenovanje direktorjev in izvajanja nadzora nad poslovanjem zdravstvenih organizacij 

(povzeto po Bokan 2012, 44).  

Pri upravljanju javnih zdravstvenih organizacij so pomembne naslednje značilnosti (prav 

tam): opredelitev javne zdravstvene službe v zakonodaji in nacionalnih programih, pravno-

organizacijske oblike izvajalcev, status premoženja in financiranje. Management zdravstvene 

organizacije ne sme zanemariti družbenega okolja, mora ga upoštevati, hkrati pa poznati njene 

posebnosti. Med nalogami managerjev zdravstvenih organizacij, ki naj bi jih opravljali, je 

načrtovanje in priprava strategije, upravljanje oziroma ravnanje s človeškimi viri, 

nadzorovanje kakovosti zdravstvenih storitev, uvajanje potrebnih sprememb in skrb za 

uravnoteženo finančno poslovanje. Poleg obvladovanja stroškov naj bi management poskrbel 

za pridobivanje novih programov, ki jih konkurenčni ponudniki ne izvajajo, pa tudi takšne, ki 

bi bili za uporabnike zdravstvenih storitev zanimivi in bi jih bili pripravljeni sami plačati. 

Pomembno je, da so sodelavci seznanjeni s strategijo organizacije in delovnimi načrti. 

Manager naj bi ozkemu strokovnemu področju zagotovil avtonomijo, strokovni sodelavci pa 

naj bi spoštovali poslovne in strokovne smotre in cilje zdravstvene organizacije (povzeto 

Bokan 2012, 44–46).  

Raziskovalka Bohinc (1997, 247–252) je ugotovila, da vodje v zdravstvenih organizacijah 

niso pripravljeni za vodenje zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za rezultate dela. 

»V odličnih organizacijah imajo danes vedno manj hierarhičnih ravni organiziranosti 

managementa, odločanje je decentralizirano, delo poteka v samo-usmerjajočih timih. 

(Walczak 2005). Floyd in Woldridge (2000) trdita, da vse inovativne ideje v organizaciji 

nastanejo na ravni srednjega in ne vršnega managementa. Srednji management je tisti, ki je v 

neposrednem stiku z zaposlenimi, njihovimi vrednotami, problemi, izdelkom ali storitvijo in 

njegovim proizvajanjem (procesom).« (Verle in Markič 2010, 132) 

Že leta 2005 je Bohinčeva (2005, 1–5) ugotavljala, da organizacija zdravstvenih zavodov še 

vedno temelji na hierarhičnih odnosih, ki povzročajo nastanek osebnih, medosebnih in 

organizacijskih konfliktov. V njeni raziskavi je sodelovalo 88,5 % žensk in 11,5 % moških. 

Podatki kažejo značilno sliko za dejavnost zdravstvene nege, ki v deležu zaposlenih v izbrani 

organizaciji tudi prevladuje. Pripadnost poklicu je še vedno močno zaznamovana z žensko 

družbeno vlogo. 

»V senci zdravnikov delujejo medicinske sestre. V preteklosti so bile v odnosu do zdravnikov 

v močno podrejenem položaju. S staranjem prebivalstva pa narašča število ljudi, ki 
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potrebujejo več zdravstvene nege kot zdravljenja. S pomenom zdravstvene nege počasi, 

vendar vztrajno, naraščata tudi pomen in vloga medicinskih sester v celoviti zdravstveni 

oskrbi bolnikov. Privrženost javnemu zdravstvenemu zavodu je pri medicinskih sestrah večja 

kot pri zdravnikih. Manjša družbena moč pa pomeni, da večino lastnih interesov lahko 

uresničujejo le znotraj zdravstvene organizacije.« (Česen 2003, 106) 

Ravno odnos medicinska sestra – zdravnik doživlja največje spremembe. Z dvigovanjem 

ravni znanja medicinske sestre pridobivajo kompetence za delo. V še vedno togi urejenosti 

hierarhije zdravniki »ne dovolijo« prenosa kompetenc, kar bi zanje sicer prineslo 

razbremenitev ob dejstvu, da jih je premalo, takšno ureditev v tujini poznajo že vrsto let. 

Na Švedskem imajo v bolnišnicah zelo samostojne specialistične medicinske sestre za 

različna področja, npr. za kardiologijo, sladkorno bolezen, KOPB …, ki opravijo velik del 

dela. Medicinske sestre, ki so diplomirale in večinoma opravile podiplomsko izobraževanje 

na univerzi so sposobne prepoznati in pozdraviti večino manj zahtevnih obolenj – tujke v 

koži, blaga vnetja …, same tudi predpišejo nekatera zdravila, vključno z antibiotiki. Na svoje 

znanje in sposobnosti so zelo ponosne in delo rade opravljajo. Na Irskem so že leta 2007 

uvedli šestmesečni izobraževalni program za pridobitev certifikata za zdravstveno nego za 

področje predpisovanja zdravil za medicinske sestre in babice, ta se financira iz zdravstvene 

blagajne. V skandinavskih državah vodijo zdravo nosečnost in opravljajo brise materničnega 

vratu diplomirane MS in babice. Ni zanemarljiv podatek, da imajo v omenjenih državah 

incidenco raka materničnega vratu med najnižjimi. Švica, Francija, Luxemburg, Nizozemska, 

Švedska, Danska, Norveška, Estonija, Slovaška, Poljska, Madžarska, Bolgarija, Litva… ima 

sistem kjer so medicinske sestre samostojne tudi na nekaterih področjih anestezije in 

opravljajo samostojno splošno anestezijo pri pacientih, ki so v predoperativnem pregledu 

razvrščeni v najnižje stopnje tveganja zaradi same anestezije po kategorizaciji ASA. Poznamo 

MS specialistke urgentne zdravstvene nege, ki opravljajo delo v reanomobilih reševalnih 

služb, intubirajo, defibrilirajo, dajejo hitro delujoča zdravila … (Kramar 2013). 

»Posebno skupino zaposlenih delavcev v javnih zdravstvenih zavodih sestavljajo 

administrativni in tehnični delavci. To je kvalificirano (tudi visoko kvalificirano) podporno 

osebje, ki ima posebna znanja, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje zavoda. Ker pri 

njih ne gre za monopolno znanje in sposobnosti, so lahko zamenljivi. Zato v zdravstvenem 

zavodu praviloma nimajo velike moči. V normalnih razmerah tudi niso zelo povezani med 

seboj. Če pa interese povezujejo z interesi drugih (na primer z medicinskimi sestrami), so 

lahko uspešni.« (Česen 2003, 107) 

Kot smo ugotavljali že v uvodu, prihaja v delovanju bolnišnic do velikih sprememb. Prihaja 

do spremembe vrednot. Za uspešnost delovanja je velikega pomena zagotavljanje aktivnega 

sodelovanja med zaposlenimi. Trenutna zakonodaja ne dovoljuje materialnega nagrajevanja, s 

katerim bi vodja nagradil dobre sodelavce, vendar imajo vodje možnost pohval. Posebej za 
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zdravstvo velja, da zaposleni ne delajo samo za denar, temveč tudi zaradi vrednot in etične 

pripadnosti svoji poklicni skupini. 

Organiziranost vodenja na področju zdravstva – organizacijska shema 

Po veljavni zakonodaji (ZZDej) je najvišji organ v javnem zdravstvenem zavodu Svet zavoda, 

v katerem so predstavniki ustanovitelja, predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, in predstavniki zaposlenih. Število članov in njihova sestava je podrobneje 

določena v Statutu zavoda. 

Svet zavoda imenuje direktorja javne zdravstvene ustanove, ki organizira in vodi delo in je 

odgovoren za zakonito poslovanje zavoda. 

Strokovni direktor je odgovoren za strokovno delo v zavodu. Njegovo imenovanje imajo po 

pregledu spletnih strani zdravstvenih zavodov različno urejeno. V nekaterih zavodih ga 

imenuje svet zavoda, v drugih direktor.  

Posvetovalni organ strokovnega direktorja je Strokovni svet, ki je sestavljen iz predstavnikov 

vseh strok v zavodu. 

Za področje zdravstvene nege je odgovoren pomočnik direktorja za zdravstveno nego. Tudi 

njegovo imenovanje je imenovanje imajo po pregledu spletnih strani zdravstvenih zavodov 

različno urejeno. V nekaterih zavodih ga imenuje svet zavoda, v drugih direktor. Prav tako je 

hierarhično gledano položaj pomočnika direktorja za zdravstveno nego različno urejen. V 

nekaterih zavodih je direktno podrejen direktorju zavoda, v drugih pa strokovnemu direktorju. 

V večjih zdravstvenih zavodih je imenovan tudi pomočnik direktorja za področje financ.  

Predlog učinkovitejšega upravljanja z javnimi zdravstvenimi zavodi 

S spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) želi Ministrstvo za zdravje doseči 

učinkovitejše upravljanje z javnimi zdravstvenimi zavodi. Uprave zdravstvenih zavodov naj 

bi dobile večja pooblastila. Ministrstvo za zdravje napoveduje tudi spremembo Zakona o 

zavodih (ZZ). Trenutno zakon o ZZDej čaka na parlamentarno proceduro. 

Kljub specifikam zdravstva veljajo splošne opredelitve vodenja, ki jih bomo prikazali v 

naslednjem poglavju. 

2.2 Opredelitev vodenja 

O vodenju govori več definicij. Nekatere govorijo o vodenju kot procesu, opisujejo ga kot 

položaj, način delovanja, iskanje profita, dokazovanje moči, vplivanje na ravnanje drugih. 
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»Pri razlagi in preučevanju procesa vodenja je že od nekdaj v ospredju iskanje najbolj 

uspešnih oblik oziroma stilov vodenja. Tistih univerzalnih načinov vodenja, ki naj bi bili ključ 

do uspešnosti organizacije.« (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 22) 

»Posamezniki naj bi imeli v skupini različne vloge in ena od njih naj bi bila tudi vodenje. 

Vodja je posameznik, center, ki ima večjo socialno moč od ostalih in naj bi jo uporabil za 

motiviranje in spodbujanje sodelavcev. Izražen ali viden vpliv enega ali več posameznikov na 

ostale člane skupine se imenuje vodenje, te posameznike pa imenujemo vodje.« (Čufer 2004) 

»Voditeljstvo ni nekaj, s čimer bi se človek rodil ali bi se za to izšolal, ampak nekaj, kar 

človek razvije in v kar zraste. Voditelja ne naredi nobena določena osebnostna značilnost – 

recimo ekstrovertnost ali introvertnost – niti ga ne uniči. Nobena stopnja IQ (inteligenčni 

količnik – angl. intelligence quotient) ali intuitivne zmožnosti ne odrejajo, kdo lahko postane 

voditelj.« (David 2000) 

»Vodenje je glagol, ne samostalnik. Je delovanje, ne položaj. Vodenje ni povezano z vlogo 

posameznika, ampak z dejavnostmi, ki jih počne. Kaj pomeni voditi? Pomeni: biti na čelu in 

drugim kazati pot; usmerjati tok dogodkov, vplivati na vedenje ali mnenje drugih. Vodenje je 

način življenja, ki se razkriva z načinom delovanja.« (Clemmer 2008, 21–27) 

»Nikogar ni mogoče prisiliti, da prevzame položaj vodje, četudi je morda sposoben za to 

mesto. Tisti, ki jim ni do vodenja, to običajno povedo. Kdor naj bi na silo prevzel mesto 

vodje, ne bi bil zadovoljen niti sam, pa tudi sodelavci ne. Kdor pa se odloči za to vlogo, vidi v 

njej možnost, priložnost za delo in za nadaljnji razvoj. Razlogi, iz katerih se ljudje odločajo za 

delo z ljudmi v organizaciji, so zunanje nagrade in notranje nagrade.« (Možina 2002a, 503) 

»Vodenje skupine, tima lahko nudi kar precejšnje možnosti za nagrade, posebno v obliki 

plače, dodatkov (bonusov) in delnic. Znani so tudi sistemi delitve dobička (profit sharing), 

kjer dobijo vodje običajno več kakor člani skupine, in sicer za svoj prispevek k načrtovanju in 

doseganju smotrov in ciljev, ter k reševanju delovnih nalog oziroma pri delu z ljudmi.« 

(Možina 2002a) 

»Velikokrat vodenje ljudem pomeni čast in prestiž in možnost za samopotrjevanje. Tudi če ni 

denarne nagrade, je torej vodenje za koga lahko pomembno. Sodelavci velikokrat pomagajo 

vodji, da doseže lastna zadovoljstva kot notranje potrebe, na primer po samospoštovanju, 

vendar lahko tudi vodja pomaga sodelavcem pri njihovem lastnem izpopolnjevanju. Vloga 

vodji omogoča, da pri sebi in pri drugih uresničuje kakšne potrebe, ki jih sicer vsak sam zase 

ne more doseči; taka je na primer potreba po pripadnosti timu, potreba po priznavanju 

prispevka itd.« (Možina 2002a, 503–504)  

Poglavitne naloge vodenja so (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 20): 

 načrtovanje lastnega dela in dela sodelavcev, 
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 nadziranje, 

 preverjanje nalog, 

 usklajevanje nalog, 

 obveščanje, sporočanje in sporazumevanje, 

 dajanje vrnitvenih sporočil, 

 usmerjanje sodelavcev k določenemu ravnanju, 

 spodbujanje motivacije za delo, 

 vrednotenje in nagrajevanje dela, 

 odločanje in soodločanje, 

 sodelovanje v kariernem razvoju sodelavcev. 

Kako bo voditeljsko vlogo dojemal vodja je odvisno od osebnostnih lastnosti, 

usposobljenosti, konteksta in pogojev, v katerih vodenje poteka in še mnogih drugih 

dejavnikov.  

2.3 Temeljne teorije vodenja 

V sodobni literaturi obstajajo različni modeli, teorije in prakse vodenja. Kovač, Mayer in 

Jesenko (2004, 22) opredeljujejo stil vodenja kot »relativno trajen vzorec vplivanja na ljudi z 

namenom vzajemnega doseganja ciljev in smotrov. To značilno ravnanje naj bi predstavljalo 

zbir specifičnih ravnanj in obnašanja vodij.« 

»Stila vodenja ne smemo pomešati z načinom vodenja. Način vodenja izhaja iz osnovne ideje, 

kako je mogoče iz ljudi izvabiti čim boljše delo. Stil vodenja vsebuje različne dejavnike, ki 

naj bi opisali prednosti določenega načina vodenja.« (Kovač, Mayer in Jesenko 2004) 

Možina (2002a) navaja tri modele vodenja: 

 model osebnih značilnosti vodje, 

 model vedenja vodij ter 

 situacijski model. 

2.3.1 Model osebnih značilnosti vodij 

Ključne značilnosti, ki identificirajo vodjo, lahko po Možini (2002a) razdelimo v štiri 

skupine: 

 telesne: mlajši do srednje starosti, vitalen, visok, vitek in dopadljive zunanjosti, 

 osebnostne: prilagodljiv, čustveno stabilen, samo-obvladljiv, samozavesten, prediren, 

 socialne: prikupen, vljuden, priljubljen, pripravljen sodelovati, izobražen na ustrezni 

izobraževalni ustanovi, naravnan k mobilnosti in napredovanju, 
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 delovne: usmerjen k nadpovprečnim dosežkom, iniciativen, pripravljen sprejemati 

odgovornost. 

V večini primerov so teoretiki in raziskovalci poudarjali, da se vodje rodijo in da so nekatere 

lastnosti nujno potrebne, da nekdo lahko postane vodja. Vendar so se te predpostavke 

pokazale kot zmotne, na kar je med prvimi opozoril Yukl (1998), ki pravi, da so se domneve o 

tem, da se vodja rodi, pokazale kot napačne. Vendar na drugi strani Yukl (1998, v Skela Savič 

2002, 70) ugotavlja, da ima večina učinkovitih vodij nekatere skupne osebnostne značilnosti.  

2.3.2 Model vedenja vodje 

»Vedenjske teorije razvijejo tezo, da se je mogoče naučiti vodstvenih vedenjskih vzorcev in 

tako izboljšati učinkovitost vodenja. Osnovni namen vedenjskih raziskav je bil pojasniti 

učinkovitost vodenja z vedenjem. To bi narekovalo iskanje pravih oseb za vodstvene in 

vodilne položaje. Istočasno bi to pomenilo, da je mogoče vodje s pravimi programi za 

izobraževanje in usposabljanje ustvariti.« (Ovsenik in Ambrož 2006) 

Preučevanje Kurta Lewina 

Kovač, Mayer in Jesenko (2004) navajajo, »da je pionirsko delo na tem področju je opravil 

Kurt Lewin v letih 1938–1940 na Child Welfare Research Station na Iowa University z deset- 

do enajstletnimi učenci.« Osnovni namen raziskave je bil ugotoviti vpliv različnih stilov 

vodenja na obnašanje posameznika in skupine. Skupine so bile sestavljene iz petih učencev, 

ki so se po končani šoli skupaj posvetili določeni prostoročne dejavnosti. V določenem ritmu 

so se pri njih menjavali vzgojitelji z različnimi stili vodenja: od demokratičnega do 

avtoritativnega stila vodenja. V prvotnem načrtu razpuščeni stil vodenja ni bil predviden. 

Nastal je kot posledica spleta naključij, saj je vzgojitelj izgubil nadzor nad skupino. Izkazalo 

se je, da demokratično vodenje sproži sproščenost in trajne spremembe v vedenju podrejenih 

za doseganje rezultatov. Avtoritativno vodenje zahteva nadzor nad doseganjem rezultatov ob 

prisili. Razpuščeni stil vodenja je imel najslabše rezultate z vidika izražanja skupinskega 

interesa in zadovoljstva (povzeto po Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 23–28). 

Ohajska študija 

Raziskovalci na Ohio State University so prosili zaposlene, naj opišejo način dela svojih 

vodij. Iz izbranih odgovorov so izluščili dva sloga vodenja: skrb za ljudi in skrb za naloge. 

Način vodenja kot skrb za ljudi poudarja položaj, ozračje in delovne razmere zaposlenih. 

Vodja, ki je usmerjen k ljudem, išče ustrezne poti, da bi zaposleni kar najlaže delali, bili 

zadovoljni z dosežki. Legitimno moč in moč prisile vodja malo uporablja ali pa sploh ne 

(povzeto po Kavčič 2009, 19). 
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Skrb za naloge poudarja dejavno načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje nalog. Možina 

(2002a, po Kavčič 2009, 19) navaja, da je za ta slog značilno dejavno načrtovanje, 

organiziranje, nadzorovanje in usklajevanje nalog zaposlenih. Pri vodjih, ki so se bolj 

posvečali nalogam, so se zaposleni bolj pritoževali in so bili manj zadovoljni kot pri vodjih, ki 

so skrbeli za zaposlene. Raziskave kažejo, da so uspešni tisti vodje, ki upoštevajo oba načina 

vodenja.  

Michiganska študija  

Preučevanja so pripeljala do enakega izhodišča kot pri Ohajski študiji. Obe dimenziji vodenja 

sta neodvisni in se med seboj ne izključujeta. Raziskovalci so odkrili povezavo med 

usmerjenostjo k ljudem in storilnostjo timov. Michiganska študija je izvajanje stila vodenja s 

poudarkom na usmerjenost k sodelavcem enačila z večjo stopnjo zadovoljstva podrejenih in s 

tem neposredno večjo stopnjo učinkovitosti (povzeto po Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 31–

32).  

2.3.3 Novejše teorije vodenja  

Med novejše teorije vodenja prištevamo transformacijsko in transakcijsko vodenje. 

Transformacijsko vodenje 

Ena izmed glavnih značilnosti transformacijskega vodje je motiviranje zaposlenih. 

Spodbujajo jih k idealom in spoštovanju moralnih vrednot. Vsak zaposleni je obravnavan kot 

individuum s svojimi željami in potrebami. Vodja je tisti, ki zaposlenim nudi oporo pri 

premagovanju težav, povezanih z delom. Vodja pri svojem delu upošteva in deluje v skladu z 

vizijo in poslanstvom organizacije, deluje v korist organizacije in si prizadeva, da bi tudi 

zaposleni delovali v tej smeri (povzeto po Robbins 2007, 437–440). 

Transformacijski vodja deluje na podlagi (Možina 2002a, 531–532): 

 karizme: predstavi vizijo in misel poslanstva, izzove ponos, doseže spoštovanje in 

zaupanje, 

 inspiracije: navdihuje visoka pričakovanja, uporablja simbole za usmerjanje k 

prizadevanjem, izraža pomembne namene na preprost način, 

 intelektualne spodbude: razvija ustvarjalnost, racionalnost in sistematično reševanje 

problemov, 

 upoštevanja posameznika: kaže osebno zanimanje za razvoj posameznika, obravnava 

vsakega zaposlenega kot osebnost, uvaja, svetuje. 
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Transakcijsko vodenje 

»Transakcijsko vodenje temelji na opravljanju nalog v skladu z dogovorom med vodjo in 

zaposlenimi, potrebno je za redno delovanje in doseganje smotrov in ciljev.« (Schermerhorn, 

Osborn in Uhl-Bien 2011, 324)  

»Vodja usmerja zaposlene pri izvajanju nalog, njihova prizadevanja pa ustrezno nagradi z 

določenimi ugodnostmi ali nagradami. Transakcijsko vodenje lahko predstavlja gradnik, ki 

pomaga transformacijskemu stilu vodenja pri izpolnjevanju izzivov in zahtev.« 

(Schermerhorn, Bodily in Bruner 2002, 351) 

»Glede na značilnosti je transakcijsko vodenje podobno klasičnim stilom vodenja, saj je za ta 

stil vodenja prav tako značilno, da je vodja nadrejen in deluje na podlagi zapisanih pravil.« 

(Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 166) 

2.3.4 Situacijski modeli vodenja 

»Situacijski modeli predpostavljajo, da so situacijski dejavniki kritični pri odločanju 

primernega načina vodenja. Pojavili so se, ker vedenjski modeli vodenja niso zadovoljili 

pričakovanj. Prav situacija je najbolj kritična pri določanju najboljšega modela vodenja.« 

(Kavčič 2009, 21)  

Situacijskih dejavnikov je več in vsak situacijski model, ki ga bomo predstavili, vsebuje nekaj 

teh dejavnikov. 

Fiedlerjev kontingenčni model  

Fiedler (1967) je v obdobju od 1950 do 1965 raziskoval povezanost med stilom vodenja 

managerja in učinkovitostjo skupine. Stil vodenja managerja je ocenjeval z vrednostjo »least 

preferred co-worker – LPC«, ki je sestavljena iz ocene vodje, ki jo podrejeni sodelavec poda 

zanj, in ocene vodje, ki jo manager poda za podrejenega sodelavca (povzeto po Griffin in 

Moorhead 2013, 334). 

Fiedlerjev kontingenčni model poudarja, da je uspešno vodenje odvisno od tega, koliko so 

dejavniki usklajeni z načinom dela vodje. Vodja naj bi vedel, kakšen način vodenja uporablja, 

analiziral situacijo in si prizadeval doseči usklajenost med obstoječo situacijo in stilom 

vodenja. To lahko doseže tako, da spremeni situacijo, ali pa, da spremeni način svojega dela, 

kar pa ni vedno lahko. Način oziroma stil vodenja je za Fiedlerja osebna značilnost, ki jo je 

težko spremeniti. Možna sta dva načina vodenja: usmerjenost k odnosom in usmerjenost k 

delu (povzeto po Skela Savič 2002, 75). 



15 

Fiedler (1999, po Možina 2002a, 523–524) je opredelil tri spremenljivke, vzete iz delovne 

situacije, ki pomagajo pri odločanju, kateri način vodenja bi bil najboljši, in sicer: odnos 

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

Odnos skupine do vodje govori o tem, kako je skupina sprejela vodjo. To je za uspešnost 

vodenja zelo pomembna postavka. Vodja, ki ga člani skupine spoštujejo in mu ne 

nasprotujejo, nima težav s sodelavci in mu ni treba uporabljati moči pritiska. Vodja, ki ga 

ljudje ne sprejemajo, naj bi se zanašal samo na formalno avtoriteto (Fiedler 1999, po Možina 

2002a). 

Zapletenost dela pomeni, kako je delo sestavljeno. Preprosto, rutinsko delo je ponavadi 

natančno opredeljeno z vsemi potrebnimi podrobnostmi. Ko daje vodja navodila, se lahko 

samo sklicuje na napisane delovne standarde. Zapleteno delo pa zahteva, da ga vodja razloži z 

vsemi različicami in možnimi izvedbami in vnaprej določenimi postopki (prav tam). 

Moč položaja vodje pokaže, koliko ima vodja legitimne nagrajevalne in prisilne moči. Če ima 

močno pozicijo, bo lahko precej vplival na podrejene. Če pa položajne moči nima, naj bi 

uporabil druge vrste moči, to je referenčno in ekspertno moč, seveda če ju ima (prav tam).  

Housejev model poti in ciljev 

»Lastnosti zaposlenih so med osnovnimi sestavinami tega modela. Model predpostavlja, da 

bodo zaposleni sprejeli določen način vodenja, če bodo spoznali, da bodo imeli od tega korist 

pri delu. Če zaposleni kažejo potrebo po priznanju in samospoštovanju, bodo sprejeli 

svetovalni oziroma prijateljski način vodenja. Če pa pri zaposlenih prevladujejo potrebe po 

samostojnosti, uveljavljanju, bodo rajši sprejeli usmerjevalni oziroma izzivalni način vodenja. 

Značilnosti dela so druga osnovna sestavina tega modela. Če so naloge preproste in se 

ponavljajo, bodo zaposleni zavračali usmerjevalni način vodenja. Pri zapletenih nalogah bo 

usmerjevalni oziroma izzivalni način vodenja primernejši, ker bodo člani cenili vodjo, ki jim 

bo znal opisati pripomočke in poti do delovnih ciljev.« (Kavčič 2009, 25) 

Model loči štiri načine vodenja (Možina 2002a, 528): 

 izzivalni način uporablja vodja, ki postavlja razmeroma visoke, izzivalne smotre in cilje 

in pričakuje, da jih bodo sodelavci dosegli; 

 usmerjevalni način – vodja natanko pove, kaj od sodelavcev pričakuje, in jim nudi vso 

pomoč pri izvajanju nalog; 

 svetovalni način – vodja se posvetuje s člani in jih sprašuje za mnenja, preden sprejme 

odločitve; 

 prijateljski način dela je prijazen in razumevajoč do članov skupine, vodja z njimi 

ustvarja pozitivno delovno ozračje. 
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Likertov model vodenja 

»Rensis Likert (1961) je oblikoval svoj stil vodenja, katerega osnova so štirje temeljni sistemi 

(stili) vodenja, ki so razdeljeni na dva osnovna stila vodenja, to sta avtoritativni in 

participativni stil vodenja. Likertov model presega zgolj obliko stila vodenja. Njegov model 

vključuje tudi organizacijske razsežnosti. Zaradi tega lahko govorimo o sistemu vodenja, ki 

vključuje tudi stil vodenja.« (povzeto po Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 40–41) 

Razsežnosti posameznih sistemov vodenja po Likertu (1961, po Staehle 1999, 850) podajamo 

v preglednici 1. 

Preglednica 1: Značilnosti posameznih sistemov vodenja po Likertu  

 Avtoritativni sistem Participativni sistem 

izkoriščevalski dobronamerni podporni kooperativni 

Motivacija  Eksistenčna 

varnost 

Temeljne 

osebnostne 

potrebe 

Osebnostne potrebe Celotna skala 

posameznikovih 

potreb  

Komunikacija Vertikalna Vertikalna Vertikalna Lateralna 

Interakcija  Majhna Majhna Zmerna Intenzivna 

Definiranje 

ciljev 

Ukazi Ukazi z možnostjo 

diskusije  

Oblikovanje ciljev 

po diskusiji 

Oblikovanje 

ciljev kot rezultat 

skupinske 

diskusije 

Vir: Staehle 1999, 850. 

Likert (1961) je v svojih delih poskušal zgraditi celovito teorijo vodenja, ki bi presegla zgolj 

področje stilov vodenja in bi vključevala tudi teorijo organizacije. V svojih empiričnih 

raziskavah so Likert in njegovi sodelavci iskali potrditev za postavljeno hipotezo o idealnem 

sistemu vodenja, ki ga odraža kooperativni stil vodenja (povzeto po Kovač, Mayer in Jesenko 

2004, 42).  

Model sestavljajo štirje sistemi vodenja oziroma štirje stili vodenja (Martin 1998, 433): 

 avtokratični – sistem 1: vodja ne zaupa zaposlenim in ne upošteva njihovih predlogov in 

idej pri reševanju problemov; 

 avtokratični – sistem 2: vodja ima do zaposlenih malo več zaupanja in jih upošteva; 

 participativni: obstaja velika mera zaupanja zaposlenim, vendar ima še vedno kontrolo 

nad odločitvami zaposlenih; 

 demokratični: vodja popolnoma zaupa zaposlenim in dosledno upošteva njihove ideje in 

rešitve. 
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Reddinov tridimenzionalni model vodenja – model 3 D 

Tridimenzionalni model vodenja, kot ga je razvil Reddin (1970), izhaja iz opredelitve 

učinkovitosti vodenja, ki je lahko usmerjeno k nalogam in odnosom. V modelu, ki ga 

prikazuje s kvadratom, loči nizko in visoko usmerjenost k nalogam in odnosom in razlikuje 

med štirimi stili vodenja. To so: zavzeti, povezovalni, zadržani in prizadevni stil vodenja 

(povzeto po Reddin 1970, 11). 

Reddin (1970) v svoj model stilov vodenja vpelje pomembno novost, to je tretja dimenzija, ki 

predstavlja stopnjo učinkovitosti vsakega od opisanih vodstvenih stilov. Osnovni kvadrat 

sestavljajo štirje stili vodenja. 

UMO 

Zavzeti stil Povezovalni stil 

Zadržani stil Prizadevni stil 

 UN 

Opomba: UMO – usmerjenost k medsebojnim odnosom;  

UN: usmerjenost k nalogam. 

Slika 2: Osnovni stili vodenja po Reddinu 

Vir: Staehle 1999, po Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 44. 

Reddin (1970, po Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 45) v nasprotju z drugimi avtorji ne išče ter 

ne izpostavlja enega samega najbolj učinkovitega stila vodenja. Po njegovem mnenju je lahko 

vsak stil vodenja učinkovit ali neučinkovit. Stopnja učinkovitosti ali neučinkovitosti je 

odvisna od specifične situacije. Učinkovitost ali neučinkovitost posameznih stilov vodenja je 

prikazana v spodnji preglednici 2. 

Preglednica 2: Stili vodenja glede na učinkovitost in neučinkovitost 

Osnovni stili Manj učinkoviti stili Bolj učinkoviti stili 

Povezovalni Kompromisar Izvrševalec (povezovalec) 

Prizadevni Avtokrat Dobrohotni avtokrat 

Zavzeti Misijonar Razvijalec (spodbujevalec) 

Zadržani Dezerter (bojazljivec) Birokrat 

Vir: Reddin 1970, 13.  

Po Reddinu (prav tam) situacijo opredeljujejo naslednji dejavniki: 

 zahtevnost naloge, 

 sodelavci, 

 kolegi, 
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 predpostavljeni, 

 organizacijska struktura. 

Model vodenja 4 D  

Z vidika učinkovitosti vodenja je pomemben model 4 D. Model izhaja iz opredelitve 

učinkovitosti vodenja kot stopnje, s katero vodja dosega rezultate, ki jih od njega pričakujejo. 

Ni pomembno, koliko napora vlaga v delo, pomembno je, kaj doseže. Ne gre za kakšne 

posebne lastnosti, ki jih uspešni vodje imajo, neuspešni pa ne. Gre za to, kaj v določenih 

okoliščinah naredi. Model poudarja razliko med učinkovitostjo in uspešnostjo. Učinkovitost 

pomeni delati stvari na pravi način, reševati probleme, varovati vire, izpolnjevati dolžnosti in 

imeti nizke stroške, uspešnost pa pomeni delati prav, proizvajati koristne alternative, kar 

najbolje uporabiti dane vire, dosegati rezultate in povečevati dobiček (povzeto po Reddin 

1990, 12–13).  

Model 4 D temelji na izsledkih številnih raziskav, ki so odkrile dva glavna elementa v 

vedenju vodij: usmerjenost k odnosom do sodelavcev in usmerjenost k nalogam. Pri vodjih je 

poudarjena enkrat ena, drugič druga, lahko pa obe v majhnem ali velikem obsegu. Tako 

pridemo do štirih načinov vodenja. Noben način ni vedno učinkovit. Vsak je lahko uporabljen 

bolj ali manj učinkovito. Ker vodstvo navadno uporablja več načinov, je pomembno, da 

poznajo svoj način ter učinkovitost vsakega posebej. Tako lahko zavestno izberejo 

najuspešnejšega glede na situacijo, v kateri se znajdejo (povzeto po Možina 2002a, 526–527).  

Za vsakega od navedenih dejavnikov Reddin (1970) navaja 20 indikatorjev, ki omogočajo, da 

vodja situacijo pravilno oceni in izbere primeren stil vodenja. Po mnenju Reddina (prav tam) 

lahko vsak posamezni stil vodenja uporabimo učinkovito ali neučinkovito (povzeto po Kovač, 

Mayer in Jesenko 2004, 46). Učinkovitost oz. neučinkovitost sta prikazani na sliki 3. 

Zadržani (separated) stil vodenja je nizko usmerjen tako k nalogam kot k odnosom. Tak vodja 

skrbi za popravljanje odstopanj oziroma napak podrejenih od predvidenega. Zanj je značilno, 

da raje piše kot govori, zato je komunikacija s podrejenimi slaba. Pri svojem vodenju rad 

upošteva tradicijo, bolj kot s posamezniki se raje poistoveti z organizacijo in njenim 

sistemom, upošteva predpisana pravila in postopke, zato tudi svoje podrejene ocenjuje po 

tem, kako se držijo pravil, pri nadrejenih pa ceni razum. Izogiba se sporom, če pa naj bi jih 

razreševal, to stori na podlagi napisanih pravil. Izogiba se rutinskemu delu, saj v njem ne 

uživa, zato je primeren za vodenje administrativnih, računovodskih, statističnih nalog 

(povzeto po Reddin 1970, 30). 

Zadržani vodja gleda na svoje podrejene manj kot na ljudi in bolj kot na prvine delovnega 

sistema. Ta stil vodenja poimenujejo tudi odtujeni stil. Svoje podrejene kaznuje tako, da jim 

odvzame pristojnosti, ki so jih prej imeli. Tak vodja je suženj pravil. V medsebojnih odnosih 
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se boji, da bi bil odvisen od mnenja drugih. Svojim podrejenim najbolj zameri, če kršijo 

predpisana pravila in red v medsebojnih odnosih (povzeto po Ivanko 2014, 261). 

    
spodbuje-

valec 

povezo-

valec 

   birokrat 
dobrohoten 

avtokrat 

 

BO 
zavzeti  

stil 

povezoval-

ni stil 

višja 

 
zadržani 

stil 

prizadevni 

stil 
  

misijonar 
kompro-

misar 

AO učinkovitost 

bojazljivec avtokrat 

nižja 

  

Slika 3: Stili vodenja glede na učinkovitost in neučinkovitost 

Vir: Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 45. 

Socialno usmerjeni ali zavzeti (related) stil ali povezani stil vodenja je visoko usmerjen k 

odnosom in nizko k nalogam. Ljudi sprejema takšne, kot so, uživa v dolgih pogovorih in 

spoznavanju sodelavcev in si za to vzame čas. Organizacijo primarno dojema kot socialni 

sistem, svoje podrejene ocenjuje glede na to, kako dobro razumejo druge, nadrejene pa po 

toplini, ki jo kažejo do podrejenih. Primeren je zlasti za vodenje strokovnih sodelavcev, za 

razvojna, raziskovalna dela in dela, pri katerih sta potrebna usklajevanje in koordinacija. 

Spore in napake skuša ublažiti s prijaznostjo, zaradi tega podrejeni radi sodelujejo z njim, 

včasih pa pogrešajo usmerjanje. Njegova slabost je sentimentalnost. Boji se zavrnitve, 

zaposlene ceni, podcenjuje pa pomembnost organizacije in tehnologije (povzeto po Reddin 

1970, 31). 

Za prizadevni (dedicated) stil vodenja je značilna visoka usmerjenost k nalogam in nizka 

usmerjenost k odnosom in zaposlenim. Vodja, ki uporablja ta stil vodenja, se do podrejenih 

obnaša dominantno, z nadrejenimi in sistemom organizacije se poistoveti bolj kot s potrebami 

zaposlenih. Podrejene ocenjuje po njihovi produktivnosti, nadrejene pa po veščinah in uporabi 

moči. V napetih situacijah se kaže njegova gospodovalnost, spore skuša reševati s pritiski. Pri 

vodenju poudarja uporabo moči, pri komuniciranju pa pozablja, da podrejeni potrebujejo več 

kot le najnujnejše informacije. K nalogam usmerjeni vodja je najprimernejši za vodenje 

delovnih mest, na katerih je treba podajati veliko navodil ter poudarjati avtoriteto in moč. 
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Zaradi tega se v položaju, ko ne more zapovedovati drugim, slabo znajde (povzeto po Reddin 

1970, 31–32).  

Podrejeni kmalu spoznajo, da tak vodja zahteva le dosežke in da lahko pričakujejo kazen za 

storjene napake. Največji pomen pripisuje nagrajevanju. Pri komuniciranju z ljudmi pozablja, 

da so tudi drugi ljudje neodvisna človeška bitja. K nalogam usmerjeni vodja priznava in 

poudarja uporabo moči. Najbolj se boji, da ne bi izgubil svojega vpliva. Svoje sodelavce rad 

sumniči, da se izogibajo dela (povzeto po Ivanko 2014, 262).  

Integracijski – povezovalni (integrated), združevalni stil vodenja označuje visoka usmerjenost 

vodje tako k nalogam kot k odnosom. Takšen vodja se istoveti s svojimi sodelavci in ga 

položajne razlike ne motijo. Želi biti povezan s posamezniki in delovno skupino. Je pristaš 

timskega dela in želi združiti potrebe organizacije in ljudi. Ob pojavu sporov želi raziskati 

vzroke. Želi biti vključen v vsako dogajanje v organizaciji. Spremlja ga bojazen, da bi 

zaposleni postali nezadovoljni z njegovim delom. Svoje podrejene ocenjuje glede na njihovo 

pripravljenost za timsko delo, nadrejene pa po timskem delu in njihovih spretnostih. 

Najprimernejši je za vodenje, kjer je potrebnega veliko sodelovanja, ni pa primeren za 

vodenje rutinskih del (povzeto po Reddin 1970, 32).  

Iz literature o vodenju je mogoče razbrati soglasje avtorjev, da ni enotnega recepta za 

učinkovito vodenje. Kets de Vries in Florent-Treacy (2000) v svoji kvalitativni raziskavi 

svetovnih voditeljev ugotavljata, da »učinkovito vodenje zahteva kombinacijo vedenjskih, 

kognitivnih in osebnostnih dejavnikov«. Dulewicz in Higgs (2005) sta identificirala 15 

voditeljskih kompetenc, ki vplivajo na učinek vodenja. Kompetence sta združila v tri različne 

sklope – managerske (managerial), intelektualne (intellectual) in čustvene (emotional) 

kompetence ter oblikovala tri stile vodenja: 

 vodenje, usmerjeno k ciljem (goal-oriented leadership): stil, ki je usmerjen v doseganje 

rezultatov v relativno stabilnem okviru; gre za stil vodenja, usklajen s stabilno 

organizacijo, ki podaja razumljive rezultate; 

 vključujoče vodenje (involving leadership): stil, ki temelji na prehodni ureditvi in se 

sooča s precejšnjimi spremembami v svojem poslovnem modelu; 

 zavzeto vodenje (engaging leadership): stil, temelječ na visoki stopnji opolnomočenja in 

udeležbe, ki je osredotočen na velike spremembe ob visoki stopnji vključevanja in 

predanosti. 

Avtentično vodenje 

Avtentični vodja sodobne organizacije zagotavlja razpršenost vrednot, ki izvirajo vse od 

osebne identifikacije članov z organizacijo, ustvarjanja skupnih simbolov, zgledov do 

spodbujanja pozitivnega vodenja, prožnosti, zaupanja, optimizma in razvoja samozavesti. 

Avtentični vodja spodbuja zaposlene tako, da postane model pozitivnega organizacijskega 
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vedenja del vsakega posameznika. Avtentični vodje so osebe z visoko ravnjo avtentičnosti, 

vedo, kdo so, v kaj verjamejo in kaj cenijo, v interakciji z drugimi ves čas delujejo v skladu z 

globokimi osebnimi vrednotami in prepričanji, s katerimi gradijo verodostojnost ter si 

pridobijo spoštovanje in zaupanje sodelavcev, saj sodelavci njihov način vodenja prepoznajo 

kot avtentičen (povzeto po Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 105–106). 

Razvoj teorije avtentičnega vodenja vključuje kompleksne procese, saj je teorijo moč 

udejanjiti v praksi le s programom izobraževanja in usposabljanja. Razvoj avtentičnega 

vodenja vključuje stalne procese, preko katerih vodje in sodelavci pridobijo samozavedanje in 

vzpostavijo odprte, zaupne in pristne odnose, na katere je mogoče vplivati in jih oblikovati z 

izobraževanjem in usposabljanjem. V novi paradigmi avtentičnega vodenja poglavitna naloga 

vodij ni več odločanje, temveč ustvarjanje zaupanja, sodelovanja in sposobnosti učenja 

znotraj celotne organizacije. Zaposleni na vseh ravneh so pooblaščeni za sprejemanje 

odločitev in doseganje skupne vizije (povzeto po Kavčič 2009, 34).  

V preglednici 3 podajamo primerjavo nekaterih nasprotij paradigem vodenja klasičnega in 

novega pristopa k vodenju, ki jih povzemamo po Brezovšek in Kukovič (2014). 

Preglednica 3: Nasprotje paradigem vodenja 

Klasični pristop Novi pristop 

Hierarhična ureditev Sistemska ureditev 

Zaprti sistemi Odprti sistemi 

Parcialni vidik Celovitost 

Fragmentacija in izolacija Povezanost in soodvisnost 

Vloge vodje: avtoriteta, odločevalec  Vloga vodje: ustvarjanje pomena, sodelovanje 

Sodelavci so vodeni Privrženci kot vodje sami; vrednotenje 

nepozicijskega vodenja 

Organizacija vodja - sodelavci Celostna organizacija vodenja 

Nadzor Ustvarjanje, prilagajanje 

Moč nad Moč za, pooblaščenje 

Vodenje kot vedenje pozicijskega vodja Vodenje kot proces v skupini 

Osebna vizija Skupna vizija 

Učinkovitost in uspešnost Družbena pravičnost 

Razprava Dialog 

Stalnost Začasnosti 

Delitev informacij Kreiranje znanja 

Dobavitelji Partnerji 

Sprejemanje Kandidatura (reflektiranje) 

Smotri in cilji, linija navzdol Ključne vrednote in vizija 

Samozaščita Zaupanje 

Ravnotežje Neravnotežje – zmedenost  

Linearna vzročnost Prilagojene rešitve 

Se nadaljuje 
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Preglednica 3 – nadaljevanje 

Klasični pristop Novi pristop 

Spremembe spodbujene od zgoraj Spremembe spodbujene od vse povsod 

Dodatne (inkrementalne) spremembe Dinamične spremembe 

Razmišljanje ali–ali Razmišljanje obeh strani 

Vir: Allen in Cherry 2000; Komives, Lucas in McMahon 2007; Brezovšek in Kukovič 2014, 164. 

»Gonilo poslovnih sprememb povzročajo prilagoditve v načinu vodenja organizacije. 

Nastajajoče spremembe v okolju organizacij vplivajo na izhodišča najvišjih vodstev. 

Vrednote, možnosti in potrebe se oblikujejo na osnovi splošnih teženj iz okolja, določenih 

zahtev odjemalcev in zainteresiranih strani. Najvišja vodstva si pri vodenju pomagajo z 

uvajanji sistemov vodenja, ki pa se tudi spreminjajo. Glede na vrednote, možnosti in potrebe 

se je veliko vodstev odločilo za uvajanje sistemov vodenja po mednarodnih standardih 

kakovosti, ravnanja z okoljem, zdravja in varnosti pri delu, varnosti informacij in podobno. 

Uvajanje več sistemov vodenja pa povzroči veliko kompleksnost sistema vodenja 

organizacije, podvajajo se podatki, uvajajo se različni pristopi za določena dela. Različni 

sistemi vodenja se uvajajo za določene dejavnosti, kar pomeni, da je to stroškovno gledano 

optimalna rešitev. Vse zahteve posameznih sistemov vodenja je smiselno združiti v en sistem 

vodenja, ki obsega specifična in združljiva področja posameznih sistemov.« (Tič in Strašek 

2004, 46–47) 

2.4 Sestavine vodenja 

Osnovne sestavine vodenja so: vodja, skupina, člani in okolje. Sporazumevanje med vodjo in 

timom naj bi zadovoljilo obe strani. Najprej je treba zgraditi zaupanje med vodjo in člani 

tima, nato pa je treba dati članom več samostojnosti, da lahko odločajo (povzeto po Možina 

2002a, 499). 

2.4.1 Vodja 

»Vodenje je proces, ki ga določajo interakcije med vodjo, sledilci in okoliščinami. Lahko ga 

preučujemo iz vseh treh perspektiv (slika 4). Osebnostne poteze vodje, njegove vrednote, 

motivacija in vedenje vplivajo na proces vodenja. Podobno vrednote sledilcev, njihove 

izkušnje, osebne poteze in obnašanje, kohezivnost in enotnost skupine ter njene norme prav 

tako močno vplivajo na vodenje. Končni izid je odvisen tudi od okoliščin, v katerih se 

vodenje dogaja.« (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 130) 
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Slika 4: Proces vodenja kot interakcija med vodjo, sledilci in okoliščinami 

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 131. 

Vodjo določajo njegove lastnosti. S tem terminom upoštevamo več kategorij (Hočevar, Jaklič 

in Zagoršek 2003, 132): 

 kdo vodja je (vrednote, motivi, osebnostne poteze, značaj, inteligenca), 

 kaj vodja ve (znanje, sposobnosti, veščine) in 

 kaj vodja počne (obnašanje, navade, stili, kompetence).  

Lastnosti vodij lahko prikažemo s trikotnikom (prav tam).  

 

Slika 5: Lastnosti vodje 

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 132. 

Vodja 

vrednote 

pripravljenost 

norme 

naloga 

stres 

okolje 

osebnost 

položaj 

strokovnost 

Kdo vodja je? 

vrednote, motivi 

osebnostne poteze 

značaj, inteligenca 

Kaj vodja ve? Kaj vodja počne? 
Lastnosti 
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»Čim večji je vodjev občutek lastne vrednosti, tem bolj verjetno je, da bo to funkcijo zmogel 

opravljati uspešno. Človek, ki dvomi vase, ne more spodbujati razmišljanja o kakovosti pri 

drugih. Malo verjetno je, da bi oseba, ki čuti, da ne zasluži dosežkov in uspeha, pri drugih 

spodbudila težnje k visokim dosežkom. Prav tako vodje ne morejo izvabiti najboljšega iz 

ljudi, če je njihova, iz negotovosti izhajajoča osnovna potreba dokazati, da imajo oni prav, 

drugi pa se motijo. V takem primeru njihov odnos do drugih ni spodbuden, temveč 

nasprotovalen.« (Branden 2000, 54) 

Na uspešnost in izbiro načina vodenja tako posredno kot neposredno vplivajo situacijske 

spremenljivke, kot so: velikost in okolje organizacije, smotri in cilji ter strategija organizacije, 

zaposleni v organizaciji in drugo (povzeto po Rozman 2000, 8).  

Uspešen vodja se ne oklepa pravil in sodelavce vodi skladno z načeli prožnega stila vodenja. 

Pomembno je, da vodja sledi danim razmeram in k sodelovanju pritegne tiste, ki bi lahko 

prispevali k uspešnejšemu odločanju. Vodja se srečuje z različnimi situacijami, ki naj bi jih 

obvladoval, kar od njega zahteva drugačen način vodenja. Zato je pomembno, da vodja pozna 

načine vodenja in jih glede na pojav situacijskih dejavnikov tudi uporablja (povzeto po 

Kavčič 2009, 13).  

V preglednici 4 po Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003, 136) pregledno podajamo tipične 

lastnosti vodij. 

Preglednica 4: Lastnosti vodij  

Univerzalno pozitivne lastnosti 

vodje 

Univerzalno negativne 

lastnosti vodje 

Lastnosti vodje, ki so ponekod 

pozitivne, ponekod pa negativne 

zanesljiv 

pravičen 

pošten 

usmerjen v prihodnost 

planira v naprej 

spodbujajoč 

pozitiven 

dinamičen 

gradi zaupanje 

motivirajoč 

inteligenten 

odločen 

dober pogajalec 

konstruktiven reševalec 

problemov 

administrativno sposoben 

komunikativen 

koordinator 

oblikovalec timov 

usmerjen v odličnost 

samotar 

nedružaben 

nesodelujoč 

razdražljiv 

egocentričen 

neizprosen 

diktatorski 

ambiciozen 

sočuten 

dominanten 

neodvisen 

izmikajoč 

individualist 

logičen 

intuitiven 

urejen 

izzivalen 

pripravljen tvegati 

mikromanager 

občutljiv 

požrtvovalen 

se izogiba konfliktu 

previden 

eliten 

formalen 

vladar 

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 136.  
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Uspešni vodje se razlikujejo od drugih vodij v kar nekaj značilnostih. Med njimi izstopajo 

naslednje (Možina 2002a, 504): 

 prizadevnost, želja po dosežkih – uspešni vodje so ambiciozni in imajo veliko željo po 

velikih dosežkih. So pozitivno misleči in imajo veliko zaupanje vase; 

 zmožnost učenja iz težav pri delu – težave in neprijetnosti v svoji karieri so jemali kot 

priložnost za drugačno ukrepanje in kot vir, iz katerega so se kaj naučili; 

 več kot 60 ur na teden posvečajo delu in menijo, da je delo vodje najpomembnejši 

element njihovega življenja; 

 za analizo in reševanje problemov uporabijo sposobnost jasnega opredeljevanja ciljev in 

pripravljenost za sprejemanje tveganja; 

 s sodelavci vzdržujejo odkrite odnose in participativen način dela; 

 če pride do sprememb, uspešni vodje s svojimi zamislimi raje izberejo drugačno 

strategijo, kot da bi spreminjali obstoječe cilje in smotre. Vedno iščejo najboljše poti k 

ciljem. 

Naslednja bistvena funkcija vodenja je dodeljevanje nalog. »Dodeljevanje nalog, predvsem 

predajanje odgovornosti, je ena izmed ključnih dejavnikov osebne rasti in usposabljanja ljudi. 

Ko vodja dodeljuje naloge, ki vključujejo tudi sprejemanje odločitev, ljudje postajajo 

pametnejši. Če jih pooblastite za reševanje problemov, postajajo bolj modri, previdnejši. Toda 

če vodja želi resnično spodbuditi ljudi, naj bi jim naložil malenkost več nalog, kakor sami 

mislijo, da jih lahko opravijo. A le toliko, da malce presežejo sami sebe.« (Tracy 2000, 91).  

Postopek delegiranja je treba za vsak primer analizirati posebej in pretehtati, kaj bi bilo 

najbolje. Predvsem naj bi vodja odgovarjal na nekaj vprašanj (Možina 2002a, 505): 

 Kaj je treba narediti? Izdelati je treba jasen in popoln opis naloge. Jasen naj bo končen 

cilj naloge. Opis naj bi ustrezal znanju in izkušnjam sodelavcev. 

 Kdo je odgovoren? Natančno je treba določiti, kdo je odgovoren za nalogo v celoti in kdo 

odgovarja za podrejene naloge. Določiti je treba obseg pooblastil osebja, ki je v skladu z 

izvedbo naloge. Meje med nalogami vodje in tistimi, ki jih opravljajo podrejeni 

sodelavci, naj bi bile jasno začrtane. 

 Zakaj je nalogo treba izvesti? Sodelavcem je treba razložiti ozadje in razloge, zakaj je 

treba nalogo izvesti. Obrazložiti je treba pomembnost naloge in pojasniti posledice, če 

naloge ne bi izvršili. 

 Kako naj se naloga izvede? Naloga vodje je, da spodbudi sodelavce, da podajo predloge 

o načinu dela. Če je način predpisan, je treba natančno pojasniti, zakaj je treba uporabiti 

prav tak način izvajanja naloge. 

 Kdaj naj bi bila naloga opravljena? Postaviti je treba končne roke za nalogo in podrejene 

naloge, in to skupaj s sodelavci, ki so zanje zadolženi. Doseči je treba soglasje o realnosti 

postavljenih rokov in opredeljenih ciljev in smotrov.  
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2.4.2 Skupina – tim, sledilci 

»Sodobna organizacija je timska organizacija. Da posamezniki postanejo delovna skupina, naj 

bi bili izpolnjeni nekateri pogoji. Ti pogoji se nanašajo predvsem na medsebojne odnose 

sodelavcev v delovni skupini. V učinkoviti delovni skupini naj bi obstajali podpirajoči se, 

vzajemni, solidarni in recipročni odnosi. Take odnose razvije delovna skupina takrat, kadar 

posamezniki drug drugega podpirajo pri uresničevanju organizacijskih smotrov in ciljev. V 

takih delovnih razmerah so smotri in cilji posameznikov enaki kot smotri in cilji 

organizacije.« (Ivanko 2014, 286) 

Pomembne značilnosti skupine bi bile naslednje (prav tam):  

 bila naj bi prepoznavna in določljiva po članih, ki jo sestavljajo in po zunanjih 

opazovalcih; 

 imela naj bi socialno strukturo, vsak član naj bi imel v skupini položaj, ki je določen v 

odnosu do položajev drugih; 

 v skupini obstajajo individualne vloge, preko katerih člani sodelujejo v skupnem delu; 

 bistveni za skupino so recipročni odnosi, ki med člani zagotavljajo stike in komunikacijo; 

 vsaka skupina ima norme o vedenju, ki vplivajo na način igranja vlog, zato je nujno, da 

član, ki pride v skupino, začne oblikovati svoje vedenje po vzorcu skupine; 

 člani skupine imajo skupne interese in vrednote, vendar ni nujno, da so natančno 

definirani; 

 delovanje skupine naj bi bilo usmerjeno k delovnim (socialnim) smotrom in ciljem. 

Smotri in cilji povedo, zakaj in s kakšnim namenom skupina obstaja; 

 skupina naj bi imela določeno trajnost, se pravi, izmerljivo trajanje. 

Definicija, ki bi v večinoma upoštevala vse zgoraj naštete elemente, se glasi (Možina 2002b, 

543–544): »Delovna skupina je določljiva, strukturirana, sorazmerno trajna povezanost ljudi, 

ki imajo recipročne vloge v skladu s socialnimi normami, interesi in vrednotami pri doseganju 

smotrov in ciljev organizacije.« 

 

Slika 6: Medsebojno delovanje delovne skupine 

Vir: Ivanko 2014, 287. 

D 

B 

C A 
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Za organiziranje dela v timu je treba zagotoviti naslednje pogoje (Možina 1992, 74): 

 poznavanje smotrov in ciljev, 

 odprtost in odkritost, 

 zaupanje, 

 sodelovanje, 

 ustrezna pot, metoda dela, 

 vodenje, 

 spremljanje, 

 iskati sposobne posameznike, 

 ustrezno vzdušje. 

2.4.3 Okoliščine 

Slovenci od nekdaj veljamo za marljiv, deloven in poslušen narod. V preteklosti je imela 

avtoriteta veliko večji pomen, kot danes. To se je kazalo v družini, kjer je bila odločitev očeta 

dejstvo, avtoriteta se izkazovala v šolstvu in tudi vodja v organizaciji je zbujal 

strahospoštovanje. Z demokratizacijo odnosov so se relacije vodja – podrejeni spremenile. 

Po različnih avtorjih v nadaljevanju povzemamo nekatere okoliščine, ki vplivajo na vodenje. 

Zavedati se je potrebno, da je najtežje spreminjati miselnost ljudi, kar je za uspešnost nove 

ideje nujno. Če podrejeni sodelavci ne sprejmejo spremembe bo dolgoročen uspeh 

nedosegljiv.  

»Na življenje v organizaciji vpliva določen vzorec življenja, vrednotenja, počutja in 

razpoloženja, ki pa je rezultat tradicije in tudi neposrednih dogodkov. Vse te dejavnike naj bi 

vodja pri svojem vodenju tudi upošteval.« (Jezernik 2012, 30) 

»Sprejem novega ali prelom s staro navado zahteva veliko predanost, ta pa izhaja iz 

vpletenosti in deluje kot katalizator v procesu spreminjanja. Kadar koli vodja vključuje 

sodelavce v težavo, tvega, da bo izgubil nadzor. Veliko lažje, preprosteje in varneje – na videz 

tudi učinkoviteje – je, da jih ne vplete, ampak jim preprosto razloži, jih usmerja in jim 

svetuje.« (povzeto po Covey 2000, 182) 

Dejavnike spreminjanja navad prikazuje slika 7. 
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Slika 7: Gonilne in zaviralne sile 

Vir: Covey 2000, 183. 

»Kurt Lewin, ugledni družboslovec, je pomembno prispeval k razumevanju procesa 

spreminjanja. Spodnja črta predstavlja sedanjo raven dejavnosti ali storilnosti, pikčasta črta 

nad njo pa želeno raven ali cilj prizadevanja za spremembo. Navzdol usmerjene puščice so 

zaviralne sile, puščice, obrnjene navzgor, pa gonilne sile. Sedanja raven storilnosti ali sedanje 

vedenje je stanje uravnoteženosti med gonilnimi in zaviralnimi silami.« (Covey 2000, 183) 

»Če nova zamisel ni dovolj drugačna od običajnega početja, gre verjetno le za pogrevanje 

sedanjega ravnanja. Malo verjetno je, da boste vnesli novo mišljenje in navdušenost v proces, 

če boste delali še več istih stvari. Edinstvenost spodbuja naravno radovednost in povišan 

občutek za pričakovanje.« (Cox in Hoover 2002, 91) 

Možina (2002a) o prikazani sliki (slika 7) pravi, da je »lepo vidno, da premik od sedanjega k 

želenemu stanju ni odvisen le od sil, ki sedanje stanje potiskajo k želenemu (gonilne ali 

podporne sile), temveč tudi od sil, ki ohranjajo sedanje stanje in tako preprečujejo napredek 

(zaviralne ali omejevalne sile)«.  

Večina vodij želi napredek doseči tako, da povečuje moč podpornih sil, nič pa ne naredi za 

zmanjšanje zaviralnih sil, s čimer porabi veliko energije, napredek pa je komaj viden. Ključ 

do uspeha je v tem, da se vodja osredotoči na odstranjevanje zaviralnih sil. S tem je 

podpornim silam omogočeno, da predviden dosežek potisnejo proti želenemu stanju na bolj 

naraven način in brez prevelike porabe energije. Spremembe, do katerih pride po tej poti, so 

precej bolj prijazne do vseh v organizaciji. Zaradi tega člani skupine raje sledijo vodji, to pa je 

tisto, kar želimo doseči (povzeto po Možina 2002a, 501–502). 

S pomočjo opisov različnih klasičnih in sodobnih pristopov k vodenju smo želeli prikazati, da 

vodja ne more izbrati enega stila vodenja in ga vedno uporabljati (slika 7). Prav nasprotno! 

»Vodenja je treba nenehno prilagajati oziroma razvijati v skladu s človeškimi viri, s katerimi 

vodja razpolaga; prav tako naj bi vodja vseskozi upošteval samoorganiziranost, smotre in cilje 

organizacije ter kulturo organizacije.« (Brezovšek in Kukovič 2014, 160) 

Želeni 

položaj 

Sedanji 

položaj 

zaviralne sile 

gonilne sile 
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Slika 8: Pristopi k proučevanju vodenja 

Vir: Brezovšek in Kukovič 2014, 160. 

Doseganje sprememb, ki bodo v praksi dosegle svoj namen in pomenile izboljšanje 

obstoječega stanja, je torej proces, ki zahteva veliko znanja in spretnosti. Pogosto je pred 

uvedbo spremeb dobro izvesti simulacijo, ki pokaže, ali gre za smiselne spremembe ali le za 

trošenje energije brez želenih rezultatov. 

2.5 Opredelitev managementa 

Tesno v povezavi z vodenjem je management. Pogosto obe funkciji združuje vodja, zaradi 

tega je pomembno, da predstavimo management in razlike med managerji in vodji. 

»Termin management, kot ga povzemamo iz angleške literature, izhaja iz dobe Shakespeara, 

to je iz 16. stoletja. Njegov izvor ima latinske, italijanske in francoske korenine. Iz latinščine 

povzema »manus«, kar pomeni roko in moč, iz italijanščine »maneggiare« v kontekstu 

upravljanja lastnine in poslov, iz francoščine pa povzema »manegerier«, kar ima podoben 

pomen. Angleško inačico glagola »to manage« je moč prvič zaslediti leta 1561, samostalnik 

»manager« leta 1588, leta 1589 pa »management«. Od takrat beseda management pridobiva 

vse večji pomen in se uveljavlja v praksi. Danes govorimo o modernem managementu kot 

fenomenu 20. stoletja. Še več! Soočamo se z izzivi poslovodenja organizacij v 21. stoletju, ko 

govorimo o procesu managementa.« (Dimovski idr. 2014, 13) 

Najcelovitejša definicija, ki izhaja iz procesne razsežnosti managementa, pravi, da gre pri 

managementu za doseganje ciljev s pomočjo izvajanja, načrtovanja, organiziranja, vodenja in 

nadzorovanja. Managerji naj bi, da bi dosegli postavljene smotre in cilje, naredili veliko več, 

kot samo koordinirali ali usmerjali delo drugih. Management je torej proces načrtovanja, 
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organiziranja, vodenja in nadzorovanja ljudi in vseh razpoložljivih virov za doseganje 

postavljenih smotrov in ciljev (povzeto po Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 16).  

»Manager je tisti, ki mu deležniki, ustanovitelji ali nadrejeni poverijo obvladovanje 

organizacije ali dela organizacije, da bi ta učinkovito in uspešno dosegala zastavljene smotre 

in cilje. Zato govorimo o smotrih in ciljih organizacije in o strategijah za doseganje teh 

smotrov in ciljev; oboje skupaj je politika organizacije.« (Tavčar 2006, 23) 

V preglednici 5 podajamo nekaj razlik med managerji in vodji. 

Preglednica 5: Manager oz. vodja – razlike 

Manager Vodja 

Upravlja, administrira Inovira 

Je kopija Je original 

vzdržuje razvija 

osredotoča se na sisteme in strukture osredotoča se na ljudi 

Zanaša se na nadzor Navdihuje ga zaupanje 

Usmerjen kratkoročno Usmerjen dolgoročno 

Sprašuje se: zakaj in kako Sprašuje se: kaj in zakaj 

Vidi končni cilj Vidi celotno obzorje 

Vir: povzeto po Kramar Zupan 2009, 176. 

Vodje so usmerjeni v vizijo, smotre in cilje, namen in uspešnost – v prave stvari. Managerje 

zanima učinkovitost oziroma kratkoročni vidik delovanja podjetja. Zaposleni delajo za 

managerja in z vodjo. Manager razmišlja o sodelavcih, koliko ga stanejo in kako malo jih 

lahko plača, vodja pa razmišlja o svojih sodelavcih, in sicer o potencialu, in se sprašuje, 

koliko lahko zaslužijo in kako jim lahko pomaga, da postanejo heroji (povzeto po Kramar 

Zupan 2009, 176).  

V sliki 9 podajamo različne odnose med vodenjem in managementom, povzete po Brezovšek 

in Kukovič (2014). 

Pri bipolarnosti so vodje in managerji opisani kot dejansko nasprotje v smislu ključnih 

vrednot, temperamenta in razvojnih procesov, pri čemer managerji utelešajo ureditev, 

stabilnost in učinkovitost, vodje pa inovativnost in prilagodljivost; managerji se odzivajo 

glede na pretekle dogodke, vodje postavljajo cilje v prihodnost; managerji so v funkcionalnih 

odnosih z ljudmi, vodje pa so bolj občutljivi in empatični (povzeto po Brezovšek in Kukovič 

2014, 88–90).  

Pri enodimenzionalnosti je vodja praktično izenačen z managerjem tako po formalni plati kot 

z vidika procesov in funkcij (prav tam).  
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Bidimenzionalnost označuje vodenje in management kot dva različna, vendar dopolnjujoča se 

procesa, ki skupaj vplivata na organizacijsko strategijo. Tako vodenje kot management sta del 

širše celote, oba pa pomembno prispevata k organizacijskemu ravnotežju in rasti (prav tam). 

V okviru obeh hierarhičnih obravnav je management ali podrejen v širšem pogledu vodenja 

(transakcijsko vodenja) ali pa obratno – vodenje podrejeno managementu (prav tam). 

1. Bipolarnost 2. Enodimenzionalnost 

 
 

3. Bidimenzionalnost 

 

4. Hierarhija 5. Hierarhija 

Management v okviru vodenja Vodenje v okviru managementa 

  

Slika 9: Pet pogledov na odnose med vodenjem in managementom 

Vir: Zaleznik 1977; Simmonet in Tett 2013, 201; Brezovšek in Kukovič 2014, 88. 

Porajajo se posamezni deli vede o managementu, ki proučujejo značilnosti na posameznih 

ožjih področjih. Eno od takšnih področij je nedvomno strateški management, ki preučuje 

vlogo managementa dolgoročno in v težko predvidljivem okolju (povzeto po Rozman 2002, 

82). Temu nasproti stoji operativni management, ki gradi predvsem na spoznanjih tehničnih 

ved in organizacije v tehničnem pogledu. Posebno mesto zavzemata tudi management 

spreminjanja ali inovacijski management ter projektni management. Ljudje, katerih preživetje 

je bilo v preteklosti povezano zlasti s stalnostjo in nespremenljivostjo, naj bi se naučili živeti 

v stalnem spreminjanju. Prav to spreminjanje proučuje management sprememb. V 

organizacijskem pogledu je to predmet projektnega managementa. Zaradi vse večjega 

poudarka na inovativnosti in spreminjanju se pojavlja vse več enkratnih dejavnosti, v katerih 

sodeluje vrsta zaposlenih. Prav management projektov se ukvarja s temi problemi. Svoje 

značilnosti ima tudi management v podjetjih v krizi. Govorimo o kriznem managementu. 

Vsebinsko se precej razlikujeta tudi management sestavljenih podjetij (korporacij) s poslovno 

enotno organizacijo in management manjših podjetij s poslovno funkcijsko organizacijo 

(povzeto po Rozman 2002, 82). 

Dobri managerji so ljudje, ki (Černetič 2007, 63): 

 imajo zaokrožen, prožen slog, 

 poznajo sami sebe, 

M V M/V 

M V 

V M V M 



32 

 se zavedajo svojega učinka na druge, 

 imajo uravnoteženo mnenje o sebi, 

 sprejemajo svoje slabosti, 

 lahko prepoznajo prednosti v drugih, 

 sprejemajo druge, ki so drugačni, 

 lahko brzdajo navzkrižja in  

 ustvarjajo okolje, ki omogoča učenje.  

V začetku 21. stoletja ugotavljamo, da ni enotne skupne, vseobsegajoče teorije o 

managementu. Res je tudi, da nanje precej vplivajo posamezne znanosti, izhajajoče iz svojih 

spoznanj, in praktiki, ki v praksi povezujejo ta področja. Kljub prizadevanjem je težko 

pričakovati, da bo prišlo do poenotene teorije, verjetno pa bodo spoznanja obstoječih teorij 

bolj povezana. Hkrati se praktiki in teorija soočajo z novimi izzivi v gospodarstvu in družbi 

nasploh (povzeto po Rozman 2002, 86).  

Vsaka od nalog managementa temelji na odločanju. To odločanje je lahko (Biloslavo 2008, 

29–30): 

 rutinsko: je hitro in učinkovito odločanje, ki je primerno za urejanje delovanja in vedenja 

večine zadev, razen za zadeve, ki vključujejo analizno presojanje; 

 analizno: je odločanje, ki zahteva veliko časa, sredstev in strokovno usposobljenost 

managerja, ki odločitev sprejema; 

 intuitivno: je hitro in ustvarjalno odločanje, ki nastaja v podzavesti managerja, ki 

odločitev sprejema. 

Management kot organ razvrstimo v tri ravni organiziranosti, in sicer (Tavčar 2006; Biloslavo 

2008): 

 vršni management (top management) vodi organizacijo v skladu s postavljenimi okviri 

politike organizacije, 

 srednji management (middle management) predstavljajo managerji na vmesnih položajih 

v organizacijskih enotah, 

 nižji management (supervisory management) so nadzorniki, mojstri.  

Za managerje naj bi bile značilne naslednje lastnosti (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 53–56): 

 inteligentnost: hitrost in ustreznost prilagajanja spremembam, bolj uspešni so tisti 

managerji, ki lahko mislijo na več zadev hkrati; 

 dominantnost: notranja težnja po moči in vplivu na druge sodelavce. Težko si je 

predstavljati managerja brez omenjenih značilnosti. Izjema je le, da je dominantna oseba 

uspešna, in sicer kot strokovni vodja, v vlogi koordinatorja, nadzornika dela, ter se malo 

ukvarja s sodelavci; 

 odprtost oziroma ekstravertiranost: do nje managerji pridejo s komunikacijo, 

družabnostjo, bogato čustveno izraznostjo, vzpostavljanjem medosebnih odnosov, 
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lahkotnostjo, sodelovanjem in tako dalje. Odprtost managerja naj bi imela močan vpliv na 

sprejemljivost drugačnega; 

 čustvena stabilnost: je poglavitni dejavnik samo-obvladanja čustev in obrambe proti 

posledicam stresa. Sposobnost managerja naj bi se izražala z veliko mero čustvovanja 

(izražanje odnosa kot vloga eksperta), ki terja razsodnost in doslednost; 

 poštenost: pomembna lastnost managerja, ki vzbuja zaupanje sodelavcev. Gre za 

pravično razdeljevanje nalog, ter objektivno ocenjevanje delovne uspešnosti; 

 ustvarjalnost: zmožnost managerja, da ustvarjeno tudi preseže. Lastnosti teh managerjev 

so, da so brez »dlake na jeziku«, vztrajni, svojevrstni in temeljiti pri svojem delu in 

duhoviti, ter izvirni. Za karizmatične osebnosti je ena najbolj pomembnih lastnosti prav 

ustvarjalnost; 

 izraznost: sposobnost oddajanja sporočil. Nadrejeni manager s svojo razumljivostjo 

predajanja nalog, lahkotnostjo in zanimivostjo vpliva na svoje podrejene sodelavce; 

 sposobnost vživljanja v doživljanje drugega (empatija): to je lastnost, ki se je ne da 

naučiti. Ta lastnost omogoča globlji vpogled v čustva drugih. S pozitivno samopodobo 

vstopa v krog vodilnih oseb. Le osebe, ki zaupajo vase, ki so zadovoljne, samokritične in, 

ki napredujejo, lahko uspešno vodijo druge; 

 odločenost – pogum: odvisna je od čustev trenutne situacije in ni prisotna v vseh 

primerih. Oseba bo ravnala neodločeno, če bo dana odločitev zanjo emocionalno breme; 

 etična načela: jedro ravnanja. Pri vzgajanju se razvije dobro oziroma slabo, pravično 

oziroma nepravično, etika je zato učljiva, njen ključni izvir pa so medosebni odnosi. Tako 

je dober človek najbolj pomemben smoter in cilj razvoja etike; 

 altruizem in filantropija: usmeritev nadrejenega do zaposlenih sodelavcev. Dober 

manager gre v ospredje le, ko je potrebno, vedno pa poskrbi za druge. Odnos managerja 

do sodelavcev je podoben ljubezni staršev, zato je uspešen tim podoben družini, v kateri 

je prisotno medsebojno spoštovanje. Manager naj bi se zavedal, da so temeljni dejavnik 

uspešnosti organizacije prav sodelavci. 

»Voditi pomeni vplivati na sodelavce. Zaradi tega manager potrebuje moč verodostojnega 

obetanja notranjih ali zunanjih koristi, če zaposleni ravnajo v skladu z njegovimi pobudami, 

predlogi, navodili in zahtevami.« (Tavčar 2006, 368–369) 

Preglednica 6 prikazuje vrste in značilnosti moči managerja. 
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Preglednica 6: Vrste in značilnosti moči managerja 

Vrste moči Značilnosti 

Moč nasilja Pretirana, vsiljiva in nasilna oblika moči. 

Moč kazni in nagrad Učinkovita moč: napredovanje, plača, status in koristi. 

Legitimna in legalna moč 

položaja 

Spoštovana moč, ki omogoča dostop do informacij in urejanja zadev, 

daje pravico organizirati. 

Moč znanja Spoštovana in najplemenitejša vrsta moči, ki je odvisna od potrebe po 

podatkih, informacijah, znanju, ter modrosti njihove uporabe. 

Idejna moč, moč zgleda 

(karizma) 

Podpira moč znanja in moč položaja, je krhka in minljiva. 

Interesna moč Moč sinergije v sodelovanju in odvisnosti. 

Negativna moč Uporaba katere koli oblike moči, proti doseganju smotrov in ciljev 

organizacije 

Vir: Tavčar 2006, 369. 

»Uspešni managerji imajo običajno izkušnje z različnih področij in širši pogled na 

razreševanje različnih problemov.« (Yukl 2010, 52) 

Kotter (2007, 24–25) pravi: »da je razlika med vodenjem in managementom velika, saj gre pri 

managementu za soočenje s kompleksnostjo, pri vodenju pa za soočanje s spremembami«. 

Management opredeljuje kot (Kotler 2007, 24–25):  

 načrtovanje in financiranje; torej vzpostavitev natančnih korakov in terminov za 

doseganje zastavljenih rezultatov, pa tudi lociranje smotrov in ciljev, potrebnih za 

realizacijo naloge; 

 organiziranje in popolnjevanje; torej, vzpostavitev strukture za realizacijo načrta, 

popolnjevanje strukture s posamezniki, delegiranje odgovornosti in avtoritete za 

doseganje načrtovanega ter uvajanje politike in postopkov, ki pomagajo usmerjati ljudi; 

 nadzor in reševanje težav; tu gre za spremljanje rezultatov, ugotavljanje odstopanj od 

načrtov ter načrtovanje in organiziranje rešitev za odpravo pomanjkljivosti.  

Na drugi strani vodenje stremi k predvidljivosti in redu. Najpogosteje izpostavljene naloge 

managementa so (Brezovšek in Kukovič 2014, 30): »postavljanje operativnih ciljev, 

določanje delovnih planov s časovnimi okviri, dodeljevanje sredstev, organiziranje in 

kadrovanje ter spremljanje rezultatov dela.«  

»Poleg tega je management pogosteje enosmeren, avtoritativen odnos, reaktiven in ni 

emocionalen.« (Brezovšek in Kukovič 2014, 30) 

2.6 Vodenje, upravljanje 

V prejšnjih poglavjih smo natančno opisali razlike med vodenjem in upravljanjem. Iz vsega 

navedenega je povsem jasno, da je vodenje del upravljanja. Vendar pa je vodja z vodenjem 

tisti (vodenje), ki je nosilec in promotor sprememb v organizaciji.  
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V praksi pomeni izvajati proces managementa izvajati naloge in vzpostaviti rutino, vodenje 

pa pomeni vplivanje na ljudi in oblikovanje vizije za spremembe. Lahko celo rečemo, da so 

managerji ljudje, »ki delajo stvari prav«, vodje pa ljudje, ki »delajo prave stvari«. Managerji 

cenijo red, učinkovitost in stabilnost, vodje pa cenijo inovativnost, fleksibilnost in 

prilagajanje. Managerji radi rešujejo težave, ampak brez čustvene vpletenosti. Vodje so 

čustveno dejavni in spreminjajo način razmišljanja sodelavcev o tem, kaj je mogoče doseči. 

Manager predstavlja odnos enosmernega vplivanja na podrejene sodelavce, vodja pa 

predstavlja odnos obojestranskega vplivanja. Vodenje je neločljivo povezano z 

managementom. 

Za upravljanje zdravstvenih organizacij je značilno, da si lažje manager kot voditelj. Če 

izhajamo iz managerskih funkcij, je načrtovanje in nadzorovanje v zdravstveni organizaciji 

relativno enostavno, če izhajamo s stališča plačnikov – Zavoda za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije in prostovoljnih zavarovalnic.  

Tako je v dogovoru, ki ga skleneta zdravstvena organizacija in Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije skupaj z ostalimi plačniki zdravstvenih storitev, določeno praktično 

vse: obseg in vrsta storitev, način obračunavanja in pri nekaterih službah celo kader, ki je za 

to potreben. Management ima tako v rokah vse, kar potrebuje za svoje delo. Vpliva nima na 

število uporabnikov storitev, ki jih ne mogoče predvideti. Z vidika vodenja manager nima 

praktično nobenega vpliva na izvedbeni del, ki se tiče npr. kakovosti, hitrosti dela in porabe 

materiala, uporabe dražjih materialov od standardnih in uvajanja novih tehnologij. V vsem 

naštetem pride do izraza delo managerja, ki se mu reče vodenje. Če manager v tem delu uspe 

pravilno izbrati način vodenja in vplivati na sodelavce, da začutijo, da so pomemben del 

organizacije in da s svojim delom neposredno vplivajo na poslovanje organizacije, potem se 

za upravljavski del organizacije ni bati.  

Vodenje je kakršno koli vplivanje na ljudi, lahko tudi brez uporabe zapletenih kazalcev 

učinkovitosti, ki jih uporablja manager pri svojem upravljanju organizacije. Vpliv si mora 

vodja pridobiti. Pravi voditelj ne more biti določen in vnaprej izbran, ker ga morajo sprejeti 

sodelavci. Lahko pa je določen manager.  

Vodenje je za razliko od upravljanja veliko težje. Vodja se ne more vedno zanašati na 

številke, procese in kazalce različnih managerskih strategij. Vodenje nima predpisanih orodij 

za nagrajevanje učinkovitosti. Gre bolj za čustva in zaupanje. Vodenje prevzema odgovornost 

za odnose z drugimi in za ravnanje z ljudmi pri delu. Razvoj organizacij v prihodnosti bo bolj 

temeljil na vodenju kot na upravljanju.  

Za razumevanje razlike med vodenjem in upravljanjem je zanimiv je pristop sodobnega 

vodje, imenovan sprehajanje ob vodenju (management by walking around). Definicija je 

obrazložena v angleškem slovarju (Business Dictionary 2016). 
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Sprehajanje ob vodenju je nestrukturiran pristop neposrednega sodelovanja vodje s sodelavci, 

ki je v nasprotju s togim in daljnim upravljanjem. S takšnim pristopom vodja neformalno 

posveča del svojega časa sodelavcem in tako pridobiva pomembne informacije, bodisi o 

težavah, predlogih in tudi o organizacijski klimi. Takšnih obiskov vodja ne načrtuje vnaprej in 

nimajo nekega strukturiranega dela. Vodja se dejansko sprehaja med zaposlenimi in zbira 

potrebne informacije za izboljšanje organizacije (Mindtools 2013). 

Izhodišče pristopa je povezanost med vodjem in sodelavci. Tega ni mogoče delati samo iz 

pisarne, iz nje pa se da upravljati. Glavna ideja takšnega pristopa je poslušanje in nudenje 

povratne informacije o danih idejah in težavah ter izboljšavah. Značilnost takšnega pristopa je 

tudi dostopnost in povezanost. Tako zaposleni ne bodo čutili managerja kot šefa, ampak kot 

sodelavca (Mindtools 2013). 

Takšen vodja dviga moralo in pripadnost v organizaciji. Zaposleni se bolje počutijo na 

delovnih mestih, saj imajo vedno priložnost izraziti svoje mnenje. Pristop spodbuja tudi 

ustvarjalnost zaposlenih. Sproščeno vzdušje je pogoj za ustvarjanje novih idej. Vodjo mora 

resnično zanimati vzdušje v organizaciji (Mindtools 2013). 

Predstaviti je treba tudi pojma vodenje in management. Pogosto zasledimo, da se pojma 

uporabljata kot sinonima, čeprav to nista. Naloga managementa je, da v organizaciji zagotovi 

stabilnost in omogoča njeno nemoteno delovanje. Lahko rečemo, da je management širši 

pojem kot vodenje, saj je vodenje le sestavni del managementa, ki ga poleg vodenja 

sestavljajo še načrtovanje, organiziranje in nadzorovanje. Pojem vodenja razložimo kot 

»proces vplivanja na zaposlene, da razumejo in se strinjajo z nalogami, ki jih je treba opraviti, 

in kako jih je treba opraviti, da bodo doseženi zastavljeni smotri in cilji« (Schermerhorn, 

Osborn in Uhl-Bien 2011, 306). 

»Uspešen manager naj bi bil tudi dejaven vodja, ki ustvarja pozitivno delovno okolje, v 

katerem zaposleni dobivajo priložnost in spodbude za visoke dosežke. Manager prihodnosti 

naj bi bil dejaven vodja, ki naj bi iskal nove ideje in metode, razrešitve problemov, motiviral 

zaposlene za njihove maksimalne prispevke in, končno, omogočal naj bi strokovni razvoj 

zaposlenim, sebi in organizaciji. Delovno okolje naj bi oblikoval tako, da pritegne k 

načrtovanju in oblikovanju načina opravljenega dela.« (Možina 2002a, 498–539) 

Razlike med vodjo in managerjem po Martinčič (2007) so prikazane v preglednici 7. 
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Preglednica 7: Razlike med vodjo in managerjem 

Vodja Manager 

vizionarski racionalen 

strasten podjeten 

kreativen vztrajen 

navdušujoč realističen 

inovativen analitičen 

pogumen strukturiran 

iznajdljiv preudaren 

rad eksperimentira avtoritativen 

neodvisen stabilen 

deli znanje z drugimi znanje zadrži zase 

poln zaupanja zadržan 

vesel in topel hladen 

skromen redko dovoli napake 

iniciator izvrševalec 

trener, svetovalec vloga šefa 

je originalen je kopija 

osredotočen na ljudi osredotočen na sisteme 

široko razgledan ozko razgledan 

se uči je izkušen 

ustvarja  posnema 

Vir: Bennis in Goldsmith 1997; Hooper in Potter 2000; Martinčič 2007, 12–45. 

Razlike med vodjo in managerjem lahko po Brezovšek in Kukovič (2014) prikažemo tudi 

tako, kot to vidimo v preglednici 8. 

Preglednica 8: Razlikovanje med managerjem in vodjo 

Osebnostna 

dimenzija 
Manager Vodja 

Odnos do cilja ima neosebna, pasivna, funkcionalna 

stališča; cilji izhajajo iz nujnosti in 

realnosti  

ima osebna in dejavna stališča; cilji 

izhajajo iz želje in predstav 

(imaginacije) 

Koncept dela delo je proces kombiniranja ljudi, idej in 

stvari; išče zmerno tveganje pri 

kombinaciji 

išče sveže pristope za stare 

probleme; veliko tvega za veliko 

koristi  

Odnosi z drugimi izogiba se samotarskemu delu, bolj ceni 

delo z drugimi, izogiba se tesnim 

odnosom in konfliktom 

samotno delo mu je po 

godu,vzpostavlja intenzivne odnose 

in ni nasprotnik konfliktov 

Zaznavanje sebe enosmerno prilagajanje življenju 

takšnemu kot je 

Angažiran v boju za smisel in 

kakovost življenja 

Vir: Brezovšek in Kukovič 2014, 91. 

Vodja in vodenje se razlikujeta od managerja in upravljanja tudi po značilnostih naslednjih 

komponent: vodenje zahteva pogled v naprej, upravljanje je bolj osredotočeno na sedanjost, 

vodenje temelji bolj na zaupanju, upravljanje na nadzorovanju, vodenje postavlja vprašanja 
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kaj in zakaj, upravljanje pa kako in kdaj. Vsekakor se vlogi prepletata in dober manager je 

tudi vodja. Za to sta potrebna čas in učenje.  

Vodja naj bi kreiral vizijo, jasno, ambiciozno in dovolj realno, da bodo sodelavci hoteli z 

sodelovati njim, imel naj bi zmožnost motiviranja, navdihovanja in deljenja vizije, s katero bo 

»okužil« sodelavce, medtem ko bo manager poskrbel za samo izvedbo.  

Razliko med vodenjem in upravljanjem lahko razložimo tudi na preprostem primeru 

neformalnega vodenja v organizaciji. Neformalni vodje so namreč tisti, ki preko svojega 

vpliva na sodelavce ustvarjajo posledično pozitiven ali negativen vpliv na delovanje 

organizacije. Neformalnih managerjev organizacija ne prepoznava, ker enostavno nimajo 

pristopa k managerskim osnovnim orodjem. Ne morejo načrtovati ali organizirati dela, torej 

ne morejo upravljati organizacije. Dober vodja bo tako prepoznal neformalne vodje in tudi 

preko njih poskusil vplivati na sodelavce.  

Za uspešno vodenje mora vodja v svojem delovanju videti smisel. Ta smisel daje veselje do 

dela. Poleg znanja in poguma za delo mora vodja uporabiti tudi čustva, ki so orodje, ki daje 

informacijo o zunanjem in notranjem okolju. Vodja preko socialnega razumevanja prenese na 

sodelavce določene cilje. Upoštevati je treba izkušnje, četudi negativne, saj so z vidika 

storilnosti zelo pomembne. Vodja mora biti torej usmerjen v prihodnost, zanimati ga mora 

reševanje problemov, ne iskanje krivcev.  

Kot je rekel Nelson Mandela (2014): »Dober vodja je tisti, ki vodi čredo, da ta niti ne opazi, 

da je vodena.« 

Že nekajkrat je bil v nalogi omenjen pomen empatije, razumevanja, spoštovanja sodelavcev s 

strani vodje, za doseganje dobrih medsebojnih odnosov, ki bodo imeli vpliv na zadovoljstvo 

zaposlenih. Zadovoljni zaposleni bodo delali dobro in pri delu dosegali odlične rezultate. V 

preteklosti je komunikacija med zaposlenimi zaradi manj tehnologije potekalo preko 

osebnega stika, s pogovorom in dogovori neposredno med udeleženci delovnega procesa. 

Novejše tehnologije prinašajo s sabo možnosti komunikacije brez osebnega kontakta. Zaradi 

tega se dogaja, da se zaposleni v različnih enotah med sabo velikokrat ne poznajo. V delovni 

proces vstopajo mladi, ki imajo veliko znanja, a malo veščin poslušanja in razumevanja 

potreb sodelavcev. 

Otopelost v odnosih je še posebej zaskrbljujoča v zdravstveni dejavnosti. Zaradi hitrega 

tempa življenja prihaja do vse večje pojavnosti različnih oblik duševne praznine. Ljudje so 

velikokrat »lačni« človeške bližine. 

Čustva so torej tista, ki jih je v pravi meri nujno vplesti v proces dela. 
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Vodenje in čustva 

Veliko avtorjev vodenje povezuje s čustvi. Goleman, Boyatzis in McKee (2002, 20–21) 

pravijo: »Veliki vodje nas ganejo, nas navdihujejo in prebudijo našo strast ter v vse tisto, kar 

je v nas najboljšega. Dobri vodje se od drugih razlikujejo prav po tem, da razumejo vlogo 

čustev na delovnem mestu. Ne zanimajo jih zgolj otipljive stvari, kot so boljši poslovni 

rezultati in ohranjanje nadarjenih sodelavcev, temveč tudi pomembni neotipljivi vidiki, na 

primer delovna morala, motivacija in predanost. Ta čustvena naloga vodje je primarna.« 

»Človekova sposobnost obvladovanja, empatije, njegove socialne spretnosti in samo-

motivacije je pojem, ki opisuje čustveno inteligenco. Takšne sposobnosti omogočajo človeku, 

da lahko v popolnosti izkoristi telesne in druge potenciale, ki jih ima.« (Zadel 2000, 256) 

»Osebnostni potenciali so določeni genetsko, medtem ko je osebnost posameznika razmeroma 

trajen sistem telesnih, čustvenih in vedenjskih značilnosti posameznika. Na kakšen način 

bodo posamezniki uresničili svoje osebnostne potenciale, pa ni določeno v genskem zapisu. 

Vedenje je mogoče spreminjati ali opustiti, obenem pa se tudi učiti. Izboljšati je mogoče tudi 

čustveno inteligenco, ki je bistveni dejavnik uspešnosti posameznika.« (Zadel 2000, 255) 

»Empatija pomeni sposobnost razumevanja čustev pri drugih. Ljudje, ki so sposobni prej 

zaznati čustvena stanja skupine in se nanje pravilno odzvati, so pri prilagajanju učinkovitejši. 

Raziskave so pokazale, da čustveni količnik bolj prispeva k uspešnosti posameznika kot 

njegov inteligenčni količnik.« (Zupan 2001) 

Čustvena inteligenca naj bi imela pomembno vlogo pri doseganju uspešnosti managerjev, 

predvsem pri razreševanju kompleksnih težav, daje možnost sprejemanja boljših odločitev in 

omogoča prilagajanje vedenja različnim situacijam. »Managerji z visoko čustveno inteligenco 

imajo več vpogleda in lažje razumejo najrazličnejše potrebe ter pritožbe, kar jim omogoča, da 

sprejemajo boljše odločitve in posledično dosegajo večjo uspešnost organizacije.« (Yukl 

2010, v Bola Natek 2014, 51–52) 

Različni avtorji dajejo posameznim značilnostim, ki naj bi jih imel vodja, različen pomen. Če 

povzamemo le najpomembnejše trditve, naj bi bil vodja (Kramar Zupan 2009, 121): 

 odgovoren, 

 pravičen in pošten, 

 komunikativen, 

 odprt in pozoren do drugih, 

 odločen, 

 samozavesten, 

 vztrajen in energičen, 

 ambiciozen, 

 občutljiv za potrebe drugih. 
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»Poznati mora svoje sodelavce in jim mora s svojim znanjem, s svojo ustvarjalnostjo, 

iznajdljivostjo in delavnostjo, vizijo, s svojim zgledom in nadihom biti za vzor. Posamezne 

naštete osebnostne lastnosti in značilnosti vplivajo na uspešnost vodij, ne morejo pa biti edino 

merilo njihove uspešnosti. Povezati jih moramo z okoliščinami in s potrebami sodelavcev. 

Poleg tega se nabor lastnosti vodij spreminja. Včasih je bila pomembna lastnost natančnost, 

energičnost, dominantnost, danes so dominantne lastnosti vodij čustvena inteligenca, 

vizionarstvo in empatija.« (Kramar Zupan 2009, 122) 

»Usmerjenost k sodelavcem pomeni poudarjen pomen in izpostavljenost medosebnih odnosov 

med sodelavci pri opravljanju nalog. Posamezniki se obravnavajo kot individuumi z lastnimi 

cilji, potrebami ter lastnim osebnostnim razvojem. Usmerjenost k rezultatom izpostavlja 

naloge, cilje in rezultate dela. Posamezniki se obravnavajo kot sredstvo za doseganje 

postavljenih smotrov in ciljev.« (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 31) 

Tako kot je veliko različnih stilov in modelov vodenja, različnih pristopov pri vzpostavljanju 

odnosov med sodelavci, ter vodjem in podrejenimi sodelavci je različnih tudi motivatorjev. 

Poznavanje teh ima vpliv na uspešnost vodenja. 

2.7 Generacijske razlike – izziv za vodje 

»Med ljudmi obstaja glede motivacije mnogo razlik. To so na primer rasa, spol, fizične 

sposobnosti, dežela izvora, starost, osebni stil, spolna usmerjenost in druge. Pri tem je 

vzajemno vplivanje posameznih dejavnikov neizbežno, saj ne moremo razumeti in predvideti 

vseh učinkov teh razlik na motivacijo, lahko pa jih spoznamo, priznamo njihovo pomembnost 

in iščemo nasvete glede njihovih posledic. Tako lahko kulturne navade preference popolnoma 

spremenijo način vodenja. Upoštevanje takšnih dejavnikov, ki so vključeni v motivacijo, je 

bistvenega pomena za vodje, ki lahko preučijo situacijo in tako vplivajo na posledice 

določenega vedenja ter prilagodijo vodenje na način, da pomagajo doseči določene rezultate.« 

(Brezovšek in Kukovič 2014, 85) 

Generacijske razlike med zaposlenimi od vodij zahtevajo kompetenco medgeneracijskega 

usklajevanja in prilagajanja različnim posebnostim zaposlenih. Razlikam naj bi se prilagodili 

tudi sistemi managementa kadrov, pri čemer so še bolj izpostavljene organizacije, ki 

zaposlujejo deficitarne poklice. Posebnosti generacije Y, ki že trka na vrata delodajalcev, so 

zlasti ambicioznost, zahteva po takojšnji povratni informaciji, hitro napredovanje, želja pri 

doseganju rezultatov in izredno razvite veščine najmodernejše tehnologije. Okoreli in zastareli 

sistemi kadrovskega managementa in vodenja težko dohajajo zahteve te generacije in 

verjetnost, da se bodo zaposlili pri njih, je vsak dan manjša (povzeto po Štular 2008, 62). 
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Spremembe v vodenju – medgeneracijske razlike in vodenje generacij 

V literaturi je moč zaslediti več časovnih okvirov in pojmovanj generacij. Zemke, Raines in 

Filipczak (2000, 19) so današnje generacije razdelili v štiri skupine: 

 generacija veteranov (1922–1943), 

 generacija otrok blaginje ali baby boom generacija (1944–1960), 

 generacija X (1961–1980), 

 generacija Y (1981–2001). 

Zasledimo že tudi generacijo Z, ki ji pripadajo osebe, rojene po letu 2001. Različne generacije 

je treba upoštevati zaradi različnih vrednot in motivatorjev, značilnih za predstavnike 

posamezne generacije (prav tam). 

Generacija veteranov 

V to generacijo spadajo osebe, rojene v letih 1922–1943; spadajo v najstarejšo generacijo 

delovne sile ali pa so večinoma že upokojeni (Zemke, Raines in Filipczak 2000, 20). 

Odraščali so v težkih ekonomskih razmerah, v družbi, ki je zelo cenila moralo, družbene 

norme, tradicijo in trdo delo. Zaupanje v družbene institucije je bilo popolno, delo zelo 

cenjeno in red je bil zagotovljen. Pripadniki te generacije imajo zelo radi veličastne stvari, 

disciplino, spremlja jih konzervativen potrošniški stil, še vedno plačujejo le z gotovino 

(povzeto po Zemke, Raines in Filipczak 2000). Osebe te generacije imajo ogromno znanja in 

izkušenj, kar jih dela odlične mentorje in svetovalce. Izzive rešujejo na podlagi izkušenj (prav 

tam). 

Generacija otrok blaginje  

To generacijo imenujemo tudi baby boom generacija; rojeni so v letih od 1944 do 1960. 

Odraščali so v povojnem obdobju, v času razvoja gospodarstva, zato njeni predstavniki 

verjamejo v vseživljenjsko zaposlitev in imajo razvit izrazit čut pripadnosti organizacijam. 

Tudi današnji čas še vedno dojemajo kot svet, poln priložnosti. Odraščali so v velikih 

družinah, kjer je bilo potrebno medsebojno sodelovanje, zato so zelo dobri v timskem delu 

(povzeto po Zemke, Raines in Filipczak 2000, 25). 

Svojo tehnično neprilagodljivost uspešno nadomeščajo z dolgoletnimi izkušnjami. So zelo 

marljivi, cenijo stabilno delovno okolje in spoštujejo avtoriteto. Na delovnem mestu jim 

največ pomenijo izzivi, osebnostni razvoj, potrpežljivost, vztrajnost, urejenost, red, jasna 

pravila dela, raznoliko delo, ki jim omogoča tudi zabavo (povzeto po Brečko 2005, 50).  
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Za to generacijo pomeni motivacijo finančna spodbuda, za sledenje spremembam pa 

potrebujejo veliko izobraževanja. Težko se soočajo s konflikti in proces dela jim je 

pomembnejši od rezultatov (Brečko 2005). 

Generacija X in generacija Y 

Pojem sta uveljavila angleška avtorja Charles Hamblet in Jane Deverson. To generacijo 

predstavljajo ljudje, ki so odraščali v času velike ekonomske negotovosti, ki se je nadaljevala 

v gospodarsko recesijo in v devetdesetih letih še v visoko stopnjo brezposelnosti in inflacijo. 

To obdobje je v takratni Jugoslaviji spremljalo povečanje možnosti izobraževanja, 

zaposlovanja in dviga materialnega standarda. To je prva generacija, ki je občutila posledice 

socialne revolucije, se srečala s kontracepcijo in emancipacijo žensk ter doživljala 

kontrakulturna, subkulturna gibanja in živela z rockom (povzeto po Ule 1999, 243).  

Generacija X ceni zabavo in uravnoteženo življenje. Pri delu so kreativni, odločni, 

prilagodljivi in se zlahka soočajo s spremembami. Zaradi odraščanja v času velikega 

tehnološkega razvoja so tehnično visoko usposobljeni. Ker so odraščali v obdobju, ko so se 

njihovi starši posvečali predvsem službam, so odrasli v zelo samostojne ljudi, ki se zanašajo 

samo nase (povzeto po Ule 1999, 243).  

Zemke, Raines in Filipczak (2000, po Draškovič 2010, 17) menijo, da ta generacija nima 

tradicionalnega občutka za čas in prostor in ne pripisuje velikega pomena temu, kdaj in kje 

opravijo svoje delo, saj jim je pomembneje, da je delo opravljeno, in to v okolju, kjer vladajo 

sproščeni odnosi. Pripadniki te generacije se zavedajo, da varna zaposlitev ne obstaja več, 

večjo pripadnost občutijo do svojega poklica kot do institucije. Privlači jih priložnost za 

profesionalno in osebnostno rast, izkoristijo vsako priložnost za izobraževanje, ki pripomore k 

izboljšanju opravljanja dela. Če imajo možnosti za samostojno delo in odločitve, bo njihovo 

delovanje najboljše. Brez možnosti sodelovanja pri odločitvah se ne bodo znašli. 

Trenutne vrednote generacije Y naj bi bile (prav tam): etičnost, samozavest, optimizem, 

družabnost. Zelo nam bodo zamerili, če bomo z njimi govorili gospodovalno. Najraje imajo 

komuniciranje po elektronski pošti. Zaradi neizkušenosti jim težave predstavljajo zahtevnejši 

projekti. 

Pripadnikom generacije Y se zdi pomembno ustrezno plačilo in varnost zaposlitve, kar 

Brečko (2005) razlaga z dejstvom, »da je veliko delovno sposobnih pripadnikov generacije Y 

brezposelnih oziroma jim je prva zaposlitev pravzaprav zavod za zaposlovanje, zato je zanje 

varnost delovnega mesta zelo pomembna«. 

Leta 2010 je dr. Miran Lavrič s sodelavci Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in 

podjetjem Interstat, d.o.o. izvedel obsežno raziskavo z naslovom Mladina 2010. V njej so 

ugotavljali, da mladi vse bolj čutijo prepad do družbe, ki jih pušča na cedilu, saj nimajo 
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možnosti, da bi sodelovali, dosegli z zaposlitvijo neodvisnost in možnost ustvarjanja lastne 

družine (Lavrič idr. 2010, 63 -89).  

Poznavanje generacijskih razlik in vrednot, ki so za predstavnike posamezne generacije 

značilni, je pomembno z vidika izbire stila vodenja in načina ter vrste delegiranja nalog, ki jih 

vodja dodeljuje sodelavcem. Pomembno je, da vodja zna medgeneracijsko dinamiko uskladiti 

in jo uporabiti v prid organizacije. 

Pogosto ugotavljamo, da delovni čas predstavlja večino dneva, saj vse več organizacij z 

delom pričenja v poznih jutranjih urah. V zdravstvu, kjer gre za neprekinjeno zagotavljanje 

zdravstvenega varstva štiriindvajset ur dnevno vse dni v letu, zaposleni pogosto preživijo 

zaradi različnih oblik dela (dežurstvo) s sodelavci skoraj več časa kot z družino. Zaradi tega je 

zadovoljstvo zaposlenih ključnega pomena. Le zadovoljen delavec lahko dela dobro in ima 

sposobnost razumevanja težav drugih.  

2.8 Zadovoljstvo zaposlenih 

Razvoj gre v smer širjenja človekovih individualnih pravic. Med pravicami in možnostjo 

zagotavljanja teh, zaradi ekonomske krize prihaja do neskladja, kar sproža pojavnost 

nezadovoljstva uporabnikov, ki se kaže tudi z nasiljem nad izvajalci dejavnosti. Ti pritiski ob 

ostalih dejavnikih lahko pripeljejo do aktivno nezavzetih zaposlenih.  

»Zadovoljstvo zaposlenih je ključni pogoj za uspešnost organizacije in bistvena sestavina 

delovnega življenja zaposlenega. Zaposleni so srce organizacije, zato naj si vodstvo 

prizadeva, da bo vsak posameznik kar se da zadovoljen z vsemi vidiki, ki lahko vplivajo na 

njegovo počutje in zadovoljevanje njegovih potreb. S tega vidika je zadovoljevanje potreb 

zaposlenih izjemno pomembna naloga organizacije. Vsak zaposleni ima namreč svoje potrebe 

in interese, ki jih želi zadovoljiti na delovnem mestu.« (Vozel 2014, 24) 

Schneider (1990, 303) zadovoljstvo definira kot odziv posameznika na delovno okolje, kot 

dojemanje lastne organizacije, svojih možnosti in pogojev del ter kot pozitivno čustveno 

stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela. 

Zupanova (2001) definira zadovoljstvo kot pozitiven čustven odziv na posameznikovo 

doživljanje dela. Gre za notranje dojemanje, kako posameznik zaznava trenutne razmere, v 

katerih dela, in jih primerja s svojimi vrednotami. 

Zadovoljstvo so občutki zaposlenih o njihovem delu. »Pozitivni občutki in ugoden odnos do 

delovnega mesta kažejo na zadovoljstvo pri delu, medtem ko negativni občutki in neugoden 

odnos do delovnega mesta kažejo na nezadovoljstvo,« kot pravi Armstrong (2006, 188).  
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»Zadovoljstvo z delom se kaže kot obnašanje posameznika na delovnem mestu, ki je odraz 

njegovega čustvenega doživljanja okolja, v katerem dela.« (Červ 2012, 358) 

V vsaki organizaciji, profitni ali neprofitni, zasebni ali javni, so zadovoljni zaposleni eden 

izmed najpomembnejših dejavnikov uspešnosti, zato je pomembno, da se dobro počutijo, 

ustvarjajo pozitivno vzdušje in dvigujejo ugled organizacije. Kako ustvariti in vzdrževati 

zadovoljstvo zaposlenih, je izziv, s katerim naj bi se vodstveni sodelavci v organizaciji vedno 

bolj ukvarjali. Prav vodje in njihov način vodenja so tisti dejavniki, ki s svojim delovanjem v 

veliki meri pripomorejo k motiviranosti zaposlenih in ustvarjanju pozitivnega vzdušja znotraj 

organizacije (povzeto po Kocet Ritlop 2012, 8). 

»Pomembno je opozoriti, da zadovoljstvo vpliva na fizične in mentalne sposobnosti 

zaposlenih. Posameznik naj bi ohranjal zdravo telo in um, da lahko opravlja fizične in umske 

dejavnosti na najboljši možni način zanj in za organizacijo, v kateri je zaposlen.« (Solanki 

2013, 9) 

Delovanje človeka je usmerjeno k zadovoljevanju njegovih potreb, ki so vir želja. Želje so vir 

delovanja, ki omogočajo posameznikom zadovoljitev njihovih potreb. Obnašanje ljudi v 

organizaciji je odvisno od njihovih motivov. Vsaka človekova dejavnost je spodbujena z 

različnimi motivi, ki usmerjajo človeka k želenemu cilju. Cilj delovanja človeka je 

zadovoljitev njegovih različnih potreb, npr. fizioloških, varnostnih in socialnih, potreb po 

spoštovanju, svobodi, osebnemu razvoju itd. Človek pričakuje, da bo s svojim delovanjem 

zadovoljil svoje potrebe, zato se obnaša tako, da ga bo njegovo obnašanje pripeljalo do 

zadovoljitve lastnih potreb. Nastajanje, spreminjanje in zadovoljevanje človekovih potreb pa 

je odvisno od številnih dejavnikov, povezanih s socialnim, ekonomskim in kulturnim 

položajem posameznika v določeni socialni porazdelitvi (povzeto po Ivanko 2014, 265–266). 

Dejavniki zadovoljstva 

Moorhead in Griffin (1989, 88) dejavnike zadovoljstva razdelita v tri skupine: 

 organizacijski dejavniki: plača, možnost napredovanja, delo, varnost, delovni pogoji, 

 skupinski dejavniki: sodelavci, nadrejeni, nadzor, 

 osebni dejavniki: potrebe, ugodnosti. 

Ivan Svetlik (1998, 156) je združil dejavnike zadovoljstva pri delu v šest skupin:  

 vsebina dela: možnost uporabe znanja, učenja in strokovne rasti, zanimivost dela, 

raznovrstnost dela, 

 samostojnost pri delu: možnost odločanja o tem, kaj in kako bo sodelavec delal, 

samostojno razporejanje delovnega časa, vključenost v odločanje o splošnejših vprašanjih 

dela in organizacije, 

 plača, dodatki in ugodnosti, 
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 vodenje in organiziranost dela: ohlapen nadzor, priznanja in pohvale, usmerjenost vodij k 

ljudem ali v delovne naloge, skrb za nemoten potek dela, 

 odnos pri delu: dobro delovno vzdušje, skupinski duh, razreševanje sporov, sproščena 

komunikacija med sodelavci, 

 delovne razmere: šibak telesni napor, varnost pred poškodbami in obolenji, odpravljanje 

motečih dejavnikov fizičnega delovnega okolja. 

Da bi moderne organizacije dosegle večjo motiviranost zaposlenih, številne med njimi 

uporabljajo različne načine. Daft (2010, po Verle in Markič 2010, 134) na primer navaja 

naslednje mogoče programe za povečanje motiviranosti: plačilo po učinku, udeležba pri 

dobičku, solastništvo, nagrajevanje za znanje, gibljiv delovni čas, nagrajevanje za uspešno 

vodenje tima in različne luksuzne nagrade (potovanja, vstopnice za športne prireditve, dragi 

aparati ipd.). Najučinkovitejši programi za povečevanje motiviranosti zaposlenih so po Daftu 

(2010, prav tam) tisti, ki se ne nanašajo zgolj na denarne ali druge nagrade, temveč na 

opolnomočenje zaposlenih in omogočanje občutka pomembnosti. 

Model človeške motivacije (slika 10) vključuje naslednje potrebe (Hočevar, Jaklič in 

Zagoršek 2003, 143): 

 fiziološke (biološke) potrebe, 

 potrebe po varnosti, 

 potreba po pripadnosti in ljubezni, 

 potreba po ugledu in samospoštovanju ter 

 potreba po samopotrjevanju.  

 

 

Slika 10: Model človeške motivacije 

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 143. 

Pri motivaciji ločimo dve vrsti dejavnikov. Prvo vrsto dejavnikov, npr. korektni sodelavci in 

šef, ustrezne delovne razmere (npr. pisarna, svetloba, toplota ipd.), učinkoviti postopki, 

imenujemo higieniki, druga skupina dejavnikov so motivatorji (povzeto po Hočevar, Jaklič in 

Zagoršek 2003, 144). Prikazujemo jih na sliki 11. 

Potreba: 

povzroči željo 
po zadovoljitvi 

Dejavnost : 
dejanja za 
zadovljitev 

Nagrada:  
zadovoljstvo in 

oljašanje ob 
zadovoljitvi 
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Slika 11: Dve vrsti dejavnikov motivacije 

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 144. 

»Veliko raziskav je pokazalo, da okoljski dejavniki, torej tudi dejavniki zadovoljstva, vplivajo 

na produktivnost delavcev in njihovo moralo. Bolj kot je sodelavec zadovoljen, bolj bo 

produktiven in s tem pomemben člen organizacije.« (Castro in Martins 2010, 1) 

V preglednici 9 podajamo kratek pregled nekaterih motivacijskih teorij. 

Preglednica 9: Motivacijske teorije 

Vsebinske Zajemajo in poudarjajo potrebe, ki motivirajo ljudi 

Maslowova teorija Človekova dejavnost je usmerjena navzgor, k privlačnejšim 

ciljem.  

Alderferjeva teorija Tristopenjska lestvica potreb: obstoj, pripadnost, razvoj. 

McClellandova teorija Tri bistvene potrebe človeka: potreba po dosežkih, 

sodelovanju in moči.  

Herzbergova dvofaktorska 

teorija 

Motivatorji – notranji dejavniki, ki delu dajejo vrednost, 

higieniki – sami ne spodbujajo k delu. 

Procesne  Preučujejo, na kakšen način zaposleni izbirajo svoje 

obnašanje  

Teorija pričakovanj – Vroom Človek oceni vrednost stroškov in koristi pri različnih 

možnostih, izbere najugodnejšo. 

Teorija cilja – Latham in 

Locke 

Postavljanje težje dosegljivih ciljev. 

Teorija enakosti – Adams Enako obravnavanje v primerjavi z drugimi. 

Teorija okrepitve – Skinner Nagrade, ki spodbujajo in kazni, ki zavirajo negativno 

vedenje. 

Vir: Ivanko in Stare 2007, 79–80. 

veliko 

zadovoljstvo 

ničelno 
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Maslowova teorija ali teorija potreb 

»Abraham H. Maslow je hierarhijo potreb razvil že leta 1954. Človeške potrebe je videl na 

različnih ravneh. Teorija temelji na predpostavki, da večino ljudi motivira želja po 

zadovoljitvi specifične skupine potreb.« (Ivanko 2014, 268) 

Človeške potrebe, kot jih obravnava Maslow, so prikazane na sliki 12.  

Hierarhija delovne motivacije je naslednja (Vila in Kovač 1997, 94): 

 Fiziološke potrebe so temeljne človekove potrebe in dokler niso zadovoljene, človek 

praktično nima drugih potreb (Uhan 2000, 23). Ko so primerno zadovoljene, se sprožijo 

in postanejo motivacijski dejavnik potrebe po varnosti. Osnovne potrebe zajemajo plačo, 

kosila, odmore za kavo in lokacijske ugodnosti. Te osnovne potrebe zadoščajo za 

preživetje in dokler niso zadovoljene, človek ne čuti oziroma nima zahtev po višjih 

potrebah. 

 Potrebe po varnosti vključujejo osebno, čustveno, fizično in ekonomsko varnost. Sem 

spadajo: načrti za napredovanje, sindikat, zdravstveno zavarovanje, varnost zaposlitve, 

dostojni delovni pogoji, osnovna človeška svoboda. 

 Socialne potrebe oziroma potrebe po pripadnosti vključujejo sprejemljivost, prijateljstvo, 

ljubezen in druge delovne odnose. Te potrebe temeljijo predvsem na medsebojnih 

odnosih. 

 Potrebe po spoštovanju oziroma statusu vključujejo odgovornost, dosežke, lastninsko 

pravico, zaupanje, sloves, ugled in promocijo. Temeljijo na zmožnosti in priznavanju 

okolice oziroma družbe. Notranji dejavniki spoštovanja samega sebe se kažejo v želji po 

dokazovanju svojih sposobnosti, svoje samostojnosti in po doseganju rezultata. Zunanji 

dejavniki spoštovanja pa se kažejo v želji, da bi nam drugi vse te vrline priznali. To je 

želja po doseganju določenega statusa, kar pomeni, da na podlagi svojega dela in uspeha 

dosežemo določeno napredovanje, dobimo nagrade in priznanja. 

 Potrebe po samouresničevanju oziroma samoizpolnitvi vključujejo zadovoljstvo ob delu 

in željo po ustvarjalnosti in uresničevanju svojih zmožnosti. Gre za potrebe po osebnem 

razvoju in uresničevanju lastnih zmožnosti. 
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Slika 12: Hierarhija potreb po Maslowu 

Vir: Ivanko 2014, 268. 

Teorija hierarhije potreb po Maslowu je zelo pomembna in kljub številnim kritikam v praksi 

še danes uporabna. Njene ugotovitve so naslednje (Kramar Zupan 2009, 160): 

 Vodje pogosto ne nudijo možnosti, da bi zaposleni lahko zadovoljili potrebe po 

spoštovanju in samouresničitvi. To še zlasti velja za zaposlene na nižjih hierarhičnih 

ravneh, ki opravljajo rutinska dela, pri katerih so možnosti za odločanje, iniciativo in 

kreativnost majhne. 

 Če vodenje poteka predvsem z uporabo prisilne moči, to so grožnje vključno z 

odpuščanjem, so zaposleni neprestano ogroženi, da izgubijo delo, ki je eksistenčno 

pomembno. Na ta način niso zadovoljene potrebe po varnosti. 

 Razlog, da bi bili zaposleni motivirani s potrebami po visokih dosežkih, ki jih prinašata 

povezovalni in zavzeti stil vodenja, je v tem, da ti dve obliki vodenja dajeta zaposlenim 

veliko možnosti za zadovoljevanje socialnih in medosebnih (interpersonalnih) potreb. 

Herzbergova motivacijska teorija 

»Herzberg je poskušal ugotoviti, kako zadovoljstvo pri delu vpliva na učinkovitost in 

motiviranost človeka. Teorijo je postavil na podlagi ugotovitve, da določene delovne 

okoliščine povzročajo nezadovoljstvo, če so odsotne, njihova prisotnost pa ne povzroča 

nezadovoljstva.« (Uhan 2000, 24) 

»Ugotovil je, da so največje zadovoljstvo povzročili tako imenovani notranji dejavniki, ki se 

nanašajo na vsebino dela in delu dajejo vrednost že sami po sebi. To so predvsem: delovni 

dosežki, priznanje za opravljeno delo, delo samo po sebi, odgovornost pri delu, napredovanje 

in osebnostna rast.« (prav tam) 

  

samo- 

izpolnitev  

statusne potrebe 

socialne potrebe 

potrebe po varnosti 

fiziološke potrebe 
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Ivanko (2014, 272) pravi, da »največ nezadovoljstva povzroča odsotnost zunanjih dejavnikov, 

ki se nanašajo na delovne okoliščine, med katere lahko uvrstimo: politiko in upravljanje v 

organizaciji, ustrezno vodenje, dobre odnose med nadrejenimi in podrejenimi, dobre delovne 

razmere, ustrezne plače in primerne odnose s sodelavci.« 

Teorije potreb so povzete v ideji, da človekovo vedenje izhaja iz določenih potreb, kar ga dela 

predvidljivega. Vsaka oseba ima potrebe, ki zahtevajo zadovoljitev, in z zadovoljitvijo teh 

potreb ali želja lahko nekdo vpliva na njeno obnašanje. Na ta način z ustvarjanjem pravih 

okoljskih razmer voditelj zadovolji potrebe in vpliva na določeno vrsto obnašanja ali, odvisno 

od motiva, zagotavlja, da podrejeni dosegajo najvišjo storilnost (povzeto po Scobie 2009, 

168).  

Vroomova motivacijska teorija 

»Vroomova motivacijska teorija spada med teorije, za katere je značilno, da motivacijo in 

motivacijske procese pojasnjujejo kot izbiro vedenja.« (Jus 2008, 21) 

Vroom je 1988, (po Ivanko 2014, 277) oblikoval modele, s katerimi je skušal razložiti 

zadovoljstvo delavcev z delom, ki ga opravljajo. Pri tem si je pomagal s tremi izhodiščnimi 

pojmi. Posameznik lahko izbira in se odloča za vedenje na podlagi privlačnosti smotrov in 

ciljev (valence) in svoje subjektivne ocene verjetnosti, da bo ta smoter in cilj dosegel. Valenca 

je privlačnost smotra in cilja oziroma posameznikova usmerjenost k njemu. Valenca kot 

vrednost smotrov in ciljev se lahko spreminja in je pozitivna, lahko ima ničelno vrednost ali je 

celo negativna. Pozitivna pomeni, da oseba stremi k smotrom in ciljem in so ji smotri in cilji 

privlačni. Ničelna pomeni, da je oseba do teh smotrov in ciljev ravnodušna, negativna pa 

pomeni, da se oseba želi izogniti temu izogniti oziroma teh smotrov in ciljev ne želi doseči. 

Vroom (po Ivanko 2014, 277) poudarja povezavo med smotri in cilji. Ta nastane, ko je 

posameznik prepričan, da naj bi dosegel nek smoter in cilj zato, da bi nato lahko dosegel 

drugega, ki se mu zdi pomembnejši. Poglavitni pojem po Vroomovem modelu pa je 

pričakovanje. Razume ga kot posameznikovo prepričanje, da ga bo določeno vedenje 

pripeljalo do določenega smotra in cilja.  

»Vroomova motivacijska teorija temelji na tem, kako oseba sprejema razmerja med trudom, 

uspešnostjo in nagrado. Posameznik je za določeno vedenje ali delo motiviran tako, kot 

pričakuje, da bo s tem dosegel svoje individualne smotre in cilje.« (Ivanko 2014, 277) 

Teorija, usmerjena na delovanje 

Ideja, kako z nagrado ali kaznijo spreminjati človekovo vedenje, temelji na znani Skinnerjevi 

teoriji okrepitve. Po tej teoriji je vedenje v vlogi njegovih posledic. Lipičnik (1998, 175) je 

osnovni vedenjski krog opisal takole: »Določena situacija predstavlja vrsto dražljajev, ki 
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vplivajo na odgovor v obliki vedenja. Vedenju sledi posledica, nagrada ali kazen, vrsta 

posledice pa vpliva na vedenje v prihodnje.« 

Na sliki 13 vidimo osnovni vedenjski krog po Skinnerju (v Lipičnik 1998). 

 

Slika 13: Osnovni vedenjski krog 

Vir: Lipičnik 1998, 176. 

Ekonomska motivacija 

»Temeljno izhodišče ekonomske motivacije je trditev, da človek dela zato, da bi zaslužil. 

Denar ali materialne dobrine so po ekonomski motivaciji energija oziroma spodbude, ki 

motivirajo človeka, da opravi tisto dejavnost, ki je zahtevana kot pogoj za plačilo in 

zaslužek.« (Ivanko 2014, 283) 

Materialni in nematerialni motivacijski dejavniki so med seboj močno povezani, gledano s 

stališča motiviranja posameznika. Visoka plača je materialni dejavnik, vendar pomeni poleg 

tega še določen ugled, višji družbeni položaj, kar jo posredno uvršča med nematerialne 

dejavnike. Po drugi strani se velika odgovornost odraža v višji plači, kar pomeni, da so 

zadovoljene tako nematerialne kot materialne potrebe. Posamezni motivatorji so v različnih 

okoljih in različnih obdobjih za različne posameznike ali skupine različno pomembni in se 

med seboj različno dopolnjujejo, prekrivajo in nadomeščajo. Splošno mnenje je, da se 

motivacijska vrednost plače zmanjšuje tem bolj, čim višja je plača in v čim večji meri je 

zagotovljeno zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb posameznim slojem sodelavcev 

(povzeto po Uhan 2000, 30–31). 

Socialni, stroškovni in motivacijski vidik plač naj bi upošteval vsak sistem nagrajevanja in 

napredovanja v organizaciji. Vendar pa plače še niso zadostna spodbuda za učinkovito in 

Dražljaj  
delovna situacija 

Odgovor 
vedenje 

Posledica 
nagrada ali kazen 

Prihodnje vodja 
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uspešno poslovanje, ampak so lahko le del celovitega motivacijskega sistema v organizaciji, 

ki naj bi vključeval (Ivanko 2014, 283–284):  

 motiv delovnega razmerja, 

 možnost napredovanja na delovnem mestu in zunaj njega, 

 zanesljivost zaposlitve in jasna perspektiva organizacije, 

 možnost izobraževanja in drugo.  

V organizaciji lahko zaradi zadovoljstva oziroma nezadovoljstva zaposlenih prihaja do 

različnih posledic. Opisujemo jih v nadaljevanju. 

Delovna uspešnost je »delovni vložek zaposlenega in je sestavljena iz posameznikovega 

znanja, usposobljenosti in dejavnosti. Stopnja povezanosti med zadovoljstvom in delovno 

uspešnostjo je v veliki meri odvisna od zaposlenega in njegovega delovnega okolja. To 

pomeni, da zadovoljen sodelavec ni nujno tudi zelo uspešen sodelavec. Od delovne uspešnosti 

zaposlenih je odvisna uspešnost organizacije. Zato naj ji organizacije posvečajo svojo 

pozornost, prav tako sposobnostim zaposlenim, in sicer s premišljeno izbiro zaposlenih pri 

zaposlovanju in njihovem izobraževanju. Hkrati pa morajo težiti k čim višji stopnji 

motiviranosti zaposlenih.« (Lipičnik 1997b, 154) 

Hribar (2007, 7) odsotnost z dela opisuje kot: »Nezadovoljni zaposleni večkrat izostanejo z 

dela, saj je vsak izgovor dovolj dober, da se izognejo situaciji, ki jim povzroča 

nezadovoljstvo. Pozni prihodi na delo so tudi oblika odsotnosti z dela.« 

Fluktuacija delavcev (prav tam) v splošnem »pomeni odhajanje delavcev iz organizacije«. 

Avtorica (prav tam) pravi, da je potencialna fluktuacija nagnjenost zaposlenih k zapustitvi 

organizacije, če najdejo ugodnejšo zaposlitev. Delavci, ki so zadovoljni pri delu, bodo v 

manjši meri iskali ugodnejšo zaposlitev drugje ali zapuščali svoja delovna mesta (povzeto po 

Hribar 2007, 7). 

Dobro razpoloženje je eden od dejavnikov, pomembnih za ustrezno motiviranje sodelavcev. 

»Ko se ljudje dobro počutijo, delajo po najboljših močeh. Dobro počutje spodbuja miselno 

učinkovitost, ljudje bolje razumejo informacije in bolje presojajo o zapletenih zadevah, poleg 

tega pa so tudi prožnejši v razmišljanju. Raziskave potrjujejo, da dobro razpoloženi ljudje 

vidijo druge v boljši luči. Posledica tega je, da so bolj optimistični glede svojih sposobnosti za 

uresničevanje ciljev, ustvarjalnejši, spretnejši pri odločanju in bolj pripravljeni pomagati. 

Dobro razpoloženje je še posebej pomembno pri timskem delu. Uspeh projekta je lahko v 

celoti odvisen od tega, ali bo vodji uspelo v sodelavcih vzbuditi navdušenje in željo po 

sodelovanju. Na drugi strani pa lahko čustvena navzkrižja v skupini preusmerijo pozornost in 

energijo od skupnih nalog ter močno zmanjšajo delovno storilnost.« (Goleman, Boyatzis in 

McKee 2002, 31–32) 

Mihaličeva (2010) pravi, da so dejavniki, ki zmanjšujejo in uničujejo motivacijo, naslednji: 
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 ustvarjanje neupravičenih razlik med zaposlenimi, 

 dvojna merila pri napredovanju, nagrajevanju ipd., 

 nedemokratično in hierarhično komuniciranje, 

 šikaniranje, ustrahovanje in izsiljevanje, 

 neenake možnosti za delo, rast, razvoj in napredek, 

 nepotizem in protekcionizem, 

 prepuščenost samemu sebi, 

 psihično in fizično nasilje na delovnem mestu, 

 nizka etična merila in neprofesionalnost, 

 prevelike razlike med višinami plač zaposlenih, 

 previsoka merila, smotri in cilji, 

 nestrokovnost in neusposobljenost vodij, 

 slabe možnosti izobraževanja in usposabljanja, 

 neskladnost zahtev s pričakovanji, 

 neenakomerno porazdeljena obremenitev z delom, 

 neprilagojen delovni čas, 

 odsotnost podpore in pomoči, 

 slabi pogoji dela in neustrezna delovna sredstva, 

 zelo visoka stopnja nadzora, 

 previsoka stopnja sprememb v organizaciji, 

 odsotnost participacije. 

Lipičnik (2002) trdi, da »vedenje posameznika v organizaciji ni naključno, ampak je vedno 

usmerjeno k smotru in cilju. To vedenje spremlja človekova presoja o tem, kaj je dobro in kaj 

slabo. Presoja izvira iz človekovih interesov. Če bi poznali vse vzgibe, ki so posameznika 

privedli do določene dejavnosti, bi si znali razložiti, zakaj človek dela prav tisto, kar dela.«  

Managerji v organizacijah ugotavljajo (Lipičnik 2002, 474–475):  

 da nekateri sodelavci raje delajo po svoje kot po njihovih navodilih, 

 da imajo nekateri sodelavci veliko idej za izboljšanje organizacije in vodenja, 

 da nekatere sodelavce ponavljajoče delo dolgočasi, 

 da nekateri sodelavci kar nenadoma postanejo neproduktivni, ker jih nihče ne spodbuja k 

delu, 

 da nekateri ne želijo delati za »neorganizirane« vodje, 

 da nekateri sodelavci niso zadovoljni z delom, ker ne vidijo končnih rezultatov svojega 

dela, 

 da nekateri na delo zamujajo in z njega odhajajo predčasno, 

 da sodelavci zahtevajo, da jih kdo posluša, če imajo probleme ali predloge za izboljšanje, 

 da so nekateri sodelavci nezadovoljni, če delajo s slabim orodjem ali s slabo opremo, 
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 da si sodelavci želijo pestro delo itd.  

Uspešne organizacije so lahko tiste, v katerih delajo uspešni in zadovoljni posamezniki. 

Brečko (2006, 17) navaja, da »veliko posameznikov spozna, da delo, ki ga opravljajo, ne 

zadovoljuje njihovih potreb oziroma jih ne izpolnjuje. S tem izgubita oba, organizacija in 

posameznik, oziroma vsa družba. Razlog za uspešnost oziroma neuspešnost organizacij in 

posameznikov naj bi torej iskali v preskromnem poznavanju sebe, svojih kariernih ambicij, 

vrednot, motivov in sposobnosti.« 

Čustva zadovoljstva so zelo pomembna in izhajajo iz želje. Človek iz nezadovoljstva ne more 

izpolnjevati želja. Pomembnejša kot je želja večje bo zadovoljstvo ob izpolnitvi. Želje mora 

temeljiti na realnih ciljih, ker bodo sicer neuresničljive. 

2.9 Merjenje zadovoljstva zaposlenih 

Človekovo življenje in delovanje je sestavljeno iz različnih dogodkov in dogajanj. Tako tudi 

zadovoljstva ne opredeljuje ena dimenzionalnost. Zaposleni so lahko zadovoljni z določenimi 

aspekti dela, z drugimi pa so nezadovoljni.  

V Italiji je bila izvedena raziskava med medicinskimi sestrami, v kateri so raziskovalci 

ugotavljali, da je poznavanje poslanstva in vizije med medicinskimi sestrami pomemben 

dejavnik zadovoljstva. Zadovoljstvo je bilo višje tam, kjer so vodje ustrezno predstavili cilje 

in vzpodbujali inovativno razmišljanje. Raziskave so pokazale, da se pričakovanja zaposlenih 

razlikujejo od pričakovanj vodij. Ugotovitve so upoštevali pri izbiri izobraževanje za 

medicinske sestre managerje in zaposlene (Zampieron idr. 2013). 

»Merjenje zadovoljstva zaposlenih je pridobilo znanstven in praktičen pomen. Pridobljenih je 

bilo namreč več dokazov, ki so pokazali na odnos med zadovoljstvom zaposlenih in 

organizacijskimi fenomeni, kot so absentizem, uspešnost organizacije oziroma posameznika, 

stres, zadovoljstvo strank idr.« (Auerbach 1996 ter Berry in Houston 1998, po McIntyre in 

McIntyre 2010, 425) 

Poznamo več metod merjenja zadovoljstva. V osnovi jih delimo na (McIntyre in McIntyre 

2010, 425): 

 kvantitativne (osebno, telefonsko, interno, poštno anketiranje), 

 kvalitativne (skupinske diskusije, intervjuji) in  

 analizo sekundarnih podatkov (evidence pritožb, absentizem, fluktuacija). 

Za merjenje zadovoljstva zaposlenih je največkrat uporabljen anonimni anketni vprašalnik 

(kvantitativna metoda), sestavljen iz več trditev. Zaposleni pri izpolnjevanju podajo oceno 

strinjanja z navedeno trditvijo. Vpliv spraševalca tu ni možen, zato so pridobljeni podatki 

praviloma tudi najbolj uporabni in realni (povzeto po Tavčar 2004, 46–49).  
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2.10 Pregled izbranih raziskav o stilih vodenja in zadovoljstvu zaposlenih  

Ugotavljanje vpliva stila vodenja na zadovoljstvo zaposlenih je že dolgo aktualno področje 

raziskovanja različnih raziskovalcev, npr. Žagar in Durid (2009), Senica (2010), Dolgan 

(2012) in Debeljak (2015). V nadaljevanju na kratko povzemamo bistvene ugotovitve 

navedenih raziskav.  

Žagar in Durid (2009) sta raziskovala razvoj sistema vodenja v policiji. V ta namen sta 

izvedla raziskavo o vplivu vodenja na zadovoljstvo in motivacijo na treh organizacijskih 

ravneh – državni, regionalni in lokalni. Ugotovila sta, da prevladuje transformacijsko vodenje 

pred transakcijskim. Transformacijski model vsebuje elemente povezovalnega in zavzetega 

stila vodenja, transakcijski model pa se približuje prizadevnemu stilu vodenja. 

Senica (2010) je opravila raziskavo v poslovni skupini Gorenje. Iz raziskave izhaja, da obstaja 

določena povezava med stili vodenja in organizacijsko klimo, ki vpliva na zadovoljstvo 

zaposlenih, kar se odraža tudi v uspešnosti organizacije. Ugotovila je, da ocenjevani vodje v 

večji meri uporabljajo v učinkovitost usmerjeno vodenje (značilnost prizadevnega stila 

vodenja). 

Dolganova (2012) je v izobraževalnih organizacijah proučevala različne stile vodenja in 

njihovo ustrezno rabo v različnih okoliščinah. Ugotavljala je, kako zaposleni občutijo 

vodenje. Ugotovila je, da prevladuje sodelovalni – povezovalni stil vodenja, zaposleni pa 

vodjem niso pripisovali izrazite usmerjenosti niti k nalogam niti k ljudem.  

Kotnikova (2012) je izvedla raziskavo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. 

Ugotovila je, da v preučevani izobraževalni organizaciji prevladuje demokratični – zavzeti stil 

vodenja, ki je posledica predvsem osebnostnih lastnosti vodje. 

Raziskavo o vplivu vodenja na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi je leta 1997 

izvedla Julijana Bekš (1997). Raziskavo je leta 2005 ponovila Zdenka Mrak (2005). V obeh 

primerih je bilo ugotovljeno, da gre za neprimerno, slabo vodenje in nezadovoljstvo 

zaposlenih. Vzroki za nezadovoljstvo so – poleg vodenja – še v plačilu, varnosti zaposlitve, 

pogojih dela in visokem deležu tudi prisotnost mobinga (Debeljak 2015). 

Najširše uporabljeni instrument za merjenje zadovoljstva zaposlenih in vzdušja je 

standardizirani vprašalnik o slovenski organizacijski klimi (SiOK). Uporabljali so ga v večini 

najbolj prepoznavnih slovenskih organizacij (Vozel 2014). 

Iz zapisanega lahko povzamemo, da je raziskovanje vodenja in zadovoljstva zaposlenih 

aktualno področje raziskovanja. 

Van Wart (2013, 16) je še leta 2003 v pregledu raziskovanja vodenja ugotavljal, da obstajajo 

potrebe po večjem raziskovanju na tem področju, možnosti pa mnogotere. Deset let kasneje je 
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njegovo mnenje veliko bolj pozitivno. Zadnje desetletje je bistveno prispevalo na razvoj 

področja vodenja, ki je široko sprejeto kot pojav, ki ga je vredno proučevati. V vse bolj 

zapletenem in negotovem svetu so vodje namreč postavljeni pred nove izzive in pritiske (prav 

tam). Javni sektor se naglo spreminja, s tem pa tudi narava in pomen vodenja. Razširjeno 

mnenje številnih strokovnjakov s področja politike, javne uprave in civilnodružbenih gibanj 

je, da je vodenje bistveno za učinkovito in odgovorno delovanje različnih organizacij in 

družbenih gibanj in zato zasluži ustrezno pozornost (Contandriopoulos in Denis 2012, 46–47). 

Brezovšek in Kukovič (2014) pravita, da »proučevanje vodenja z opazovanjem 

posameznikov, politikov ali drugih uradnikov na položaju ne zadostuje«. 

»Vodenje razumemo kot vrsto posebnih dejavnosti in interakcij tako ljudi na položaju kot tudi 

drugih vpletenih v procese.« (Teelken 2012, 16) Omejitev proučevanja javnega vodenja se 

izraža tudi v osredotočenju na ukvarjanje z značajem in sposobnostmi vodij. Zapostavljanje 

konteksta, v katerem vodenje poteka, in vztrajanje na vodjih in njihovih dosežkih pomeni tudi 

preveliko poudarjanje delovanja nasproti strukturi v študiju vodenja (povzeto po Ferlie 2012, 

245). 

V Etiopiji raziskovali vpliv stila vodenja med medicinskimi sestrami managerji in 

zadovoljstvom zaposlenih na delovnem mestu. Ugotovili so, da je stopnja zadovoljstva višja 

tam, kjer je bil uporabljeni transakcijski način vodenja (povzeto po Negusshie in Asresash 

2013, 49–58). 

Na Švedskem so izvedli študijo s katero so raziskovali povezave med vodenjem, znanjem in 

spretnostmi. Rezultat raziskave je, da je potrebno v sodelovanjem med izobraževalnimi 

organizacijami in organizacijami s področja zdravstvenega varstva skupaj pričeti z 

načrtovanjem izobraževalnih programov, ki se bodo osredotočali na strateška vprašanja, 

vodenje zadovoljstvo pri delu, gospodarnost, učinkovitost in vire (Vesterlnen idr. 2013, 1–

99).  

2.11 Povzetek teoretičnega dela  

Vodenje je proces, v katerem vodja na podlagi svojega znanja, veščin, lastnih vrednot vpliva 

na ljudi, da bi s skupnimi močmi dosegli zastavljene smotre in cilje. Izbira stila vodenja je 

odvisna od posameznika in trenutne situacije. Vodenje je izjemno pomembno, saj vpliva na 

doseganje zastavljenega smotra in ciljev. Če vodstveni sodelavec svojih sodelavcev ne uspe 

pridobiti za sodelovanje pri izvedbi nalog, bo pomen izgubilo še tako dobro načrtovanje in 

organiziranje. 

V nalogi smo predstavili več stilov in modelov vodenja, v empirični raziskavi pa smo se 

osredotočili na stile vodenja po Reddinu, ki sta mu v vprašalniku sledila Kavčič (2009) in 

Mihaličeva (2008). Za raziskavo smo uporabili enak vprašalnik, ker je že bil uporabljen v 
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praksi. Zavedati se moramo, da voditeljstvo ni prirojeno. Na doseganje zastavljenih smotrov 

in ciljev pomembno vplivajo delovno okolje in motivirani zaposleni, ki dobivajo spodbude za 

visoke dosežke. 

Reddin (1970) je učinkovitost vodenja opredelil s štirimi osnovnimi stili vodenja. Menil je, da 

je lahko vsak stil vodenja učinkovit. Vodenje deli na zadržani, zavzeti, prizadevni in 

povezovalni stil vodenja. Vodja, ki uporablja zadržani stil vodenja, ni usmerjen niti k 

nalogama niti k odnosom. Skrbi za popravljanje odstopanj oziroma napak podrejenih. Kot 

vodja je primeren za vodenje administrativnih, statističnih nalog.  

Prizadevni stil vodenja pomeni, da je vodja usmerjen k nalogam in zelo malo k zaposlenim. 

Sodelavci kmalu spoznajo, da vodja zahteva le dobre rezultate, za katere bodo nagrajeni, 

vendar bodo za svoje napake tudi kaznovani. Pogosto pozabi, da dela z ljudmi. Primeren je za 

vodenje, kjer je treba dajati veliko navodil ter poudarjati avtoriteto in moč. Ta stil vodenja je 

primeren za vodenje v vojski (povzeto po Reddin 1970). 

Za ostala dva stila vodenja po Reddinu pa je značilno, da sta usmerjena bolj k ljudem. Pri 

povezovalnem stilu vodenja je vodja usmerjen tako k nalogam kot k sodelavcem. Povezovalni 

stil vodenja uporablja vodja, ki je visoko usmerjen tako k nalogam kot k odnosom. Ta stil se 

uporablja za vodenja v timih, vodja se pogosto poistoveti s sodelavci. Zavzeti stil vodenja je 

visoko usmerjen k odnosom in manj k nalogam. Vodja uživa v pogovorih s sodelavci, jih 

spoznava in si zanje vedno vzame čas. Stil vodenja je primeren za vodenja, kjer sta potrebna 

usklajevanje in koordinacija. 

Vodenje naj bi potekalo tako, da sodelavci lahko zadovoljujejo svoje potrebe. V tem primeru 

so pri delu bolj zadovoljni in dosegajo boljše delovne rezultate. Vodja naj bi vedel, katerim 

generacijskim skupinam pripadajo sodelavci. Vsako generacijo označujejo značilnosti, ki 

vplivajo na obnašanje v delovni sredini. Različne so tudi njihove vrednote. Če vodja ve za 

generacije, ki so združene v delovnem okolju, bo lahko upošteval motivatorje in iz zaposlenih 

pridobil najboljše možne rezultate. 

V delovnem okolju se srečujejo pripadniki različne starosti in so jih avtorji razdelili v več 

skupin. Za vsako skupino so opisane značilnosti obnašanja, ravnanja in pričakovanj. 

Poznavanje tega je pomembno pri poznavanju motivatorjev, ki vodji lahko pomagajo dosegati 

ustrezno motivacijo posameznika v delovnem procesu.  

Vse našteto vpliva na doseganje zadovoljstva zaposlenih, to pa je ključni pogoj za uspešnost 

organizacije in tudi bistvena sestavina delovnega življenja zaposlenih. Delovanje človeka je 

usmerjeno k zadovoljevanju potreb, ki so vir človekovih želja. Potrebe, ki jih človek 

zadovoljuje, so različne in segajo na različna področja njegovega življenja. Tako naj bi 

vsakdo zadovoljil osnovne fiziološke potrebe, potrebe po varnosti, svobodi, socialne potrebe, 

potrebe po spoštovanju in osebnem razvoju. Človek pričakuje, da bo to dosegel s svojim 
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delovanjem. Dejavniki, ki to omogočajo, so različni in so po mnenju različnih avtorjev 

razdeljeni v več različnih skupin. Ti dejavniki so: plača, možnost napredovanja, vsebina dela, 

samostojnost pri delu, varnost, varni delovni pogoji, kot npr. zaščita pred poškodbami in 

obolenji, možnost kariernega razvoja, dobri odnosi med sodelavci in drugo. 

Da bomo lahko ocenili uspešnost vodenja, moramo meriti zadovoljstvo zaposlenih. Merjenje 

zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni ustanovi, kjer so rezultati dela nematerialne narave, je 

pomemben dejavnik za proučevanje ustreznosti vodenja. Zavedati se moramo, da je vodstvo 

tisto, ki postavlja smotre in cilje. Ti naj bodo ustrezno predstavljeni sodelavcem, da jih s svojo 

dejavnostjo dosežejo. Vodja na podlagi prakse in preteklega dela sestavi skupine, ki ustrezajo 

posameznim nalogam. Vodja je dolžan sodelavce tudi seznaniti z doseženimi rezultati.  

Poleg vodenja smo predstavili tudi management. Pogosto se pojma uporabljata kot sinonima. 

Naloge vodje so ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja, kjer naj bi sodelavci imeli 

priložnost in dobivali spodbude za doseganje visoko zastavljenih smotrov in ciljev. Manager 

prihodnosti naj bi bil tudi dejaven vodja. Manager naj bi imel nekatere značajske lastnosti. Bil 

naj bi podjeten, vztrajen, realističen, preudaren, avtoritativen. Če je vodja socialno usmerjen, 

bo znal usmerjati svoja čustva, naloge bo opravljal dobro, tudi sodelavci se bodo vzajemno 

podpirali. 
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3 METODOLOGIJA EMPIRIČNE RAZISKAVE 

V predmetnem poglavju bomo predstavili namen in cilje empirične raziskave, način izbora 

vzorčnih enot, metodologijo ter metode statistične analize. 

3.1 Namen, cilji in hipoteze 

Namen raziskave je oceniti dejansko stanje v proučevani organizaciji z vidika stilov vodenja 

in zadovoljstva zaposlenih, ter podati konkretne predloge za izboljšanje prakse in nakazati 

izhodišča za nove raziskave. 

Cilji empirične raziskave so: 

 ugotoviti, kateri stil vodenja prevladuje v organizaciji v očeh zaposlenih, 

 ugotoviti kateri stil vodenja si vodje pripisujejo, 

 ugotoviti katere osebnostne lastnosti si vodje pripisujejo, 

 identificirati povezanost stilov vodenja z demografskimi lastnostmi vodij, 

 analizirati zadovoljstvo zaposlenih, 

 podati predloge za prakso in nadaljnje raziskovanje. 

Na osnovi teoretičnih izhodišč smo preverili naslednji hipotezi: 

 Hipoteza 1 : V očeh zaposlenih prevladuje zadržani stil vodenja. 

 Hipoteza 2 : Vodje si v pretežni meri pripisujejo zavzeti stil vodenja.  

3.2 Predstavitev izbora vzorčnih enot 

Anketa je bila izvedena v bolnišnici, ki spada med specialne bolnišnice. Izvaja zdravstveno 

dejavnost na sekundarni ravni, ki obsega specialistično ambulantno in specialistično 

bolnišnično dejavnost, na področju splošne interne medicine, pljučnih bolezni in tuberkuloze, 

ter druge spremljajoče dejavnosti specialistične bolnišnične dejavnosti. 

Zavod posluje kot javni zdravstveni zavod. Dejavnosti opravlja v naslednjih organizacijskih 

enotah, ki so razdeljene na strokovno medicinske enote in administrativno – tehnično 

preskrbovalne enote. 

Strokovno medicinske enote sestavljajo: 

 bolnišnični oddelki, 

 enota intenzivne terapije, 

 specialistične ambulante, 

 endoskopski center, 

 enota neakutne obravnave, 

 laboratorij, 
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 fizioterapija, 

 rentgen in 

 lekarna. 

Tehnično preskrbovalne – enote: 

 uprava, 

 kuhinja, 

 pralnica in šivalnica in  

 vzdrževalna enota. 

V anketiranje so bili vključeni zaposleni vseh izobrazbenih struktur na vseh delovnih mestih. 

V bolnišnici je 220 zaposlenih, kadrovska sestava zavoda je sledeča: 98 medicinskih sester, 

24 zdravnikov, 25 zdravstvenih sodelavcev. Skupno število zaposlenih zdravstvenih delavcev 

je 147, 73 pa je nezdravstvenih delavcev. 

3.3 Metoda zbiranja podatkov, anketni vprašalnik   

Izvedba anketiranja 

Ankete smo razdelili zaposlenim neposredno na vsaki enoti. Zaposlene smo ustno zaprosili z 

razlago namena anketiranja za sodelovanje. Vodstveni delavci so ankete prejeli v kuvertah. 

Zaposlene smo prosili, da v roku sedmih dni vrnejo anketne liste. Zaradi dela v več izmenah 

in zaradi odsotnosti se je anketiranje podaljšalo na dva tedna. Izpolnjene ankete so zaposleni 

vračali v zaprtih kuvertah v zbirni zaboj, s tem smo zagotovili anonimnost. 

Anketni vprašalniki 

V raziskavi sta bili uporabljeni dve različici anketnega vprašalnika, ki smo ju oblikovali 

skladno z modelom Reddina, povzetega po Kavčiču (2009). Prva različica anketnega 

vprašalnika je bila prilagojena anketiranju vodstvenih delavcev, pri čemer je bil poudarek na 

pridobitvi ocene stila vodenja, ki si ga le-ti pripisujejo, ter pridobitvi ocene njihovih 

osebnostnih lastnosti v njihovih lastnih očeh (samopodoba). Druga različica je bila 

prilagojena anketiranju zaposlenih na ne-vodstvenih delovnih mestih pri čemer je bil 

poudarek na pridobitvi njihovega pogleda na uporabljanje stile vodenja v obravnavani 

organizaciji ter pridobitvi ocene njihovega zadovoljstva na delovnem mestu. 

Obe različici anketnega vprašalnika sta bili sestavljeni iz treh vsebinskih sklopov, pri čemer je 

bil prvi sklop vprašanj v obeh različicah enoten in namenjen pridobitvi informacij o 

demografskih lastnostih anketirancev (spol, starost, stopnja izobrazbe in delovna doba 

zaposlenega). Ostala dva sklopa vprašanj sta bila prilagojena namenu anketiranja ene 
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(vodstveni delavci) oziroma druge skupine zaposlenih (zaposleni na ne-vodstvenih delovnih 

mestih). 

V vprašalniku, namenjenem vodjem na vseh ravneh, smo z drugim sklopom vprašanj 

identificirali stile vodenja., ki si jih le-ti pripisujejo. Ta sklop je sestavljalo 23 trditev in sicer 

se jih je sedem nanašalo na združevalni stil vodenja, pet na zadržani stil vodenja, šest na 

zavzeti stil vodenja in pet trditev na prizadevnega vodjo. Tretji sklop je vseboval 16 trditev, s 

katerimi smo ugotavljali, kako vodje ocenjujejo svoje osebnostne lastnosti – vidik 

samopodobe.  

V vprašalniku namenjen zaposlenim smo z drugim sklopom vprašanj identificirali stile 

vodenja, kot jih vidijo zaposleni na ne-vodstvenih delovnih mestih. Tudi tu se je sedem 

vprašanj nanašalo na združevalni stil vodenja, pet na zadržani stil vodenja, šest na zavzeti stil 

vodenja in pet trditev na prizadevnega vodjo. Navedena vprašanja so bila tudi v tem primeru 

povzeta po Kavčič (2009). Zadnji sklop (38 vprašanj) se je nanašal na zadovoljstvo 

zaposlenih pri čemer je obsegal tako dejavnike dela kot delovnega mesta. Slednji sklop 

vprašanj smo povzeli po Mihalič (2008). 

Anketirancem so bili odgovori ponujeni vnaprej, saj so bila za raziskavo izbrana vprašanja 

zaprtega tipa. Strinjanje oziroma nestrinjanje s trditvami so ocenjevali s petstopenjsko 

Likertovo lestvico, pri kateri 1 pomeni popolno nestrinjanje, 5 pa popolno strinjanje s 

postavljenimi trditvami. 

Zaposleni sodelavci so nam vrnili 113 izpolnjenih vprašalnikov, vodstveni delavci 19 (odziv 

vodstvenih sodelavcev je bil stoodstoten), skupaj torej 132 vprašalnikov.  

Cronbach alfa test notranje konsistentnosti, test zanesljivosti in veljavnosti merjenja 

Zanesljivost vprašalnika je bila preizkušena na podlagi pilotskega anketiranja, v katerega je 

bil vključen vzorec 20 oseb, pri čemer smo kot mero zanesljivosti izračunali Cronbach alfa 

koeficient. 

Vrednosti Cronbach alfe se lahko gibljejo na intervalu od 0 do 1. Višje vrednosti pomenijo 

večjo zanesljivost konstrukta, pri čemer se zaželena vrednost alfe giblje med 0,6 in 0,95. 

Vrednosti, ki se gibljejo nad 0,9, kažejo idealno zanesljivost. Cronbach alfa je obenem tudi 

mera notranje konsistentnosti sklopa trditev za neko mersko lestvico – običajno za Likertovo 

lestvico.  

Dobljeni rezultat nam lahko dajo: 

 odlično zanesljivost, kadar je vrednost nad 0,8, 

 kadar je vrednost med 0,7 in 0,8, gre za zelo dobro zanesljivost, 

 če je vrednost med 0,6 in 0,7, pa lahko sklepamo na zmerno zanesljivost. 
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Osnovna formula za izračun Cronbach alfe je: 

𝛼 =
𝑛

𝑛−1
(1 −

∑𝑉𝑖

𝑉𝑡𝑒𝑠𝑡
), 

kjer je n – število trditev; Vi – varianca ocen vsake trditve in Vtest – celota varianc (ne 

odstotkov) vseh ocen celotnega sklopa (povzeto po BenSTAT 2016). 

Za posamezne sklope obeh različic vprašalnika so ocenjene vrednosti Cronbach alfe znašale 

med 0,608 (sklop vprašanj za ocenjevanje stilov vodenja v vprašalniku za vodstvene delavce) 

in 0,957 (sklop vprašanj za ocenjevanje zadovoljstva v vprašalniku za zaposlene na ne-

vodstvenih delovnih mestih), kar odraža zadovoljivo zanesljivost uporabljenega merskega 

inštrumenta. 

3.4 Metode analize podatkov 

Po izvedbi testnega anketiranja smo anketirali zaposlene in vodilni kader v analizirani 

organizaciji. Odgovore, ki smo jih pridobili na osnovi izvedene ankete, smo pregledali zaradi 

popolnosti in veljavnosti vprašalnika, ter jih nato vnesli v Excelovo tabelo, od tam pa uvozili 

v SPSS, kjer smo izvedli statistično obdelavo podatkov. Ob tem smo uporabili naslednje 

metode statistične analize: 

 S pomočjo deskriptivnih statistik smo predstavili osnovne značilnosti proučevanega 

vzorca zaposlenih. Prav tako smo s pomočjo izbranih deskriptivnih statistik predstavili 

rezultate osnovne analize stilov vodenja v obravnavani organizaciji, osebnostnih lastnosti 

vodij ter zadovoljstva zaposlenih.  

 Identifikacijo prevladujočih stilov vodenja smo izvedli v prvem koraku na podlagi 

izračuna povprečne vrednosti odgovorov na vprašanja znotraj posameznega izmed 

izbranih sklopov vprašanj. Z omenjenim postopkom smo oblikovali indekse, ki so 

odražali zaznavnost posameznih stilov vodenja (združevalni, zadržani, zavzeti in 

prizadevni stil vodenja) bodisi v očeh zaposlenih na nevodstvenih delovnih mestih bodisi 

v očeh vodstvenih delavcev (pripisani stili vodenja). V drugem koraku smo za 

preizkušanje dvojic posameznih indeksov uporabili Wilcoxonov preizkus predznačenih 

rangov. 

 Primerjavo pripisanih stilov vodenja med posameznimi skupinami vodstvenih delavcev 

(vodstveni delavci razdeljeni enkrat v dve skupini glede na spol, drugič v štiri skupine 

glede na čas zaposlitve na trenutnem delovnem mestu) smo izvedli na podlagi Mann-

Whitneyeevega U oziroma Kruskal-Wallisovega preizkusa. 

Za uporabo neparametričnih preizkusov smo se odločili, ker ni bila izpolnjena predpostavka 

normalne porazdelitve vrednosti proučevanih spremenljivk. Sicer smo pri vseh preizkusih 

upoštevali pet odstotno stopnjo značilnosti oziroma pomembnosti.  
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4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati opravljene analize zbranih podatkov ter podane 

interpretacije ključnih ugotovitev raziskave. Na podlagi pridobljenih podatkov smo opravili 

tudi preizkušanje veljavnosti zastavljenih raziskovalnih hipotez. 

4.1 Predstavitev vzorca 

V preglednici 10 predstavljamo demografske lastnosti proučevanega vzorca.  

Preglednica 10: Demografske lastnosti anketiranih oseb 

Demografska struktura 

Vodstveni delavci 

Zaposleni na ne-

vodstvenih delovnih 

mestih 

Število Delež Število Delež 

Struktura po spolu Moški 5 26,3 13 11,5 

Ženske 14 73,7 100 88,5 

Skupaj 19 100 113 100,0 

Starostna struktura  Do 30 let 1 5,3 25 22,1 

Od 31 do 40 let 4 21,1 36 31,9 

Od 41 do 50 let 8 42,1 23 20,4 

Od 51 do 60 let 6 31,6 29 25,7 

Skupaj 19 100,0 113 100,0 

Struktura po doseženi 

stopnji izobrazbe 

Poklicna šola 3 15,8 8 7,1 

Srednja šola 1 5,3 8 7,1 

Visokošolska 11 57,9 52 46,0 

Univerzitetna 3 15,8 4 3,5 

Magisterij 1 5,3 35 31,0 

Skupaj 19 100,0 4 3,5 

Struktura glede na delovni 

staž v organizaciji 

Do 2 leti 0 0,0 12 10,6 

Od 2 do 5 let 0 0,0 12 10,6 

Od 5 do 10 let 2 10,5 26 23,0 

Od 10 do 20 let 7 36,8 28 24,8 

nad 20 let 10 52,6 35 31,0 

Skupaj 19 100,0 113 100,0 

 

Na podlagi demografskih struktur prikazanih v preglednici 10 je razvidno, da je bilo med 19 

vodstvenimi osebami 26,3 % moških in 73,7 % žensk. Od vseh vodstvenih anketiranih oseb 

jih je bilo 5,3 % mlajših od 30 let, 21,1 % pa starih od 30 do 40 let. 42,1 % vodstvenih 

delavcev je bilo starih med 40 in 50 let in 31,6 % med 50 in 60 let. Izobrazbena struktura 

anketiranih vodstvenih delavcev je bila naslednja: 15,8 % vodstvenih delavcev je imelo 

dokončano poklicno šolo, 5,3 % srednjo šolo, 57,9 % jih je imelo visokošolsko izobrazbo, 
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15,8 % univerzitetno izobrazbo in 5,3 % magistrsko izobrazbo. Povprečna delovna doba 

vodstvenih oseb je znašala 14,47 leta, od 5 do 10 let je bilo v organizaciji zaposlenih 10,5 % 

vodstvenih oseb, 36,8 % vodstvenih oseb je bilo v organizaciji zaposlenih od 10 do 20 let in 

52,6 % več kot 20 let.  

Demografska analiza zaposlenih je razkrila, da je bilo med 113 anketiranimi zaposlenimi 

11,5 % moških in 88,5 % žensk. Od vseh zaposlenih, ki so bili anketirani, jih je bilo 22,1 % 

mlajših od 30 let, 31,9 % jih je bilo starih med 30 in 40 let, 20,4 % zaposlenih je bilo 

uvrščenih v starostno skupino od 40 do 50 let in 25,7 % zaposlenih je bilo starih med 50 in 60 

let. 

Če zaposlene opredelimo glede na generacije, ki jim pripadajo, je v organizaciji večina, kar 

52,3 %, pripadnikov generacije X, 22,1 % jih pripada generaciji Y in 25,7 % anketirancev je 

otrok blaginje. Podatke vodja lahko upošteva pri dodeljevanju nalog, pri izbiri stila vodenja, 

ki je za doseganje dobrih rezultatov pri delu zelo pomemben.  

Izobrazbena struktura anketiranih zaposlenih je bila naslednja: 7,1 % jih je imelo dokončano 

osnovno šolo, prav toliko poklicno šolo, 46 % jih ima dokončano srednjo šolo. 3,5 % 

zaposlenih je doseglo višješolsko izobrazbo, 31 % visokošolsko izobrazbo, 31,5 % 

univerzitetno izobrazbo in 1,8 % magistrsko izobrazbo. 

Povprečno trajanje delovne dobe zaposlenih znaša 10,43 leta. 10,6 % zaposlenih je bilo v 

organizaciji zaposlenih manj kot dve leti, enak delež zaposlenih je bil v organizaciji zaposlen 

od 2 do 5 let, 23 % zaposlenih je bilo v organizaciji zaposlenih med 5 in 10 let, 24,8 % med 

10 in 20 let in 31 % je zaposlenih več kot 20 let.  

Raziskava je pokazala, da je četrtina zaposlenih stara med 50 in 60 let, kar lahko, če gre za 

nosilce dejavnosti, torej zdravnike, ob upokojitvi tolikšnega števila strokovnjakov v kratkem 

časovnem obdobju pomeni resno težavo pri poslovanju zavoda. Zaradi tega priporočamo 

vodstvu zavoda že sedaj skrbno načrtovanje kadrov in pridobivanje mladih strokovnjakov, ki 

bodo v tem času zaključili specialistično izobraževanje. 

4.2 Analiza stilov vodenja v očeh zaposlenih 

Kot že predstavljeno smo za namene raziskovanja stilov vodenja v izbrani organizaciji 

uporabili Reddinov (1970) model. Reddin (1970) je oblikoval vprašalnik, namenjen 

prepoznavanju štirih različnih tipov vodenja, in sicer na osnovi triindvajsetih trditev, ki jih je 

razdelil v štiri sklope (glej preglednico 11). Trditve od 1 do 7 se nanašajo na združevalni stil 

vodenja, trditve od 8 do 12 se nanašajo na zadržani stil vodenja, trditve od 13 do 18 se 

nanašajo na zavzeti stil vodenja in trditve od 19 do 23 so povezane s prizadevnim stilom 

vodenja (povzeto po Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 45). 
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Preglednica 11: Zbirna tabela za Reddinov vprašalnik – stili vodenja 

 Trditve 

Združevalni stil vodenja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Zadržani stil vodenja  8, 9, 10, 11, 12 

Zavzeti stil vodenja 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Prizadevni stil vodenja 19, 20, 21, 22, 23 

 

Reddin (1970) je na osnovi trditev v posameznih sklopih opredelil nove spremenljivke, ki 

predstavljajo indekse vodenja za različne stile; te je definiral kot povprečne vrednosti 

odgovorov v posameznih sklopih na naslednji način: 

 Vrednosti odgovorov na vprašanja 1–7 se pri vsaki anketirani osebi seštejejo in delijo s 7. 

Tako dobimo novo spremenljivko z imenom »indeks združevalnega stila« (združevalni = 

povezovalni stil). 

 Na enak način smo izračunali oziroma oblikovali nove spremenljivke »indeks zadržanega 

stila«, »indeks zavzetega stila« ter »indeks prizadevnega stila«. 

V preglednici 12 so podane ocenjene vrednosti navedenih 4 novih spremenljivk oziroma 

indeksov, ki odražajo kako posamezne stile vodenja zaznavajo zaposleni. 

Preglednica 12: Analiza zaznanih stilov vodenja - deskriptivne statistike 

 
Indeks 

združevalnega stila 

Indeks 

zadržanega stila 

Indeks zavzetega 

stila 

Indeks 

prizadevnega 

stila 

Aritmetična sredina 3,74 3,05 3,73 3,16 

Standardni odklon 0,75 0,73 0,67 0,67 

 

Rezultati kažejo, da zaposleni v obravnavani organizaciji zaznavajo v največji meri uporabo 

združevalnega (povprečna vrednost indeksa znaša 3,74) kakor tudi zavzetega stila vodenja 

(povprečna vrednost indeksa znaša 3,73), medtem ko v najmanjši meri zaznavajo prisotnost 

zadržanega stila vodenja (povprečna vrednost indeksa znaša 3,05) oziroma prizadevnega stila 

vodenja (povprečna vrednost indeksa znaša 3,05). Na osnovi Wilcoxonovega preizkusa, 

katerega rezultati so podani v preglednici 13, lahko izpostavljene razlike med ocenjenimi 

zaznavami izbranih 4 stilov vodenja potrdimo pri zanemarljivem tveganju (stopnja 

pomembnosti = 0,000). 

Na podlagi prikazanih rezultatov torej hipoteze 1, ki se glasi: »V očeh zaposlenih prevladuje 

zadržani stil vodenja,« ni mogoče potrditi pri dovolj nizki stopnji tveganja. 

Da v organizaciji prevladuje združevalni stil vodenja po oceni zaposlenih, je lahko posledica 

usmerjenosti analizirane organizacije. Raziskava je bila izvedena v bolnišnici, kjer je od 220 
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zaposlenih 98 medicinskih sester, katerih osnovna naloga je izvajanje zdravstvene nege. 

Zdravstvena nega v svoji definiciji opisuje, da je osnovna naloga medicinskih sester pomoč 

tako zdravemu kot bolnemu v vseh življenjskih dejavnostih, ki jih sicer človek opravlja sam, 

v bolezni pa je onemogočen pri njihovem opravljanju. V izvajanju svoje dejavnosti se 

medicinske sestre pri delu srečujejo z izjemno težkimi situacijami tako s fizičnega vidika, še 

posebej pa je obremenjujoč psihični dejavnik. Da zmorejo premagovati vse te pritiske, je 

izjemnega pomena razumevanje med zaposlenimi, razvoj timskega modela dela. V večini 

analiziranih enot se neposredni vodje vključujejo zaradi pomanjkanja kadra neposredno v 

redno delo poleg funkcije vodenja. 

Preglednica 13: Preizkus dvojic – Wilcoxonov preizkus  

Primerjana dvojica 

Wilcoxonov preizkus 

Z-statistika 
Stopnja 

pomembnosti 

Indeks zadržanega stila – Indeks združevalnega stila –6,908 0,000 

Indeks zavzetega stila – Indeks združevalnega stila –0,523 0,601 

Indeks prizadevnega stila – Indeks združevalnega stila –5,848 0,000 

Indeks zavzetega stila – Indeks zadržanega stila –7,225 0,000 

Indeks prizadevnega stila – Indeks zadržanega stila –1,935 0,053 

Indeks prizadevnega stila – Indeks zavzetega stila –6,177 0,000 

 

Drugi najvišje ocenjeni stil vodenja je zavzeti in bi lahko imel razlago v naslednjih 

opredelitvah.  

Pri drugi polovici vodij se funkcija vodenja bolj prepleta s funkcijo upravljanja, saj gre za 

preskrbovalno-tehnične enote, ki poskušajo svoje storitve prodajati tudi na trgu (kuhinja, 

pralnica, tehnične službe). V skrbi za doseganja neposrednih finančnih rezultatov morajo vse 

sile upreti v pridobivanje strank, ob tem pa pozabijo, da so nasproti njih ljudje, ki imajo svoje 

potrebe, težave in življenje tudi izven delovne organizacije. V teh enotah se veliko bolj odraža 

vpliv kapitalizma, ki je neizprosen.  

4.3 Analiza stilov vodenja, ki si jih pripisujejo vodstveni delavci 

V nadaljevanju raziskave nas je zanimalo, ali si vodstveni delavci pripisujejo drugačne stile 

vodenja kot le-te vidijo zaposleni, zato so v nadaljevanju podani rezultati analize anket med 

vodstvenimi delavci.  

V preglednici 14 so podane ocene deskriptivnih statistik za obravnavane stile vodenja z vidika 

vodstvenih delavcev. Rezultati kažejo, da si vodstveni delavci v obravnavani organizaciji 

povečini pripisujejo zavzeti stil vodenja (povprečna vrednost indeksa znaša 4,14) kakor tudi 

združevalni stil vodenja (povprečna vrednost indeksa znaša 4,13), medtem ko naj bi pri 
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vodenju v najmanjši meri uporabljali prizadevni stil vodenja (povprečna vrednost indeksa 

znaša 2,93) oziroma zadržani stil vodenja (povprečna vrednost indeksa znaša 3,13).  

Preglednica 14: Analiza stilov vodenja, ki si jih vodstveni delavci pripisujejo – 

deskriptivne statistike 

 
Indeks 

združevalnega stila 

Indeks  

zadržanega stila 

Indeks  

zavzetega stila 

Indeks 

prizadevnega stila 

Aritmetična sredina 4,13 3,13 4,14 2,93 

Standardni odklon 0,39 0,70 0,49 0,50 

 

Na osnovi Wilcoxonovega preizkusa, katerega rezultati so podani v preglednici 15, lahko 

izpostavljene razlike med ocenjenimi zaznavami izbranih štirih stilov vodenja potrdimo pri 

zanemarljivem tveganju (stopnja pomembnosti = 0,000). 

Preglednica 15: Preizkus dvojic – Wilcoxonov preizkus 

Primerjana dvojica 

Wilcoxonov preizkus 

Z-statistika 
Stopnja 

pomembnosti 

Indeks zadržanega stila – Indeks združevalnega stila –3,703 0,000 

Indeks zavzetega stila – Indeks združevalnega stila 0,000 1,000 

Indeks prizadevnega stila – Indeks združevalnega stila –3,703 0,000 

Indeks zavzetega stila – Indeks zadržanega stila –3,542 0,000 

Indeks prizadevnega stila – Indeks zadržanega stila –1,768 0,077 

Indeks prizadevnega stila – Indeks zavzetega stila –3,825 0,000 

 

Na podlagi prikazanih rezultatov hipoteze 2, ki se glasi: »vodje si v pretežni meri pripisujejo 

zavzeti stil vodenja,« načeloma ni mogoče potrditi pri dovolj nizki stopnji tveganja. Med 

povprečno vrednostjo indeksa zavzetega ter združevalnega stila vodenja namreč ni statistično 

pomembnih razlik. 

Iz rezultatov izhaja dejstvo, da si vodje pripisujejo enaka stila vodenja, kot jih zaznavajo 

sodelavci. Stila vodenja, zavzeti in zadržani, sta primerjalno zelo enakomerno prisotna.  

Razlago lahko iščemo v lastnostih generacij, ki jim zaposleni vodje pripadajo. Večina – 

73,7 % vodilnih je glede na starost razporejenih v skupino »baby boom« generacije in 

generacije X. Za pripadnike generacije »baby boom« je značilno, da pri delu potrebujejo 

urejenost in red ter da jim je proces pomembnejši od rezultatov. Pri generaciji x je pomembno 

tako opravljeno delo kot sproščeni odnosi. Razlog je lahko tudi narava dela, ki zahteva 

multidisciplinarni pristop. Zaradi poznavanja analizirane organizacije lahko trdimo, da je 

rezultat tudi posledica pomembnega dejavnika, to je visoke pripadnosti organizaciji.  
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Ocena združevalnega stila vodenja je lahko tudi posledica visokega deleža žensk (73,7 %), ki 

nosi s sabo dejavnik materinske vloge. 

Preglednica 16: Primerjava zaznanih stilov vodenja v očeh zaposlenih ter pripisanih 

stilov vodenja s strani vodstvenih delavcev 

Skupina zaposlenih 

Povprečna vrednost indeksa stila vodenja 

Združevalni 

stil 

Zadržani 

stil 

Zavzeti 

stil 

Prizadevni 

stil 

Zaposleni na ne-vodstvenih delovnih mestih 3,74 3,05 3,73 3,16 

Vodstveni delavci 4,13 3,13 4,14 2,93 

 

Dobljeni rezultati so lahko tudi posledica zelo majhnih organizacijskih enot, ki imajo za 

posledico dobro poznavanje med člani ekip. Prisoten je še dejavnik velike prepletenosti 

zaposlenih po sorodstveni liniji, ki prav tako vpliva na medsebojne odnose.  

4.4 Analiza osebnostnih lastnosti vodij 

Kakor smo že predstavili, smo v okviru anketnega vprašalnika, namenjenega vodstvenim 

delavcem, zadnji sklop vprašanj namenili pridobitvi podatkov o samopodobi vodstvenih 

delavcev. V navedeni sklop smo uvrstili vprašanja, ki se nanašajo na osebne vrednote, 

motivacijo ter značilnosti, kot so ambicioznost in želja po dosežkih. Zanimalo nas je tudi, ali 

težave in neprijetnosti pri delu dojemajo kot vir, iz katerega se nekaj naučijo. Ocene 

deskriptivnih statistik so prikazane v preglednici 17. 

Z visokimi ocenami so vodstveni delavci ocenili prizadevanje za dosežke v ustanovi, 

ambicioznost, zaupanje vase in pozitivno razmišljanje, medtem ko karierne težave ocenjujejo 

kot izziv za učenje. Vse te lastnosti teorija opredeljuje kot lastnosti uspešnega vodje. 

Izziv, ki ga rezultati te analize ponujajo kljub visoki povprečni oceni, pa so posamezniki, ki so 

z najniže ocenili odgovore: delo vodje je zame pomemben element v življenju, znam 

analizirati in reševati težave, vzdržujem odkrite medosebne odnose, sem zelo motiviran za 

vodenje ljudi. Poseben izziv predstavlja negativno ocenjena trditev »imam ključne 

sposobnosti za uspešnega vodjo«. Identificiranje teh posameznikov je pomembno, ker se jim 

ponudi možnost izobraževanja na teh področjih, ponovna samoocenitev, ali pa se jim ponudi 

po izvedenih korektivnih ukrepih drugo delovno mesto, ki jih bo izpolnjevalo in bodo zanj 

imeli lastnost, ki je nujna za uspešno opravljanje dela. Ravnanje organizacije, ki izbira vodje, 

ki sami zase menijo, da nimajo sposobnosti vodenja in potem iz kakršni kolih razlogov ne 

upajo zavrniti ponujenega dela, ni skladno s temeljnimi prvinami kariernega razvoja in 

vzgajanja vodstvenih in vodilnih kadrov. To pa se na daljši rok odraža na področju uspešnosti 

organizacije in zadovoljstva tako vodij kot sodelavcev. 
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Preglednica 17: Analiza osebnostnih lastnosti vodstvenih delavcev – deskriptivne 

statistike 

Osebnostna lastnost 
Najnižji 

odgovor 

Najvišji 

odgovor 

Povprečni 

odgovor 

Standardni 

odklon 

Kot vodja si prizadevam za dosežke v naši ustanovi. 4 5 4,63 0,50 

Sem ambiciozen. 3 5 4,42 0,69 

Imam željo po velikih dosežkih. 3 5 4,37 0,83 

Pozitivno razmišljam in imam precejšnje zaupanje 

vase. 

3 5 4,58 0,61 

Imam zmožnost, da se učim iz težav pri delu. 3 5 4,68 0,58 

Težave v karieri jemljem kot priložnost in kot vir iz 

katerega se lahko nekaj naučim. 

3 5 4,47 0,61 

Delo vodje je zame pomemben element življenja. 1 5 3,79 1,18 

Po opravljeni službi, sem pripravljen delati tudi doma. 1 5 4,00 1,41 

Znam analizirati in reševati probleme. 1 5 3,84 1,38 

Jasno opredeljujem cilje in sprejemam tveganje. 3 5 4,11 0,74 

Cilje dosegam skupaj s sodelavci. 1 5 4,32 1,25 

Vzdržujem odkrite medosebne odnose. 1 5 4,26 1,48 

Sprejemam izzive in iščem najboljše poti k cilju. 1 5 4,37 1,01 

Sem zelo motiviran za vodenje ljudi. 1 5 3,68 1,45 

Imam veliko znanja s področja vodenja in motiviranja 

ljudi. 

1 5 3,68 1,16 

Da imam ključne sposobnosti za uspešnega vodjo in da 

sem uspešen vodja. 

1 5 4,11 1,15 

 

4.5 Analiza povezanosti stilov vodenja z demografskimi lastnostmi vodstvenih 

delavcev 

V raziskavi nas je zanimalo, ali so stili vodenja statistično značilno povezani z demografskimi 

dejavniki. Že skozi zgodovino se je pokazalo, da vsako obdobje prinaša s sabo določene 

značilnosti. Prenekatero dogajanje je bilo posledica odločitev oziroma interesov 

posameznikov, ki so bili v funkciji vodje. Vodja nosi odgovornost za uspehe in tudi neuspehe, 

ki jih prinesejo njegove odločitve. Ali so odločitve pravilne, ali dajo pričakovane rezultate, 

marsikdaj ni mogoče v celoti predvideti. Sprejemanje pravih idej pa pogosto izhaja iz 

seštevka, ki ga prinašajo znanje in pretekle izkušnje. To je eden od razlogov, v čem je 

povezava demografskih lastnosti in stilov vodenja. 

Na podlagi ocenjenih povprečnih vrednosti indeksov za izbrane štiri stile vodenja so 

ugotovljene zanemarljive razlike v stilih vodenja, ki si jih pripisujejo vodstveni delavci 
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moškega oziroma ženskega spola. Na podlagi preizkusa razlike med aritmetičnima sredinama 

za neodvisna vzorca ne moremo potrditi statistično pomembnih razlik med spoloma. 

Zanemarljive razlike med ženskimi in moškimi vodji bi lahko imele razlago tudi v enotah, saj 

se te ukvarjajo z obravnavo populacije, ki zahteva podoben pristop (večinoma starejši pacienti 

s pljučnimi obolenji). Tako smo ugotovili, da vodje obeh spolov uporabljajo elemente 

vodenja, ki opredeljujejo zavzeti in združevalni stil kot najpogosteje uporabljeni stil.  

V deležu vodilnih je pomemben del medicinskih sester, ki so že po osebnostnih značilnostih 

poklicne skupine usmerjene k odnosom, saj so odprte do sodelavcev, spodbujajo sodelavce h 

komuniciranju, predvsem pa so tiste, ki ublažijo marsikateri spor med sodelavci, uporabniki 

storitev in drugimi izvajalci. Zavzeti stil vodenja je po teoretičnih izhodiščih ocenjen tudi kot 

najprimernejši za vodenje strokovnega področja, kjer mora vsak zaposleni poznati svoje delo, 

hkrati pa upoštevati profesionalne standarde. Medicinske sestre vodje so tradicionalno 

zagovornice timskega dela, usmerjene v prihodnost, pogosto pa se enačijo s podrejenimi.  

Kljub naštetemu je empirična analiza pokazala, da izbrane demografske spremenljivke, kot so 

spol in delovna doba, niso statistično pomembne pri izbiri stila vodenja. 

Preglednica 18: Primerjava pripisanih stilov vodenja med moškimi in ženskimi 

vodstvenimi delavci 

Skupina vodstvenih 

delavcev 

Povprečna vrednost indeksa stila vodenja 

Združevalni stil  Zadržani stil Zavzeti stil Prizadevni stil 

Skupaj 4,13 3,13 4,14 2,93 

Moški 4,34 3,04 3,97 2,92 

Ženske 4,05 3,16 4,20 2,93 

Mann-Whitney U* 0,161 0,638 0,374 0,636 

Op.: * Stopnja pomembnosti preizkusa razlike med aritmetičnima sredinama (Mann-Whitney U). 

Podobne ugotovitve lahko sklenemo tudi na podlagi primerjave pripisanih stilov vodenja med 

vodji z različno dolžino zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, ki je prikazana v 

preglednici 19. Na podlagi preizkusa razlik med aritmetičnimi sredinami za neodvisne vzorce 

ne moremo potrditi statistično pomembnih razlik med posameznimi vodstvenimi delavci z 

različno dobo zaposlitve na trenutnem delovnem mestu.  

Raziskava je pokazala, da je četrtina zaposlenih starih med 50 in 60 let, kar bo lahko, ker gre 

za nosilce dejavnosti, torej zdravnike, ob upokojitvi tolikšnega števila strokovnjakov v 

kratkem časovnem obdobju pomenilo resno težavo pri poslovanju organizacije. Zaradi tega 

naj bi se vodstvo že sedaj zavedalo pomena skrbnega načrtovanja kadrov in pomembnosti 

dejavnega pridobivalo mladih strokovnjakov, ki bodo v prihodnosti zaključili specialistično 

izobraževanje.  
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Preglednica 19: Primerjava pripisanih stilov vodenja glede na čas zaposlitve na 

trenutnem (vodstvenem) delovnem mestu 

Čas zaposlitve na trenutnem delovnem mestu 

Povprečna vrednost indeksa stila vodenja 

Združevalni 

stil 

Zadržani 

stil 

Zavzeti 

stil 

Prizadevni 

stil 

Skupaj 4,13 3,13 4,14 2,93 

do 5 let 4,09 3,24 3,80 2,84 

6 do 10 let 3,83 2,44 4,10 2,76 

11 do 15 let 4,29 3,27 4,17 3,27 

16 in več let 4,33 3,53 4,44 2,97 

Kruskal Wallisov preizkus – stopnja pomembnosti 

preizkusa 

0,163 0,064 0,257 0,440 

 

4.6 Analiza zadovoljstva zaposlenih  

Kot slednje smo v okviru raziskave pozornost posvetili tudi zadovoljstvu zaposlenih, saj 

vemo, da zadovoljstvo z delom spada k naravnanosti do dela. Upoštevati je treba, da gre pri 

tem za individualno afektivno reakcijo na delovno okolje. 

Zadovoljni zaposleni dosegajo boljše delovne rezultate. Ker gre za zdravstveno ustanovo, 

katere strokovna dejavnost se tesno prepleta z osnovnimi elementi življenja v skupnosti, kot 

so primerna komunikacija, spoštovanje, pomoč bližnjemu, je zadovoljstvo izvajalcev 

dejavnosti izjemnega pomena. Kakovost je v zdravstvu postala dejavnik, ki bo bolnišnice delil 

na »varnejše« in uporabniku prijaznejše od ostalih. Vsak uporabnik – zavarovanec ima 

pravico do izbire izvajalca. Ob dejstvu, da velja usmeritev, da se čim več storitev opravi 

ambulantno, bo pridobivanje in ohranjanje števila uporabnikov v prihodnosti pomembna 

naloga vodij. Še zlasti zaradi ukrepov ministrstva za zdravje, ki si prizadeva za zniževanje 

bolniških postelj in združevanje sorodnih zdravstvenih ustanov. Zadovoljstvo zaposlenih je 

ključno za doseganje zastavljenih ciljev organizacije. 

Pri doseganju zadovoljstva zaposlenih v zdravstvu, ki je del javnega sektorja, so možnosti 

finančnega spodbujanja zaposlenih močno omejene. V zdravstvu je možnost napredovanja le 

v plačne razrede, kar je bilo zaradi gospodarske krize ustavljeno, prav tako ni stimulativnega 

dela plač, ki bi vodjem dal možnost prizadevnejše delavce nagraditi bolje od ostalih. Manjka 

tudi možnost napredovanja v nazive. 

Možnost napredovanja je v večini omejena le horizontalno, kar pomeni, da posamezniki 

gradijo oziroma napredujejo le na strokovni karieri, kar so zaposleni ocenili s povprečno 

oceno od 3,12 do 3,19 (prikazano v preglednici 20).  
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Preglednica 20:  Analiza zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu – deskriptivne 

statistike 

Dejavnik/vidik zadovoljstva 
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Vedno sem pripravljen pomagati sodelavcem. 2 5 4,50 0,70 

Moji ožji sodelavci, s katerimi delam. 2 5 4,32 0,77 

Vedno sem pripravljen pomagati vodji. 1 5 4,27 0,87 

Pred drugimi zagovarjam svoje sodelavce. 2 5 4,25 0,79 

O naši organizaciji govorim le pozitivno. 1 5 4,19 0,91 

Vedno zagovarjam svojo organizacijsko enoto. 1 5 4,18 0,87 

V javnosti ščitim interese organizacije. 1 5 3,99 0,97 

Delovni čas, ki mi je določen. 1 5 3,99 1,02 

Naredil bi zelo veliko zgolj v dobro organizacije. 1 5 3,92 0,96 

Način vodenja, ki ga izvaja moj nadrejeni. 1 5 3,80 0,97 

Ponosen sem, da lahko delam v tej organizaciji. 1 5 3,80 1,00 

Vrsta del in nalog, ki jih prejemam. 1 5 3,80 0,98 

Menim, da je moje delovno mesto ugledno. 1 5 3,76 0,94 

Količina in obseg del in nalog, ki jih prejemam. 1 5 3,65 1,06 

Delovni prostor, v katerem delam. 1 5 3,59 1,24 

Količina del in nalog, ki jo prejemam. 1 5 3,52 1,07 

Fizični pogoji in razmere dela, ki jih imam. 1 5 3,48 1,08 

Verjamem v uspešen razvoj naše organizacije. 1 5 3,47 1,05 

Naša organizacija ima dober ugled v javnosti. 1 5 3,47 1,01 

Medsebojni odnosi, ki vladajo v organizaciji. 1 5 3,40 0,99 

Status, ki ga imam v organizaciji. 1 5 3,35 0,95 

Učinkovitost varovanja zdravja pri delu. 1 5 3,34 1,04 

Stopnja varnosti in zanesljivosti moje zaposlitve. 1 5 3,33 1,14 

Povratno informiranje, ki sem ga deležen. 1 5 3,33 0,96 

Izzivi, ki jih imam pri delu. 1 5 3,33 0,97 

Možnosti ustvarjalnega dela, ki jim imam. 1 5 3,31 0,96 

Etičnost in profesionalnost v organizaciji. 1 5 3,31 1,01 

Izvajanje discipline, reda in pravil v organizaciji. 1 5 3,24 1,04 

Možnosti razvoja kompetenc, ki jih imam. 1 5 3,19 0,99 

Možnosti sodelovanja pri odločanju, ki jih imam. 1 5 3,19 1,06 

Možnosti izobraževanja, ki jih imam. 1 5 3,18 1,14 

Izkazana prizadevanja za moj strokovni razvoj. 1 5 3,12 1,07 

Skrb za moje počutje, ki sem je deležen. 1 5 3,12 1,17 

Oblike motiviranja, ki sem jih deležen. 1 5 3,09 1,08 

Iz organizacije ne bi šel, če bi dobil boljšo službo. 1 5 2,98 1,43 

Se nadaljuje 
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Preglednica 20 – nadaljevanje 

Dejavnik/vidik zadovoljstva 
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Možnosti napredovanja, ki jih imam. 1 5 2,94 1,14 

Plačilo za delo, ki ga prejemam. 1 5 2,86 1,19 

Intenzivnost nagrajevanja, ki sem ga deležen. 1 5 2,56 1,18 

 

Vse našteto za izbrano organizacijo potrjujejo tudi rezultati raziskave, kjer so najnižje 

ocenjeni prav ti parametri. S povprečno oceno nižjo od 3 so ocenjeni možnost napredovanja, 

nagrajevanje in plačilo za delo, ki ga opravljam.  

S povprečno oceno med 4,18 in 4,50 so zaposleni ocenili dejavnike, ki opredeljujejo odnose 

med sodelavci in vodji. Ravno pripadnost zaposlenih organizaciji je pomembna konkurenčna 

prednost ustanove.  

Prikazane rezultate zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu lahko interpretiramo s teorijo 

potreb, kot jo je opredelil Maslow.  Teorija je podrobneje opisana v teoretičnem delu naloge. 

Hierarhijo delovne motivacije, ki prinaša zadovoljstvo zaposlenih, pojasnjujemo na naslednji 

način. Odgovori od ena do sedem so dobili najvišjo povprečno oceno zadovoljstva, umeščamo 

pa jih med socialne potrebe, ki temeljijo predvsem na medsebojnih odnosih. Po Maslowu so v 

hierarhiji te potrebe na sredini piramide.  

Zaskrbljujoč je sklop zadnjih štirih vprašanj, ki zajema možnost napredovanja, plačo in 

intenzivnost nagrajevanja; povprečna ocena zadovoljstva je tu namreč najnižja. Dosega 

vrednosti med 2,56 in 2,98. Gre za dejavnike iz skupine samoizpolnitve oziroma 

samouresničevanja. Dolgoročno lahko pripelje do aktivne nezadovoljnosti, ko zaposleni 

lastno nezadovoljstvo prenašajo na sodelavce. Zaradi omejenih možnosti nagrajevanja in 

dviga plačila za delo naj vodje zaposlenim ponujajo možnosti izobraževanja znotraj 

organizacije, zamenjavo delovnega mesta, omogočijo, da lastne dosežke predstavijo 

sodelavcem in pripravijo pobude za spremembe v delovnem procesu v okviru zmožnosti.  
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5 ZAKLJUČEK 

»Da bi vodil ljudi, jim daj razlog, da ti sledijo in svobodo, da to storijo.« (Drafke 2013) 

V magistrski nalogi smo najprej na podlagi teorije proučili vodenje, stile vodenja, 

management in različne dejavnike, ki so povezani z zadovoljstvom zaposlenih v organizaciji. 

Predstavljeni so rezultati empirične raziskave, s katero smo ugotavljali prevladujoči stil 

vodenja in zadovoljstvo zaposlenih. Z dobljenimi rezultati smo preverjali postavljene 

hipoteze. Na koncu so podani predlogi za izboljšave in prispevek znanosti. 

V sodobnem času iz vseh organizacij prihajajo slogani »ustvarjamo spremembe« in »sledimo 

spremembam«. Iz perspektive vodenja in stilov vodenja so to puhlice, ki v praksi ne pomenijo 

nič novega. Trg takšnih organizacij, ki tega ne počno, ne sprejme. Dolgoročno torej ne morejo 

uspevati. Uspevajo lahko le s poudarkom na dobrih medsebojnih odnosih, medsebojni 

komunikaciji, vseživljenjskem učenju in predvsem na poudarku človeških vrednot. Naloga 

vodij je, da izberejo takšen stil vodenja, ki ustvari delovno okolje, v katerem sodelavci sledijo 

vodji. Vodenje nikoli ni dobro, če sloni na lovorikah, temveč mora sloneti na razumevanju 

človeške psihe, empatiji, pozornosti in kompetencah. Pri tem je izrazitega pomena dejavno 

poslušanje, ki ne pomeni samo poslušati, temveč tudi slišati. V sodobni družbi, v kateri 

živimo, tehnične prednosti konkurentov hitro izginjajo. Zmožnosti zaposlenih, osebnostne 

spretnosti, znanje in izkušnje, ki jih pridobijo v času svojega dela, so stalnica, ki jih dober 

vodja z dobro izbranim stilom vodenja samo še poveča. V praksi to pomeni, da bodo v bodoče 

bolj uspešne organizacije, v katerih bodo vodje znali poleg tehnologije uporabiti tudi človeški 

potencial, kakor koli se to sliši kot fraza, kar še posebej velja za zdravstvene organizacije.  

5.1 Povzetek iz celotne raziskave 

V magistrski nalogi smo želeli raziskati stile vodenja in zadovoljstvo zaposlenih. V 

teoretičnem delu raziskave so v poglavjih 2 in 3 predstavljena stališča domačih in tujih 

avtorjev na temo stili vodenja in zadovoljstvo zaposlenih, saj so bili stili vodenja in 

zadovoljstvo zaposlenih glavni temi raziskovalne analize. Najprej smo opredelili vodenje, 

nato smo podrobno predstavili teorije vodenja, sestavine vodenja, spremembe v vodenju kot 

posledico različnih generacij v delovnem okolju, zadovoljstvo zaposlenih, merjenje 

zadovoljstva zaposlenih, opravljen je bil tudi pregled dosedanjih raziskav o vodenju. V 

nadaljevanju bomo najprej ponovno navedli nekatere avtorje. 

Clemmer (2008, 21–27) navaja, da je vodenje delovanje posameznika, ki je na čelu skupine in 

drugim kaže pot, usmerja tok dogodkov, vpliva na vedenje ali mnenj drugih in je pravzaprav 

način življenje, ki se razkriva z načinom delovanja vodje. Vodenje je povezano z možnostjo 

za nagrade, kjer vodje običajno dobijo več v primerjavi z ostalimi člani skupine, lahko v 
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materialnem, lahko pa tudi v nematerialnem smislu, saj Možina (2002a, 503–504) trdi, da 

vodenje velikokrat ljudem pomeni čast, prestiž in možnost za samopotrjevanje.  

V praksi obstajajo različni načini in stili vodenja. Domači in tuji avtorji ( Likert 1961; Fiedler 

1967; Burns 1978; Reddin 1970; Yukl 1998; Schermerhorn, Bodily in Bruner 2002; Možina 

2002a in 2002b; Kovač, Mayer in Jesenko 2004; Dulewicz in Higgs 2005; Dimovski, Penger 

in Peterlin 2009; Kavčič 2009; Ivanko 2014) so proučevali načine in stile vodenja z različnih 

vidikov. Z vidika osebnostnih značilnosti vodij je Yukl (1998) ugotavljal, da se vodja ne rodi, 

temveč se razvije, in da ima večina učinkovitih vodij nekatere skupne osebnostne značilnosti. 

Z vidika vedenjskih teorij Ovsenik in Ambrož (2006) trdita, da je mogoče vodje s pravimi 

programi za izobraževanje in usposabljanje ustvariti. Likertov model je v vodenje vključil 

organizacijske razsežnosti, ker je Likert (1961) s svojimi sodelavci raziskoval domnevo, da je 

kooperativni sistem vodenja idealen sistem vodenja. V nasprotju z Likertom Reddin (1970) ni 

iskal idealnega načina vodenja, temveč je proučeval učinkovitost različnih stilov vodenja. Po 

njegovem mnenju je lahko vsak stil vodenja učinkovit ali neučinkovit. Stopnja učinkovitosti 

ali neučinkovitosti je odvisna od specifične situacije. Brezovšek in Kukovič (2014, 160) 

trdita, da je vodenje treba nenehno prilagajati oziroma razvijati v skladu s človeškimi viri, s 

katerimi vodja razpolaga; prav tako naj bi po njunem mnenju vodja vseskozi upošteval 

samoorganiziranost, smotre in cilje organizacije ter kulturo organizacije (Brezovšek in 

Kukovič 2014, 160). 

V literaturi ni enotne navedbe sestavin vodenja. Možina (2002a) navaja tri sestavine vodenja, 

in sicer vodja, skupina in okolje. Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003) trdijo da je vodenje 

proces, ki ga določajo interakcije med vodjo, sledilci in okoliščinami. Rozman (2000) navaja, 

da na uspešnost in izbiro načina vodenja tako posredno kot neposredno vplivajo situacijske 

spremenljivke, kot so: velikost in okolje organizacije, smotri in cilji ter strategija organizacije, 

zaposleni v organizaciji in drugo. Tracy (2000) in Možina (2002b) izpostavljata dodeljevanje 

nalog kot bistveno sestavino vodenja, ker je predajanje odgovornosti eden izmed ključnih 

dejavnikov osebne rasti in usposabljanja ljudi.  

Brezovšek in Kuković (2014) sta ugotovila, da je vodenje povezano z motivacijo, saj je za 

vodje bistvenega pomena, da lahko preučijo situacijo in tako vplivajo na posledice 

določenega vedenja in prilagodijo vodenje na način, da pomaga doseči rezultate.  

Zemke, Raines in Filipczak (2000) so ugotovili, da je poznavanje generacijskih razlik in 

vrednot, ki so za predstavnike posamezne generacije značilni, pomembno z vidika izbire stila 

vodenja in načina ter vrste delegiranja nalog, ki jih vodja dodeljuje sodelavcem. Kocet Ritlop 

(2012) trdi, da so prav vodje in njihov način vodenja tisti dejavniki, ki s svojim delovanjem v 

veliki meri pripomorejo k motiviranosti zaposlenih in ustvarjanju pozitivnega vzdušja znotraj 

organizacij. 
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Catro in Martis (2010) trdita, da bolj ko je sodelavec zadovoljen, bolj je produktiven, zato naj 

bi vodje upoštevali tudi zadovoljstvo zaposlenih, ker dejavniki zadovoljstva vplivajo na 

produktivnost delavcev in njihovo moralo. Merjenje zadovoljstva zaposlenih je pridobilo 

znanstven in praktičen pomen. Pridobljenih je bilo namreč več dokazov, ki so pokazali na 

odnos med zadovoljstvom zaposlenih in organizacijskimi fenomeni, kot so absentizem, 

uspešnost organizacije oziroma posameznika, stres, zadovoljstvo strank idr. (Auerbach 1996; 

Berry in Houston 1998; McIntyre in McIntyre 2010, 425).  

Z namenom pridobiti čim širši pregled teorije s proučevanega področja smo sistematično 

pregledali 131 bibliografskih enot domače in tuje literature s področja stilov vodenja in 

zadovoljstva zaposlenih.  

Ugotovili smo, da ni enostavnega ali enotnega recepta kakšen stil vodenja bo prinesel 

najboljše možne rezultate. Uspešnost vodenja je seštevek več faktorjev. Pomembna je 

usmerjenost oziroma področje delovanja organizacije, profil delavcev, družbena klima, 

pričakovanja delodajalcev in sodelavcev. Pomemben dejavnik so tudi osebnostne lastnosti 

vodij in sodelavcev. Vsekakor se strinjamo z ugotovitvijo, da je vodenje umetnost, ki zahteva 

veliko znanja in čustvene inteligence. Dober vodja je tisti, ki zna krmariti med vsakodnevnimi 

izzivi in dolgoročnimi usmeritvami organizacije.   

V empiričnem delu magistrske naloge nas je zanimalo, katerih stilov vodenja v javni 

zdravstveni organizaciji ne najdemo in kako to vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. 

Identificirali smo prevladujoči stil vodenja po Reddinu v zdravstveni organizaciji, kjer je 

potekala raziskava. Ugotavljali smo, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na zaposlene glede 

zadovoljstva pri delu.  

Empirična raziskava je temeljila na proučevanju dveh hipotez.  

Prva hipoteza trdi, da v očeh zaposlenih prevladuje zadržani stil vodenja. 

Po obdelavi podatkov na osnovi analize rangov ter s pomočjo Wilcoxonovega testa smo 

ugotovili, da zaposleni v največji meri (vrednost indeksa znaša 3,74) zaznavajo združevalni 

stil vodenja. Zavzeti stil vodenja je drugi najpogosteje zaznani stil vodenja, povprečna 

vrednost indeksa znaša 3,73.  

Pri dovolj nizki stopnji tveganja ni mogoče potrditi, da v očeh zaposlenih prevladuje zadržani 

stil vodenja, zato smo prvo hipotezo zavrnili. 

Z drugo hipotezo smo ugotavljali, ali si vodje v pretežni meri pripisujejo zavzeti stil vodenja. 

Tudi tu nam rezultati ne omogočajo potrditi hipoteze pri dovolj nizki stopnji tveganja. Med 

povprečno vrednostjo indeksa zavzetega in združevalnega stila vodenja ni statistično 

pomembnih razlik. Vodje si torej na prvo mesto postavljajo zavzeti stil vodenja, ki je 
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primeren za vodenje strokovnih delavcev, kjer vsak zaposleni pozna svoje delo in kjer 

prevladujejo profesionalni standardi.  

Tudi drugi najpogosteje uporabljeni stil vodenja (združevalni stil) je primeren za dela, pri 

katerih naj bi člani skupine tesno sodelovali med seboj in je usmerjen v timsko delo. 

Vodstveni sodelavci naj si prizadevajo doseči organizacijsko klimo, v kateri se zaposleni med 

seboj dobro razumejo. Ustvarjajo naj ugodne pogoje za delo in ustvarjalno vzdušje. Med 

zaposlenimi je zaznati medsebojno zaupanje in tudi zaupanje v vodje. Zaupanje je zelo 

pomembno, saj so sodelavci, ki si zaupajo, pri delu učinkovitejši. Pomembno je tudi sprotno 

reševanje konfliktov, ki je osnova dobrih notranjih odnosov. Konstruktivno reševanje 

konfliktov preprečuje nezadovoljstvo in napeto vzdušje. Kljub veliko težavam zaposleni o 

svoji organizaciji zunaj nje govorijo pozitivno. Ocenimo lahko, da je med organizacijo in 

zaposlenimi zgrajena emocionalna vez, kar potrjuje tudi ugotovitev, da zaposlitve ne bi kar 

tako zamenjali. Zaposleni verjamejo v uspešen razvoj organizacije in v javnosti ščitijo njene 

interese. Zelo pomembno je dejstvo, da so zaposleni ponosni, da lahko delajo v analizirani 

organizaciji. Tudi svoje delovno mesto ocenjujejo kot ugledno. 

Ocenjujemo, da je formalna urejenost ustanove ustrezna. Delavcem je jasno, kaj se od njih 

pričakuje, poznajo zadolžitve, pristojnosti in odgovornosti, ki so jim dane.  

Podrejeni so namreč pripravljeni za sodelovanje v timskem modelu organiziranosti. Vodje naj 

odločitve sprejemajo po posvetovanju in, če je le mogoče, v soglasju s sodelavci. Pomembno 

je, da postavljajo realne smotre in cilje, ki so dobro opredeljeni. 

Za vodje je treba identificirati stil vodenja in izpeljati izobraževanje na tem področju. Treba je 

izvesti usposabljanje vodij za uporabo združevalnega in zavzetega stila vodenja ter doseči 

razumevanje situacijskih dejavnikov pri izbiri stila vodenja. 

Ne glede na postavljene hipoteze smo v raziskavi ugotovili tudi, da so v organizaciji vodje, ki 

sami zase menijo, da nimajo vodstvenih sposobnosti.  

5.2 Predlogi za izboljšanje stanja  

Izhajajoč iz rezultatov raziskave, ki je bila opravljena med 132 zaposlenimi, predlagamo 

vodstvu organizacije, da vodje sistematično in konstantno izobražujejo na področju 

strokovnih vsebin vodenja ter razumevanja situacijskih dejavnikov vodenja pri izbiri stilov 

vodenja. 

Za organizacijo je pomembno, da ugotovi, v kolikšnem deležu so prisotni dejavno zavzeti 

posamezniki, saj so ti ključnega pomena za inovacije in napredek organizacije, in v kolikšnem 

deležu prisotni dejavno niso nezavzeti posamezniki v organizaciji. Slednji so namreč skupina, 



77 

ki negativno vpliva na uspeh organizacije in na zadovoljstvo uporabnikov storitev, ki jih ta 

opravlja. 

Vodstvo naj bi vsaj enkrat letno v organizaciji izvedlo ocenjevanje vodij – te naj ocenijo 

zaposleni – saj je le na takšen način moč pridobiti v nekem časovnem obdobju konkretne 

odgovore o tem, kako sodelavci dojemajo in sprejemajo vodje in njihov stil vodenja. Na 

podlagi analize naj bi vodstvo prepoznalo stile vodenja in izobraževalo vodje na tem področju 

v smislu priprave aktualnih vsebin s področja vodenja, upravljanja in kariernega razvoja. 

Glede na ugotovitev, da so v organizaciji vodje, ki menijo, da nimajo sposobnosti vodenja, 

predlagamo, da organizacija enkrat letno opravi samoevalvacijo vodij in z njimi opravi 

usmerjene letne razgovore. Takšnim vodjem bi bilo dobro po morebitnih neuspešnih 

korektivnih ukrepih ponuditi možnost častnega umika. Prav tako predlagamo, da organizacija 

izvede vse potrebne ukrepe v smislu kariernega razvoja, usposabljanja in vzgajanja bodočih 

vodij. Dolgoročno namreč ne bi smelo več prihajati do tega, da vodja meni, da nima 

vodstvenih sposobnosti. To bi namreč pomenilo, da ima organizacija popolnoma napačen 

pristop in način izbire kadrov na področju vodenja.  

V duhu novejšega dojemanja vodenja predlagamo, da vodstvo posebno pozornost nameni 

izobraževanju filozofskih in psiholoških vsebin vodenja, tudi metodo »sprehajanja ob 

vodenju«. Vodje naj bi se zavedali, da je človek najprej čuteče bitje s čustvi, ki zelo vplivajo 

na njegovo delovanje v organizaciji.  

Organizacijsko vedenje je področje, ki naj bi mu vodstvo prav tako namenjalo posebno 

pozornost. Z njim namreč razumemo, napovemo in upravljamo vedenje ljudi v organizaciji. 

Namen teh prizadevanj je izključno dosegati organizacijsko učinkovitost in uspešnost. 

Organizacijsko vedenje sestavlja več disciplin, pri čemer so dominantne psihologija, 

sociologija, socialna psihologija in antropologija. 

Predlagamo tudi, da organizacija oceni trenutno stanje kompetenc vodij glede na cilje 

organizacije ter podpira ter hkrati usmerja strategijo razvoja vodij. Obenem naj dopusti 

vodjem, da ocenijo svoje prednosti, najdejo in identificirajo svoj šibkejši del ter hkrati 

spremljajo svoj razvoj skozi vnaprej določljive kazalce, cilje in smotre. 

V smislu primerjave med stili vodenja in zadovoljstvom zaposlenih predlagamo, da se izvede 

sistematična primerjalna študija med programi, ki se izvajajo za vodje v zdravstvenih 

organizacijah v Sloveniji. Za slovenske zdravstvene organizacije bi bilo nedvomno dobro, da 

bi bila za vodje na vseh ravneh predpisana osnovna znanja, ki bi jih posameznik moral 

pridobiti pred nastopom funkcije vodje. Izhajajoč iz rezultatov raziskave, ki je bila opravljena 

med 132 zaposlenimi, predlagamo vodstvu organizacije, da vodje sistematično in konstantno 

izobražujejo na področju strokovnih vsebin vodenja ter razumevanja situacijskih dejavnikov 

vodenja pri izbiri stilov vodenja. 
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5.3 Prispevek k znanosti 

Znanstveni izziv je bilo pridobiti podatke, s katerimi smo identificirali prevladujoč stil 

vodenja v organizaciji. Pomembno je, da se management zave, da je zadovoljstvo zaposlenih 

pomemben dejavnik in da spremembo stila vodenja vpliva na motivacijo in zadovoljstvo med 

zaposlenimi. 

Malo raziskav raziskuje, ali osebnostne lastnosti vodstvenih delavcev vplivajo na vodenje v 

organizaciji in kakšen je ta vpliv. Raziskujejo modele, stile vodenja, ne pa vodij, ki so gonilna 

sila dejavnosti vodenja. 

Prispevek znanosti pomeni vsebinski poseg na področje, ki je malo raziskano v slovenskem 

prostoru. 

Primerjava med stili vodenja vodij in pogledom na stile vodenja, kot jih vidijo zaposleni, je 

do sedaj edina opravljena raziskava na to temo v organizaciji, v njenem 95-letnem obstoju. 

Vodstvo obravnavane zdravstvene organizacije, v kateri je potekala raziskava, je tako dobilo 

odlično priložnost, da znanstvena dognanja, ki jih prikazujemo v naši magistrski nalogi, 

uporabijo in razširijo v povezavi z organizacijsko klimo pri uveljavitvi sodobnejše in bolje 

organizirane zdravstvene dejavnosti. Ugotovitve in primerjave obravnavanega področja iz 

rezultatov raziskave so ključne za analize, ki naj bi jih vodstvo zdravstvene organizacije 

opravljalo v prihodnosti in tako imelo možnost primerjave v realnem časovnem obdobju. 

Ugotovitve raziskave potrjujejo dejstvo, da poleg strokovnih vrednot, ki so osnova za uspešno 

strokovno delo, za vodenje potrebujejo vodje veliko znanja s področja psihologije, sociologije 

in socialne antropologije. 

Rezultati teoretičnega in empiričnega dela magistrske naloge skupaj z zasnovanimi predlogi 

za izboljšanje stanja na področju stilov vodenja ponujajo vodstvu obravnavane zdravstvene 

organizacije in ostalim vodjem organizacij pomembne in koristne informacije za trajnostni 

razvoj, učečo se organizacijo in odgovorno ravnanje pri vodenju in upravljanju organizacij.  

5.4 Predlogi za nadaljnje raziskave 

Predlagamo dodatno analizo dela rezultatov iz opravljene raziskave, za katere v raziskavi ni 

bilo mogoče opraviti poglobljene analize. Predlagamo poglobljeno analizo dejavnikov 

zadovoljstva zaposlenih v povezavi z organizacijsko klimo. Stili vodenja namreč ne odražajo 

neposrednega vpliva na kvantitativno delovanje organizacije. Posebej zanimive bi bile 

komponente zadovoljstva zaposlenih: »ponosen sem, da lahko delam v tej organizaciji,« 

»naredil bi zelo veliko zgolj v dobro organizacije,« »verjamem v uspešen razvoj naše 

organizacije« in »iz organizacije ne bi šel, če bi dobil boljšo službo.« Organizacijska klima 
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seveda vpliva na dolgoročno delovanje organizacije, na inovacije in uvajanje novih tehnologij 

in s tem posledično na kvantitativen rezultat organizacije. 

Komponento zadovoljstva »iz organizacije ne bi šel, če bi dobil boljšo službo,« lahko vodstvo 

dodatno analizira glede na lokalno pripadnost oz. na željo po vožnji v oddaljenejše 

organizacije in glede na zaposlitvene možnosti v panogi. Na rezultatih takšne analize bi 

vodstvo lahko izdelalo rešitve možne fluktuacije strokovnega kadra. 

Predlagamo nadaljnje raziskovanje interakcijskih učinkov stilov vodenja na rezultate vodenja 

in stališča zaposlenih v organizaciji. Raziskovanje se lahko dopolni ali celo združi s 

proučevanjem organizacijskega konteksta (v kakšnih okoliščinah in pod kakšnimi pogoji) in 

kako stili vodenja vplivajo na povezanost stališč zaposlenih in na organizacijske dejavnike? 

Predlagamo tudi, da vodstvo organizacije opravi analizo v smislu, ali vodje ne glede na stile 

vodenja, ki jih uporabljajo in so bili ugotovljeni v raziskavi, sodelavcem v zadostni meri in na 

primeren način pojasnjujejo poslanstvo in vizijo organizacije in rezultate dela ter ali 

spodbujajo sodelavce k razumevanju odgovornosti, ali so dojemljivi za njihove predloge in 

sugestije. 

Zanimiva bi bila raziskava med stili vodenja in uspešnostjo vodenja med ženskami in 

moškimi, ki zasedajo mesta vodij. Znano je, da ženske v organizacijo prinašajo specifične 

lastnosti, ki so jih v letih evolucije razvijale od obdobja lovsko-nabiralnih skupnosti, temu 

dodajo še spretnosti, ki jih zahteva materinska vloga, zato bi bilo zanimivo raziskati razliko v 

stilu vodenja med moškimi in ženskami, dobljene rezultate pa opredeliti z vplivom, ki ga 

imajo na zadovoljstvo zaposlenih.  
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PRILOGE 

Priloga 1:  Prošnja za odobritev ankete 

Priloga 2:  Anketni vprašalnik  

 





Priloga 1 

 

DARJA KRAMAR 

Skorno pri Šoštanju 41 e 

3325 ŠOŠTANJ 

 

BOLNIŠNICA TOPOLŠICA 

Topolšica 64 

3326 TOPOLŠICA 

 

Topolšica, 10. 3. 2016 

 

Zadeva: PROŠNJA ZA ODOBRITEV IZVEDBE ANKETE 

 

Spoštovani! 

Sem Darja Kramar, zaposlena v Bolnišnici Topolšica, in v soglasju z bolnišnico opravljam 

magistrski študij na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, smer management. 

Trenutno pripravljam magistrsko nalogo pod mentorstvom prof. dr. Mirka Markiča z 

naslovom  

VPLIV STILA VODENJA NA ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH. 

Za izdelavo naloge bi želela med zaposlenimi v bolnišnici opraviti anketo. Rezultati ankete 

bodo uporabljeni izključno za potrebe naloge. 

Rezultate bom predstavila vodstvu in po želji zaposlenim. 

Za odobritev izvedbe ankete se iskreno zahvaljujem. 

 

Lep pozdrav,  

Darja Kramar. 

 

Prilogi: 

- dispozicija naloge, 

- anketni vprašalnik. 

 





Priloga 2 

 

VPRAŠALNIK ZA VODILNE IN VODSTVENE DELAVCE 

Anonimna anketa, ki je pred vami, je anketa o stilu vodenja v organizaciji in o zadovoljstvu 

zaposlenih. 

Zbrani podatki bodo uporabljeni za izdelavo magistrske naloge z naslovom Vpliv stilov 

vodenja na zadovoljstvo zaposlenih. 

Pri vsakem vprašanju ali trditvi obkrožite en odgovor oziroma pripadajočo številko. 

Spol  

 Moški   Ženski  

Starost  

 Do 30 let   Od 31 do 40  

 Od 41 do 50   Od 51 do 60  

 61 ali več  

Izobrazba  

 Osnovna šola   Poklicna šola  

 Srednja šola   Višja šola  

 Visokošolska   Univerzitetna izobrazba  

 Magisterij  

Staž v organizaciji  

 Do 2 leti   Od 2 do 5 let  

 Od 5 do 10 let   Od 10 do 20 let  

 Nad 20 let  

Navedite število let, ki jih opravljate na trenutnem delovnem mestu: ____________let. 

Stan 

 Poročen  Samski 

 Ločen  Ovdovel 

 Živim v izvenzakonski skupnosti 

Živim  

 Na podeželju  V primestnem naselju  V mestu 
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VPRAŠALNIK O STILIH VODENJA 

Ocenite naslednje trditve, kakor velja za vas na splošno. Vaši odgovori so anonimni. 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 
Niti da niti ne 

Večinoma se 

strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 

 TRDITEV 1 2 3 4 5 

1 Kot vodja sem usmerjen k medsebojnim odnosom.      

2 Usmerjen sem k nalogam velikega obsega.      

3 Kot vodja sem usmerjen v prihodnost.      

4 Timsko delo je zame zelo pomembno.      

5 Rad sodelujem s člani tima.      

6 Enačim se s podrejenimi sodelavci.      

7 Rutinska dela zame niso pomembna.      

8 Popravljam napake podrejenih.      

9 Komunikacija ni moja vrlina.      

10 Zame je pomembna tradicija.      

11 Moč zame predstavljajo pravila in postopki.      

12 Uživam v administrativnem delu.      

13 Zame so zelo pomembni medsebojni odnosi.      

14 K nalogam se manj rad usmerjam.      

15 Odprt sem do sodelavcev, zelo rad se pogovarjam z njimi.       

16 Druge sodelavce spodbujam h komuniciranju.      

17 Spore blažim, konflikte rešujem sproti.      

18 Rad vodim strokovna dela, kjer vsak zaposleni pozna svoje 

delo in kjer prevladujejo profesionalni standardi. 
     

19 Zame je značilno, da poudarjam usmerjenost k nalogam.      

20 Zame so medosebni odnosi zelo malo pomembni.      

21 V svojem obnašanju sem gospodovalen.      

22 Sodelavce ocenjujem po sposobnosti in delovnih rezultatih.      

23 Rad dajem veliko navodil.      

 NA SPLOŠNO LAHKO REČEM ZASE …      

24 Da sem usmerjen v prihodnost, k medsebojnim odnosom in 

nalogam.  
     

25 Da upoštevam tradicijo in verjamem v moč pravil in 

postopkov.  
     

26 Da se rad pogovarjam s sodelavci, bolj sem usmerjen k 

medosebnim odnosom, manj k nalogam. 
     

27 Sem gospodovalen v obnašanju, sodelavce ocenjujem po 

sposobnostih in delovnih rezultatih. 
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USPEŠNOST VODENJA 

Ocenite naslednje trditve, ki po vašem mnenju vplivajo na uspešnost vodenja. 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Niti da niti ne Večinoma se 

strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 

 TRDITEV 1 2 3 4 5 

1 Kot vodja si prizadevam za dosežke v naši ustanovi.      

2 Sem ambiciozen.      

3 Imam željo po velikih dosežkih.      

4 Pozitivno razmišljam in imam precejšnje zaupanje 

vase. 
     

5 Imam zmožnost, da se učim iz težav pri delu.      

6 Težave v karieri jemljem kot priložnost in kot vir, iz 

katerega se lahko nekaj naučim. 
     

7 Delo vodje je zame pomemben element življenja.      

8 Po opravljeni službi sem pripravljen delati tudi doma.      

9 Znam analizirati in reševati probleme.      

10 Jasno opredeljujem cilje in sprejemam tveganje.      

11 Cilje dosegam skupaj s sodelavci.      

12 Vzdržujem odkrite medosebne odnose.      

13 Sprejemam izzive in iščem najboljše poti k cilju.      

14 Sem zelo motiviran za vodenje ljudi.      

15 Imam veliko znanja s področja vodenja in motiviranja 

ljudi. 
     

 NA SPLOŠNO LAHKO REČEM ZASE …      

16 Da imam ključne sposobnosti za uspešnega vodjo in 

da sem uspešen vodja.  
     

Vir: Kavčič 2009. 

Hvala za sodelovanje. 

Darja Kramar 
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VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE 

Anonimna anketa, ki je pred vami, je anketa o stilu vodenja v organizaciji in zadovoljstvu 

zaposlenih. 

Zbrani podatki bodo uporabljeni za izdelavo magistrske naloge z naslovom Vpliv stilov 

vodenja na zadovoljstvo zaposlenih. 

Pri vsakem vprašanju ali trditvi obkrožite en odgovor oziroma pripadajočo številko. 

Spol  

 Moški   Ženski  

Starost  

 Do 30 let   Od 31 do 40  

 Od 41 do 50   Od 51 do 60  

 61 ali več  

Izobrazba  

 Osnovna šola   Poklicna šola  

 Srednja šola   Višja šola  

 Visokošolska   Univerzitetna izobrazba  

 Magisterij  

Staž v organizaciji  

 Do 2 leti   Od 2 do 5 let  

 Od 5 do 10 let   Od 10 do 20 let  

 Nad 20 let  

Navedite število let, ki jih opravljate na trenutnem delovnem mestu:____________let. 

Stan 

 Poročen  Samski 

 Ločen  Ovdovel 

 Živim v izvenzakonski skupnosti 

Živim  

 Na podeželju  V primestnem naselju  V mestu 
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VPRAŠALNIK O STILIH VODENJA 

Ocenite naslednje trditve, kakor velja za vašega neposrednega vodjo na splošno. Vaši 

odgovori so anonimni. 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Niti da niti ne Večinoma se 

strinjam 

Popolnoma se 

strinjam 

 

 TRDITEV 1 2 3 4 5 

1 Kot vodja je usmerjen k medsebojnim odnosom.      

2 Usmerjen je k nalogam velikega obsega.      

3 Kot vodja je usmerjen v prihodnost.      

4 Timsko delo je zanj zelo pomembno.      

5 Rad sodeluje s člani tima.      

6 Enači se s podrejenimi sodelavci.      

7 Rutinska dela zanj niso pomembna.      

8 Popravlja napake podrejenih.      

9 Komunikacija ni njegova vrlina.      

10 Zanj je pomembna tradicija.      

11 Moč zanj predstavljajo pravila in postopki.      

12 Uživa v administrativnem delu.      

13 Zanj so zelo pomembni medsebojni odnosi.      

14 K nalogam se manj rad usmerja.      

15 Odprt je do sodelavcev, zelo rad se pogovarja z njimi.       

16 Druge sodelavce spodbuja h komuniciranju.      

17 Spore blaži, konflikte rešuje sproti.      

18 Rad vodi strokovna dela, kjer vsak zaposleni pozna svoje 

delo in kjer prevladujejo profesionalni standardi. 
     

19 Zanj je značilno, da poudarja usmerjenost k nalogam.      

20 Zanj so medosebni odnosi zelo malo pomembni.      

21 V svojem obnašanju je gospodovalen.      

22 Sodelavce ocenjuje po sposobnostih in delovnih rezultatih.      

23 Rad daje veliko navodil.      

 NA SPLOŠNO LAHKO REČEM ZANJ …      

1 Da je usmerjen v prihodnost, k medsebojnim odnosom in 

nalogam.  
     

2 Da upošteva tradicijo in verjame v moč pravil in postopkov.       

3 Da se rad pogovarja s sodelavci, bolj je usmerjen k 

medosebnim odnosom, manj k nalogam. 
     

4 Je gospodovalen v obnašanju, sodelavce ocenjuje po 

sposobnostih in delovnih rezultatih. 
     

Vir: Kavčič 2009. 
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   VPRAŠALNIK ZA MERJENJE ZADOVOLJSTVAZAPOSLENIH 

 Elementi dela in delovnega mesta zaposlenega: 

  1 2 3 4 5 

1 Vrsta del in nalog, ki jih prejemam.      

2 Moji ožji sodelavci, s katerimi delam.      

3 Možnosti izobraževanja, ki jih imam.      

4 Način vodenja, ki ga izvaja moj nadrejeni.      

5 Delovni čas, ki mi je določen.       

6 Količina in obseg del in nalog, ki jih prejemam.      

7 Plačilo za delo, ki ga prejemam.      

8 Stopnja varnosti in zanesljivosti moje zaposlitve.      

9 Možnosti napredovanja, ki jih imam.      

10 Izkazana prizadevanja za moj strokovni razvoj.      

11 Učinkovitost varovanja zdravja pri delu.      

12 Količina del in nalog, ki jo prejemam.      

13 Intenzivnost nagrajevanja, ki sem ga deležen.      

14 Delovni prostor, v katerem delam.      

15 Možnosti ustvarjalnega dela, ki jim imam.      

16 Povratno informiranje, ki sem ga deležen.      

17 Etičnost in profesionalnost v organizaciji.      

18 Fizični pogoji in razmere dela, ki jih imam.       

19 Izvajanje discipline, reda in pravil v organizaciji.      

20 Možnosti razvoja kompetenc, ki jih imam.      

21 Skrb za moje počutje, ki sem je deležen.      

22 Izzivi, ki jih imam pri delu.      

23 Oblike motiviranja, ki sem jih deležen.      

24 Možnosti sodelovanja pri odločanju, ki jih imam.       

25 Medsebojni odnosi, ki vladajo v organizaciji.      

26 Status, ki ga imam v organizaciji.      

27 Verjamem v uspešen razvoj naše organizacije.      

28 Iz organizacije ne bi šel, če bi dobil boljšo službo.       

29 V javnosti ščitim interese organizacije.      

30 Ponosen sem, da lahko delam v tej organizaciji.      

31 Naredil bi zelo veliko zgolj v dobro organizacije.      

32 Vedno sem pripravljen pomagati vodji.      

33 Menim, da je moje delovno mesto ugledno.      

34 Vedno zagovarjam svojo organizacijsko enoto.      

35 Naša organizacija ima dober ugled v javnosti.      

36 Pred drugimi zagovarjam svoje sodelavce.      

37 Vedno sem pripravljen pomagati sodelavcem.      

38 O naši organizaciji govorim le pozitivno.      

Vir: Mihalič 2008. 


