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III 

POVZETEK 

Namen raziskave je bil na podlagi teoretičnih ugotovitev iz domače in tuje strokovne 

literature opraviti empirično raziskavo v zdravstvenih organizacijah v Sloveniji o povezanosti 

med kompetencami in strukturo organiziranosti v zdravstveni negi ter pripraviti predloge za 

izboljšanje stanja. V empiričnem delu raziskave smo uporabili metode značilne za 

kvantitativno raziskovanje, ki smo jo opravili med 233 medicinskimi sestrami, ki opravljajo 

delo vodij v slovenskih zdravstvenih organizacijah na primarnem, sekundarnem in terciarnem 

nivoju. Ugotovili smo, da v slovenskih zdravstvenih organizacijah prevladuje hierarhična 

organiziranost, kompetence medicinskih sester pa nanjo nimajo vpliva. Raziskava je potrdila, 

da kompetence medicinskih sester nimajo vpliva na procesno organiziranost organizacije, 

izjema so naslednje kompetence: načrtovanje, organiziranje dela, spodbujanje prenosa dobrih 

praks in pridobljenega znanja ter vsi zaposleni so enaki. Predlagamo, da management 

zdravstvenih organizacij sistematično izobražuje medicinske sestre s področja vodenja, 

kakovosti, komunikacije in znanj s področja sodobnih oblik organiziranosti in poslovnih 

procesov.  

Ključne besede: anketa, kompetence, management, medicinske sestre, organiziranost, 

raziskava, vodenje, zdravstvo. 

SUMMARY 

This master thesis presents the results of research on the importance of skills, expertise and 

values of nurses that work in managing roles in selected Slovenian hospitals and health 

centers. Nurses can use their skills to have an impact on the introduction of modern forms of 

organization. The survey was conducted among 233 nurses who have managing positions in 

Slovenian health institutions at primary, secondary and tertiary levels. It was found that 

Slovenian health institutions are dominated by the hierarchical organization and that 

competencies of nurses have no influence on it. The results of the research show individual 

elements of process orientation. The study confirmed that the competences of nurses have 

practically no effect on the procedural structure of the organization, except for the following 

competences: planning, organization of work, encouraging the transfer of good practices and 

acquired knowledge ad all employees are equal. Otherwise head nurses recognize the 

procedural dimensions of the business side of organizations as a series of related processes 

very well. We suggest that the management of health care organizations to systematically 

educate nurses in leadership, quality, communication, and knowledge in the field of modern 

forms of organization and business processes. 

Keywords:  competence, health care, leadership, management, nurse, organizing, research, 

survey. 
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1 UVOD 

Magistrsko delo teoretično obravnava sodobno strukturo organiziranosti in kompetence vodij. 

Zavedali naj bi se, da toge strukture in slabo prilagajanje sodobnejšim in učinkovitejšim 

načinom vodijo k izraziti nekonkurenčnosti in slabši uspešnosti organizacije.  

Vse našteto velja tudi za zdravstvene organizacije. Prenova zdravstvenih organizacij naj bi 

potekala v smeri procesne organiziranosti. Vodje naj bi se nenehno izobraževali, potrebujejo 

nova znanja in veščine, da se lahko hitro odzovejo na spremembe, zahteve in potrebe vseh, ki 

sodelujejo v vseh procesih v zdravstvenih organizacijah. 

Čustvena inteligenca, kreativnost, inovativnost, sposobnost hitrega odzivanja na spremembe, 

sposobnost prilagajanja in timsko delo bodo poleg strokovnega znanja imele v prihodnosti 

največji pomen pri vodenju katerekoli organizacije. Brez njih pa praktično ne bo mogoče 

voditi zdravstvenih organizacij, saj je v njih zaposlenih veliko visoko izobraženega 

strokovnega kadra, ki se ga drugače ne da uspešno voditi.  

Raziskava ponuja primerjavo med medicinskimi sestrami vodji in zdravniki vodji, kar je prva 

relevantna primerjava v Sloveniji na enaki temi in enakem vprašalniku. 

1.1 Opredelitev teoretičnih izhodišč in obravnavanega problema 

V sodobni družbi imamo velika pričakovanja do zdravstvenih ustanov:  lastniki (npr. država, 

lokalne skupnosti in zasebniki) in drugi udeleženci pričakujejo, da bodo v zdravstvenih 

organizacijah poslovali visoko strokovno in kakovostno. Vodenje podjetja ali druge 

organizacije, kot ene izmed temeljnih nalog managerjev, že tisočletja privlači teoretike, 

raziskovalce in praktike. Constable (1988) managersko kompetenco na temelju Boyatzisove 

opredelitve veščin definira kot zmožnost managerja, da učinkovito uporabi svoje vrednote, 

znanje in veščine pri opravljanju managerske vloge oz. zmožnost oblikovanja poslovno-

organizacijskega sistema ali sosledja vedenj, ki managerja vodijo v doseganje določenega 

smotra in cilja. Tako so vse zmožnosti managerja, če jih učinkovito uporablja, kompetence. V 

današnjem času se zahteva od vodij drugačen pristop in učinkovito vodenje ljudi ter procesov.  

Zgodovinsko gledano je vodenje predmet proučevanja že iz časov antike oz. v Grčiji od zlate 

dobe naprej. Sokrat je bil prvi človek, ki je opredelil tudi funkcije vodenja. Znanstveni razvoj 

teorij vodenja se prične v začetku 20. stoletja. Alban-Metcalfe in Mead (2010) ugotavljata, da 

so se modeli vodenja v poznih sedemdesetih od osredotočenosti na skrb za zaposlene 

preusmerili k razumevanju značilnosti vodenja. V zadnjem obdobju je prevladalo spoznanje o 

njegovi kompleksnosti in dinamičnosti, pri čemer se je razvil poudarek na vlogi zaposlenih pri 

procesu vodenja (Šumi 2013).  
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Smith, Montagno in Kuzmenko (2004) ugotavljajo, da v zadnjem obdobju postaja predmet 

proučevanja transakcijsko, transformacijsko in uslužno vodenje. Pojavlja se tudi izraz znanje 

in veščine, sposobnosti ali kompetence vodij, ki se jih je možno priučiti. Delijo se v tri 

kategorije: tehnične, človeške in konceptualne (Yukl 2010). Kompetence opredeljujemo kot 

zmožnosti posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljene vrednote, znanje in 

veščine v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah (Verle, Markič in Kodrič 

2012).  

Levart (2012) ugotavlja, da so se najvišje uvrstile kompetence motiviranja sodelavcev, 

poštenost in sposobnost organiziranja.  

Svetlik in Pavlin (2004, Kolenc 2014) navajata, da kompetence označujejo karakteristike 

ljudi, načine obnašanja in razmišljanja, posploševanja med situacijami in so situacijsko 

pogojene. 

Rezultati raziskav (Robida, Skela-Savič in Trunk 2008) so pokazali, da je težava v 

zdravstvenih organizacijah toga vpetost v funkcijsko organiziranost, ki posledično zavira 

vpeljevanje novih oblik organiziranosti. Potrebo po spremembah zahteva tudi investiranje v 

človeški kapital organizacije. V povezavi z distribucijo znanja študija Starca (2011) dokazuje, 

da je človeški kapital ključna sestavina za razlago delovanja organizacije.  

Osnovni tipi klasičnih oblik organiziranosti, kot so funkcijska, matrična, divizijska in delno 

tudi projektna organiziranost (Ivanko 2000), izgubljajo svojo strateško vlogo. Kamenšek 

(2004) opozarja na neustreznost vplivov modelov birokratske organiziranosti oziroma 

prevlade hierarhije nad enakostjo, prisile nad svobodo, lojalnostjo in prevelikim nezaupanjem. 

Vse omenjeno naj bi bilo potrebno spremeniti v smislu odmika od hierarhične organiziranosti. 

Temu naj bi sledila procesna naravnanost, nov način vodenja zdravstvene nege s 

profesionalizacijo vodenja, uvedbo projektnega dela, sodobnih informacijsko-

komunikacijskih tehnologij (IKT) in vključevanje izvajalcev v odločanja.  

Možina in Kovač (2006) menita, da je najpomembnejši smoter managementa sestavljen iz 

štirih dejavnosti oz. nalog: planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja, izkušenj in 

sposobnosti. Prvi predpogoj uspešnega managementa naj bi bila proaktivnost (vedenje 

vnaprej), sledi drugi korak, tj. premik paradigme oziroma spoznanje, da dotedanji način 

razmišljanja, opazovanja, ravnanja in vedenja ni več primeren, ker ovira ali onemogoča 

napredek. Novo razmišljanje, ki ga prinaša dopolnjeno znanje in veščine, zahtevajo iskanje 

novih podlag in ne utrjevanje starih. 

V primeru zdravstvenih organizacij omenjeno sosledje uspešnega stila managementa 

dopolnimo s predpostavko o t. i. uspešnem stilu managementa zdravstvene organizacije in 

zdravstvene nege. Prvo pravilo se nekoliko spremeni, predstavljata ga refleksija in analiza 

trenutnega stanja. V fazi refleksije in analize managerji analizirajo pretekle dogodke (npr. 
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kakovostne, procesne, stroškovne, celovite ipd.) in dosežene smotre ali cilje. Po zaključku 

prve faze sledi faza proaktivnosti ali vedenja vnaprej, kjer se na podlagi deduktivnega 

(refleksija in analiza trenutnega stanja) oziroma induktivnega (pretekle delovne izkušnje) 

sklepanja snujejo prihodnji smotri in cilji. Sočasno s to fazo poteka tudi faza sprememb v 

prevladujočem načinu razmišljanja. Vse faze in nov potencial pripomorejo k novemu 

razmišljanju ter iskanju novih/alternativnih virov za učinkovito delovanje managementa 

zdravstvene organizacije. Management niso pravila, rutine, niti sprejemanje odločitev ad-hoc 

Včasih je potrebno odločiti takoj oziroma ad-hoc, vendar tudi pri takšnih odločitvah vodja 

potrebuje vrednote, znanje in veščine (Starc 2014a).  

Drucker (1999) je leta 1999 zapisal, da lahko z gotovostjo sklepamo, da bo v prihodnje 

družba drugačna. Družba bo družba znanja, s sodelavci, ki so produktivni. Ugotavlja, da v 

družbi znanja kvantitativni kriteriji za ročno delo niso primerljivi oz. ustrezni. Enako velja 

glede vodenja sodelavca, da bo ta motiviran za učinkovito delovanje, vendar pa je to vodenje 

zanesljivo drugačno kot pri fizičnih in ročnih delavcih. 

V sodobnem času je za managerje ključnega pomena tudi to, da razpolagajo z informacijami 

in jih znajo obvladovati. Namen managerjev naj bi bila tudi vzpostavitev ugodnih pogojev za 

začetek procesa preoblikovanja znanja (Ilič in Starc 2007) pri storitvah in izdelkih (v 

nadaljevanju: proizvodih) ter procesih. Proces preoblikovanja je mogoč tudi z ustreznimi 

vrednotami, znanji in veščinami ter obvladovanjem vodstvenih kompetenc, ki so: učinkovito 

obvladovanje  sprememb, timsko vodenje, učinkovito komuniciranje, moralno in etično 

ravnanje in druge tovrstne kompetence (Mihalič 2006). 

V zdravstvenih organizacijah se zaradi spremenjenih pogojev delovanja v družbenem okolju 

od managerjev zahtevajo korenite spremembe tradicionalnega razmišljanja o strukturi 

organiziranosti organizacije. Sodoben trend oblike organiziranosti s katero naj bi dobro 

razreševali problematiko, je procesna organiziranost (Keber, Leskovar in Petrič 2003, 203; 

Bola Natek 2013, 2). Procesna organiziranost pomeni racionalizacijo poslovanja, 

zadovoljnejšega uporabnika, povečanje vrednosti izdelkov ali storitev in skrajševanje 

delovnega procesa (Ivanko 2002). 

Medicinska sestra sodeluje v vseh procesih v zdravstveni organizaciji, njena vloga je zelo 

pomembna. Začetek procesa v zdravstveni organizaciji pomeni vstop bolnika oziroma 

uporabnika storitev v zdravstveni sistem, zaključek procesa pomeni zaključek obravnave oz. 

odpust. Proces vključuje vse zdravstvene postopke obravnave (npr. laboratorijske storitve, 

medicinske storitve, obravnavo zdravstvene nege, socialne službe) in poslovne aktivnosti 

vrednotenja (Keber, Leskovar in Petrič 2003). Glede na ugotovljen raziskovalni problem smo 

v magistrski nalogi analizirali, ali imajo medicinske sestre, ki so na položajih vodij v 

zdravstvenih organizacijah v Sloveniji, in medicinske sestre, ki so vodje timov v zdravstveni 

negi, dovolj kompetenc (vrednot, znanja in  veščin) za uvajanje sprememb in sodobnih oblik 

organiziranosti v zdravstvenih organizacijah. 
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1.2 Namen in cilji raziskave ter hipoteze 

Namen raziskave je bil na podlagi teoretičnih ugotovitev iz domače in tuje strokovne 

literature opraviti empirično raziskavo v zdravstvenih organizacijah v Sloveniji o povezanosti 

med kompetencami in strukturo organiziranosti v zdravstveni negi ter pripraviti predloge za 

izboljšanje stanja. 

Cilji raziskave so naslednji: 

- Pregled 80–120 bibliografskih enot domače in tuje literature s področja organizacije, 

managementa, struktur organiziranosti in kompetenc managerjev. 

- Na populaciji 378  medicinskih sester vodij izvesti kvantitativno raziskavo s pomočjo 

vprašalnika in ugotoviti, ali imajo medicinske sestre – vodje v zdravstveni negi dovolj 

kompetenc in ali vplivajo na strukturo organiziranosti.  

- Na podlagi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave zasnovati predlog 

kompetenc vodij zdravstvene nege z vidika vodenja in organiziranja, načrtovanja 

organiziranosti zdravstvene nege. 

Opredelitev obravnavanega problema, pregled teoretičnih izhodišč in povzete ugotovitve so 

nam omogočili, da smo formirali naslednje hipoteze: 

- H1: Kompetence medicinskih sester – vodij statistično značilno vplivajo na obliko 

strukture organiziranosti. 

- H2: Kompetence medicinskih sester – vodij imajo statistično značilen vpliv na uvedbo 

procesne organiziranosti. 

- H3: Pridobivanje novih znanj s strokovnega področja ima signifikantno pozitiven vpliv 

na uvajanje sodobnih oblik organiziranosti. 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. Prvi, teoretični 

del je sestavljen iz analize tuje in domače znanstvene literature, uveljavljene in sodobne. 

Analiziran je problem sodobne organiziranosti, uvajanje sprememb, vloga in pomen 

kompetenc managerjev v zdravstvenih organizacijah ter njihova soodvisnost pri spreminjanju 

organiziranosti organizacije. 

Drugi, empirični del predstavlja kvantitativna raziskava, pri kateri smo podatke pridobili s 

pomočjo vprašalnika. Namen ankete je bil dobiti podatke od izbranega tipa ljudi – 

medicinskih sester, ki so bile zaposlene na delovnih mestih vodij. 

Raziskava je potekala v sedmih zdravstvenih domovih, devetih splošnih bolnišnicah in dveh 

univerzitetnih kliničnih centrih. Za zbiranje podatkov smo uporabili vprašalnik 

kvantitativnega tipa. 
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Anketirali smo 233 medicinskih sester na naslednjih položajih: direktor zdravstvenega 

zavoda, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, strokovni vodje zdravstvene 

nege, vodja oddelka oziroma strokovni vodja zdravstvene nege enote in vodja izmene. 

Vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa, trditve so bile postavljene na podlagi 

Likertove petstopenjske lestvice, na koncu vprašalnika pa so anketirani imeli možnost 

navedbe pripomb oz. predlogov. 

S prvim delom vprašalnika smo pridobili demografske podatke. V drugem delu smo 

ugotavljali, katero stopnjo procesne organiziranosti so dosegli v zdravstveni ustanovi  in v ta 

namen uporabili McCormackov vprašalnik (McCormack in Johnson 2001).  

V tretjem delu smo raziskovali kompetence medicinskih sester, ki so na delovnih mestih vodij 

v zdravstveni negi in na vodstvenih položajih poslovnih procesov. Uporabili smo vprašalnik, 

ki ga je v svoji magistrski nalogi uporabila Aleksandra Bola Natek (Bola Natek 2014), ker 

smo želeli primerjati medicinske sestre po enakem modelu, kot v raziskavi pri zdravnikih – 

vodjih. 

V zadnjem delu vprašalnika smo preverjali, s katerih področij so se medicinske sestre – vodje 

in njihove kolegice izobraževale ali usposabljale v zadnjih dveh letih. 

Anketiranje smo izvedli po pošti, oblikovane hipoteze pa smo preverjali z analizo odgovorov. 

Iz javno dosegljivih podatkov s spletnih strani ali drugih baz smo preverjali formalno 

organiziranost zdravstvenih zavodov v Sloveniji. Zanimalo nas je, ali kompetence vodij 

vplivajo na strukturo organiziranosti. Opravili smo osnovno deskriptivno analizo in faktorsko 

analizo, s pomočjo inferenčne statistike pa smo preverili domneve na osnovi testa korelacije.  

Na osnovi Levenovega preizkusa smo preverili  domnevo o enakosti dveh varianc. Na osnovi 

T preizkusa pa smo preverili domneve o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za 

neodvisna vzorca. Podatke smo statistično analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V zvezi z vsebino magistrskega dela smo upoštevali naslednje predpostavke: 

- Ugotovitve iz teoretičnega dela so povzete po strokovni in znanstveni literaturi in jih 

nismo posebej preverjali. 

- Procesna organiziranost je sodobni pristop k organiziranju v organizacijah. 

- Medicinske sestre so strokovnjakinje na področju zdravstvene nege, ki segajo na 

multidisciplinarna področja, zato je pomembno, da imajo potrebne kompetence za 

vodenje. 

- Medicinske sestre – vodje imajo največ znanj in formalne moči za spreminjanje oblik 

strukturne organiziranosti.  

Omejitve magistrskega dela so: 
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- Predvidena je majhna populacija za empirično raziskavo. 

- Raziskava je potekala samo v zdravstvenih organizacijah, zato so rezultati relevantni 

samo zanje. 

- Vodje praviloma nočejo razkrivati občutljivih oz. neprijetnih osebnih informacij. 

- Preučevali smo samo vpliv kompetenc vodij na uvajanje morebitne procesne 

organiziranosti, nismo pa preučevali drugih vplivov na spremembo strukture 

organiziranosti. 
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2 MANAGEMENT, ORGANIZIRANOST IN KOMPETENCE 

V tem poglavju povzemamo temeljne značilnosti managementa, vodenja, organiziranosti in 

kompetenc z izzivi, s katerimi naj bi se spoprijeti vsak vodja v vseh organizacijah. 

Predstavljena bo sodobna procesna organiziranost, ki se je vse bolj zavedajo tudi v 

zdravstvenih organizacijah.  

2.1 Management in vodenje  

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

pribl. 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 mogoče prvič zaslediti leta 1561, 

samostalnik manager leta 1558, leta 1589 pa besedo management. Od takrat je beseda 

management pridobivala na pomenu in se uveljavila v praksi. Danes govorimo o modernem 

managementu kot fenomenu 20. stoletja (Dimovski idr. 2014, 13).  

Med začetnike preučevanja managementa štejemo Fredericka Winslowa Taylorja (1856–

1915). Taylor je menil, da za stanje v organizaciji niso krivi sodelavci, ampak managerji. 

Zagovarjal je stališče, da naj bi managerji ustrezno oblikovali delo in ponudili ustrezne 

spodbude, da bi sodelavci delali učinkovito (Taylor 1911, 15–16). Taylor (1911) je ugotovil, 

da je delo managementa zahtevno in da sposobnih managerjev ni nikoli dovolj, zato je 

predlagal uvedbo funkcionalnega managerskega sloga. Trdil je, da naj bi imeli managerji 

sposobnost uresničevanja nalog, razum, odločnost, poštenost in da naj bi znanstveno izbirali 

delavce (Rozman 2002, 68). 

Cooke (1872–1960) je spoznanja znanstvenega ravnanja managementa razširil še v državne 

kot npr. izobraževalne in druge ustanove, saj je trdil, da je praksa managementa tu še slabša 

kot v pridobitnih organizacijah oz. podjetjih  (Rozman 2002, 71).  

Obstaja več opredelitev managementa. Daft (2009) opredeljuje management kot učinkovito 

doseganje smotrov in ciljev organizacije skozi procese planiranja, organiziranja, vodenja in 

kontroliranja virov, ki jih imajo v organizaciji na voljo. Iz definicije izhajata dve pomembni 

ugotovitvi. Proces managementa sestavljajo štiri temeljne funkcije: planiranje, organiziranje, 

vodenje in kontroliranje. Osrednja naloga managementa je učinkovito doseganje smotrov in 

ciljev organizacije. Management pomeni tudi usklajevanje nalog in dejavnosti za doseganje 

postavljenih smotrov in ciljev in ga opredeljujemo kot ustvarjalno razreševanje problemov, ki 

se pojavljajo na področju planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja razpoložljivih 

virov pri doseganju poslanstva in vizije organizacije (Dimovski idr. 2014, 13). 



8 

Vedo o managementu razumemo kot preučevanje dela managerjev in dajanje napotkov, kako 

naj managerji uravnavajo delovanje organizacij, da bodo uspešne ali vsaj učinkovite v 

posameznih delih. Drucker (2001) navaja, da naj bi  management spodbujal rezultate in 

uspešnost organizacije. Prva naloga managementa je opredeliti, kaj za določeno organizacijo 

pomenijo rezultati in uspešnost, kar je ena najtežjih nalog. Najbolj specifična funkcija 

managementa je organizirati sredstva, ki so na voljo organizaciji, da bi dosegla rezultate, 

vidne zunaj organizacije. Bistvo obstoja managementa je, da organizacija dosega rezultate 

(Dimovski idr. 2014, 14). Management je tisto posebno orodje, ki organizaciji omogoča 

sposobnost za doseganje načrtovanih rezultatov.  

Nemogoče je voditi organizacijo, če ni kazalnikov, meril in standardov uspešnosti (Tavčar 

2002; Verle 2012, 73). Merila uspešnosti naj bodo takšna, da bodo lahko stalno spremljana iz 

IKT sistema, ki ga v organizaciji uporabljajo.  

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

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

(Tavčar 2006). Zato govorimo o politiki organizacije, kar pomeni sinergijo smotrov in ciljev 

organizacije in strategije organizacije za doseganje postavljenih smotrov in ciljev. 

Obvladovati kaže vsako organizacijo, obenem tudi interesno skupino ljudi (Tavčar 2006, 23).  

Mihalič (2006) ugotavlja, da so strokovne knjige o managementu še pred kratkim ignorirale 

vprašanja človeške vrednosti v poslovnem okolju. Viri organizacije so npr. namreč tudi 

inovativnost, znanje, sposobnosti, izkušnje, prilagodljivost ipd. Temu pravimo človeški 

kapital in ga lahko merimo, analiziramo in vodimo. Z vodenjem in analiziranjem jih v praksi 

uspešno apliciramo in ustvarimo dodano vrednost. Človeški kapital tako prihaja iz izkušenj, 

pridobljenih znanj, formalne izobrazbe, usposobljenosti, zadovoljstva, ustvarjalnosti, zanosa 

in v zadnjem času pomembno lastnostjo človeškega kapitala, sposobnosti prilagajanja 

spremembam, ki naj bi bile čedalje hitrejše (Mihalič 2006). 

Teorija medčloveških odnosov v managementu temelji na prepričanju, da managerji, ki 

razvijajo dobre odnose s podrejenimi sodelavci, dosežejo njihovo zadovoljstvo in s tem tudi 

večjo učinkovitost. Lipovec (1987, 323–327) navaja naslednja najpomembnejša spoznanja 

šole medčloveških odnosov v povezavi s sodobnejšim pojmovanjem managementa: 

- na storilnost dela ne vplivajo le fizično okolje in denarne nagrade, marveč predvsem 

psihično razpoloženje sodelavcev; 

- delavci niso le posamezniki, marveč člani skupine, ki vplivajo drug na drugega in 

razvijajo norme sodelovanja; 

- za učinkovitost niso pomembna le formalna, marveč tudi neformalna razmerja med člani 

skupin in skupinami; managerji naj bi to upoštevali; 

- organizacija ni le tehnika, marveč razmerja in procesi med ljudmi; 

- organiziranost podjetja ali druge organizacije je povezana z organiziranostjo družbe. 
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Vrzel med klasično teorijo managementa in teorijo medčloveških odnosov v managementu sta 

rešila Burns in Stalker (1961), ki sta opredelila dve skrajni možnosti organiziranosti: 

mehanistično in organsko. Mehanistična organiziranost ima naslednje značilnosti: 

- podrobna razdelitev dela; 

- pričakovane dosežke zaposlenih določajo nadrejeni; 

- natančna opredelitev zadolžitev, pristojnosti ter odgovornosti in avtoritete za vsak 

položaj; 

- povezava omenjenih treh dejavnikov v kompetenco vsakega položaja; 

- člani družbe so poslušni nadrejenim in lojalni podjetju ali drugi organizaciji. 

Značilnosti organske organiziranosti so nasprotne:  

- poudarek je na povezavi specialnega znanja in veščin ter skupnih delovnih nalogah; 

- narava posameznega dela izhaja iz celote; 

- povezanost med člani kolektiva ni le strokovna; 

- na posameznika vpliva skupen interes, ne pa pogodba med njim in nadrejenim, ki zastopa 

organizacijo; 

- znanje in vsemogočnost nista več značilna samo za vršne in druge managerje; 

- pomembnost in prestiž sta usmerjena na trg in v družbeno okolje (Mihalič 2002, 79–80). 

Vodenje (angl. leadership) je pomensko ožji pojem od managementa. Vodenje je ena izmed 

funkcij managementa, ki jo lahko interpretiramo kot usmerjanje sodelavcev z vplivanjem na 

njihovo obnašanje in kot interakcije v in med skupinami za doseganje in uresničevanje 

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

Management in vodenje naj bi bili dve skrajnosti na isti liniji; managerji in vodje v 

organizacijah naj bi imeli razviti obe vrsti sposobnosti oz. kompetenc (Kozubska 1997, 37). 

Shematsko lahko poudarke v managementu in vodenju prikažemo na naslednji način: 

Preglednica 1: Tehnična delitev med managementom in vodenjem 

Management Vodenje 

Organiziranost Vizija 

Implementacija Proces 

Kompleksnost Spremembe 

Sedanjost Prihodnost 

Vir: Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 19. 

Tavčar (2006, 441) meni, da se vodenje opira na mehke dejavnike, med katere štejemo 

vrednote, moralo, etiko, pričakovanja, sodelovanje, ustvarjalnost, zaupanje in interese.  

Obstaja veliko definicij vodenja, zato navajamo le nekatere: 

- vodenje je vplivanje na posameznika ali skupino z namenom usmerjanja posameznika in 

s tem skupine k skupnim smotrom in ciljem organizacije (Robbins in Judge 2012); 
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- vodenje je proces vplivanja na posameznike z namenom doseganja smotrov in ciljev 

organizacije (Zaccaro 2007; Debeljak 2015, 8–9); 

- vodenje je medsebojno vplivanje med dvema ali več osebami, ki so v organizaciji 

soodvisne in pomembne za doseganje skupnega smotra in cilja (Boštjančič 2007); 

- vodenje je sposobnost vplivanja in spodbujanja sodelavcev, da skupaj pripomorejo k 

uspešnosti organizacije (Yukl 2010); 

- vodenje je usmerjanje sodelavcev z vplivanjem na njihovo obnašanje in na vedenje 

(Kovač, Mayer in Jesenko 2004).  

V nasprotju s poslovodenjem se vodenje manj opira na kvantitativne dejavnike, ki posredno 

delujejo na obvladovanje ljudi, ampak bolj na kvalitativne, »mehke« dejavnike, kot so 

vrednote in potrebe, interesi in pričakovanja, sodelovanje in zaupanje, ustvarjalnost in 

tveganje. Zato črpa manj znanj iz npr. ekonomskih ved, pač pa zlasti iz psihologije, 

sociologije, kulturologije, komunikologije itd. Uspešno je vodenje, ki verodostojno ljudem 

obeta zadovoljivo izpolnitev njihovih interesov; če vodenje temelji na izpolnjevanju interesov 

iz potreb, je bolj kratkoročno, če temelji na izpolnjevanju interesov iz vrednot, je bolj 

dolgoročno (Tavčar 2006, 441–445). 

Vodenje obsega naročanje, poučevanje, spodbujanje in delegiranje (Tavčar 2006; Debeljak 

2015). Vsak izmed načinov vodenja terja od vodje drugačen pristop.  

Naročanje naj ne pomeni samo razkazovanje moči in oblastnosti, temveč naj daje sodelavcem 

jasne informacije, kaj naj počnejo in kako naj ravnajo. Veliko zaposlenim je to všeč, saj jim 

daje občutek trdnosti in varnost pred možnimi napakami v primeru, da bi se morali odločati 

sami. Naročanje naj opredeli cilj in merilo ter kazalnik in standard za ugotavljanje uspešnosti 

(Tavčar 2006, 371). 

Poučevanje zahteva od vodje poznavanje področje andragogike, didaktike in metodike. Sega 

od tradicionalnega urjenja veščin, sodelovalnega učenja in spoznavnega učenja, ki temelji na 

povezovanju in razumevanju (Tavčar 2006). 

Spodbujanje je za vodjo bistveno, kadar skuša sicer zmožnega sodelavca pritegniti v zavzeto 

dejavnost. Najmočnejša in trajna spodbuda je skladnost vrednot sodelavca in organizacijske 

kulture ter klime (Tavčar 2006). 

Delegiranje je stopnja, na kateri vodja sprosti del svoji bremen, ne pa občutka tveganja, saj je 

ne glede na to, da je delo delegiral sodelavcu, zanj še vedno odgovoren (Tavčar 2006, 371; 

Debeljak 2015, 12). 

Zupančič (2009) ugotavlja, da vodje najvišje opredeljujejo vodenje kot opravilno prožnost in 

organizacijsko vzdušje.  
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Preglednica 2: Slogi vodenja glede na naravnanost odločevalca 

Avtoritativna X 

Vodja odloči in sporoči svojo odločitev  

Vodja »proda« odločitev sodelavcem  

Vodja predloži zamisel in spodbuja vprašanja 

Vodja predloži možne razrešitve in dopušča spremembe predlogov 

Vodja predloži zadevo, zbere predloge in odloči 

Vodja določi meje in postavi delovne skupine za urejanje zadev 

Vodja dovoljuje samostojno delovanje sodelavcev v okviru danih pooblastil 

Participativna Y 

Vir: Tavčar 2006, 370. 

Vodenje in čustva 

Veliko avtorjev vodenje povezuje s čustvi. Goleman, Boyatzis, 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  

samomotivacije 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 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). 

Emocionalna 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 emocionalno 

inteligenco imajo več vpogleda in lažje razumejo najrazličnejše potrebe ter pritožbe, kar jim 
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omogoča, da sprejemajo boljše odločitve in posledično dosegajo večjo uspešnost organizacije 

(Yukl 2010, 66; Bola Natek 2013, 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. 

Poznati mora svoje sodelavce in jim mora s svojim znanjem, s svojo kreativnostjo, 

iznajdljivostjo in delavnostjo, vizijo, s svojim zgledom in nadihom 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). 

2.2 Opredelitev managementa neprofitnih organizacij 

Temeljna naloga neprofitnih organizacij je, da zapolnjujejo najvišja načela sodobne družbe. 

Med neprofitne organizacije sodijo tudi zdravstvene organizacije. Takšne organizacije 

izobražujejo, nudijo pomoč in pomagajo pomoči potrebnim. Zaposlujejo ljudi z visokimi 

etičnimi in moralnimi načeli ter osebnostno močjo, zato jim pripisujemo poseben položaj v 

družbi. Iz tega sledi, da vodenje neprofitne organizacije pripisuje managementu visoke 

strokovne in voditeljske zahteve. Zgolj vzdrževanje finančne in organizacijske stabilnosti ne 

zadostuje (Černetič 2007, 351) 

Včasih so managerji prevzemali vlogo vodij, ki so se osredotočali predvsem na motiviranje 

sodelavcev, povsem so jim prepuščali pristojnosti z namenom, da bi ti razvijali nove 
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razrešitve, hkrati pa so jih nameščali po vertikalni hierarhični organizacijski strukturi. Danes 

se od managementa neprofitnih organizacij pričakuje, da posveča več pozornosti novim 

managerskim vlogam (Dimovski 2002, 705): 

- vlogi poslovodenja odnosov v skupnosti; 

- vlogi vodenja v obliki večjega nefinančnega motiviranja zaposlenih; 

- vlogi razporejevalca virov v obliki sposobnosti razporejanja virov, ki se večinoma 

razporeja od vrha proti dnu hierarhične lestvice. 

Managerji se v neprofitnih organizacijah soočajo še z dvema ovirama (Dimovski 2002, 206): 

- zaposleni so pogosto močno strokovno predani svojemu delu, zato velikokrat ne 

poudarjajo finančne kontrole poslovanja za katerega morajo poskrbeti managerji; 

- neprofitne organizacije ne prejemajo toliko signalov o uspešnosti oziroma o neuspešnosti 

svojega poslovanja iz družbenega okolja kot običajna podjetja, katerim trg narekuje, kaj 

in koliko proizvajati. Če profitna organizacija ne upošteva razmer na trgu, jim grozi 

propad, to načelo pa ne velja za neprofitne organizacije, katerih rezultate poslovanje ni 

mogoče ovrednotiti na podlagi realiziranega poslovanja.  

Specifičnost vodenja neprofitnih zdravstvenih organizacij predstavlja vzpostavitev 

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

nacionalnega programa, nadzorom in določanjem funkcije managementa pri izvajanju 

programa. Uresničevanje upravljavske funkcije s strani države se odraža kot: regulacija javne 

službe, financiranje, investicijska vlaganja, delovanje predstavnikov v organih upravljanja, 

imenovanje direktorjev in izvajanja nadzora nad poslovanjem zdravstvenih organizacij. Pri 

upravljanju javnih zdravstvenih organizacij so pomembne naslednje značilnosti: opredelitev 

javne zdravstvene službe v zakonodaji in nacionalni programi, pravno organizacijske oblike 

izvajalcev, status premoženja in financiranje. Management zdravstvene organizacije ne sme 

zanemariti družbenega okolja, mora ga upoštevati, hkrati pa poznati njeno specifiko. Med 

nalogami managerjev zdravstvenih organizacij, ki naj bi jih opravil je načrtovanje in priprava 

strategije, ravnanje oziroma ravnanje s človeškimi viri, nadzorovanje kakovosti zdravstvenih 

storitev, uvajanje potrebnih sprememb in skrb za uravnoteženo finančno poslovanje. Poleg 

obvladovanja stroškov naj bi menedžment 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 plani. Manager naj bi zagotovil ozkemu 

strokovnemu področju avtonomijo, strokovni sodelavci pa naj bi spoštovali poslovne in 

strokovne smotre in cilje zdravstvene organizacije (Bokan 2012, 44-46).          

2.3 Vloge in kompetence managerjev 

Managerskim kompetencam se v literaturi namenja veliko pozornosti. V Ameriki in 

anglosaksonskih državah se je oblikoval koncept generičnih kompetenc managerjev. 
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Prepoznava kompetenc, ki so potrebna za točno določena dela, je postala osnova za 

pridobivanje, ocenjevanje, usposabljanje, nagrajevanje in razvoj managerjev v ameriških 

podjetjih. Obenem so strokovnjaki želeli določiti skupine generičnih kompetenc posameznih 

skupin. Delovno specifične kompetence so vezane na uspešnost posameznika v točno 

določeni vlogi, organizacijsko specifične kompetence pa so povezane z uspešnostjo 

posameznika v organizaciji. Gre za ujemanje kompetenc posameznika z organizacijsko 

kulturo in vrednotami organizacije. Te kompetence so v organizaciji delno prenosljive 

(Kohont 2011, 79).  

Temeljne kompetence je zasnoval psiholog McClelland (1973). Avtor se je predvsem 

preusmeril od tradicionalnega pogleda, ki je, da so za uspešno delo pomembne predvsem 

veščine in znanje. Poudaril je, da potrebujemo tudi osebnostne lastnosti, kot sta npr. vztrajnost 

in motivacija in predlagal, da se testiranje inteligentnosti zamenja s testi kompetentnosti 

(Athey in Orth 1999, 215). 

Pomemben prispevek uveljavljanju kompetenc na področju managementa lahko pripišemo 

Boyatzisu (1982), avtorju študije The Competent manager v kateri je razvil model zaželenih 

karakteristik managerjev, ki jih potrebujejo učinkovito vodenje organizacij (Retar 2015, 70). 

Kompetence so posledica posameznikovega konkretnega praktičnega izkustva. Kompetenca 

se izkaže, kadar pridobljeno znanje (teoretično in praktično) znamo uporabiti s svojim stilom, 

zaradi katerega bodo usvojeno znanje in spretnosti samo še nadgrajene (Muršak 2011, 37). 

Muršak v povezavi z izobraževanjem ugotavlja, da se v ospredje tega vse bolj postavlja razvoj 

kompetenc, ki posamezniku lajšajo zaposljivost na trgu dela. Prav zato je naloga 

izobraževalcev, da opredelijo najpomembnejše kompetence kot podlago za oblikovanje 

učinkovitih programov vseživljenjskega učenja. Poudarjanje kompetenc utemeljuje 

zaposljivost posameznika, ki je vse bolj odvisna od njegovih kompetenc (Muršak 2001, 119). 

Kompetenca ni samo to, kaj naj bi posameznik znal, ampak kaj v resnici obvlada v teoriji in 

kaj je sposoben narediti v praksi (Erčulj 2008, 27). 

Day (1999) razume kompetence kot sposobnost za opravljanje nalog in vlog, ki so potrebne 

za doseganje pričakovanih standardov, pri čemer opozarja, da je pomembno, kdo je tisti, ki 

postavlja standarde in, da je doseganje standardov odvisno od vidika (Day 1999, 57; Retar 

2015, 71). Na to opozarjajo tudi dokumenti mednarodne organizacije Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) v programu Definition and Selection of 

Competences: Theorethical and Conceptual Fundation (DeSeCo), kjer posebej poudarjajo, da 

je socialno-ekonomski in kulturni vidik tisti, ki določa pomembnost (vrednost) posameznih 

kompetenc (DeSeCo 2005, 14).  
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Hozjan (2009, 201) glede splošnih kompetenc v študiji Ključne kompetence za razvoj 

vseživljenjskega učenja v Evropski uniji navaja, da sestavlja njihov referenčni okvir osem 

splošnih kompetenc: sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, 

matematične sposobnosti ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, usposobljenost za 

IKT tehnologijo, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in 

podjetnost ter kulturna zavest in izražanje. 

Za specifične kompetence velja, da so vedno vezane na neko vlogo, funkcijo ali delo in, da za 

razliko od splošnih kompetenc niso prenosljive (Retar 2015, 72). 

Pri obravnavanju kompetenc ne gre več samo za to, kaj je bistvo kompetence, temveč za to, 

katere kompetence so bistvene oziroma kako med različnimi kompetencami izbrati tiste, ki so 

za nas posameznika in družba, temelječo na znanju, najpomembnejše (Kodelja 2005, 333). 

Namen ključnih kompetenc je omogočati posamezniku lažje razumevanje sveta in 

vključevanje vanj ter skozi aktivno participacijo spoznavati svet in sebe in tako pridobiti na 

samozavesti in osebnem razvoju. Za najpomembnejše kompetence je značilno, da ustrezajo 

trenutnemu povpraševanju na trgu dela. Nosilci teh kompetenc so zato želeni, zaposljivi 

prožni posamezniki, pripravljeni na delo v spreminjajočem se okolju in usmerjeni v dosego 

rezultatov (Rutar Ilc 2004, 3). 

Kompetenca je tako notranja značilnost posameznika, ki je vzročno povezana z nadpovprečno 

storilnostjo na delovnem mestu, njeni konstitutivni deli pa so: motivacija, sposobnost, 

samopodoba, znanje in veščine ter socialne vloge posameznika (Retar 2015, 73). 

Perrenoud (2002) pojmuje pridobivanje kompetenc kot usposabljanje posameznikov za 

mobilizacijo, uporabo in integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih, različnih in 

nepredvidljivih situacijah ter predlaga opredelitev, da pomeni kompetentnost sposobnost 

učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar 

ni omejeno s tem znanjem (Key competences 2002, 13). 

Po metodologiji evropskega raziskovalnega projekta Tuning so kompetence v izobraževanju 

opredeljene kot dinamična kombinacija lastnosti, sposobnosti in vedenja, ki označujejo učne 

izide študijskega programa in so opredeljene kot splošne in predmetnospecifične. Slednje 

sestavljajo znanje, razumevanje in spretnosti na strokovnih področjih za katera se oblikuje 

skupni referenčni okvir. Splošne kompetence pa sestavljajo instrumentalne kompetence (npr. 

kognitivne, jezikovne spretnosti), individualne sposobnosti (npr. sodelovanje) in sistemske 

kompetence, ki zadevajo sistem kot celoto npr. sposobnost uporabe znanja v praksi, 

prilagajanje novim situacijam (Gonzales in Wagenaar 2003, 5). 
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Laval (2005, 77) pravi, da se od prihodnjih gospodarskih voditeljev pričakuje pet kompetenc: 

upravljanje s sredstvi, delo v ekipi, pridobivanje in uporabo informacij, razumevanje 

kompleksnih razmerij in uporabo različnih vrst tehnologij. 

Kohont (2005, 52) navaja, da gre za aktivacijo, uporabo in povezanost celote, znanj, 

sposobnosti, motivov, samopodobe in vrednost, ki jih posameznik zna, hoče in zmore uspešno 

uporabiti v kontekstu in okolju dane situacije. Kompetence mu v kompleksnih, raznovrstnih 

in nepredvidljivih situacijah tako v organizaciji kot v družbi nasploh, omogočajo uspešno 

opravljanje nalog, vlog in razreševanje problemov. 

Kompetenca ni nekakšna absolutna zmožnost, ki bi bila neodvisna od delovnih in življenjskih 

kontekstov v katerih je posameznik. Če gre za zmožnost aktiviranja, uporabe in povezovanja 

znanja v različnih kontekstih oziroma situacijah, se te zmožnosti večinoma razvijajo in 

izkazujejo odvisno od kontekstov, delovnih nalog, delovnih mest in razmer v organizaciji, 

kjer posameznik dela, oziroma od razmer v drugih življenjskih okoljih. Dokler se posameznik 

ne znajde v določenem kontekstu, svoje kompetence sploh ne more pokazati, in če je to zanj 

nova situacija, različna od prejšnjih, niti ne more biti prepričan, da jo bo lahko obvladal, da 

ima ustrezne kompetence (Svetlik 2006, 12). 

Kompetence so želeno vedenje in management, sposobnosti ter zmožnosti posameznika, ki se 

vidno izražajo in so pogoj za uspešno opravljanje del in nalog na nekem delovnem mestu v 

nekem konkretnem delovnem okolju (Vukasović Žontar in Korade Purg 2008, 3). 

Štefanc (2009, 21) navaja, da lahko večino definicij primerjamo z opredelitvijo opredelitve 

kompetence s področja mikrobiologije in genetike, kjer so kompetenca pomeni lastnost celice, 

da sprejme tujo DNK molekulo in tako omogoča prilagajanje organizma k spreminjajočim se 

razmeram v okolju. 

Kompetence lahko razumemo tudi kot zmožnost uporabe znanja, sposobnosti, osebnostnih 

lastnosti, izkušenj in motivacije, da na svojstven način učinkovito opravimo pričakovano delo 

ali vlogo (Retar, Plevnik in Kolar, 2013, 83). 

Pri merjenju kompetenc izhajajo iz nekaterih osnovnih značilnosti: osebne značilnosti, motivi, 

veščine, znanje, samopodoba, kognitivne in socialne veščine (Verle, Markič in Kodrič 2012, 

4) 

Pojem kompetenca izvira iz socialne psihologije v okviru katere so bile sistematično 

preučevane tudi veščine posameznika. Kompetence opredeljujemo kot zmožnosti 

posameznika, da aktivira, uporabi in poveže pridobljeno znanje v kompleksnih raznovrstnih 

in nepredvidljivih situacijah (Verle in Markič 2012, 4). Svetlik idr. (2005) pravijo, da se 

kompetence kot skupek izkazanih sposobnosti, znanja, spretnosti, vedenja in stališč 

posameznikov pojavljajo na ključnih področjih managementa človeških virov. 
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Kompetence so sestavni del delovnega mesta in se odražajo v vedenju, ki ga lahko opazimo 

pri opravljanju nekega dela (Sanghi 2007, 12). 

Hron (2004, 9-12; Verle, Markič in Kodrič 2012) loči tri skupine kompetenc, ki naj bi jih imel 

sodobni manager: 

- socialne in osebne kompetence (komunikativnost, veščine, sposobnost poslušanja, 

empatija, timsko delo, fleksibilnost, mobilnost, močna volja in kreativnost); 

- kulturne kompetence (poleg splošne izobrazbe in znanja, poznavanja politične in 

ekonomske situacije tudi poznavanje drugih kultur in sposobnost prilagajanja 

mednarodnim pogojem poslovanja); 

- akcijske kompetence (sposobnost sprejemati izzive in odgovornost, sposobnost doseganja 

smotrov in ciljev). 

O socialnih kompetencah se razmeroma veliko piše in raziskuje v zadnjih letih, ko so podjetja 

v ciklih hitrega prilagajanja razmeram na trgu, ob tem pa potrebujejo vodje z izraženimi 

socialnimi kompetencami, ki bodo pozitivno vplivali na zaposlene in jih spodbujali k 

doseganju smotrov in ciljev. Vodje z razvitimi socialnimi kompetencami odlikuje nenehno 

razvijanje čustvenih sposobnosti in ustvarjanje delovnega okolja, ki usmerja tudi sodelavce k 

razvijanju enakih kompetenc (Popović 2013, 16). Za organizacijo so socialne kompetence 

vodilnih oseb več kot potrebne in pomembne prav tako kot vrednote, znanje in veščine. 

Medsebojna pomoč in sodelovanje se lahko razvijata samo z uspešnimi medsebojnimi odnosi. 

Zaposleni so zato bolj produktivni in zadovoljni. Uspešen vodja je socialno stabilen, ustrezno 

razume, uporablja in razume čustva. S čustveno stabilnostjo in ustreznim komuniciranjem 

ustvarja pozitivno delovno okolje v katerem so sodelavci zadovoljni, dobivajo priložnosti in 

spodbude visoke delovne dosežke (Popovič 2013, 16). Dokler se posameznik ne znajde v 

situaciji ne more pokazati svojih kompetenc. V primeru, da je to za posameznika nova 

situacija, sploh ne more vedeti ali ima ustrezne kompetence. Zavedati se moramo, da se 

najvišja stopnja kompetentnosti izkaže prav v situaciji, ki ni običajna. Takšen primer je lahko 

kriza, ki se pojavi v organizaciji. Vendar ključne kompetence ne zadostujejo za razreševanje 

posebnih situacij. Zaradi tega naj bi posameznik razvil tudi specifične kompetence s katerimi 

lahko razrešuje krizne situacije. Poleg tega so ključne kompetence v primeru kriznih razmer 

brez vrednosti, če niso razvite specifične kompetence za opravljanje potrebnega dela (Jerina 

Mestnik 2011, 62).  

Po mnenju Mednarodnega združenja za management projektov (angl. International Project 

Management Association) naj bi imel manager projekta razvite tri vrste kompetenc: tehnične 

kompetence, vedenjske kompetence in kompetence okolja. Navedene tri sklope so avtorji 

razdelili na 46 kompetenc. Vedenjske kompetence managerjev projektov po ICB 3.0 so: 

voditeljstvo, pripadnost in motivacija, samoobvladovanje, vztrajnost, sprostitev, odprtost, 

ustvarjalnost, usmerjenost k rezultatom, učinkovitost, posvetovanje, pogajanje, konflikti in 

krize, zanesljivost, upoštevanje vrednot ter etika. V ospredje prihajajo mehke veščine na 
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katere naj bi se sodobni managerji vse bolj osredotočali, jih v čim večji veri razvijali in 

nagrajevali (Gruden 2013, 2). 

Kompetence managerjev so eden izmed temeljev za uspešnost organizacije. Na ravni 

posameznika pomenijo stalno obvladovanje kakovosti, del managerja, zaradi katerega dosega 

nadpovprečne rezultate (Svetlik idr. 2005, 78; Verle in Markič 2012, 84). 

Kompetence lahko delimo na organizacijske kompetence, ki so sredstva, s katerimi 

posameznik prilagaja svoj način delovanja organizacijski kulturi in klimi ne glede na to, 

katero vlogo ima, in delovne kompetence, ki so povezane z uspešnostjo posameznika v 

določeni vlogi (Verle in Markič 2012, 84).  

Pojem kompetence se uporablja praktično povsod, npr. v pravu, zdravstvu ipd., pojavlja se 

tudi termin kompetenten. Takšna množičnost uporabe na vseh področjih večkrat privede do 

napačnega sklepanja, kaj so kompetence managerjev. Pojem je potrebno povezati s pojmi, kot 

so npr. znanje, sposobnosti, vedenjske oblike, veščine, osebnostne lastnosti, vrednote in 

motivacija. 

Parry (1996, 48–54; Verle in Markič 2012, 86) meni, da so kompetence skupek povezanega 

znanja, veščin in odnosov, ki vplivajo na rezultat dela posameznika in so povezani z njegovo 

učinkovitostjo, ki se da izmeriti. 

Sodobni managerji naj bi imeli naslednje kompetence (Yukl 2010, 69; Verle in Markič 2012, 

91): 

- tehnične kompetence (znanje o metodah, načinih, procesih, tehnologiji ter sposobnost 

uporabe različnih orodij in opreme za posamezne aktivnosti); 

- medosebne kompetence (znanje o humanem vedenju, sposobnost razumevanja občutkov, 

čustev, stališč in motivov drugih (empatičnost), sposobnost komuniciranja, diplomacije, 

poslušanja in kooperativnosti; 

- konceptualne kompetence (sposobnost analitičnega razmišljanja, sposobnost oblikovanja 

konceptov, kreativnost in ustvarjanje idej za razreševanje problemov, predvidevati 

spremembe, prepoznavati priložnosti in nevarnosti verjetnih težav). 

Kompetence lahko razvrščamo tudi na (Velkavrh 2012, 19):  

- temeljne ali ključne, ki naj bi jih imeli vsi zaposleni; 

- generične ali skupne posameznim področjem; 

- organizacijsko specifične, ki izhajajo iz poslanstva in vizije, smotrov in ciljev ter 

strategije; 

- delovno specifične, ki se nanašajo na specifična delovna področja oziroma delovna 

mesta. 

Brečko (2006, 95) deli ključne kompetence organizacije glede na temeljna področja: 
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- organizacijska kultura in klima, 

- ključno znanje in veščine, 

- mreženje v organizaciji ali socialni kapital.  

Kohont (2005, 36–42) loči kompetence po dimenzijah, ki so pomembne za obvladovanje 

človeških virov. Deli jih na: 

- pričakovane (organizacija jih pričakuje od vsakega posameznika); 

- dejanske (te posameznik ima in zaradi njih lahko opravlja naloge, ki so mu zaupane); 

- potencialne (posameznik jih še lahko razvije); 

- opisane (opredeljene kompetence v okviru organizacijske kulture in klime); 

- stopnjevalne (prikazujejo uspešnost opravljanja nalog). 

V strokovnih krogih se pojavlja tudi dilema, ali obstaja razlika med managementom in 

voditeljstvom. Večina pravi, da razlika obstaja, niso pa si enotni v razlagi razlik (Goodwin 

2006, 6; Bola Natek 2014, 32) 

Yukl (2010, 26) meni, da je voditeljstvo proces vplivanja na druge, da lažje razumejo in se 

strinjajo s tem, na kakšen način je potrebno delati, da se bo dosegel skupni smoter in cilj. 

Voditeljstvo vsebuje določitev smeri, vizijo, strategije za morebitne spremembe, kar v praksi 

pomeni usklajevanje vseh sodelavcev in sporočanje usmeritev. Gre za posredno vplivanje na 

sodelavce, ki razumejo vizijo in poslanstvo organizacije in v njej sprejmejo svojo vlogo pri 

uresničevanju. To pa so predvsem zaposleni, ki si želijo sprememb (Hines idr. 2012). 

Preglednica 3: Razlike med vodjo in managerjem 

Vodja Manager 

inovira upravlja 

je izviren ni izviren 

razvija ohranja 

se osredotoča na ljudi se osredotoča na sisteme in strukturo 

vzbuja zaupanje se zanaša na nadzor 

ima dolgoročen pogled ima kratkoročen pogled 

sprašuje, zakaj sprašuje, kako in kdaj 

je pozoren na dolgoročne obete je pozoren na končni finančni rezultat 

uvaja novosti posnema 

spreminja status quo sprejme status quo 

Vir: Hines idr. 2012; Bola Natek 2014. 



20 

2.4 Vrste struktur organiziranosti in procesna organiziranost 

Možina je leta 1994 zapisal, da je bistvena lastnost dobrega vodje njegova prepričljivost. 

Tisti, ki jih vodi, naj bi vodji verjeli, zaupali v njegove besede in verjeli, da bo tisto, kar 

govori, tudi storil (Možina 1994; Bola Natek 2014, 33).  

S teorijo organizacije razumemo celotnost znanstvenih spoznanj in dognanj, tez in antitez, ki 

razpolagajo pojave sociotehničnih sistemov, pojave, kako nastajajo (organizirajo), se 

razvijajo, kako se upravljajo, prilagajajo zunanjim in notranjim spremembam ter kako se 

likvidirajo. Za različne avtorje ima organizacija zelo različen pomen. Odločilen vzrok za 

različno pojmovanje organizacije je, da se z organizacijo in organiziranjem ukvarjajo ljudje 

različnih poklicev. Pripadniki posameznih strok uporabljajo pri obravnavanju organizacije 

svoje posebne prijeme kar vpliva na to, da različni raziskovalci različno razumejo in 

opredeljujejo organizacijo (Ivanko 2015, 91). 

Temeljna razlikovalna značilnost sodobne oblike organiziranosti je njena timska zasnova. 

Strukturo organiziranosti sodobno organizirane organizacije sestavljajo delovne skupine kot 

najnižje enote skupnega dela. Število delovnih skupin v neki organizaciji je odvisno  od vrste, 

obsega in drugih značilnosti organizacije. Vse delovne skupine naj bi bile med sabo povezane 

in njihovo delovanje usmerjeno k doseganju skupnega organizacijskega smotra ali cilja. Da 

postanejo posamezniki učinkovita delovna skupina naj bi bili izpolnjeni določeni pogoji. Ti 

pogoji pa se nanašajo predvsem na medsebojne odnose sodelavcev v delovni skupini. V 

učinkoviti delovni skupini naj bi obstajali podpirajoči se, vzajemni in solidarni ter recipročni 

odnosi. Take odnose pa razvije delovna skupina takrat, kadar posamezniki drug drugega 

podpirajo pri uresničevanju organizacijskih smotrov in ciljev (Ivanko 2015, 2018).   

Procesi z dodano vrednostjo (angl. Value-adding processes) vse bolj prevzemajo primarno 

vlogo pri organizaciji poslovanja za razliko od funkcijsko – hierarhične perspektive. Poslovni 

procesi so ključni dejavnik pri integraciji organizacije. Organizacije temeljijo na procesih, ki 

jih izvajajo, in ne na poslovnih funkcijah oziroma na oddelkih, ki jih sestavljajo. Poslovni 

procesi tečejo skozi  različne poslovne funkcije oziroma oddelke in enote. Zato so procesi 

obremenjeni z vsemi težavami in problemi, ki se pojavljajo ob prehodu iz ene organizacijske 

enote v drugo, in ki se nabirajo skozi čas (Damij 2009, 31).  

Procesni pristop pomeni upoštevanje kupčevega mnenja, saj je poslovni proces tisto sredstvo 

s katerim organizacija v očeh kupca ustvari neko vrednost (Jesenko 2004, 90). 

Proces je definiran kot strukturiran, merjen skupek aktivnosti, načrtovan z namenom izvedbe 

specifičnega proizvoda za točno določeno stranko ali trg. Iz tega sledi, da proces spremeni 

vhode v izhode z dodajanjem vhodnih vrednosti, ko te potujejo skozi različne aktivnosti 

(Davenport 1993). 



21 

Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih 

postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani proizvod ali proces 

(Jacobson idr. 1999). 

Proces je logičen, povezan in zaporeden skupek aktivnosti, ki uporabljajo dobaviteljeve 

vhode, dodaja vrednosti in proizvaja izhode za stranke (Harington idr. 1997). 

Izraz poslovni proces se uporablja za opisovanje aktivnosti poslovnega sistema na najvišji 

ravni z vidika zadovoljevanja potreb strank (Zukunft in Rump 1996). 

Poslovni proces je mogoče opredeliti kot zaporedje delovnih aktivnosti v času in prostoru, z 

jasno identificiranimi vložki in izložki oziroma rezultati procesa (Črv 2000). 

Aguilar Saven (2003) opozarja, da so poslovni procesi vezani na organizacijo, saj definirajo 

možne poti oziroma načine kako organizacija doseže svoje smotre in cilje. 

Laguna in Marklund (2013) razumeta poslovni proces kot transformacijo vhodov v izhode. 

Metodologija TAD (angl. Tabular Application Development)  

Metodologija TAD je objektno orientirana metodologija, ki se uporablja predvsem na 

področju prenove poslovnih procesov in razvoja IKT (Damij 2009, 21). Metodologija TAD 

temelji na tabelah za prikazovanje dejanskega delovanja organizacije s pomočjo uporabe 

tabel, kjer so zajete informacije o poslovnih in delovnih procesih ter posameznih aktivnostih. 

Temelji na tem, da je za namen identificiranja funkcioniranja organizacije potrebno najprej 

identificirati njene poslovne procese. 

Metodologija TAD je sestavljena iz naslednjih šestih razvojnih oziroma načrtovalnih faz: 

definiranje problema, funkcioniranje poslovnega sistema, prenova poslovnih procesov, 

objektni model, načrtovanje sistema in implementacija sistema. 

Metodologija TAD se deli na tri korake: Identifikacija poslovnih procesov, identifikacija 

delovnih procesov in definiranje poslovnih procesov.  

Identifikacija poslovnih procesov 

Namen je organiziranje intervjujev z managementom na strateškem nivoju, rezultat katerih je 

definiranje strateških smotrov in ciljev organizacije. Sledi vodenje intervjujev z 

managementom na poslovni ravni. Namen teh intervjujev je identifikacija poslovnih procesov 

organizacije in poslovnih ciljev. V tem koraku se poskuša registrirati vse informacije o 

poslovnih procesih organizacije z namenom njihove uporabe in konkretizacije v naslednjih 

korakih. Rezultat prvega koraka te faze je identifikacija (Damij 2009, 43 ): 
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- strateških smotrov in ciljev organizacije; 

- poslovnih procesov organizacije; 

- poslovnih smotrov in ciljev organizacije; 

- organizacijske strukture; 

- plan intervjujev z managementom na operativnem nivoju. 

Identifikacija delovnih procesov  

V drugem koraku se intervjuji nadaljujejo z managementom na operativnem nivoju. Ti 

intervjuji so izrednega pomena za konkretizacijo poslovnih procesov. Delovni procesi se 

izvajajo znotraj poslovnih področij oziroma poslovnih funkcij in so zato dobro definirani s 

strani operativnega managementa. Namen intervjujev z managementom na operativnem 

nivoju (npr. vodje poslovnih funkcij, oddelkov in drugih organizacijskih enot) je natančnejša 

identifikacija delovnih procesov. Rezultat drugega koraka prve faze je identifikacija (Damij 

2009, 43): 

- delovnih procesov v okviru vsakega poslovnega področja; 

- smotrov in ciljev operativnega managementa; 

- strukture organiziranosti vsake organizacijske enote. 

Definiranje poslovnih procesov 

Tretji korak se ukvarja z natančnejšim definiranjem delovnih procesov. To se doseže z 

ustvarjanjem povezave med rezultati prvega in drugega koraka. Za natančnejšo identifikacijo 

je potrebno definirati povezavo med vsakim poslovnim procesom in vsemi, z njimi 

povezanimi delovnimi procesi (Damij 2009, 44).  

Modeliranje poslovnih procesov 

Modeliranje procesa lahko razumemo kot izboljšanje opisa procesa, preureditev njegovih 

elementarnih nalog, uporabo virov ipd., z namenom povečanja kakovosti servisiranja strank. 

Posledica tega je povečanje dohodka organizacije. Stari proces zamenjamo z izboljšanim, ki 

ga je potrebno ocenjevati. V primeru nezadovoljivih rezultatov z novim procesom je potrebno 

povrniti stari proces. To pomeni, da moramo ohraniti opis starega poslovnega procesa, ki 

lahko postane uporaben v poznejšem času (Wieczerzycki 1996, 439). 

Potreba po modeliranju poslovnih procesov postane nujna, posebno v delovnih okoljih, kjer je 

znanje o procesu kritično. To se ponavadi zgodi v organizacijah, ki so kompleksne ali 

razpršene po družbenem okolju in kjer obstaja visoka stopnja ponovljivosti (Succi idr. 2000). 

Modeliranje poslovnih procesov je temelj razumevanja dejanskega delovanja organizacije z 

namenom izboljšanja poslovnih procesov in razvoja IKT za podporo njihovega izvajanja. 
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Modeliranje poslovnih procesov v osnovi pomeni opazovanje poslovnega procesa in je 

ponavadi pripravljalna faza za ostale aktivnosti oziroma faze, ki vodijo k uspešni spremembi 

procesa. Modeli so prikazi določenih situacij in imajo uporabno vrednost, ker opisujejo 

oziroma posnemajo delovanje realnosti le v tistem obsegu, ki je za model pomemben. Modeli 

tipično omogočajo lažje analiziranje določene lastnosti realnega sveta, druge, manj 

pomembne pa zanemarijo (Damij 2009, 50–52).  

Inovacija poslovnih procesov 

Inovacija poslovnih procesov združuje usvojitev dojemanja procesnega vidika na poslovanje z 

uspešno implementacijo ključnih poslovnih procesov. Inovacija poslovnih procesov ima 

ogromen potencial in zmožnost pomoči organizaciji pri doseganju temeljnih zmanjšanj 

stroškov ali časov poslovnih procesov, po drugi strani pa pri doseganju glavnih izboljšav v 

kakovosti, fleksibilnosti, nivoju proizvoda ali drugih smotrov in ciljev (Davenport 1993, 25–

41). 

Inovacija poslovnih procesov radikalno spremeni ključne poslovne procese z namenom 

izboljšanja poslovne učinkovitosti podjetja ali druge organizacije. Bistvo inovacije je enkratna 

sprememba. Simulacijski modeli se lahko razvijajo z namenom pregledovanja ključnih 

procesov ter za ovrednotenje alternativnih modelov novih procesov (Damij 2009, 87). 

Ključne aktivnosti identifikacije poslovnih procesov za inovacijo so (Davenport 1993; Damij 

2009, 88): 

- oštevilčiti večje procese, 

- določiti meje posameznega procesa, 

- oceniti strateško usmerjenost vsakega procesa, 

- soditi o »zdravju« vsakega procesa, 

- kvalificirati kulturo in politiko vsakega procesa, 

- razlike med inovacijo in izboljšanjem poslovnih procesov. 

Inovacija poslovnih procesov se razlikuje od izboljšanja poslovnih procesov, saj slednji 

predstavlja nižji nivo sprememb. Če inovacija poslovnih procesov pomeni izpeljavo delovnih 

aktivnosti na bistveno nov način, izboljšanje poslovnih procesov vključuje le tisti poslovni 

proces, ki je malo spremenjen tako, da obsega boljšo uspešnost. Možno je, da inovacija 

poslovnih procesov omogoči le določen donos – v tem primeru se jo kvalificira kot 

izboljšanje (Dewar in Dutton 1986; Damij 2009, 95). 

Izboljševanje poslovnih procesov je v nasprotju z inovacijo kontinuirano in pogosto. Za 

organizacijo je najbolje kombinirati inovacijo poslovnih procesov s programi izboljšanj, ki 

omogočajo hkratno sodelovanje različnih procesov s spremembami posameznega procesa. V 

realnosti večina organizacij kombinira izboljšanje poslovnih procesov z inovacijo v skupnem 
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programu kakovosti. V idealnih pogojih bo organizacija skušala stabilizirati proces in začeti z 

izboljšanjem, nato pa si prizadevati za implementacijo inovacije poslovnega procesa 

(Davenport 1993; Damij 2009, 96–97). 

Simulacije poslovnih procesov  

Simulacija je imitacija delovanja realnega procesa ali sistema v določenem časovnem 

obdobju. Peček (2004, 167-202) razume simulacijo kot eno izmed metodologij, ki presega 

podporo operativnemu delu in s tem posega na področje taktičnega in strateškega načrtovanja 

in obvladovanja sistema. 

Razvoj simulacijskega modela omogoča podrobno proučevanje obnašanja sistema v 

opazovanem časovnem obdobju in je ponavadi predstavljen v obliki predpostavk, ki se 

nanašajo na delovanje omenjenega sistema. Predpostavke so lahko izražene z matematičnimi, 

logičnimi in simbolnimi povezavami med entitetami ali zaobjetimi objekti sistema. Ko je 

simulacijski model razvit in ovrednoten, omogoča implementacijo različnih kaj-če vprašanj v 

zvezi z delovanjem realnega sistema. Simuliranje potencialnih sprememb sistema ali procesa 

omogoča predvidevanje njihovega vpliva na delovanje sistema, ne da bi se realni sistem 

dejansko spremenil (Banks idr. 2001; Damij 2009, 104).  

Z vidika centralizacije oz. decentralizacije nalog v organizaciji razlikujemo naslednje tipe 

struktur organiziranosti (Ivanko 2002, 418): 

- funkcijsko strukturo organiziranosti; 

- produktno (divizijsko, panožno) strukturo organiziranosti; 

- matrično strukturo organiziranosti; 

- trapezoidno strukturo organiziranosti; 

- mrežno in virtualno strukturo organiziranosti; 

- procesno strukturo organiziranosti. 

Funkcijska struktura organiziranosti je centralizirana, oblikovana na zahtevi, da se dela in 

naloge ene poslovne funkcije organizacije organizirajo na enem mestu oz. pod pristojnostjo 

enega vodje. Managerji in zaposleni organizacijski enoti se ujemajo zaradi podobne 

ekspertize in usposabljanja za določeno delo v posamezni funkciji. Pravila in postopki 

določajo dolžnosti in odgovornosti, vsak izmed funkcijskih oddelkov se ukvarja z 

organizacijo kot celoto. 

Panožna struktura organiziranosti je decentralizirana in temelji na zahtevi, da naj bi bile 

posamezne funkcije organizirane decentralizirano na ravni proizvodnega programa ali panoge 

znotraj proizvodne organizacije.   

Matrična struktura organiziranosti je svojska kombinacija funkcijske in produktne 

organiziranosti, ki temelji na večkratni pomoči in pristojnosti v organizaciji. Primerna je za 
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organizacije, ki so projektno usmerjena. V matrični organiziranosti vsak  projektni manager  

poroča neposredno vršnemu managerju. V takšni organiziranosti je deljenje informacij 

ključno in za določeno nalogo potrebujemo veliko sodelavcev.  

Trapezoidna struktura organiziranosti je sestavljena iz dveh ravni, strateške in operativne, ki 

ju sestavljajo strateški in operativni delovni timi. 

Mrežna struktura organiziranosti oblikuje samostojne organizacijske enote, ki sodelujejo pri 

proizvajanju kompleksnega proizvoda ali procesa. Nekatere sodobne organizacije delujejo 

preko elektronske komunikacije kot virtualne mrežne organizacije in se omejijo na izvajanje 

le nekaj ključnih aktivnosti, medtem ko dajo ostale aktivnosti v izvajanje zunanjim 

specialistom (Dimovski idr. 2014, 69). 

Timska organiziranost je timsko delo s katerim posamezniki prispevajo svoje ideje in delovne 

dosežke v skupno dobro tima nad posameznikovimi individualnimi interesi. Timske strukture 

organiziranosti so sestavljene iz raznolikih profilov sodelavcev in so namensko nehierarhično 

organizirane. Timi se redno srečujejo in vsak član tima sodeluje od začetka projekta glede na 

svoje sposobnosti. Timska struktura organiziranosti vključuje tesno sodelovanje s »klientom« 

kot virom idej in navdiha za delo. Talent in spoštovanje omogočata delovanje timske 

organiziranosti. Managerjem daje možnost delegiranja avtoritete na spodnje ravni, tako da so 

zaposleni pri svojem delu lahko bolj fleksibilni in odzivni v globalnem poslovnem okolju. 

Medfunkcijski timi so sestavljeni iz predstavnikov različnih funkcijskih organizacijskih enot, 

ki se sestajajo za razrešitev nastale težave (Dimovski idr. 2014, 64–65).  

Virtualna struktura organiziranosti je svojska oblika mrežne organiziranosti, ki povezuje večje 

število samostojnih organizacij pri proizvajanju virtualnih proizvodov ali procesov (Ivanko 

2002, 418–428). 

Preurejanje poslovanja je prijem v organiziranju in vodenju poslovanja, ki pomeni začeti 

znova. Managerji po vsem svetu želijo razviti prožne organizacije za hitro in učinkovito 

prilagajanje spremenjenim tržnim razmeram. Eden izmed načinov izboljšanja je spremenjena 

procesna organiziranost (Ivanko 2002, 429). 

Paradigmo procesne organiziranosti je možno izraziti s štirimi ključnimi besedami: temeljno, 

korenito, drastično in procesno. Na teh temeljih se je razvila paradigma procesne 

organiziranosti (Hammer in Champy 1995, 42–45; Ivanko 2012, 56).  

Kovač (1998, 209) procesno organiziranost in organizacijsko poslovanje deli na dve ravni, z 

vidika njene notranje učinkovitosti in zunanje uspešnosti procesne organiziranosti. 

Najpomembnejši vidik procesne organiziranosti je minimalizirati ali celo odstraniti (delno ali 

popolno) vse procese, za katere se ugotovi, da na prinašajo dodane vrednosti v celotnem 
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procesu. S tem se pomembno skrajša proces, kar pomeni prihranek oziroma večjo 

učinkovitost dela (Harmon 2003, 59).  

Harmon (2003, 65) je trdil, da je procesna organiziranost vodoravna in ima tri ravni: vršnega 

vodjo, time procesov in time znotraj procesov. V procese so zajete vse specialnosti, ki 

omogočajo samostojno delovanje. Štabne organe, v katerih so specializirani organi, se 

praviloma vključi le takrat, ko je to zares potrebno. Pri procesni organiziranosti gre za velike 

prednosti, predvsem v fleksibilnosti in hitrem odzivanju na potrebe strank. Struktura, ki je 

usmerjena horizontalno, usmerja pozornost proti končni vrednosti za potrebe stranke. Takšna 

organiziranost preseže tradicijo, v kateri je poslovna funkcija izoliran »silos« (Harmon 2003, 

23). 

Ključna beseda proces je najpomembnejša beseda. Proces povzroča managerjem največ težav, 

ker preprosto niso »procesno usmerjeni«. Managerji naj bi bili osredotočeni na naloge, dela, 

ljudi in strukture, ne pa na procese. Poslovni proces je zbirka dejavnosti, ki zahteva eno ali 

več vrst vložkov in ustvarja rezultat, ki za odjemalca pomeni neko vrednost (Hammer in 

Champy 1995, 45; Ivanko 2012, 58). 

S preurejanjem procesov postavimo model organiziranosti »na glavo« in poenostavljamo 

procese. Posledice enostavnosti procesov se pokažejo v drugačni zasnovi procesov in obliki 

organiziranosti. Skupne značilnosti v preurejenih poslovnih procesih so zlasti (Hammer in 

Champy 1995, 60–72; Ivanko 2012, 58–59): 

- več nalog je združenih v eno samo; 

- zaposleni sprejemajo odločitve; 

- proces poteka v naravnem zaporedju; 

- procesi imajo več različic; 

- delo se opravi tam, kjer je najbolj smiselno; 

- manj nadzora in preverjanja; 

- uravnavanje neskladij je zmanjšano na najmanjšo mogočo mero; 

- edina stična točka je manager za primere; 

- prevladujejo hibridne centralizirane/decentralizirane operacije. 

Spremenjeni oziroma preoblikovani poslovni procesi vplivajo na vse dele in vidike 

organizacije. V preurejenih procesih postanejo prej razdrobljena dela večrazsežnostna. Ljudje 

sprejemajo lastne odločitve. Funkcionalne organizacijske enote (npr. oddelki, službe, sektorji 

ipd.) izgubijo svoj pomen. Managerji se spremenijo iz nadzornikov v mentorje. Sodelavci se 

bolj osredotočajo na potrebe odjemalcev in manj na potrebe svojih vodij. Spremenijo se 

številne vrednote. Spremenijo se vsi vidiki organiziranosti in jih pogosto ni več mogoče 

prepoznati (Ivanko 2012, 59). 

Najpomembnejše spremembe do katerih pride po preurejanju poslovnih procesov opisujemo v 

nadaljevanju (Ivanko 2015, 281–284). 
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Delovne enote se spremenijo – funkcionalne enote zamenjajo procesni timi. S preurejanjem  

vnovič sestavljamo razdrobljeno delo, ki ga v preurejenih organizacijah opravljajo procesni 

timi. Procesni timi so skupine sodelavcev, ki skupaj opravljajo celoten proces in zamenjujejo 

stare strukture organiziranosti. V klasičnem sistemu dela sodelavci niso med seboj 

organizacijsko povezani, temveč so razporejeni po vsej organizaciji v različnih 

organizacijskih enotah. Procesni tim oblikujemo tako, da vzamemo isto skupino ljudi, ki se že 

zdaj ukvarja z določenimi opravili v organizaciji, s tem da teh sodelavcev ne razdelimo po 

organizacijskih enotah, temveč jih povežemo v tim. Ni nujno, da spremenimo njihove naloge, 

le organiziramo jih tako, da delajo skupaj in ne več ločeno. 

Dela se spremenijo – iz preprostih nalog v večrazsežnostna dela. Sodelavci procesnega tima 

so skupinsko odgovorni za izide procesa. Sodelavci uporabljajo širši nabor znanj in veščin. 

Poznali naj bi vse korake procesa, čeprav ne opravljajo enakega dela. Ker en sodelavec 

opravlja različne naloge, postane njegovo delo večrazsežnostno in stvarnejše. S preurejanjem 

odpravimo nepotrebno delo in tisto delo, ki ne daje nobene vrednosti. Večina preverjanja, 

usklajevanja, čakanja, nadziranja, iskanja, ki  ne ustvarjajo nove vrednosti, se s preurejanjem 

procesov odpravi, kar pomeni, da imajo sodelavci v preurejenih procesih več časa za 

opravljanje stvarnega dela. Sodelavci procesnega tima se srečujejo s podobnimi izzivi in 

zadoščenjem kot podjetniki. Osredotočajo se na odjemalce, njihov namen je zadovoljstvo 

odjemalcev (Ivanko 2015, 208). 

Preurejeni procesi nudijo sodelavcem tima večje zadovoljstvo – delo postane bolj zapleteno in 

težje. Večina rutinskega dela se avtomatizira. Stari model je bil model preproste naloge za 

preproste ljudi, novi model pa pomeni kompleksna dela za »pametne« ljudi. V preurejenih 

procesih najdemo le malo enostavnih, rutinskih opravil za nekvalificirane sodelavce (Ivanko 

2015, 282). 

Vloge ljudi se zamenjajo – od nadzora k pooblastilom. V tradicionalno organiziranih procesih 

v katerih je delo razdeljeno v naloge, se pričakuje, da se bodo sodelavci držali pravil. V 

preurejenih procesih pa se od sodelavcev zahteva, da ustvarjajo in delujejo po svojih pravilih. 

Sodelavci naj bi imeli pooblastila za odločanje, ki so potrebna za izpeljavo procesa. Imajo 

pravico in dolžnost, da razmišljajo, presojajo, se dogovarjajo med seboj in odločajo o stvareh. 

Procesni timi so nujno samousmerjevalni. Pooblastila so neizbežna posledica preurejenih 

procesov. Preureditev procesov in pooblastila vplivajo na to, kakšne sodelavce bodo 

organizacije najemale (Ivanko 2015, 282). 

Priprava na delo se spremeni – od urjenja k izobraževanju. V tradicionalno organiziranih 

organizacijah poudarjajo potrebo po urjenju sodelavcev, kar pomeni, da sodelavce naučijo 

kako naj opravljajo določeno nalogo ali kako naj ukrepajo v določenih okoliščinah. V 

preurejenih procesih se poudarek z urjenja prenese na izobraževanje. Z urjenjem sodelavec 

poveča svoje znanje ter spretnosti in se nauči, kako delati. Z izobraževanjem organizacije 

poglabljajo njegov vpogled in razumevanje ter ga naučijo odgovarjati na vprašanje, zakaj tako 
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delati. Ker se v sodobnih razmerah delo hitro spreminja, je nemogoče najemati sodelavce. 

Ravno zaradi tega je v preurejenih organizacijah nenehno izobraževanje stalno prisotno 

(Ivanko 2015, 282). 

Osredotočenost pri merjenju učinka in nagrajevanje se spremeni – od dejavnosti k 

rezultatom. V tradicionalno organiziranih organizacijah so sodelavci plačani predvsem po 

času. V preurejenih organizacijah so številne predpostavke o nagrajevanju sodelavcev 

bistveno spremenjene. Za velike dosežke se izplačujejo dodatne nagrade v obliki premij in ne 

poviškov. Sodelavci niso plačani po na podlagi statusa ali delovne dobe. V preurejenih 

organizacijah sta podlaga za nagrajevanje prispevek in učinek (Ivanko 2015, 282–283). 

Spremenijo se merila za napredovanje – od učinka k sposobnosti. V preurejenih organizacijah 

jasno razmejujejo napredovanje od učinka. Posameznik napreduje v organizaciji zaradi svojih 

sposobnosti, na pa učinka. Zaposleni so plačani po učinku, napredujejo pa po svojih 

sposobnostih. Zaposleni vedo, kakšna je razlika med učinkom in napredovanjem. To 

razlikovanje zaposlene tudi prisiljuje, da spoznajo, kako pomembna sta dodatna rast in razvoj 

(Ivanko 2015, 283). 

Vrednote se spremenijo – od zaščitnih k produktivnim. Preurejanje v organizaciji zahteva od 

zaposlenih, da se zavedajo, da delajo za odjemalce in ne za svoje vodje. Sistemi vodenja v 

organizaciji in načini, kako so ljudje plačani, oblikujejo vrednote in prepričanje zaposlenih 

(Ivanko 2015, 283).  

Managerji se spremenijo – iz nadzornikov v mentorje. Preurejeni procesi postanejo 

enostavnejši, medtem ko postanejo prej enostavna dela zapletena. Procesni tim, ki je 

sestavljen iz določenega števila sodelavcev, ne potrebuje vodje, temveč mentorja. Mentorji z 

nasveti sodelavcem pomagajo razreševati težave. Vodje naj bi opustili svoje nadzorne vloge 

ter spodbujati in omogočati sodelavcem, da se bodo osebnostno razvili in izpopolnili svoje 

znanje in veščine do take mere, da bodo lahko sami izvajali svoje delo, ki dodaja vrednost. 

Vodje v preurejenih organizacijah naj bi dobro obvladovali medčloveške odnose. Naj bi znali 

biti ponosni na uspehe sodelavcev (Ivanko 2015, 283).  

Struktura organiziranosti se spremeni – iz hierarhične v enakopravno. V preurejenih 

organizacijah odločajo tisti, ki delo opravljajo. Zato se vloga managerjev zmanjša. 

Organizacije ne potrebujejo več toliko managerskega »lepila«, kot so ga potrebovali prej, če 

so hotele držati delo skupaj. Zmanjša se potreba po velikem številu sodelavcev in sredstev, ki 

bi znova združili razdrobljene procese. Organizacijska struktura je po preureditvi procesov 

bolj ali manj ploska, ker delo opravljajo timi, ki imajo veliko avtonomijo (Ivanko 2015, 283). 

Izvršni direktorji se spremenijo – iz zapisnikarjev v vodje. V preurejenih organizacijah se 

spremeni tudi vloga vršnega managementa. Višje izvršne ravni se približajo odjemalcem in 

sodelavcem, ki v organizaciji opravljajo delo, ki dodaja vrednost. V preurejenih organizacijah 
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je uspešnost pri delu veliko bolj odvisna od truda pooblaščenih sodelavcev kot pa od naloge 

osredotočenih managerjev. Managerji so izvršni vodje, ki vplivajo na vrednote in prepričanja 

sodelavcev ter jih spodbujajo z besedami in dejanji. Sodelavci so odgovorni za celoten proces, 

ki ga izvajajo avtonomno. Vodje jih kot mentorji usmerjajo in zagotavljajo vse potrebno za 

normalno potekanje procesov. Vodje v preurejenih procesih se tako približajo stvarnemu delu. 

Oblikujejo in spodbujajo sodelavce (Ivanko 2015, 284).  

Procesno organiziranost spremljajo tudi neželene posledice, ki se kažejo zlasti v (Vila 1998, 

326–327; Ivanko 2015, 289–290): 

- z  zmanjšanjem števila ravni organiziranosti se v prvi vrsti izgubi srednji management, 

kar pomeni odpuščanje srednjih managerjev. V veliki družbi je to lahko več tisoč 

sodelavcev; 

- prerazporeditev ter združevanje nalog in poslov povzroča manjše potrebe po zaposlenih v 

delavnicah in pisarnah. Sodelavcem je vprašljiva varnost zaposlitve, postajajo 

zaskrbljeni, ker ne vedo, kakšna prihodnost jih čaka, kar pa ne deluje motivacijsko na 

njihovo zavzetost pri delu; 

- ameriški raziskovalci procesne organiziranosti navajajo, da bo reinženiring povzročil 

odpuščanja sodelavcev, kar bo negativno vplivalo na stopnjo zaposlenosti. Povečanje 

ekonomičnosti organizacij bo imelo neprijetne posledice na celotno družbo; 

- napredovanje v smislu vzpenjanja po hierarhični lestvici bo izginilo, ker ne bo več 

obstajala hierarhična struktura organiziranosti. To bo zahtevalo drugačne načine 

spodbujanja sposobnih strokovnjakov in tudi drugačen način nagrajevanja; 

- zahteva se vsestranska opredelitev ustvarjalnih sodelavcev v timih, hkrati pa se zahteva 

uspešno vodenje na vrhu organizacije; 

- procesna organiziranost in stil vodenja so usmerjeni v prihodnost in dolgoročne smotre 

ter cilje, hkrati pa zahtevajo trenutno izboljšanje in učinkovito poslovanje.  

Pričakujemo lahko, da bo uvajanje procesne organiziranosti še posebno težavno v Evropi 

zaradi drugačnega sistema vrednot in družbenih pravil. Zaradi učinkov, ki jih procesna 

organiziranost omogoča, se njeni uporabi v prihodnje ne bo mogoče izogniti (Ivanko 2015, 

290).  

Proces razumemo kot skupek aktivnosti, ki so za hitro dobavo proizvodov ali procesov 

uporabnikom ali kupcem odločilni. Hkrati prispevajo k nižjim stroškom in višji kakovosti. 

Proces lahko razumemo tudi kot aktivnosti, ki so potrebne, da hitreje dobavimo ali naredimo 

proizvod ali proces. Kadar so procesi nepregledni, razdrobljeni, so lahko zaradi tega 

organizacije oslabljene oziroma preobremenjene (Kovačič 2005).  

Obvladovanje procesov ali potek osnovnih dejavnosti organizacije, sistema, vsebinskih 

vedenjskih pravil je širše pojmovanje urejenosti organizacije (Markič Hrast 2008). 
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Markič (2004, 45) meni, da je moderna organizacija le tista, ki spreminja svojo že 

standardizirano obliko delovanja procesov kot odgovor na spremembe, ki se dogajajo v 

družbenem ali naravnem okolju. Takšna organizacija ima sposobnost adaptacije. 

Procesna organiziranost pomeni tudi zmanjšanje ukazovalne hierarhije in števila vodij, manj 

birokracije in pritiska na zaposlene, več sodelovanja, poznavanja smotrov in ciljev 

organizacije, informiranja in motiviranja, prepoznavanje lastne vloge, kar povečuje 

zadovoljstvo zaposlenih (Spanyi 2006; Markič in Verle 2010).  

Nova ekonomija nudi tudi nove možnosti organiziranja organizacij. Internet in drugi 

spremljajoči proizvodi sodobnih IKT prinašajo možnosti drugačnega organiziranja 

poslovanja. Njegova osnovna značilnost je, da poslovanje ni več zaprto v okvire obstoječih 

organizacij, temveč se z drugimi organizacijami povezuje v različne oblike poslovnih mrež. 

Omejitveni dejavniki pri tem so le znanje, inovativnost, in sposobnost vpeljave novih 

poslovnih idej v prakso. V novi ekonomiji postajajo mreže glavna oblika organiziranosti 

poslovanja. Z različnimi mrežami so med seboj povezani ljudje, predmeti in organizacije, ki 

tako postajajo vedno bolj povezana celota. Novodobne organizacije koristijo sodobno IKT in 

telekomunikacije za vzdrževanje in razvoj svojih konkurenčnih prednosti. Poslovnih povezav 

si ne moremo zamisliti brez elektronskega poslovanja. Nastajajo skupnosti elektronskega 

poslovanja (SEP), ki jo razumemo kot mrežo dobaviteljev, distributerjev, prodajalcev, kupcev 

in drugih, ki uporabljajo internet kot podlago za sodelovanje in konkuriranje. SEP pomeni 

nov konkurenčni prostor, ki omogoča uveljavljanje zakonov nove ekonomije. Organizacijam 

postavlja nova pravila poslovanja in konkurenčnosti, spreminja kriterije vrednosti in 

mobilizira vire in ljudi v nove inovativne oblike sodelovanja in poslovanja. Sodelovanje 

organizacij v SEP zahteva drugačne poslovne odnose in obnašanje. Vsem sodelujočim prinaša 

dolgoročne poslovne odnose in obnašanje. Vsem sodelujočim prinaša dolgoročne ugodne 

razmere poslovanja. Pogoj za to je potreba po koreniti spremembi načina razmišljanja in 

odnosov do poslovnih partnerjev (Ivanko 2015, 526). 

2.5 Zdravstvena organizacija, zdravstvena nega in organizacijski potencial 

posameznika in delovnih timov 

Rezultati raziskav (Skela-Savič 2007; Robida, Skela-Savič in Trunk 2008) so pokazali, da je 

težava v slovenskih zdravstvenih organizacijah toga vpetost v funkcijsko organiziranost, ki 

posledično zavira vpeljevanje novih oblik organiziranosti. 

V slovenski zdravstveni dejavnosti (primarna, sekundarna in terciarna raven) v večini 

primerov srečujemo birokratski koncept oziroma profesionalno birokracijo zdravstvenih 

organizacij (Starc 2014a, 14). Profesionalna birokracija je v osnovi birokratska organizacijska 

struktura s poudarkom na ekspertizah posameznika in delovnih timov. Mintzberg (1979) pri 

opredelitvi profesionalne birokracije izhaja iz predpostavke (de)centraliziranosti organizacije. 
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To pomeni, da je organizacija oblikovana na podlagi vertikalne in horizontalne 

decentralizacije, horizontalne delovne specializacije in usposabljanja. Temelj delovanja 

profesionalne birokracije je specializacija dela, kar pomeni, da so na podlagi standardizacije 

postopkov ekspertize izvedene samo v določeni organizacijski enoti. Značilna je za precej 

stabilna in lahko tudi kompleksna organizacijska okolja z morebitnimi zapletenimi nalogami 

– funkcijska struktura organiziranosti. Administrativna struktura je visoko demokratična z 

značilno vzporedno administrativno hierarhijo. To pomeni: demokratična od spodaj navzgor 

za profesionalce in birokratska od zgoraj navzdol za drugo/podporno osebje. Značilnost 

nekaterih profesionalnih birokracij (npr. zdravstveni domovi, bolnišnice ipd.) ni iskanje 

razrešitev, temveč standardizacija zdravstvenih postopkov. Določene zdravstvene organizacije 

na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti (klinike in klinični inštituti) oblikujejo »hibridno 

strukturno konfiguracijo s primesmi adhokracije, ki spodbuja inovativnost« (Ilič 2006). 

Namen profesionalne strategije (zdravstvenih) organizacij je obnavljanje profesij z 

izobraževalnim sistemom, zagotavljanje privilegiranega dostopa do specialnega znanja in 

veščin ter zagotovitev avtonomije z izvajanjem lastnih storitev. Znotraj zdravstvene poklicne 

verige je lahko zdravniška dominanca definirana kot položaj strategij kontrole nad sodelavci 

in nad »avtonomijo« sorodnih zdravstvenih profesij. Na ravni zdravstvenih organizacij bi bilo 

smiselno razmišljati o preskoku stare paradigme in ideologije klasičnih zdravstvenih 

organizacij. Odpraviti bi bilo potrebno stroge hierarhične in centralizacijske strukture, visoko 

členjene strukture nepovratnih in enosmernih komunikacijskih poti ter strogo specializacijo. 

Poleg že uveljavljene organizacijske inovativnosti (interdisciplinarno sodelovanje v strukturi 

organiziranosti) bi bila smotrna vpeljava t. i. komunicirajočih profesionalnih timov. Tim bi 

sestavljali posamezni avtonomni specialisti/profesionalci določenega področja (npr. zdravnik, 

profesionalci zdravstvene nege, fizioterapevt, delovni terapevt, dietetik ipd.). Timi ali 

profesionalci lahko po potrebi tudi krožijo in tako nudijo bolnikom dodane storitve, posvete, 

podrobno proučevanje določenega problema in predloge razrešitev. To lahko pomeni tudi 

zmanjšanje stroškov zdravljenja. Smiselno bi bilo razpravljati o združevanju specializacij 

oziroma o povezavah med specializacijami, saj se znanja in veščine o določenih boleznih tako 

povečujejo in poglabljajo. Združevanje glede na simptome/bolezni pomeni, da bi npr. na 

določenem oddelku določenega bolnika hkrati obravnavalo več specialistov, ki po obravnavi 

ne bi »odšli«, temveč bi timsko sledili bolniku do njegovega odpusta. Novost spremljanja 

bolnika od hospitalizacije do odpusta iz bolnišnice, vključno s specialistično oskrbo v 

domačem okolju, so t. i. klinične poti, ki jih skladno z ustvarjanjem, uresničevanjem, 

izboljševanjem delovnih procesov in postopkov imenujemo kot inovacijo organiziranosti 

(Starc 2014a, 41–45).  

V slovenskih zdravstvenih zavodih je v veljavi delitev dela strogo po vrstah dela, ki ga 

opravljajo v določeni organizacijski enoti, in tehnologijah, ki jo uporabljajo v teh org enotah, 

obenem pa se managersko deli delo po funkcijah. Strokovno gledano z vidika razvijanja 

stroke je to dobro, vendar pa z vidika delovnih procesov in njihove razčlenitve takšna delitev 
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delovnega procesa kaže na slabosti, predvsem prihaja do zmanjšanja skupnega smotra in cilja 

zdravstvenega zavoda, otežena je vzgoja managerskega kadra, ker so zaposleni preveč 

specializirani, bolj so navezani na svojo profesijo kot na uresničevanje skupnih smotrov in 

ciljev organizacije (Keber, Leskovar in Kerstin Petrič 2003). Veliko avtorjev (Robida, Skela-

Savič in Trunk 2008) v raziskavah poudarja, da je v zdravstvenih organizacijah v Sloveniji 

težava močna vpetost v togo funkcijsko organiziranost, ki dejansko onemogoča uvajanje 

sprememb. S procesno organiziranostjo bi racionalizirali poslovanje, povečali vrednost 

storitev, skrajšali procese dela. V zdravstveni organizaciji procesna organiziranost pomeni, da 

je celoten postopek obravnave bolnika, od vstopa v zdravstveni sistem do njegovega izstopa 

iz zdravstvenega sistema, natančno opredeljen. Proces vsebuje tako postopke zdravstvene 

obravnave (npr. medicinske, laboratorijske, ostale diagnostične, obravnavo zdravstvene nege 

ipd.) kot tudi poslovne aktivnosti obravnave (Keber, Leskovar in Kerstin Petrič 2003).  

V slovenskem prostoru je zdravstvena nega v sistemu zdravstvene dejavnosti zakonsko 

opredeljena kot zdravstveni poklic (Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti, Ur. l. RS, št. 

82/2004), ki promovira zdravje in zdravstveno vzgojo, planira, organizira, vodi ter nadzira 

zdravstveno nego, vodi negovalni tim, zdravstveno nego izvaja na podlagi negovalne 

anamneze, negovalne diagnoze in negovalnih ciljev, sodeluje v procesu zdravljenja in izvaja 

diagnostično-terapevtske programe, spremlja izide in učinke intervencij zdravstvene nege, na 

podlagi interdisciplinarne in večsektorske povezave skrbi za kakovostno obravnavo bolnika, 

izvaja zdravstveno nego in po potrebi prvo pomoč ter pedagoško in raziskovalno delo. 

Posebnost zdravstvene nege v sistemu zdravstvene dejavnosti zasledimo v dveh perspektivah 

hierarhije. Prva je notranja, vertikalna hierarhija, ki pomeni, da poznamo znotraj zdravstvene 

nege več zdravstvenih poklicev, ki na podlagi dosežene stopnje izobrazbe opravljajo 

zdravstveno nego na določeni poklicni ravni. Druga hierarhija pa je sistemska, ki jo v 

primerjavi z zdravniki postavlja v subordiniran položaj (Zakon o zdravniški službi, Ur. l. RS, 

št. 72/2006, 1. člen). 

Pahorjeva (2006) meni, da zdravstvena nega tudi sama razvija svojo notranjo hierarhijo. 

Zdravstvena nega je po njenem mnenju stratificirana, hierarhije se ustvarjajo glede na dolžino 

študija in delovnega mesta (bolničarji, zdravstveni tehniki, višje medicinske sestre/višji 

zdravstveni tehniki, diplomirane medicinske sestre/diplomirani zdravstveniki, profesorji 

zdravstvene vzgoje). Stratifikacija je morda eden izmed dejavnikov nedefiniranosti 

hierarhičnih razmerij med posameznimi stratifikacijskimi razredi. Stratifikacija znotraj 

poklica ovira oziroma onemogoča enotnost pripadnosti poklicni skupini, kar profesiji 

posledično odteguje moč. Domneva se, da nenehni pritisk v podrejenost ustvarja potrebo po 

nadaljnjem podrejanju (Pahor 2006). Omeniti je treba, da izvor težavnosti profesionalizacije 

zdravstvene nege ni samo eksogene, temveč endogene narave zaradi organizacijske 

razslojenosti pripadnikov poklicne skupine. Zdravstvena nega je učinkovit in hkrati integralni 

del sistema zdravstvene dejavnosti in zdravljenja. Težava pri vodenju v zdravstveni negi je 

pogosta tudi zaradi velike odvisnosti od poslovnega direktorja.  
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Po pregledu javno dostopnih statutov zdravstvenih zavodov je razvidno, da večino 

pomočnikov direktorja za zdravstveno nego imenuje direktor zavoda, manjši delež pa svet 

zavoda. Pojavlja se tudi različna hierarhična organiziranost delovnega mesta pomočnika 

direktorja za zdravstveno nego, ki je v nekaterih zdravstvenih organizacijah določen kot 

pomočnik strokovnega direktorja za področje zdravstvene nege, in ne kot poslovni direktor 

(npr. Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana) ali kot svetovalka za zdravstveno nego v 

upravi, kot je primer v Zdravstvenem domu Ljubljana (spletna stran ZD Ljubljana). 

Enakovredno sodelovanje zdravstvene nege v zdravstveni organizaciji pomeni (Starc 2014a, 

47): 

- sintezo različnih znanj in veščin, ki se nato eksternalizirajo kot učinkovita profesionalna 

dejavnost zdravstvene nege; 

- sodelovanje pri ustvarjanju informacij (novo znanje in veščine) in njihovem prenosu, 

- sodelovanje pri inovativnosti in kakovosti proizvodov in procesov; 

- vzročnost med avtonomijo teoretikov, raziskovalcev ter praktikov zdravstvene nege in 

njihovo odgovornostjo, da učinkovito delujejo kot sodelavci znanja in veščin.  

Zveza vodstvenih zdravstvenih delavcev v zdravstveni negi (angl. American Organisation of 

Nurse Executives; Healthcare Leadership Alliance – HLA) govori tudi o profesionalnih 

kompetencah (angl. profesionalism competency) zdravstvene nege (Stefi 2008; Starc 2014a, 

48–49). To je sposobnost združitve osebnostnega in organizacijskega obvladovanja z etičnimi 

ter profesionalnimi standardi. HLA  je za profesionalne skupine postavila osemnajst zahtev 

kompetentne profesionalizacije, ki so jih različni avtorji (Garman idr. 2006) združili v štiri 

sklope: 

- razumevanje profesionalnih pravil in norm (razumevanje formalnih in neformalnih 

pričakovanj managementa organizacije), 

- timsko delo (vzdrževanje in ohranjanje dobrih povezav z drugimi, vzdrževanje in 

ohranjanje kolegialnih povezav), 

- obvladovanje samega sebe (obvladovanje lastnih virov, kultiviranje etičnih in 

profesionalnih standardov, osebna odgovornost ter vseživljenjsko učenje), 

- sodelovanje (mentorstvo, poučevanje in raziskovanje). 

Zdravstveno nego lahko koncipiramo tudi s teorijo praktičnosti (angl. practice theory), ki 

temelji na predpostavki, da ima posameznik (praktik) ustrezna kognitivna znanja in veščine, 

da je sposoben razlikovati med bolniki/posamezniki s podobno simptomatiko in zna uporabiti 

pravilen pristop, ki je v danem trenutku najprimernejši (Marrs in Lowry 2006; Starc 2014a, 

48–49).  

Morrel (2004) ponuja drugačen pogled na profesionalizacijo zdravstvene nege. Avtor je 

proučeval profesionalizacijo na treh dimenzijah, in sicer po dolžnostih, pravilih na delovnem 

mestu in družbenih pravilih. Ključna predpostavka profesionalizacije zdravstvene nege je 
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znanje in veščine. Avtor pojmuje znanje praktikov kot razpolaganje in dostop do temeljnega 

znanja, prenovo ekspertiz, porazdelitev moči na podlagi znanja, kot znanje praktikov 

zdravstvene nege v povezavi s ponovno oceno zdravstvene nege, kot vrednote, kot borbo 

profesionalcev za koherentno profesionalno identiteto (Starc 2014b, 49–50). 

Organizacijski potencial zdravstvene organizacije je tudi posameznik in delovni tim pod 

predpostavko, ali je usmerjen k novi konceptualizaciji in novi orientaciji, drugačni od 

pogledov sorodnih zdravstvenih poklicev. Termin organizacijski potencial pomeni sposobnost 

izvedbe premika za rast in razvoj zdravstvene organizacije (Starc 2014a, 4). Nova orientacija 

vključuje koncept, ki nekaterim poklicem v zdravstveni poklicni verigi daje položaj 

intelektualnega dela ali »dela znanja« (Benson in Brown 2007). Za nekatere poklice v 

zdravstveni poklicni verigi to pomeni premik od rutinskih operacij h kompleksnejšemu in 

ustvarjalnejšemu delu (Frenkel idr. 1995).  

Nikakor ne smemo zanemariti etičnega vidika v razmerju med posameznikom in delovnim 

timom ter uporabnikom. To pomeni, da se osredotočajo na interese in potrebe uporabnika s 

altruističnimi vrednotami. Gre za sklop atributov oz. lastnosti, ki ne oznanjajo samo 

pridobivanja položaja, ugleda in moči, temveč predvsem pridobivanje »profesionalnega 

nadzora« in demarkacijo teritorialnosti (razmejitev področja) lastnih storitev. Profesionalni 

nadzor je postopek kritičnega in sistematičnega ocenjevanja lastnega strokovnega dela z 

namenom, da bi izboljšal lastno delo in kakovost in/ali stroškovno učinkovitost oskrbe 

bolnikov (Baker idr. 1999). Posameznik in delovni tim lahko samo z lastnim temeljnim 

znanjem definirajo obstoj ter razvoj sebe kot posameznika in delovnih timov dela ter 

zdravstvene organizacije (Pahor 2006). Intelektualno delo profesionalcev zdravstvene nege je 

celostna usmeritev z osebno odgovornostjo za lastne storitve (Pahor 2006). 

Koncept intelektualnega dela znotraj zdravstvene poklicne verige vsebuje možnosti za 

učinkovit prispevek k obstoju, obvladovanju in delovanju zdravstvene organizacije. 

Posameznika in delovni tim z znanstvenim in strokovnim človeškim kapitalom lahko v 

organizacijski strukturi uvrstimo med misleči kapital zdravstvene organizacije, ki je 

neposredno povezan z notranjim kapitalom zdravstvene organizacije. Notranji kapital 

zdravstvene organizacije je povezan z inovacijskim kapitalom in razvojnim kapitalom 

zaposlenih (npr. hitro in učinkovito odločanje v kriznih situacijah, kakovost zdravstvenih 

storitev, večja produktivnost dela, ugotavljanje bolnikovih potreb in prenos pridobljenega 

znanja ter veščin), ki predstavljata sposobnost prenove organizacije. Za intelektualno delo 

posamezniki in delovni timi uporabljajo profesionalne kompetence, ki jim omogočajo 

uporabo strukturnega kapitala. Omogočeno jim je ustvarjati in pridobivati vrednost/kapital s 

kompetencami oziroma sodelovanjem z drugimi v organizaciji. V zdravstveni organizaciji 

govorimo o akumulaciji znanstvenega in strokovnega človeškega kapitala, ki je utelešen v 

kompetencah profesionalcev, saj so sodelavci z znanjem tisti, ki z vzajemnim delovanjem 

ustvarjajo kompleksno vrednost organizacije. Uspešna izvedba določenega proizvoda in 
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procesa je povezana s posameznikovim temeljnim znanjem (Enberg, Lindkvist in Tell 2006; 

Starc 2014a, 4–5). V zdravstvenih organizacijah ima aktivno in aplikativno znanje 

profesionalcev vrednost dvojnega kapitala, in sicer: aktivno znanje omogoča nadgrajevanje 

znanstvenega in strokovnega človeškega kapitala, kar neposredno vpliva na rast in razvoj 

intelektualnega kapitala zdravstvenih organizacij. 

Pogoj za uresničevanje dvojnega kapitala je enakomerna porazdelitev znanja na vseh ravneh 

organiziranosti in med vsemi zaposlenimi v zdravstveni organizaciji. Govorimo o 

neprekinjenem ustvarjanju vrednosti/kapitala s pomočjo posameznika in delovnih timov ter 

vršnega managementa znanja organizacije. Na tej ravni govorimo o integraciji kritičnega 

znanja vršnih managerjev, ki s podporo profesionalnih skupin in vlaganji v človeške vire 

omogočajo produktivnost v zdravstvenih organizacijah (Starc 2014a). V organizacijah naj bi 

razpolagali s tremi vrstami virov: človeškimi, tehnično-tehnološkimi in organizacijskimi 

(Barney 2011). Kelly (2004) definira vsakega izmed njiju:  

- otipljivi/oprijemljivi kapital (zdravstvene) organizacije kot finančni kapital 

(infrastruktura, oprema in denarni kapital), 

- neotipljivi/neoprijemljivi kapital (zdravstvene) organizacije kot intelektualni kapital. 

Kelly (2004) razčleni neotipljivi kapital organizacije na dve dimenziji: človeški ali misleči 

kapital in strukturni ali nemisleči kapital. Misleči kapital sestavljajo posamezniki/delovni 

timi, ki v procesu vseživljenjskega učenja lasten (osnovni) kapital preoblikujejo v nadgrajeno 

obliko človeškega kapitala in hkrati vplivajo na »gibkost« intelektualnega kapitala 

(zdravstvene) organizacije. 

Nemisleča sestavina intelektualnega kapitala je strukturni kapital. Ta je sestavljen iz 

zunanjega in notranjega organizacijskega kapitala, inovacijskega kapitala ter razvojnega 

kapitala zaposlenih (sposobnost razvoja). Inovacijski kapital je sposobnost prenove 

organizacije, razvojni pa prenove vsebine za razvoj posameznika (prav tam).  

Zunanji organizacijski kapital je sestavljen iz uporabnikov storitev in zunanjih sodelavcev, 

notranji organizacijski kapital pa oblikuje nemisleči kapital v povezavi z infrastrukturo in 

vsakodnevnim delovanjem organizacije. Viri notranjega organizacijskega kapitala so zbirke in 

mreže podatkov, intranet, mentorstvo, strokovna literatura ter stil vodenja. Za vsakodnevno 

delovanje in preživetje notranjega organizacijskega kapitala sta potrebni redna aktivnost 

managerjev in vsakodnevna intelektualna podpora zaposlenih (prav tam).  

Vzročna zveza obstaja tudi med mislečim in notranjim organizacijskim kapitalom. Notranji 

organizacijski kapital je pogosto rezultat pretvorbe človekovega kapitala v eksplicitno znanje. 

Sestavine notranjega in zunanjega organizacijskega kapitala so v večini primerov delovne 

izkušnje in spretnosti zaposlenih. Po drugi strani inovacijski kapital in razvojni kapital 

zaposlenih predstavljata sposobnost prenove organizacije (Starc 2014a).  
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Slika 1: Shema otipljivega in neotipljivega kapitala v organizaciji 

Vir: povzeto po Kelly 2004, 609–629. 

Vršni managerji zdravstvene organizacije naj bi se osredotočili na določanje smotrov in ciljev 

ter načinov za njihovo uresničevanje (strategijo). Inovativnost vsake zdravstvene organizacije 

je odvisna od sposobnosti vršnih managerjev, kajti v zdravstveni organizaciji naj bi bila 

sposobna znanje in veščine pridobivati in ga hkrati ustvarjati. Smotri in cilji naj bi bili 

naravnani na inovativnost zaposlenih, pri čemer je poudarek na sodelavcih z znanjem. Novo 

znanje in veščine ter njegova uporaba v zdravstvenih organizacijah naj bi predstavljale eno 

izmed konkurenčnih prednosti (Civi 2000, 166–174; Sitar 2006, 57–69; Starc 2014a, 47). 

2.6 Uvajanje sprememb v zdravstvenih organizacijah in prehod na procesno 

organiziranost 

Beseda spreminjanje je tista, ki jo zadnja desetletja največkrat slišimo v zvezi z razvojem 

dejavnosti, konkurenčnostjo ter poslovnim uspehom. Zahteve po spremembah »pritiskajo« na 

javno zdravstveno službo. Spreminjanje javnega zdravstvenega zavoda teče postopoma. 

Začne se s preučevanjem razlogov za spremembe in iskanjem možnosti za spreminjanje. 

Kakršnekoli spremembe bodo, vedno naj bi jih izvedli in uveljavili managerji zavoda. 

Organizacija se spreminja od znotraj. Zagotoviti je potrebno sodelovanje strokovnega 

managerja ter strokovno najbolj usposobljenega zdravstvenega osebja (Česen 2003, 87). 

Pri uvajanju sprememb je vedno prisoten strah pred novim. Zaposlenim se prebudi prirojen 

nagon preživetja. Organizacijske spremembe povezujejo z negotovostjo in zaskrbljenostjo, 

posledično ne želijo sprejeti sprememb oziroma jim prikrito nasprotujejo. V vsaki organizaciji 
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naj bi se del zaposlenih hitro prilagodil na nov in drugačen način dela, nekateri pa se bodo 

spremembam upirali in poskušali ohraniti obstoječe stanje (Hines idr. 2012).  

Eden od glavnih razlogov za odpor ali vsaj nesodelovanje je, da zaposleni ne podpirajo 

sprememb v svojem delovnem okolju, na katere ne morejo dejavno vplivati. Če želimo doseči 

aktivno sodelovanje zaposlenih v tovrstnih projektih, naj bi sodelavci imeti priložnost, da 

sodelujejo pri odločanju o oblikovanju razrešitev in njihovi uvedbi že v pripravljalni fazi 

projekta prenove organiziranosti. Pravočasne in podrobne informacije so bistvenega pomena 

za aktivno udeležbo zaposlenih. Omejitve v družbenem okolju zdravstvene dejavnosti so 

predvsem ekonomske, pravno-formalne, pa tudi politične, medtem ko omejitve v samih 

zdravstvenih organizacijah izvirajo iz obstoječe tehnologije, kompetenc zaposlenih, predvsem 

pa iz obstoječe organiziranosti. V zdravstvenih ustanovah skušajo doseči višjo stopnjo 

kakovosti in učinkovitosti na različne načine. Večinoma z vlaganji v opremo in kompetence 

ekspertov, vendar pa ravno »velika dinamika sprememb in njihova korenitost« pogosto 

zmanjša povratni učinek teh vlaganj ali ga celo izniči. Ena izmed značilnosti današnjega 

»poslovnega sveta« je poleg zahteve po visoki kakovosti tudi velika raznolikost zahtev 

uporabnikov proizvodov in procesov. Zadovoljevanje te raznolikosti pomeni zmanjševanje 

števila istovrstnih proizvodov ter procesov in hkratno povečevanje števila vrst proizvodov in 

procesov, ki so vse bolj kompleksni. Zgolj vzpostavitev materialnih in tehničnih pogojev za 

izvajanje proizvodov in procesov in ekspertno znanje posameznikov zato ni več dovolj (Kern 

in Roblek 2014, 34). 

Ena izmed možnih rezerv, ki naj bi jo zdravstvene ustanove še imele, je sprememba načina 

dela in razmerij v ustanovi – sprememba organiziranosti (Cugelj in Kern 2008). Potrebna je 

učinkovita in hkrati fleksibilna organiziranost. V preteklosti so se rezultati sprememb odražali 

predvsem v spremenjenih odnosih, navadno v večji formalizaciji, le redko pa so imeli vpliv na 

učinkovito izvajanje procesov. Pogosto sta razdrobljena struktura organiziranosti in velika 

formalizacija izvajanje procesov še bolj zapletla (Kern in Roblek 2014, 34). 

Proces je niz povezanih delovnih aktivnosti, ki spremenijo vložke (vhodne enote) v izložke 

(izide) kot korist za nekoga (Robida 2009, 35). V storitvenih dejavnostih, kot je zdravstvena, 

so procesi bolj neotipljivi in težko izmerljivi z merili, kazalniki in standardi. Procesi dajo 

izide, ali drugače povedano, to, kar je na koncu procesa, je izložek. Izložke lahko vidimo, 

čutimo in premikamo. Ustvarjamo jih, ker imamo uporabnike, ki jih potrebujejo. Izložki so 

slabo merilo uspešnosti delovanja, povedo samo količino, denimo, koliko pacientov je bilo 

pregledanih v ambulanti, in nič ne povedo o kakovosti pregledov. Izid naj bi razlikovali od 

izložka. Izid je raven uspešnosti delovanja. Lahko je povezan s strukturo, procesom ali 

izložkom. Pomeni kvalifikacijo uspešnosti delovanja, recimo, kako uspešni so bili pri 

postavljanju prave diagnoze pri pacientih, ki so bili pregledani v ambulanti. Povezava med 

strukturami, procesi, izložki in izidi je lahko zapletena, saj pogosto ne gre le za eno vzročno 

povezavo, ampak za več povezav. Vsako delo je proces. Procesno razmišljanje je ena 
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najpotrebnejših sprememb pri izboljševanju kakovosti. Zbiranje podatkov o delovanju 

procesov je ključno za ugotavljanje problemov. Vsak proces ustvari merljive podatke in tako 

se kot v izdelovalnih dejavnostih tudi v storitvenih uporablja statistika za pomoč pri 

razreševanju problemov (Robida 2009, 34–37).  

Poslovne procese je možno izvajati učinkovito le, če so ti ustrezno oblikovani in so strukture 

organiziranosti v poslovnem sistemu prilagojene procesom in ne obratno (Kern 2005, 27–41). 

To je možno doseči s prenovo poslovnih sistemov s procesnega vidika in posledično z 

vzpostavitvijo procesne organiziranosti. 

Coghlan (2006, 60) navaja ključne aktivnosti za spreminjanje v organizaciji: ugotavljanje 

potreb po spremembah, ocenjevanje sedanjosti in določanje aktivnosti za odpravo 

pomanjkljivosti, oblikovanje vizije in poslanstva za doseganje želenega stanja, obvladovanje 

in implementacija sprememb ter krepitev in ohranjanje sprememb. 

V zdravstvenih organizacijah praviloma poteka množica prepletenih procesov, ki jih je težko 

identificirati. Procesi se relativno pogosto spreminjajo zaradi razvoja stroke in predvsem 

zaradi sprememb zahtev uporabnikov storitev. Nekateri procesi potekajo kontinuirano, večina 

se jih ponavlja le občasno in z različno frekvenco, nekateri procesi so tudi enkratni. V istem 

časovnem intervalu običajno poteka več procesov, ki zahteva angažma istih ljudi, zahtevajo 

uporabo istih aparatur in materialov. Zato je treba za vsak poslovni sistem (tudi zdravstvene 

ustanove, ki se prenavljajo) razviti in uporabiti specifičen pristop k prenovi (Cugelj in Kern 

2013).  

Za spreminjanje organiziranosti je potrebno vzpodbuditi zaposlene, ki bodo sodelovali pri 

projektu prenove. To je nujno potrebno, saj lahko le zaposleni, ki poznajo procese in 

probleme pri njihovem izvajanju, dejansko izvedejo spremembe teh procesov. Vsiljene 

razrešitve ne morejo zaživeti v praksi. Pomembno je, da zaposleni, ki bodo v okviru projekta 

prenove uvajali spremembe, vsebino in obseg sprememb tudi sooblikujejo. Pri tem je z 

vsebinskega vidika pomembno, da je že v začetku definirana ustrezna metodologija prenove 

poslovnih procesov in so izbrane tehnike ter orodja (Roblek, Kern in Zajec 2012, 215).  

Proces ugotavljanja problemov in možnih razrešitev je smiselno razdeliti na tri problemska 

področja: 

- področje organiziranosti, ki osvetli probleme pri izvajanju procesov (postopki in 

aktivnosti) in probleme zaradi neustrezne strukture organiziranosti, 

- področje IKT, ki upošteva povezanost problemov z informacijsko podporo temeljnih 

procesov (proizvajanje, financiranje, trženje, vzdrževanje itd.), 

- področje kadrov, ki upošteva probleme z neustreznimi tehničnimi in organizacijskimi 

znanji, razporeditvijo osebja, številom osebja, načinom in dinamiko izobraževanja ter 

usposabljanja. 
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Seznam problemov in potencialnih razrešitev je osnova za nadaljnje delo, zato naj bi bil 

sestavljen s strani tistih, ki v poslovnem sistemu odločajo, sprejet pa s soglasjem večine, ki v 

poslovnem sistemu delajo (Kern in Roblek 2014, 37). 

Prenova poslovnih procesov zahteva podroben popis obstoječega delovanja poslovnih 

procesov (Cugelj 2014): 

- finance, 

- računovodstvo, 

- vodstveni procesi, 

- podporni procesi, 

- kadrovski procesi, 

- materialno poslovanje, 

- proizvodni procesi, 

- procesi sprejemanja in oddajanja pošte, pritožb, pohval itd. 

Namen prenove poslovnih procesov je doseči večjo učinkovitost, produktivnost in večjo 

strokovno in poslovno kakovost s povezovanjem upravno-poslovnih in strokovno-

medicinskih procesov ter integracijo IKT sistemov (Cugelj 2014). 

Vitko poslovanje je eden izmed načinov optimiziranosti procesov. Inštitut za standarde in 

tehnologijo je definiral vitkost kot sistematični pristop k odstranjevanju izgub s pomočjo 

nenehnih izboljšav na osnovi izdelovanja izdelkov ali izvajanja storitev, sistemski pristop k 

identifikaciji potreb kupca z namenom doseganja odličnosti (Gošnik 2011). 

Vitko poslovanje temelji na petih osnovnih načelih (Peljhan 2011; Gošnik 2011; Bola Natek 

2014): 

- Razumevanje vrednosti, ki je pomembna za bolnika – pomembno je osredotočenje na 

bolnikovo zaznavanje vrednosti proizvoda ali procesa. Glavni učinki odstranjevanja 

aktivnosti, ki ne dodajajo vrednosti, so: 

- ne proizvajamo več, kot je potrebno, 

- v procesih ni odvečnega, nepotrebnega dela, ki ne prinese koristi bolniku, 

- dosežemo manj napak v procesu, 

- dosežemo manj nepotrebnega gibanja virov v procesih. 

- Analiza vrednosti procesa – ko enkrat razumemo vrednost za bolnika, je naslednji korak, 

da analiziramo procese in določimo tiste aktivnosti, ki izdelku ali storitvi dejansko 

dodajajo vrednost. Aktivnosti, ki ne dodajajo vrednosti, izločimo iz procesa. 

- Obvladovanje toka procesa izvajanja storitve ali procesa in izdelovanje izdelka – 

osredotočimo se na organiziranje procesa s poudarkom na izločanju nepotrebnih zalog 

dela, materiala in postopkov. 

- Izvajamo samo tisto, kar uporabniki storitev, izdelkov ali procesov (bolniki) dejansko 

potrebujejo. 
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- Usmerjenost v popolnost, odličnost. 

Preglednica 4: Pregled lastnosti strategije vitkega poslovanja 

Koncept Strategija vitkega poslovanja  

Izvor Evolucija managementa kakovosti (Toyota, Japonska)  

Učinek Odstrani izgube (odvečne vire, čase, zamude, stroške, nepotrebna 

opravila, aktivnosti, ki za kupca ne dodajajo vrednosti) poljubnega 

procesa v storitvah, proizvajanju ipd. 

Procesni vidik Izboljša tok procesov 

Pristop Management projektov 

Metodologija Razumevanje vrednosti za kupca 

Vrednosti toka procesa 

Analiza procesa 

Optimizacija toka procesa 

Proces po meri zahtev kupca (angl. pull system) 

Popolnost  (angl. perfection) 

Orodja Analitična orodja 

Primarni učinek Skrajša čase izvajanja procesov  

Posledični učinek  Zmanjša zaloge, poveča produktivnost in zadovoljstvo kupcev izdelkov, 

storitev (v proizvajanju izdelkov, izvajanju storitev, poljubnih procesov) 

Kritičen pogled Vpliv na fleksibilnost, vpliv na dobavno verigo, ostali vplivi (npr. pulzne 

dobave na zahtevo, vplivi na naravno okolje) 

Vir: Andersson, Eriksson in Torstensson 2006. 

V zdravstvenih organizacijah je kljub vnaprej zagotovljeni vsebini dela in zanesljivosti 

delovanja potrebno strateško načrtovanje. V zdravstvenih organizacijah, v katerih so vodilni 

sodelavci pretežno zdravstveni sodelavci s pomanjkljivo managersko usposobljenostjo, ne 

razmišljajo tako, to pa je za organizacijo škodljivo (Česen 2003). 

Pozitivni vplivi strategije vitkega poslovanja na organizacijo so (Gošnik 2011):  

- višja učinkovitost procesov v administraciji in podpornih službah, 

- manj izgub vseh virov v procesih v administraciji, 

- izboljšana motivacija zaposlenih, 

- boljša kakovost proizvodov in lojalnost kupcev, 

- manj odvečnega dela v administraciji, 

- krajši taktni časi (kot pričakuje uporabnik) in cikli, 

- boljši izkoristek obstoječih zmogljivosti, 

- skrajšanje časa izvajanja procesov (taktni časi = cikli), 

- povečanje zadovoljstva uporabnikov, 

- boljša administrativna podpora poslovanju in administrativna učinkovitost, 

- manj režijskih stroškov, 

- boljša preglednost nad procesi (vizualiziramo procese, rišemo tok, označimo pozicije), 

- manjša odvisnost od preskušanja in ocenjevanja, ukrepanje na osnovi dejstev, 
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- večja produktivnost, manj stroškov, večja stroškovna učinkovitost, 

- boljša cenovna konkurenčnost na trgu, 

- ustvarjanje stabilne platforme in maksimirana učinkovitost, produktivnost, 

- hitrejše učenje in nenehni napredek, 

- ustvarjanje novih priložnosti za različne vrste procesnih inovacij. 

Vitko poslovanje je učinkovito orodje vodenja organizacije, za kar se je potrebno usposobiti 

na treningu vitkega poslovanja v administraciji in pisarniškem poslovanju. V Sloveniji se ta 

pristop za zdaj sistematično le redko raziskuje in uporablja, v tujini pa je to temelj 

zagotavljanja učinkovitega poslovanja in podlaga za nenehen napredek v poslovanju poljubne 

organizacije – v bolnišnici, javni upravi, banki, oddelkih v organizaciji, agenciji, projektni 

pisarni, v storitvah ali izdelovalnih organizacijah (Gošnik 2011). 

Razmišljanje o vitki organiziranosti je lahko prisotno v vseh organizacijah, tako profitnih kot 

neprofitnih. V vseh organizacijah se srečamo z delovnim procesom, ki pomeni zaporedje 

določenih aktivnosti. V vseh organizacijah so usmerjeni v doseganje izidov in vitka 

organiziranost omogoča izboljšavo doseženih rezultatov z optimizacijo poslovnih procesov z 

namenom zmanjšanja nepotrebnih aktivnosti, odprave motenj in skrajšanja čakalnih časov 

(Peljhan 2011). 

Povezovalno vlogo pri prenovi procesov naj bi imeli managerji proizvodnih procesov. Od njih 

je odvisno, kako bodo vplivali na predlaganje, določanje, izbiranje in doseganje konkretnih 

smotrov in ciljev organizacije na področju inoviranja proizvodnih procesov (Markič 2004, 

205). 

Aktivnostim prenove poslovnih procesov bodo sledili samo ljudje, ki se bodo nenehno 

dopolnilno izobraževali in usposabljali, saj je aktivno porabljen čas, ki ga preživijo na 

delovnem mestu v organizaciji izven institucionalnih oblik vzgoje in izobraževanja, vedno 

daljši, v njih pridobljene sposobnosti pa v velikem delu zastarevajo (Markič 2004, 236). 

V zdravstvu je pri prenovi poslovnih procesov potrebno biti previden. Zdravstveni proizvodi 

in procesi v postopku zdravljenja so večinoma v pristojnosti zdravnika, del jih samostojno 

opravijo ostali zdravstveni delavci in sodelavci. Zdravniki in zdravstveno osebje so pri 

odločitvah samostojni, zavezani pa so skupnim strokovnim smotrom in ciljem in poslovanju 

javnega zdravstvenega zavoda (Česen 2003). 

V procesih nastajajo najmanj štiri vrste kompleksnosti (Balestracci 2014; Robida 2009, 83–

84). 

- napake in pomanjkljivosti, ki povzročijo ponavljanje dela, dodatne faze za popravo in 

ponovno pridobivanje zaupanja pacientov ter drugih uporabnikov, 

- motnje pri delu in zakasnitve, ki ustavljajo delovni proces in povzročijo čakanje ter imajo 

za paciente in druge uporabnike lahko hude posledice, 
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- neuspešnost, ki je lahko posledica slabega procesa in ne posameznika, 

- variabilnost (odkloni), ki prisilijo osebje, da se odzove z veliko razrešitvami, kot da gre 

za specialne vzroke variabilnosti. Zaposleni za enak vsakodnevni problem improvizirajo, 

namesto da bi iskali osnovne vzroke v procesu. Z najboljšo namero dodajajo faze v 

procesu, da bi nadomestili nepredvidljivost. 

Dobra vprašanja, ko prihaja do nenačrtovane, nenameravane in neupravičene variabilnosti oz. 

odklonov v poslovnih / delovnih procesih, bi bila (Robida 2009, 84): 

- zakaj so rezultati nedosledni in ali lahko proces oblikujemo bolj robustno, 

- kaj je vzrok za dodatne faze in ali zaposleni delajo prave stvari, 

- ali zaposleni delajo prave stvari pravilno. 

Vsak od treh dejavnikov povzroča ponovno delo:  

- ukvarjanje s stvarjo večkrat kot je treba, 

- popravljanje že narejene stvari, 

- ponovno opravljanje storitve. 

Ponovno delo podaljša procese dela, poveča stroške dela in materialov ter slabo vpliva na 

zadovoljstvo uporabnikov in izvajalcev storitev. Način (ne)razreševanja problemov odseva 

organizacijsko kulturo in klimo zdravstvene ustanove (Robida 2009). 

Ne glede na to, ali gre za proizvodno ali procesno dejavnost in ali so med njima razlike, je 

proces izboljševanja kakovosti enak. Najpomembnejši izziv za zdravstveno dejavnost je 

ugotovitev procesov in potreba po njihovi standardizaciji, da se izločijo naloge, ki ne dodajajo 

vrednosti uporabnikom (Balestracci 2009; Robida 2009, 37). 

Nekaj izidov procesov v zdravstveni dejavnosti (Robida 2009, 37): 

- trajanje hospitalizacije, 

- čakanje v ambulanti splošnega zdravnika, 

- čakalna doba za operacijo kolka, 

- odstotek naročenih pacientov, ki ne pride na pregled v ambulanto, 

- odstotek okužb mesta operacije, 

- odstotek neupravičenih gastroskopij, 

- odpovedane operacije, 

- padci na 1.000 oskrbnih dni.  

Diagram poteka procesa je slika sosledja faz in smer teh faz v procesu. Oblikovanje procesa je 

metoda za oblikovanje diagrama, ki uporablja grafične simbole, s katerimi pokažemo faze in 

potek procesa. Koristi oblikovanja diagrama poteka procesa (Robida 2009): 

- pomaga razjasniti kompleksne procese, 

- pokaže odvečne faze, ki ne dodajajo nobenih vrednosti notranjim ali zunanjim 

uporabnikom, 
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- pomaga članom tima, da vidijo celoten proces, da bi lahko videli probleme, 

- pritegne večpoklicno skupino k ustvarjanju procesa, 

- pridobi se soglasje o sosledju faz v procesu, 

- ugotovi se mesta v procesu, na katerih se ista stvar dela različno iz neracionalnih 

razlogov, 

- faze v procesu se razloži slikovno za boljše razumevanje, kot bi jo dal osebni opis, 

- zamenjajo se strani opisov s slikami procesa, 

- ugotovijo se problematična področja (kritične kontrolne točke) glede odklonov, 

razsipnosti, zakasnitev, ponovnega opravljanja dela, 

- ugotovi se odnos med dobavitelji in uporabniki (kdaj daje kaj komu). 

Diagram poteka procesa omogoča razumevanje o tem, kako sploh delamo, kaj bi lahko delali 

in v kateri fazi naj zberemo podatke. Daje nam pomemben vpogled v proces in zmanjšuje 

človeško variabilnost pri zaznavanju procesa (Robida 2009).  

 

 

Slika 2: Proces po korakih izvajalca, povezanih v niz delovnih aktivnosti (procesov), ki 

spremenijo vložke (vhodne enote) v izložke kot korist za nekoga 

Vir: povzeto po Robida 2009, 35. 

Poznamo tri osnovne tipe diagramov poteka procesa – diagram poteka procesa prve ali visoke 

ravni, podrobni diagram poteka procesa in diagram poteka izvajanja procesa. Diagram poteka 

je slika sosledja faz in smer teh faz v procesu. Različne faze procesa so prikazane z različnimi 

simboli. Diagram poteka procesa je zelo pomemben, ker ne pomaga samo ugotoviti, kdo je 

pristojen in odgovoren za katero fazo v procesu, ampak pokaže, kje se da proces izboljšati in 

standardizirati.  
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2.7 Pregled dosedanjih raziskav s področja organiziranosti in kompetenc v 

zdravstvenih zavodih 

Poglavje teoretičnega dela magistrske naloge zaključujemo s sistematičnim pregledom in 

povzemanjem ugotovitev dosedanjih raziskav, ki so bile opravljene na področju kompetenc in 

sodobnih oblik organiziranosti na splošno in predvsem na področju zdravstvene dejavnosti 

(zdravstvene organizacije, zdravstvena nega).  

Keber, Leskovar in Kerstin Petrič (2003) ugotovili, da je največja ovira za spremembe v 

zdravstvu vztrajanje na »ustaljeni praksi« in obstoječi »organizacijski kulturi«. Težave 

predstavljajo predvsem slabi odnosi med zaposlenimi na hierarhični lestvici in nesposobnost 

delovanja v skupno dobro, v organizacijskem smislu nedorečenost odgovornosti (kdo je za kaj 

odgovoren), ne najboljši proces dela v smislu neopredeljenosti postopkov, pomanjkanje 

vodstvenih znanj in razmerje med medicinsko in poslovno stroko. 

Raziskava z naslovom Katere kompetence potrebuje manager v 21. stoletju, ki jo je septembra 

2004 izvedlo podjetje Planet GV, je pokazala, da vodje menijo, da v sedanjem trenutku 

najbolj potrebujejo (Majcen 2009, 148) pozitiven odnos do sprememb; podjetniško zavedanje; 

sposobnost implementacije; vodstvene sposobnosti; sposobnost prevzemanja odgovornosti in 

tveganja; sposobnost razreševanja problemov in sposobnost odločanja. 

Leta 2005 je Brigita Skela-Savič v raziskavi »Dejavniki uspešnega izvajanja sprememb v 

slovenskem zdravstvu« ugotovila, da je v slovenskih bolnišnicah preveč kulture hierarhije, ki 

je negativno povezana z uvajanjem sprememb. Organizacijski kulturi v slovenskih 

bolnišnicah manjka usmerjenost navzven v smislu povezovanja, primerjanja, tekmovanja in 

inovativnosti ter spodbujanje dela posameznika in tima, razvoj zaposlenih in zaupanje do ljudi 

in nalog, ki jih izvajajo (Skela-Savič, Pagon in Lobnikar 2006). Leta 2006 je bila opravljena 

raziskava pod okriljem svetovalnega podjetja IMDE (Insyst Master Data Establishment) iz 

Švice, ki je dala primerjavo med slovenskimi managerji (vzorec 250 vodij, srednji in višji 

nivo) in njihovimi kolegi v EU (Švica, Nemčija, Avstrija). Raziskava je pokazala, na katerih 

področjih se slovenski managerji ujemajo s kolegi iz treh dežel evropske unije, kje jih 

prehitevajo oz. kje obstajajo dodatni neizkoriščeni potenciali (Korošak in Novak 2007). 

Osnovne ugotovitve so bile, da so slovenski managerji v svojem vedenju in mišljenju 

individualisti, da jim je timska usmeritev v praksi bolj tuja, lojalnost do predpostavljenega je 

šibka, v odnosu do napak so zelo kritični, prevladuje pa tudi iskanje krivcev, kar ustvarja strah 

pred tveganji ter vzdržuje nezaupanje (Verle in Markič 2012). Skela-Savič in Pagon (2007) 

ugotavljata, da je v slovenskih bolnišnicah zaznati premajhno stopnjo transformacijskega 

vodenja, ki spodbuja timsko delo, procese izboljševanja in vlogo posameznika. Rezultati 

kažejo, da je v zdravstvu potrebno prenehati graditi na karizmatičnih vodjih, ki se najdejo v 

organizaciji. Rezultat izhaja iz ugotovitve, da so za vodje izbrani posamezni strokovnjaki, ki 

pa nimajo dodatnih znanj s področja vodenja, zato se srečujemo s specifično zastarelostjo 

vodenja.  
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V letih 2010 in 2011 je raziskavo med 1.537 vršnimi managerji v velikih in srednjih podjetjih 

v Sloveniji opravila Karmen Verle. Raziskava je pokazala, da managerji višje ocenjujejo 

svoje kompetence, kot jih ocenjujejo njihovi podrejeni sodelavci, in da so premalo 

samokritični. Raziskovalka je potrdila tudi tezo, da sodobne oblike organiziranosti zahtevajo 

vršne managerje z razvitimi akcijskimi, vodstvenimi in socialnimi kompetencami. 

Ugotovljeno je bilo, da v podjetjih v Sloveniji še vedno prevladuje funkcijska struktura 

organiziranosti, vendar je zaznati tudi fleksibilnejše oblike organiziranosti, kot so procesna, 

produktna in matrična struktura organiziranosti.  

Lorber (2010) je opravila raziskavo s področja vedenja, značilnosti in kompetenc vodij v 

povezavi z zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi v štirih slovenskih bolnišnicah. Na 

podlagi analize rezultatov je ugotovila, da so managerske kompetence medicinskih sester, ki 

opravljajo delo vodij v zdravstveni negi slabo razvite. Ugotovila je, da vodje na nivoju 

srednjega in nižjega managementa nimajo dovolj izobraževanja s področja vodenja. Leta 2011 

je bila opravljena raziskava Ocena vodstvenih kompetenc na področju etike za vodje v 

zdravstveni negi (Kvas in Seljak 2011). V raziskavi avtorja ugotavljata, da vodje menijo, da 

imajo dovolj strokovnega znanja in spretnosti, da lahko odgovorno opravljajo svoje delo. 

Whetten in Cameron sta z raziskavo ugotavljala, katere kompetence so potrebne za uspeh 

managerjev/vodij. Intervju sta opravila s 402 managerjema in z analizo opredelila kar 60 

managerskih kompetenc, ki zajemajo managersko področje kot vodenje. Izpostavila sta 

najpogostejše kompetence: verbalna komunikacija; upravljanje časa in stresa; odločanje; 

prepoznavanje, opredeljevanje in razreševanje problemov; motivacija in vpliv na druge; 

delegiranje; postavljanje ciljev in oblikovanje vizije; samozavedanje in upravljanje konfliktov 

in oblikovanje timov (Whetten in Cameron 1993; Kohont 2011, 80). 

Leta 2014 je raziskavo Kompetence zdravnikov – vodij in uvajanje sodobnih oblik 

organiziranosti opravila Aleksandra Bola Natek. Raziskava je pokazala, da zdravniki, ki 

opravljajo delo vodij, visoko ocenjujejo svoje kompetence. Prav tako je raziskava pokazala, 

da v slovenskih zdravstvenih organizacijah še vedno prevladuje funkcijska, hierarhična 

struktura organiziranosti, kot je bilo ugotovljeno tudi v raziskavah leta 2007 (Skela-Savič 

2007) in 2008 (Robida, Skela-Savič in Trunk 2008). To velja tudi za ostale dejavnosti v 

slovenskih podjetjih, kar sta potrdili raziskavi iz leta 2005 (Škrinjar idr. 2005) in raziskava iz 

leta 2012 (Verle 2012); zaznati pa je mogoče elemente prehoda na procesno organiziranost.  

Raziskava Kompetence zdravnikov vodij in uvajanje sodobnih oblik organiziranosti (Bola 

Natek 2014) je bila opravljena med vodji – zdravniki. Avtorica je ugotovila, da zdravniki, ki 

opravljajo delo vodje, še vedno vidijo organizacijo kot statično tvorbo in ne kot spreminjajoč 

poslovno-organizacijski sistem, ki se prilagaja danim situacijam, ki je inovativen, usmerjen h 

glavnemu uporabniku storitev – bolniku. Iz raziskave je razvidno, da se zdravniki – vodje 

slabo udeležujejo usposabljanj s področja kompetenc in vodenja. Bola Natek (2014) ugotavlja 

tudi, da so slovenske zdravstvene organizacije še vedno v veliki meri organizirane togo, 
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hierarhično, vsekakor pa so prisotna procesna opravila, postavljeni so smotri in cilji procesov 

ter komunikacija med udeleženci, ki prav tako dosega visoko povprečno oceno.  

Iz dosedanjih raziskav je razvidno, da: 

- imajo managerji v zdravstveni dejavnosti pomanjkljivo vodstveno znanje; 

- v slovenskih bolnišnicah manjka usmerjenost navzven v smislu povezovanja; 

- vodje na nivoju srednjega in nižjega managementa nimajo dovolj izobraževanja in 

usposabljanja s področja vodenja; 

- na področju kompetenc etike vodje menijo, da imajo dovolj strokovnega znanja in veščin, 

da lahko odgovorno opravljajo svoje delo; 

- zdravniki, ki opravljajo delo vodij, visoko ocenjujejo svoje kompetence; 

- v slovenskih zdravstvenih organizacijah še vedno prevladuje funkcijska, hierarhična 

struktura organiziranosti; 

- so slovenske zdravstvene organizacije še vedno v veliki meri organizirane togo, 

hierarhično, prisotna so procesna opravila, postavljeni so smotri in cilji procesov ter 

komunikacija med udeleženci. 

2.8 Sklepi teoretičnega dela raziskave  

Management 

Taylor, eden izmed začetnikov preučevanja managementa je trdil, da so za stanje v 

organizacijah krivi managerji, ki naj bi ustrezno oblikovali delo in ponudili ustrezne 

spodbude. Predlagal je uvedbo funkcionalnega managerskega sloga. 

Cooke je spoznanja znanstvenega managementa razširil v državne ustanove. 

Management avtorji opredeljujejo različno. Daft ga opredeljuje kot učinkovito doseganje 

smotrov in ciljev organizacije skozi procese planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja 

virov, ki jih imajo v organizaciji na voljo. Iz definicije izhajata dve pomembni ugotovitvi. 

Proces managementa sestavljajo štiri temeljne funkcije: planiranje, organiziranje, vodenje in 

kontroliranje.  

Drucker navaja, da naj bi management spodbujal rezultate in uspešnost organizacije. Prva 

naloga managementa je opredeliti, kaj za določeno organizacijo pomenijo rezultati in 

uspešnost, kar je ena najtežjih nalog. Prva naloga managementa je opredeliti, kaj za določeno 

organizacijo pomenijo rezultati in uspešnost, kar je ena najtežjih nalog. 

Dimovski razume, da je najbolj specifična funkcija managementa organizirati sredstva, ki so 

na voljo organizaciji, da bi dosegla rezultate, vidne zunaj organizacije. Bistvo obstoja 
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managementa je, da organizacija dosega rezultate. Management je tisto posebno orodje, ki 

organizaciji omogoča sposobnost za doseganje načrtovanih rezultatov.  

Tavčar pravi, da je manager tisti, ki mu deležniki, ustanovitelji ali nadrejeni poverijo 

obvladovanje organizacije ali dela organizacije, da bi ta uspešno dosegala zastavljene smotre 

in cilje. 

Odnosi v managementu temeljijo na  prepričanju, da managerji, ki razvijajo dobre odnose s 

podrejenimi sodelavci, dosežejo njihovo zadovoljstvo in s tem tudi večjo učinkovitost. 

Najpomembnejša spoznanja šole medčloveških odnosov v povezavi s sodobnejšim 

pojmovanjem managementa so: delavci niso le posamezniki, marveč člani skupine, ki 

vplivajo drug na drugega in razvijajo norme sodelovanja, za učinkovitost niso pomembna le 

formalna, marveč tudi neformalna razmerja med člani skupin in skupinami; managerji naj bi 

to upoštevali, organizacija ni le tehnika, marveč razmerja in procesi med ljudmi in 

organiziranost podjetja ali druge organizacije je povezana z organiziranostjo družbe. 

Vodenje je pomensko ožji pojem od managementa. Vodenje je ena izmed funkcij 

managementa, ki jo lahko interpretiramo kot usmerjanje sodelavcev z vplivanjem na njihovo 

obnašanje in kot interakcije v in med skupinami za doseganje in uresničevanje postavljenih 

smotrov in ciljev. Za uspešno vodenje organizacije so potrebne kompetence, ki naj bi jih 

managerji imeli, razvijali in jih nadgrajevali.  

Uspešen vodja naj bi bil empatičen, pošten, enak v odnosu do sodelavcev, komunikativen in 

sposoben timskega dela. Poleg ožjih strokovnih kompetenc naj bi uspešen vodja imel tudi 

socialne kompetence in izraženo sposobnost razreševanja problemov. 

Funkcija vodenja potrebuje motiviranost, zavzetost, znanje in osebnostne kvalitete, saj je v 

zdravstvu v največji meri prisoten človeški faktor. Ob tem je potrebno upoštevati delovno 

okolje, kjer prevladujejo zaposleni z visoko formalno izobrazbo in specifičnimi strokovnimi 

znanji. 

Slaba komunikacija je eden od glavnih vzrokov za napake pri uspešnem vodenju organizacij. 

Oblikovanje in vzdrževanje sistemov odločanja, dokumentacije in procesov komunikacije je 

tako, da imajo posamezni strokovnjaki in timi informacije, ki jih potrebujejo in ko jih 

potrebujejo za uspešne in pravočasne klinične ter organizacijske odločitve. 

V (zdravstveni) organizaciji potrebujemo sistem vodenja kakovosti. V zdravstvu je nujen 

prehod iz hierarhičnega modela organiziranosti v sodobne oblike vitke organizacije, procesno 

in horizontalno obliko organiziranosti.  
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Organiziranost 

S teorijo organizacije razumemo celotnost znanstvenih spoznanj, dognanj in tez ter antitez, ki 

razlagajo pojave sociotehničnih sistemov, kako nastajajo, se razvijajo, upravljajo in 

prilagajajo zunanjim in notranjim spremembam. 

Organizacija kot znanstvena disciplina raziskuje, oblikuje in uporablja zakonitosti, metode, 

organizacijska sredstva in načela o organiziranju, razvijanju, upravljanju in prilagajanju. 

Za različne avtorje ima organizacija različen pomen. Odločilen vzrok za različno pojmovanje 

organizacije je, da se z organizacijo in organiziranjem ukvarjajo ljudje različnih poklicev. 

Pripadniki posameznih strok uporabljajo pri obravnavanju organizacije svoje posebne 

prijeme, kar vpliva na to, da različni raziskovalci različno razumejo in opredeljujejo 

organizacijo. 

Pri obravnavi pojma organizacija srečamo številne opredelitve organizacije. Tehnični profili 

opredeljujejo organizacijo kot dejavnost ali proces, psihologi in sociologi kot socialni 

kooperativni sistem ali razmerja med udeleženci organizacije. 

Za termin organizacija, je potrebno razlikovati štiri skupine opredelitev. Organizacija je 

zavestna človekova dejavnost, organizacija kot tvorba, sistem ali združba, organizacija je 

sestav razmerij in organizacija je znanstvena disciplina. 

Teorije organizacijske znanosti so: predhodna proučevanja organiziranosti, klasična teorija 

organizacije, neoklasična teorija organizacije, moderna teorija organizacije in postmoderna 

oblika organizacije. 

V zdravstvenih organizacijah se zaradi spremenjenih pogojev delovanja v družbenem okolju 

od managerjev zahtevajo korenite spremembe tradicionalnega razmišljanja o strukturi 

organiziranosti. 

Paradigmo procesne organiziranosti je možno izraziti s štirimi ključnimi besedami: temeljno, 

korenito, drastično in procesno. 

Temeljna razlikovalna značilnost sodobne oblike organiziranosti je njena timska zasnova. 

Strukturo organiziranosti sodobno organizirane organizacije sestavljajo delovne skupine kot 

najnižje enote skupnega dela. Število delovnih skupin v neki organizaciji je odvisno  od vrste, 

obsega in drugih značilnosti organizacije. 

Poslovni proces je zaporedje delovnih aktivnosti v času in prostoru, z jasno identificiranimi 

vložki in izložki oziroma rezultati procesa. 
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Proces preoblikovanja je mogoč z ustreznimi vrednotami, znanji in veščinami ter 

obvladovanjem vodstvenih kompetenc, ki so: učinkovito obvladovanje  sprememb, timsko 

vodenje, učinkovito komuniciranje, moralno in etično ravnanje. 

Kompetence 

Kompetence izražajo strokovno znanje in veščine ter vrednote posameznika. Proces 

preoblikovanja je mogoč z ustreznimi vrednotami, znanji in veščinami ter obvladovanjem 

vodstvenih kompetenc, ki so: učinkovito obvladovanje sprememb, timsko vodenje, učinkovito 

komuniciranje, moralno in etično ravnanje. 

Temeljne kompetence je zasnoval psiholog McClelland (1973). Avtor se je predvsem 

preusmeril od tradicionalnega pogleda, ki je, da so za uspešno delo pomembne predvsem 

veščine in znanje. Pomemben prispevek uveljavljanju kompetenc na področju managementa 

lahko pripišemo Boyatzisu. 

Kompetence so posledica posameznikovega konkretnega praktičnega izkustva. Kompetenca 

se izkaže, kadar pridobljeno znanje (teoretično in praktično) znamo uporabiti s svojim stilom. 

Za specifične kompetence velja, da so vedno vezane na neko vlogo, funkcijo ali delo in, da za 

razliko od splošnih kompetenc niso prenosljive. 

Kompetenca je notranja značilnost posameznika, ki je vzročno povezana z nadpovprečno 

storilnostjo na delovnem mestu, njeni konstitutivni deli pa so: motivacija, sposobnost, 

samopodoba, znanje in veščine ter socialne vloge posameznika. 

Sodobni manager naj bi imel tri skupine kompetenc: socialne in osebne kompetence 

(komunikativnost, veščine, sposobnost poslušanja, empatija, timsko delo, fleksibilnost, 

mobilnost, močna volja in kreativnost), kulturne kompetence (poleg splošne izobrazbe in 

znanja, poznavanja politične in ekonomske situacije tudi poznavanje drugih kultur in 

sposobnost prilagajanja mednarodnim pogojem poslovanja) in akcijske kompetence 

(sposobnost sprejemati izzive in odgovornost, sposobnost doseganja smotrov in ciljev). 

Socialne kompetence vodilnih oseb so za organizacijo več kot potrebne in pomembne prav 

tako kot vrednote, znanje in veščine. Medsebojna pomoč in sodelovanje se lahko razvijata 

samo z uspešnimi medsebojnimi odnosi. Zaposleni so zato bolj produktivni in zadovoljni. 

Uspešen vodja je socialno stabilen, ustrezno razume, uporablja in razume čustva. S čustveno 

stabilnostjo in ustreznim komuniciranjem ustvarja pozitivno delovno okolje v katerem so 

sodelavci zadovoljni, dobivajo priložnosti in spodbude visoke delovne dosežke. 

Identificirano raziskovalno vrzel o kompetencah medicinskih sester vodij, ki jo bomo 

poskusili zapolniti z raziskavo, ki smo jo opravili podrobneje predstavljamo v naslednjem 

poglavju. 
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3 RAZISKAVA O VPLIVU KOMPETENC MEDICINSKIH SESTER VODIJ NA 

OBLIKE ORGANIZIRANOSTI 

Namen poglavja je predstaviti izide iz empirične raziskave, opravljene med medicinskimi 

sestrami vodji v slovenskih javnih zavodih na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju. 

V ta namen smo v magistrski nalogi želeli prikazati vpliv in medsebojno povezanost 

posameznih managerskih kompetenc s strukturo organiziranosti. 

3.1 Populacija in vzorec 

V vzorec smo namensko zajeli medicinske sestre, ki opravljajo delo vodje na vseh treh 

nivojih organiziranosti (vršnem, srednjem in spodnjem) vodenja v 18 zdravstvenih 

organizacijah na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju. Naloga vodij je skrb za 

zagotavljanje sodelovanja med zaposlenimi, uvajanje sprememb, njihovo vrednotenje in 

spremljanje, spodbujanje zaposlenih k zagotavljanju ciljev organizacije in karierni razvoj 

zaposlenih v organizaciji. Na vodstva zdravstvenih organizacij smo naslovili prošnjo za 

opravljanje raziskave. Prav tako smo na strokovnih srečanjih, ki ji organizira Zbornica 

zdravstvene in babiške nege Slovenije, identificirali medicinske sestre – vodje in jih prosili, 

da izpolnijo anketni vprašalnik. Vključili smo medicinske sestre, ki opravljajo delo vodje v 

sedmih zdravstvenih domovih, devetih splošnih bolnišnicah in dveh univerzitetnih kliničnih 

centrih.  

Anketirali smo medicinske sestre na naslednjih položajih: direktor zdravstvenega zavoda, 

pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, strokovni vodje zdravstvene nege, vodja 

oddelka oziroma strokovni vodja zdravstvene nege enote in vodja izmene. Za razdelitev 

anketnih vprašalnikov so poskrbeli koordinatorji v posamezni zdravstveni organizaciji. 

Anonimnost je bila zagotovljena, saj so bili vprašalniki iz organizacij poslani skupaj in nismo 

vedeli, kdo je izpolnjeval anketni vprašalnik.  

Od poslanih 378 anketnih vprašalnikov je bilo vrnjenih 276 vprašalnikov, kar predstavlja 

73,1 %. Pravilno izpolnjenih in uporabnih za raziskavo je bilo 233 anketnih vprašalnikov. Od 

233 anketiranih oseb je bilo 83 % žensk in 17 % moških. 5 % anketiranih oseb je dokončalo 

srednjo šolo, 74 % visoko strokovno šolo, 13 % anketiranih je imelo univerzitetno izobrazbo, 

4 % opravljeno specializacijo po univerzitetni izobrazbi ter enak delež dokončan magisterij 

znanosti. Glede znanstvenega magisterija lahko iz dejanskega stanja sklepamo, da so 

medicinske sestre – vodje opravile podiplomsko izobraževanje na znanstvenem nivoju iz 

nezdravstvenih smeri, ker v Sloveniji ne obstaja program znanstvenega magisterija s področja 

zdravstvene nege.  
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Slika 3: Struktura anketiranih oseb po spolu 

 

Slika 4: Struktura anketiranih oseb po izobrazbi 

V anketi smo medicinske sestre – vodje povprašali tudi po njihovi starosti in delovnih 

izkušnjah, vendar je nadaljnja statistična analiza razkrila, da se omenjeni spremenljivki ne 

porazdeljujeta normalno, podatki so porazdeljeni zelo asimetrično in sploščeno, kar je 

razvidno iz slike 6, zato bi bil izračun povprečnih vrednosti za omenjeni spremenljivki 

neveljaven.  

 

Slika 5: Histograma za spremenljivki starost in delovna doba na delovnem mestu vodje 
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3.2 Instrumentarij  

V raziskavi smo uporabili vprašalnik. Vprašalnik je sestavljen iz štirih sklopov. Pri sestavi 

vprašalnika smo izhajali iz ciljev in namena raziskave ob upoštevanju uporabe vprašalnika v 

predhodno opravljenih raziskavah. Vprašalnik je sestavljen iz trditev in vprašanj z 

ocenjevalno lestvico Likertovega tipa, ki vsebuje možnost odgovora »ne vem« ali »ne morem 

oceniti«.  

Prvi del vprašalnika vsebuje vprašanja s področja struktur organiziranosti in procesne 

usmerjenosti, ki vključujejo procesni vidik, procesna opravila, procesni management in 

sisteme merjenja, medoddelčno dinamiko ter vprašanja o poslovanju organizacije. Uporabljen 

je McCormack-Johnsonov vprašalnik (McCormack in Johnson 2001), ki smo ga povzeli po že 

izvedenih raziskavah v Sloveniji (Jagodic 2009; Bola Natek 2014).  

Drugi del vprašalnika je vseboval vprašanja s področja kompetenc vodij – medicinskih sester.  

Tretji del vprašalnika zajema vsebinska vprašanja, ki se nanašajo na usposabljanje in 

izobraževanje s področja managementa v zadnjih dveh letih.  

V četrtem delu vprašalnika smo analizirali socio-demografske podatke o anketiranih. 

Vprašalnik smo testirali na populaciji 15 anketirancev. Za preverjanje zanesljivosti merjenja 

smo uporabili Cronbachov alfa koeficient, s katerim smo ocenili notranjo konsistentnost 

merske lestvice (rezultati so podani v prilogi 6). Vrednost Cronbachovega alfa koeficienta nad 

0,8 pomeni odlično zanesljivost, vrednost med 0,7 in 0,8 pomeni zelo dobro zanesljivost, 

vrednost med 0,6 in 0,7 pa pomeni zmerno zanesljivost. Tako smo preverili razumljivost 

vprašanj in podanih navodil. Na podlagi pilotskega testiranja ni bilo zaznanih nerazumljivosti 

in pomanjkljivosti vprašalnika.  

Raziskava je potekala od decembra 2015 do marca 2016. Vprašalnike smo s spremnim 

dopisom poslali na odgovorne osebe, ki so jih določile zdravstvene organizacije, ki so 

dovolile izvedbo raziskave. V vse organizacije smo skupaj z vprašalniki poslali tudi 

frankirano in naslovljeno povratno ovojnico za tolikšno število anketnih vprašalnikov, kolikor 

smo jih v organizacijo poslali. Od poslanih 378 vprašalnikov je bilo vrnjenih 276 

vprašalnikov, pravilno izpolnjenih in uporabnih za raziskavo je bilo 233  vprašalnikov. Ker je 

večina vprašanj dopuščala možnost »ne vem, ne morem oceniti«, smo takšne ankete izločili iz 

analize.  

Sledila je statistična obdelava podatkov, ki je bila narejena s pomočjo programskega 

statističnega paketa SPSS.  

Za vse statistične spremenljivke so bile narejene frekvenčne tabele, v katerih so bile prikazane 

frekvence posameznih odgovorov, izračunane so bile deskriptivne statistike, in sicer 
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aritmetična sredina, standardni odklon ter koeficient variacije, v nekaterih primerih smo za 

grafični prikaz struktur uporabili strukturne kroge ter histograme.  

Za statistične spremenljivke kompetence vodij (35 trditev), procesni vidik (štiri trditve), 

procesna opravila (tri trditve) ter spremenljivki procesni management in sistemi merjenja (5 

trditev) je bila opravljena faktorska analiza, analiza variance in metoda PCA – metoda glavnih 

komponent. Z metodo Principal Component Analysis (PCA – metoda glavnih komponent) 

smo spremenljivke zreducirali na manjše število novih spremenljivk (glavnih komponent). 

Spremenljivke, ki tvorijo faktor oz. glavno komponento, so v medsebojni zelo visoki 

korelaciji, kar pomeni, da opisujejo enoten konstrukt. Zato jih je bilo zelo smiselno združiti v 

eno samo spremenljivko. Metoda glavnih komponent je ena izmed najpogosteje uporabljenih 

multivariatnih metod. Namen metode je, da iz nekaj glavnih komponent povzamemo podatke 

s čim manjšo izgubo informacij tako, da se zmanjša razsežnost prostora. Prednosti te metode 

so: 

- zmanjšano število testov, ker test, ki je narejen na glavni komponenti, ravno tako velja za 

spremenljivke, ki tvorijo to komponento, 

- olajšana interpretacija multivariatnih analiz.  

Matematično je glavna komponenta linearna kombinacija (uteženo povprečje) vhodnih 

spremenljivk in ravno tako kot faktorska analiza pojasnjuje zvezo med opazovanimi 

spremenljivkami. Razlika je samo v tem, da faktorska analiza zajame tisti del variabilnosti, ki 

je skupen vsem spremenljivkam, metoda glavnih komponent pa poleg skupne zajame tudi 

specifično varianco oziroma to, kar je lastnost posameznih spremenljivk. Posledica je: 

- faktorji so neobstoječe, latentne spremenljivke. Vsaka spremenljivka je kombinacija 

faktorjev. Zato je glavni namen FA razkrivanje strukture povezanosti spremenljivk, 

- glavne komponente so realne spremenljivke. Vsaka komponenta je kombinacija 

spremenljivk in zato jih lahko uporabimo za nadaljnjo analizo. 

Za namen statistične raziskave smo uporabili kombinacij obeh metod, in sicer faktorske 

analize in metode PCA. V prvem koraku smo s faktorsko analizo razdelili vprašanja na 

skupine in nato na vsaki skupini izvedli PCA analizo. Tako je rezultat ena sama komponenta, 

brez rotacije. Shranjena je vedno v standardizirani obliki (povprečje nič in odklon 1). 

Rezultati analize PCA (FA) so prikazani v petih tabelah, iz katerih je razvidno, ali so 

izpolnjeni pogoji za pravilno redukcijo ter struktura dobljenih komponent. Teh pogojev je več 

(vsak pogoj ima svojo tabelo): 

- tabela 1: primernost podatkov za redukcijo, KMO in Bartlettov test, 

- tabela 2: komunalitete posameznih spremenljivk, 

- tabela 3: skupna pojasnjena varianca (total variance explanded), 

- tabela 4: faktorske uteži glavnih komponent (component matrix), 

- tabela 5: koeficienti linearne kombinacije glavnih komponent. 
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Na osnovi tabele primernost podatkov za redukcijo, KMO in Bartellov test smo testirali, ali je 

povezanost spremenljivk dovolj velika, da je smiselno nadomestiti izhodiščne spremenljivke z 

glavnimi komponentami. Ničelna domneva pravi, da je korelacijska matrika enaka enotni 

matriki (neprimernosti podatkov za analizo). To smo testirali z Bartlettovim testom. Želimo, 

da je značilnost Bartlettovega testa pod 0,05. Takrat smo ničelno hipotezo o enotski matriki 

zavrnili ter sklepali, da obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi spremenljivkami. 

Druga stvar za ugotavljanje smiselnosti metode glavnih komponent pa je Kaiser-Meyer-

Olkinova mera o primernosti vzorca, ki je prav tako prikazana v omenjeni tabeli . Možne 

vrednosti so med 0 in 1. Če je KMO mera pokazala vrednost blizu 1, je to pomenilo, da je bila 

redukcija uspešna. V primeru, da je bila vrednost pod 0,6, pa je šlo za nekoreliranost 

spremenljivk in metoda glavnih komponent ni bila uporabna.  

Tabela komunalitete posameznih spremenljivk prikazuje komunalitete oziroma deleže 

pojasnjene spremenljivke, ki morajo biti nad 50 % zato, da lahko vse spremenljivke 

uporabimo v metodi glavnih komponent. 

V skupna pojasnjena varianca so prikazani vsi podatki o ekstrahiranih glavnih komponentah: 

lastne vrednosti, delež pojasnjene variance za posamezno komponento ter kumulativa 

oziroma vsota pojasnjene variance vseh glavnih komponent. Želimo, da je kumulativa nad 

60 %. 

V tabeli faktorske uteži so prikazane strukture dobljenih komponent, in sicer v tabeli 

faktorske uteži glavnih komponent prikazuje faktorske uteži oziroma korelacijske koeficiente 

med vhodnimi spremenljivkami in glavno komponento. Uteži morajo imeti pravilno 

strukturo: morajo biti pozitivne in večje od 0,5. Tabela je pomembna pri metodi FA. 

Tabela koeficientov linearne kombinacije glavnih komponent je najbolj pomembna pri metodi 

PCA, ker pojasnjuje strukturo oziroma sestavo komponent spremenljivk. 

Najprej smo na osnovi KMO – testne statistike in Bartlettovega testa preverili primernost 

podatkov za redukcijo, nato smo na osnovi komunalitet ter skupne pojasnjene variance 

določili, katere spremenljivke bomo uporabili v metodi PCA. S pomočjo slednje smo preverili 

povezanost med vhodnimi spremenljivkami in glavno komponento. Na osnovi rezultatov 

faktorske analize in metode PCA smo preverili naslednje hipoteze: 

- H1: Kompetence medicinskih sester vodij statistično značilno vplivajo na obliko 

strukture organiziranosti. 

- H2: Kompetence medicinskih sester vodij imajo statistično značilen vpliv na uvedbo 

procesne organiziranosti. 

- H3: Pridobivanje novih znanj s strokovnega področja ima signifikantno pozitiven vpliv 

na uvajanje sodobnih oblik organiziranosti. 

Za dokazovanje prve hipoteze smo uporabili naslednji sklop podhipotez: 
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- Večina odločitev v organizaciji se opravi na višjih nivojih organiziranosti. 

- Odločitve na nižjih nivojih organiziranosti naj bi potrdil vršni management. 

- Vodje manjših enot, oddelkov imajo popolno avtonomijo pri svojih odločitvah. 

- Struktura v organizaciji je hierarhična. 

Uporabili smo tudi glavne komponente, dobljene z redukcijo sklopa »kompetence«. 

Primerna metoda za preverjanje prve hipoteze je korelacijska analiza. Analizo smo izvedli 

štirikrat, za vsako trditev sklopa struktura organiziranosti posebej. Korelacijska analiza je 

potekala v dveh delih. 

Opravimo test korelacije: 
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Če je značilnost testa (Signifikanca) manjša od 0,05, je korelacija (povezanost) dokazana in jo 

lahko interpretiramo s Pearsonovim koeficientom korelacije, ki je lahko pozitiven oz. premo 

sorazmeren ali negativen oz. obratno sorazmeren. 

O moči korelacije smo sklepali na osnovi spodnje lestvice:  

- do 0,3 zelo šibka in nepomembna, 

- od 0,3 do 0,5 šibka, 

- od 0,5 do 0,7 srednje močna, 

- od 0,7 do 0,9 močna, 

- od 0,9 do 1,0 zelo močna povezanost. 

Drugo hipotezo smo dokazovali na enak način kot prvo hipotezo, vendar smo za dokazovanje 

druge hipoteze uporabili glavne komponente, dobljene z redukcijo sklopa »kompetence«, in 

sicer tri dimenzije procesne organiziranosti, ki smo jih ravno tako dobili z metodo glavnih 

komponent: 

- procesni vidik, 

- procesna opravila, 

- procesni management in sistemi merjenja. 

Primerna metoda za preverjanje druge hipoteze je korelacijska analiza. Analizo smo izvedli 

trikrat, za vsako dimenzijo procesne organiziranosti posebej. 

Tretjo hipotezo smo dokazali s t-testom za neodvisna vzorca (Independent Samples Test), kjer 

smo preverjali značilnost razlik med povprečji v dveh skupinah. Za nas so bile to skupine, ki 

so se razlikovale po tem, ali so se anketiranci udeležili izobraževanja s področja vodenja in 

upravljanja ali ne: 

- notranja in zunanja komunikacija, 
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- kakovost obravnav, 

- procesna organiziranost, 

- razvijanje in uvajanje novih tehnologij, 

- inovativnost, 

- kompetence, 

- optimiziranje procesov dela. 

Spremenljivke, ki smo jih uporabili za dokazovanje tretje hipoteze, so bile tri dimenzije 

procesne organiziranosti: 

- procesni vidik, 

- procesna opravila, 

- procesni management in sistemi merjenja. 

Vse spremenljivke smo dobili z metodo glavnih komponent. 

Rezultati testa so prikazani v dveh tabelah. 

- osnovne statistike po skupinah, povprečja, odkloni in standardne napake, 

- rezultati Leven in t-testa. 

Test je potekal v dveh delih. Prvi del je bil namenjen testiranju razlike med variancami skupin 

oziroma Levenov test: 

- H0: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta enaki; 

- Če H0 zavrnemo, upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Variance so različne'. 

- H1: Varianci odvisne spremenljivke v skupinah sta različni. Če H0 ne moremo zavrniti, 

upoštevamo v tabeli z rezultati vrstico 'Variance so enake'. 

Drugi del je testiral razliko povprečij med skupinama: 

- H0: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta enaki (spremenljivki nista statistično 

značilno povezani). 

- H1: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta različni (spremenljivki sta statistično 

značilno povezani). 

Ker predvidevamo, da imajo skupine, ki se udeležujejo izobraževanj, višje povprečje od tistih, 

ki se ne izobražujejo, je naš test enostranski: 
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Zato je bilo potrebno pri odločanju o sprejetju oziroma zavrnitvi hipotez značilnost testa 

razpoloviti (sig/2).  
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Pri interpretaciji smo morali upoštevati, da so glavne komponente shranjene v standardizirani 

obliki (povprečje 0 in odklon 1). Zato negativne vrednosti beremo kot podpovprečne in 

pozitivne vrednosti beremo kot nadpovprečne. 

3.3 Rezultati faktorske analize in metode PCA 

Faktorska analiza in metoda PCA sta bili narejeni za štiri spremenljivke, in sicer za 

kompetence, procesni vidik, procesna opravila ter za procesni management in sisteme 

merjenja. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati.  

3.3.1 Kompetence medicinskih sester vodij 

Vprašalnik je vseboval 35 trditev o kompetencah medicinskih sester – vodij. Na osnovi 

faktorske analize ter metode PCA smo 35 trditev reducirali na deset novih spremenljivk – 

glavnih komponent, ki smo jih shranili pod imeni: 

- načrtovanje, 

- organiziranje dela, 

- obvladovanje težav, 

- empatija in samokontrola, 

- spremljanje predlogov izboljšav in kakovosti dela, 

- iznajdljivost pri spremembah in priložnostih, 

- spodbujanje prenosa dobrih praks in pridobljenega znanja, 

- spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela, 

- vsi zaposleni so enaki, 

- hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva problemov. 

Nekatere od teh spremenljivk so bile osnova za nadaljnjo statistično analizo. Prikazali bomo 

samo tabele struktur Component Score Coefficient Matrix, ostale tabele, iz katerih je razvidna 

izpolnjenost pogojev faktorske analize in metode PCA, so prikazane v prilogi 2.  

Trditve »delo znam analizirati in načrtovati«, »postavljam jasne in merljive cilje in jih jasno 

predstavljam zaposlenim«, »načrtujem aktivnosti za zagotavljanje kakovosti« in »organiziram 

aktivnosti za izboljšanje kakovosti dela« tvorijo glavno komponento z imenom načrtovanje. 

Vrednost KMO statistike je bila 0,724. Ker je ta vrednost relativno blizu 1, lahko trdimo, da je 

bila redukcija omenjenih spremenljivk uspešna, signifikanca Barlettovega testa je bila 0,000, 

kar pomeni, da lahko zavrnemo ničelno hipotezo o enotski matriki ter sprejmemo sklep, da 

obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Vse komunalitete oz. deleži 

pojasnjenih varianc spremenljivk so bili višji od 0,5, kar pomeni, da so lahko vse 

spremenljivke uporabljene v metodi PCA. Kumulativa pojasnjenih varianc je bila 67,389 %, 

kar pomeni, da z omenjenimi štirimi trditvami pojasnimo 67,389 % celotne variabilnosti. Iz 

tabele Component Matrix v prilogi 2 lahko razberemo, da je bila vrednost koeficientov 
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korelacije analiziranih spremenljivk višja od 0,75, iz česar lahko sklepamo, da so 

spremenljivke v močni korelaciji z glavno komponento – načrtovanje. Iz preglednice 5 lahko 

razberemo, da je načrtovanje glavna komponenta, ki je sestavljena iz štirih kompetenc, ki so v 

razmerju, ki jo pokaže spodnja preglednica 5. Komponenta je relativno enakomerno 

sestavljena iz štirih kompetenc, ki opisujejo znanja, ki jih naj bi jih imel vodja, če želi dobro 

načrtovati delo. Izmed štirih kompetenc, ki tvorijo glavno komponento, ima kompetenca 

»načrtujem aktivnosti za zagotavljanje kakovosti« najvišji delež, najmanjši delež pa 

predstavlja kompetenca »postavljam jasne in merljive cilje in jih jasno predstavljam 

zaposlenim«.  

Preglednica 5: Komponenta načrtovanje 

 

Komponenta 

1 

Delo znam analizirati in načrtovati. 0,298 

Postavljam jasne in merljive cilje in jih jasno predstavljam zaposlenim. 0,291 

Načrtujem aktivnosti za zagotavljanje kakovosti. 0,322 

Organiziram aktivnosti za izboljšanje kakovosti dela. 0,306 

 

Trditve »razporejam delo zaposlenim«, »organiziram delovne sestanke z zaposlenimi«, 

»pripravljam navodila in informacije za delo« ter »spremljam izvajanje delovnih nalog« 

tvorijo glavno komponento z imenom organizacija dela. Vrednost KMO statistike je bila 

0,803. Ker je ta vrednost relativno blizu 1, lahko trdimo, da je bila redukcija omenjenih 

spremenljivk uspešna, signifikanca Barlettovega testa je bila 0,000, kar pomeni, da lahko 

zavrnemo ničelno hipotezo o enotski matriki ter sprejmemo sklep, da obstaja dovolj velika 

povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Vse komunalitete oz. deleži pojasnjenih varianc 

spremenljivk so bili višji od 0,5, kar pomeni, da so lahko vse spremenljivke uporabljene v 

metodi PCA. Kumulativa pojasnjenih varianc je bila 68,272 %, kar pomeni, da z omenjenimi 

štirimi trditvami pojasnimo 68,272 % celotne variabilnosti. Iz tabele Component Matrix v 

prilogi 2 lahko razberemo, da je bila vrednost koeficientov korelacije analiziranih 

spremenljivk višja od 0,5, iz česar lahko sklepamo, da so spremenljivke v relativno močni 

korelaciji z glavno komponento – načrtovanje. Iz preglednice 6 lahko razberemo, da je 

organizacija dela glavna komponenta, ki je sestavljena iz štirih kompetenc, ki so v razmerju, 

ki jo pokaže spodnja preglednica 6. Največji delež dosega kompetenca »pripravljam navodila 

in informacije za delo«, sledi ji kompetenca »organiziram delovne sestanke z zaposlenimi«. 

Presenetljivo ima najmanjši delež kompetenca »spremljam izvajanje delovnih nalog«. Vse 

kompetence v obravnavani komponenti organiziranje so enakomerno zastopane, kar pomeni, 

da jim vodje pripisujejo relativno enak pomen pri obvladovanju organiziranja. 
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Preglednica 6: Komponenta organiziranje 

 

Komponenta 

1 

s7.5 Razporejam delo zaposlenim. 0,303 

s7.6 Organiziram delovne sestanke z zaposlenimi. 0,312 

s7.7 Pripravljam navodila in informacije za delo. 0,323 

s7.8 Spremljam izvajanje delovnih nalog. 0,270 

 

Trditve »obvladujem delo tudi v obdobjih močnejših delovnih obremenitev«, »znam se 

spopasti s težavnimi situacijami« in »znam predvideti možne ovire pri doseganju ciljev« 

tvorijo glavno komponento z imenom obvladovanje težav. Vrednost KMO statistike je bila 

0,740. Ker je ta vrednost relativno blizu 1, lahko trdimo, da je bila redukcija omenjenih 

spremenljivk uspešna, signifikanca Barlettovega testa je bila 0,000, kar pomeni, da lahko 

zavrnemo ničelno hipotezo o enotski matriki ter sprejmemo sklep, da obstaja dovolj velika 

povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Vse komunalitete oz. deleži pojasnjenih varianc 

spremenljivk so bili višji od 0,5, kar pomeni, da so lahko vse spremenljivke uporabljene v 

metodi PCA. Kumulativa pojasnjenih varianc je bila 66,026 %, kar pomeni, da z omenjenimi 

tremi trditvami pojasnimo 66,026 % celotne variabilnosti. Iz tabele Component Matrix v 

prilogi 2 lahko razberemo, da je bila vrednost koeficientov korelacije analiziranih 

spremenljivk višja od 0,75, iz česar lahko sklepamo, da so spremenljivke v močni korelaciji z 

glavno komponento – obvladovanje težav. Iz preglednice 7 lahko razberemo, da je 

obvladovanje težav glavna komponenta, ki je sestavljena iz treh kompetenc, ki so v razmerju, 

ki jo pokaže spodnja preglednica 7. Največji delež v komponenti obvladovanje težav 

predstavlja kompetenca »znam se spopasti s težavnimi situacijami«. Vse kompetence v 

obravnavani komponenti obvladovanje težav so enakomerno zastopane, kar pomeni, da jim 

vodje pripisujejo relativno enak pomen pri spoprijemanju in obvladovanju težav v 

organizaciji. 

Preglednica 7: Komponenta obvladovanje težav 

 

Komponenta 

1 

s7.13 Obvladujem delo tudi v obdobjih močnejših delovnih obremenitev. 0,405 

s7.14 Znam se spopasti s težavnimi situacijami. 0,443 

s7.15 Znam predvideti možne ovire pri doseganju ciljev. 0,380 

 

Trditve »znam izražati in obvladovati čustva«, »znam se postaviti v kožo drugega in pogledati 

na problem z njegove perspektive« ter »znam razbrati čustva drugih in jih obvladati (pomiriti, 

svetovati)« tvorijo glavno komponento z imenom empatija in samokontrola. Vrednost KMO 

statistike je bila 0,795. Ker je ta vrednost relativno blizu 1, lahko trdimo, da je bila redukcija 

omenjenih spremenljivk uspešna, signifikanca Barlettovega testa je bila 0,000, kar pomeni, da 
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lahko zavrnemo ničelno hipotezo o enotski matriki ter sprejmemo sklep, da obstaja dovolj 

velika povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Vse komunalitete oz. deleži pojasnjenih 

varianc spremenljivk so bili višji od 0,5, kar pomeni, da so lahko vse spremenljivke 

uporabljene v metodi PCA. Kumulativa pojasnjenih varianc je bila 73,249 %, kar pomeni, da 

z omenjenimi tremi trditvami pojasnimo 73,249 % celotne variabilnosti. Iz tabele Component 

Matrix v prilogi 2 lahko razberemo, da je bila vrednost koeficientov korelacije analiziranih 

spremenljivk višja od 0,80, iz česar lahko sklepamo, da so spremenljivke v močni korelaciji z 

glavno komponento – empatija in samokontrola. Iz preglednice 8 lahko razberemo, da je 

empatija in samokontrola glavna komponenta, ki je sestavljena iz treh kompetenc, ki so v 

razmerju, ki jo pokaže spodnja preglednica 8. Največji delež ima kompetenca »znam se 

postaviti v kožo drugega in pogledati na problem z njegove perspektive«.  

Preglednica 8: Komponenta empatija in samokontrola 

 

Komponenta 

1 

Znam izražati in obvladati čustva. 0,374 

Znam se postaviti v kožo drugega in pogledati na problem z njegove perspektive. 0,401 

Znam razbrati čustva drugih in jih obvladati (pomiriti, svetovati). 0,393 

 

Trditve »spremljam kakovost dela po sprejetih smernicah, standardih«, »sprejemam predloge 

izboljšav od zaposlenih« in »prizadevam si za verodostojne informacije o zadevi, ki jo 

obravnavam« tvorijo glavno komponento z imenom spremljanje predlogov izboljšav in 

kakovosti dela. Vrednost KMO statistike je bila 0,75. Ker je ta vrednost relativno blizu 1, 

lahko trdimo, da je bila redukcija omenjenih spremenljivk uspešna, signifikanca Barlettovega 

testa je bila 0,000, kar pomeni, da lahko zavrnemo ničelno hipotezo o enotski matriki ter 

sprejmemo sklep, da obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Vse 

komunalitete oz. deleži pojasnjenih varianc spremenljivk so bili višji od 0,5, kar pomeni, da 

so lahko vse spremenljivke uporabljene v metodi PCA. Kumulativa pojasnjenih varianc je 

bila 68,003 %, kar pomeni, da z omenjenimi tremi trditvami pojasnimo 68,003 % celotne 

variabilnosti. Iz tabele Component Matrix v prilogi 2 lahko razberemo, da je bila vrednost 

koeficientov korelacije analiziranih spremenljivk višja od 0,55, iz česar lahko sklepamo, da so 

spremenljivke v relativno močni korelaciji z glavno komponento spremljanje predlogov 

izboljšav in kakovosti dela. Iz preglednice 9 lahko razberemo, da je glavna komponenta 

spremljanje predlogov izboljšav in kakovosti dela sestavljena iz treh kompetenc, ki so v 

razmerju, ki jo pokaže spodnja preglednica 9. Medicinske sestre dajejo največji pomen 

kompetenci »sprejemam predloge izboljšav od zaposlenih« in kompetenci »prizadevam si za 

verodostojne informacije o zadevi, ki jo obravnavam«. Nekoliko manj se jim zdi pomembna 

kompetenca »spremljam kakovost dela po sprejetih smernicah, standardih«.  
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Preglednica 9: Komponenta spremljanje predlogov izboljšav in kakovosti dela 

 

Komponenta 

1 

s7.9 Spremljam kakovost dela po sprejetih smernicah, standardih … 0,365 

s7.10 Sprejemam predloge izboljšav od zaposlenih. 0,434 

s7.11 Prizadevam si za verodostojne informacije o zadevi, ki jo obravnavam. 0,410 

 

Trditve »zaznavam priložnosti, ki jih drugi še ne opažajo«, »znam razbrati signale iz okolja, 

ki naznanjajo bodoče spremembe«, »opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne zaznavajo«, 

»konstruktivno izzivam spremembe utečenih načinov dela« ter »sam in skupaj s sodelavci 

iščem boljše rešitve« tvorijo glavno komponento z imenom iznajdljivost pri spremembah in 

priložnostih. Vrednost KMO statistike je bila 0,724. Ker je ta vrednost relativno blizu 1, lahko 

trdimo, da je bila redukcija omenjenih spremenljivk uspešna, signifikanca Barlettovega testa 

je bila 0,000, kar pomeni, da lahko zavrnemo ničelno hipotezo o enotski matriki ter 

sprejmemo sklep, da obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Vse 

komunalitete oz. deleži pojasnjenih varianc spremenljivk so bili višji od 0,5, kar pomeni, da 

so lahko vse spremenljivke uporabljene v metodi PCA. Kumulativa pojasnjenih varianc je 

bila 69,398 %, kar pomeni, da z omenjenimi petimi trditvami pojasnimo 69,398 % celotne 

variabilnosti. Iz tabele Component Matrix v prilogi 2 lahko razberemo, da je bila vrednost 

koeficientov korelacije analiziranih spremenljivk višja od 0,7, iz česar lahko sklepamo, da so 

spremenljivke v močni korelaciji z glavno komponento iznajdljivost pri spremembah in 

priložnostih. Iz preglednice 10 lahko razberemo, da je glavna komponenta iznajdljivost pri 

spremembah in priložnostih sestavljena iz petih kompetenc, ki so v razmerju, ki jo pokaže 

spodnja preglednica 10. V tej komponenti so deleži sicer enakomerno porazdeljeni, vendar je 

razvidno, da medicinske sestre – vodje kompetencam, ki jo sestavljajo, dajejo nekoliko nižjo 

pomembnost. 

Preglednica 10: Komponenta iznajdljivost pri spremembah in priložnostih 

 

Komponenta 

1 

s7.16 Zaznavam priložnosti, ki jih drugi še ne opažajo. 0,241 

s7.17 Znam razbrati signale iz okolja, ki naznanjajo bodoče spremembe. 0,254 

s7.18 Opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne zaznavajo. 0,252 

s7.19 Konstruktivno izzivam spremembe utečenih načinov dela. 0,246 

s7.20 Sam in skupaj s sodelavci iščem boljše rešitve. 0,205 

 

Trditve »spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno okolje«, »sodelavce vključujem v 

načrtovanje in odločanje« ter »zagotavljam prenos dobrih praks v svoje delovno okolje« 

tvorijo glavno komponento z imenom spodbujanje dobrih praks in pridobljenega znanja. 

Vrednost KMO statistike je bila 0,711, ker je ta vrednost relativno blizu 1 lahko trdimo, da je 
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bila redukcija omenjenih spremenljivk uspešna, signifikanca Barlettovega testa je bila 0,000, 

kar pomeni, da lahko zavrnemo ničelno hipotezo o enotski matriki ter sprejmemo sklep, da 

obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Vse komunalitete oz. deleži 

pojasnjenih varianc spremenljivk so bili višji od 0,5, kar pomeni, da so lahko vse 

spremenljivke uporabljene v metodi PCA. Kumulativa pojasnjenih varianc je bila 64,138 %, 

kar pomeni, da z omenjenimi tremi trditvami pojasnimo 64,138 % celotne variabilnosti. Iz 

tabele Component Matrix v prilogi 2 lahko razberemo, da je bila vrednost koeficientov 

korelacije analiziranih spremenljivk višja od 0,60, iz česar lahko sklepamo, da so 

spremenljivke v relativno močni korelaciji z glavno komponento-spodbujanje dobrih praks in 

pridobljenega znanja. Iz preglednice 11 lahko razberemo, da spodbujanje dobrih praks in 

pridobljenega znanja glavna komponenta, ki je sestavljena iz treh kompetenc, ki so v 

razmerju, ki jo pokaže spodnja preglednica 11. Vse kompetence, ki sestavljajo komponento 

spodbujanje prenosa dobrih praks in pridobljenega znanja so enakomerno zastopane in jim 

medicinske sester dajejo visoko pomembnost. 

Preglednica 11: Komponenta spodbujanje prenosa dobrih praks in pridobljenega 

znanja 

 

Komponenta 

1 

s7.21 Spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno okolje. 0,408 

s7.22 Sodelavce vključujem v načrtovanje in odločanje. 0,425 

s7.23 Zagotavljam prenos pridobljenega znanja od posameznika na druge zaposlene. 0,415 

 

Trditve »probleme rešujemo skupaj s sodelavci«, »izražam pozitivna pričakovanja in 

spoštovanje do znanja in dela sodelavcev«, »rezultate dobrega dela pravično nagradim v 

skladu s svojimi možnostmi« in »natančno proučim informacije, preden podam odločitev« 

tvorijo glavno komponento z imenom spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela. Vrednost 

KMO statistike je bila 0,703. Ker je ta vrednost relativno blizu 1, lahko trdimo, da je bila 

redukcija omenjenih spremenljivk uspešna, signifikanca Barlettovega testa je bila 0,000, kar 

pomeni, da lahko zavrnemo ničelno hipotezo o enotski matriki ter sprejmemo sklep, da 

obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Vse komunalitete oz. deleži 

pojasnjenih varianc spremenljivk so bili višji od 0,5, kar pomeni, da so lahko vse 

spremenljivke uporabljene v metodi PCA. Kumulativa pojasnjenih varianc je bila 62,266 %, 

kar pomeni, da z omenjenimi štirimi trditvami pojasnimo 62,266 % celotne variabilnosti. Iz 

tabele Component Matrix v prilogi 2 lahko razberemo, da je bila vrednost koeficientov 

korelacije analiziranih spremenljivk višja od 0,78, iz česar lahko sklepamo, da so 

spremenljivke v močni korelaciji z glavno komponento spoštovanje in nagrajevanje dobrega 

dela. Iz preglednice 12 lahko razberemo, da je spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela 

glavna komponenta, sestavljena iz štirih kompetenc, ki so v razmerju, ki jo pokaže spodnja 
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preglednica 12. Deleži kompetenc so enakomerno porazdeljeni in odražajo nezmožnost 

fleksibilnosti nagrajevanja dobrega dela.  

Preglednica 12: Komponenta spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela 

 

Komponenta 

1 

s7.27 Probleme rešujemo skupaj s sodelavci. 0,317 

s7.28 Izražam pozitivna pričakovanja in spoštovanje do znanja in dela sodelavcev. 0,315 

s7.30 Rezultate dobrega dela pravično nagradim v skladu s svojimi možnostmi. 0,316 

s7.33 Natančno proučim informacije, preden podam odločitev. 0,319 

 

Trditvi »vse sodelavce obravnavam enako in ne delam razlik med zaposlenimi« tvorita glavno 

komponento z imenom vsi zaposleni so enaki. Vrednost KMO statistike je bila 0,863. Ker je 

ta vrednost relativno blizu 1, lahko trdimo, da je bila redukcija omenjenih spremenljivk 

uspešna, signifikanca Barlettovega testa je bila 0,000, kar pomeni, da lahko zavrnemo ničelno 

hipotezo o enotski matriki ter sprejmemo sklep, da obstaja dovolj velika povezanost med 

vhodnimi spremenljivkami. Obe komunaliteti oz. deleži pojasnjenih varianc spremenljivk sta 

bili višji od 0,5, kar pomeni, da sta lahko obe spremenljivki uporabljeni v metodi PCA. 

Kumulativa pojasnjenih varianc je bila 86,736 %, kar pomeni, da z omenjenima trditvama 

pojasnimo 86,736 % celotne variabilnosti. Iz tabele Component Matrix v prilogi 2 lahko 

razberemo, da je bila vrednost koeficientov korelacije analiziranih spremenljivk višja od 0,90, 

iz česar lahko sklepamo, da so spremenljivke v močni korelaciji z glavno komponento vsi 

zaposleni so enaki. Iz preglednice 13 lahko razberemo, da je vsi zaposleni so enaki glavna 

komponenta, ki je sestavljena iz dveh kompetenc, ki sta v razmerju, ki jo pokaže spodnja 

preglednica 13. Kompetenci vodje, da obravnava vse zaposlene enakovredno, namenjajo 

medicinske sestre veliko pomembnost. 

Preglednica 13: Komponenta vsi zaposleni so enaki  

 

Komponenta 

1 

s7.26 Vse sodelavce obravnavam enako. 0,537 

s7.29 Ne delam razlik med zaposlenimi. 0,537 

 

Trditve »analiziram storjene napake, da se ne bi ponavljale«, »znam zagovarjati svoja 

stališča« ter »hitro odkrijem bistvo problemov in znam izpeljati zapletene postopke« tvorijo 

glavno komponento z imenom hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva problemov. 

Vrednost KMO statistike je bila 0,775. Ker je ta vrednost relativno blizu 1, lahko trdimo, da je 

bila redukcija omenjenih spremenljivk uspešna, signifikanca Barlettovega testa je bila 0,000, 

kar pomeni, da lahko zavrnemo ničelno hipotezo o enotski matriki ter sprejmemo sklep, da 

obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Vse komunalitete oz. deleži 
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pojasnjenih varianc spremenljivk so bili višji od 0,5, kar pomeni, da so lahko vse 

spremenljivke uporabljene v metodi PCA. Kumulativa pojasnjenih varianc je bila 65,509 %, 

kar pomeni, da z omenjenimi tremi trditvami pojasnimo 65,509 % celotne variabilnosti. Iz 

tabele Component Matrix v prilogi 2 lahko razberemo, da je bila vrednost koeficientov 

korelacije analiziranih spremenljivk višja od 0,70, iz česar lahko sklepamo, da so 

spremenljivke v relativno močni korelaciji z glavno komponento hitrost, zanesljivost v analizi 

napak in bistva problemov. Iz preglednice 14 lahko razberemo, da je hitrost, zanesljivost v 

analizi napak in bistva problemov glavna komponenta, ki je sestavljena iz treh kompetenc, ki 

so v razmerju, ki jo pokaže spodnja preglednica 14. Vse kompetence, ki sestavljajo 

komponento, so enakomerno zastopane, medicinske sestre jim dajejo velik delež 

pomembnosti.  

Preglednica 14: Komponenta hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva problemov 

 

Komponenta 

1 

Analiziram storjene napake, da se ne bi ponavljale. 0,424 

Znam zagovarjati svoja stališča. 0,458 

Hitro odkrijem bistvo problemov in znam izpeljati zapletene postopke. 0,459 

 

3.3.2 Procesni vidik 

Sklop vprašanj procesni vidik, sestavljen iz 4 trditev, smo reducirali na 1 glavno komponento 

s strukturo, ki je razvidna iz tabele 11. Vrednost KMO statistike je bila 0,732 (glej prilogo 3). 

Ker je ta vrednost relativno blizu 1, lahko trdimo, da je bila redukcija omenjenih spremenljivk 

uspešna, signifikanca Barlettovega testa je bila 0,000, kar pomeni, da lahko zavrnemo ničelno 

hipotezo o enotski matriki ter sprejmemo sklep, da obstaja dovolj velika povezanost med 

vhodnimi spremenljivkami. Vse komunalitete oz. deleži pojasnjenih varianc spremenljivk so 

bili višji od 0,5, kar pomeni, da so lahko vse spremenljivke uporabljene v metodi PCA. 

Kumulativa pojasnjenih varianc je bila 69,148 %, kar pomeni, da s štirimi trditvami, ki so 

navedene v tabeli 11, pojasnimo 69,148 % celotne variabilnosti. Iz tabele Component Matrix 

v prilogi 3 lahko razberemo, da je bila vrednost koeficientov korelacije analiziranih 

spremenljivk višja od 0,50, iz česar lahko sklepamo, da so spremenljivke v relativno močni 

korelaciji z glavno komponento procesni vidik. Iz preglednice 15 lahko razberemo, da je 

procesni vidik glavna komponenta, ki je sestavljena iz štirih vidikov, ki so v razmerju, kot ga 

kaže spodnja preglednica 15.  
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Preglednica 15: Komponenta procesni vidik 

 

Komponenta 

1 

Povprečni zaposleni vidi poslovanje kot serijo povezanih procesov. 0,214 

Procesni izrazi, kot so vložek (input), izložek (output), proces in lastniki 
procesov, se uporabljajo v pogovorih v organizaciji. 

0,348 

Procesi v organizaciji so definirani in dokumentirani z inputi in outputi naših 
uporabnikov. 

0,370 

Poslovni procesi so zelo dobro definirani, večina v organizaciji ve, kako 

delujejo. 

0,345 

 

Ostale tabele so v prilogi 3. 

3.3.3 Procesna opravila 

Sklop vprašanj procesni vidik, sestavljen iz 3 trditev, smo reducirali na 1 glavno komponento 

s strukturo, ki je podana v preglednici 16. Vrednost KMO statistike je bila 0,682 (glej prilogo 

3). Ker je ta vrednost relativno blizu 1, lahko trdimo, da je bila redukcija omenjenih 

spremenljivk uspešna, signifikanca Barlettovega testa je bila 0,000, kar pomeni, da lahko 

zavrnemo ničelno hipotezo o enotski matriki ter sprejmemo sklep, da obstaja dovolj velika 

povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Vse komunalitete oz. deleži pojasnjenih varianc 

spremenljivk so bili višji od 0,5, kar pomeni, da so lahko vse spremenljivke uporabljene v 

metodi PCA. Kumulativa pojasnjenih varianc je bila 67,607 %, kar pomeni, da s tremi 

trditvami, ki so navedene v tabeli 12, pojasnimo 67,607 % celotne variabilnosti. Iz tabele 

Component Matrix v prilogi 3 lahko razberemo, da je bila vrednost koeficientov korelacije 

analiziranih spremenljivk višja od 0,79, iz česar lahko sklepamo, da so spremenljivke v močni 

korelaciji z glavno komponento procesna opravila. Iz preglednice 16 lahko razberemo, da je 

spremenljivka procesna opravila glavna komponenta, ki je sestavljena iz štirih vidikov, ki so v 

razmerju, kot ga kaže spodnja preglednica 16.  

Preglednica 16: Komponenta procesna opravila 

 

Komponenta 

1 

Opravila so ponavadi večdimenzionalna in niso zgolj preproste naloge. 0,393 

Opravila vključujejo pogosto reševanje problemov. 0,422 

Zaposleni se z opravili vseskozi učijo novih stvari. 0,400 

 

Ostale tabele so v prilogi 3. 
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3.3.4 Procesni management in sistemi merjenja 

Sklop vprašanj procesni management in sistemi merjenja, sestavljen iz petih trditev, smo 

reducirali na eno glavno komponento s strukturo, ki je razvidna iz preglednice 17. Vrednost 

KMO statistike je bila 0,855 (glej prilogo 4). Ker je ta vrednost relativno blizu 1, lahko 

trdimo, da je bila redukcija omenjenih spremenljivk uspešna, signifikanca Barlettovega testa 

je bila 0,000, kar pomeni, da lahko zavrnemo ničelno hipotezo o enotski matriki ter 

sprejmemo sklep, da obstaja dovolj velika povezanost med vhodnimi spremenljivkami. Vse 

komunalitete oz. deleži pojasnjenih varianc spremenljivk so bili višji od 0,72, kar pomeni, da 

so lahko vse spremenljivke uporabljene v metodi PCA. Kumulativa pojasnjenih varianc je 

bila 77,712 %, kar pomeni, da s tremi trditvami, ki so navedene v preglednici 17, pojasnimo 

77,712 % celotne variabilnosti. Iz tabele Component Matrix v prilogi 4 lahko razberemo, da 

je bila vrednost koeficientov korelacije analiziranih spremenljivk višja od 0,85, iz česar lahko 

sklepamo, da so spremenljivke v močni korelaciji z glavno komponento procesni management 

in sistemi merjenja. 

Preglednica 17:  Komponenta procesni management in sistemi merjenja 

 

Komponenta 

1 

V naši organizaciji merimo procesno izvajanje. 0,223 

Merila procesa so natančno določena. 0,236 

Razpoložljivi viri so razdeljeni glede na procese. 0,219 

Postavljeni so točno določeni cilji posameznih procesov. 0,230 

Rezultate posameznega procesa merimo. 0,225 

 

Ostale tabele so v prilogi 4. 

3.4 Rezultati deskriptivne statistike in primerjalna analiza 

V nadaljevanju študije so podani rezultati deskriptivne analize spremenljivk, narejena je tudi 

primerjalna analiza s študijo, v kateri je bil uporabljen identičen vprašalnik na populaciji 

zdravnikov.  

3.4.1 Analiza kompetenc medicinskih sester – vodij 

Medicinske sestre – vodje so visoko ocenile kompetence, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Z 

najvišjo oceno (4,3) so ocenile naslednje kompetence: prizadevam si za verodostojne 

informacije o zadevi, ki jo obravnavam, izražam pozitivna pričakovanja in spoštovanje do 

znanja in dela sodelavcev, sprejemam predloge izboljšav od zaposlenih, spodbujam prenos 

dobrih praks v svoje delovno okolje in vse sodelavce obravnavam enako.  
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Koeficient variacije je pri vseh kompetencah zelo nizek in variira med 0,12 in 0,26, kar 

predstavlja veliko homogenost odgovorov in s tem veliko strinjanje med medicinskimi 

sestrami – vodjami.  

 

Slika 6: Analiza kompetenc medicinskih sester – vodij 
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Opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne…

Hitro odkrijem bistvo problemov in znam izpeljati…

Postavljam jasne in merljive cilje in jih jasno…

Organiziram delovne sestanke z zaposlenimi.

Znam izražati in obvladati čustva.
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Znam predvideti možne ovire pri doseganju ciljev.
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Razporejam delo zaposlenim.
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Načrtujem aktivnosti za zagotavljanje kakovosti.

Spremljam izvajanje delovnih nalog.

Zagotavljam prenos pridobljenega znanja od…

Znam se spopasti s težavnimi situacijami.

Znam se postaviti v kožo drugega in pogledati na…

Sodelavce vključujem v načrtovanje in odločanje.

Delo znam analizirati in načrtovati.

Probleme rešujemo skupaj s sodelavci.

Znam zagovarjati svoja stališča.

Ne delam razlik med zaposlenimi.

Sam in skupaj s sodelavci iščem boljše rešitve.

Vse sodelavce obravnavam enako.

Spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno…

Sprejemam predloge izboljšav od zaposlenih.

Izražam pozitivna pričakovanja in spoštovanje do…

Prizadevam si za verodostojne informacije o…
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3.4.2 Analiza strukture organiziranosti 

V prvem delu vprašalnika smo medicinske sestre – vodje spraševali, kako ocenjujejo 

hierarhičnost v organizaciji. Hierarhičnost potrjujejo visoke ocene, in sicer 4,2, 4,0, 4,0. V 

obratno postavljenem vprašanju je ocena 2,8 z razmeroma nizkim KV (31,1 %). Nizek 

koeficient variacije potrjuje, da so podatki malo razpršeni okrog povprečja, kar pomeni, da je 

povprečje zelo kvaliteten podatek (večina anketirancev je podala odgovor zelo blizu 

povprečja). 

 

Slika 7: Ocena hierarhičnosti v organizaciji 

Analiza razvitosti procesne organiziranosti 

Z McCormack-Johnsonovim vprašalnikom smo želeli izvedeti, kako medicinske sestre, ki 

opravljajo delo vodij, ocenjujejo potek procesov iz funkcijskega v procesno organiziranost 

organizacije.  

 

Slika 8: Diagram procesne usmerjenosti 

Vir: Škrinjar idr. 2005. 

Anketiranci so odgovarjali na posamezne trditve z oceno od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 sploh 

ne drži in 5 popolnoma drži. 

McCormack-Johnsonov (McCormack in Johnson 2001) model zrelosti procesne usmerjenosti 

definira štiri stopnje: ad-hoc, definirano, povezano in integrirano. Na vsaki stopnji postaja 
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Vodje manjših enot, oddelkov imajo popolno…

Odločitve na nižjih nivojih organiziranosti mora…

Večina odločitev v organizaciji se opravi na višjih…

Struktura v organizaciji je hierarhična.
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horizontalni vidik vse bolj prisoten, funkcijska usmerjenost pa vse manj dominantna (Škrinjar 

idr. 2005; Bola Natek 2014). 

Rezultati merjenja procesne zrelosti so prikazani v preglednici 18. 

Preglednica 18: Izidi merjenja procesne zrelosti v slovenskih zdravstvenih 

organizacijah 

Organizacijske dimenzije Vrednost 

Procesni vidik 3,25 

Procesna opravila 4,03 

Mehanizmi upravljanja  3,42 

Medoddelčna dinamika 3,24 

Medoddelčni konflikti 2,90 

Medoddelčna povezanost 3,41 

Poslovanje organizacije 3,13 

Splošna ocena 3,34 

Vir: povzeto po McCormack in Johnson 2001. 

Povprečna ocena procesne zrelosti je 3,34. Najvišje je bila ocenjena komponenta procesna 

opravila, ki znaša 4,03, v kateri je bila najvišje ocenjena trditev »povprečni zaposleni vidi 

poslovanje kot serijo povezanih procesov« (3,6). Medicinske sestre komponento »procesi v 

organizaciji so definirani in dokumentirani z inputi in outputi uporabnikov« ocenjujejo z 

oceno 3,3, komponento »poslovni procesi so zelo dobro definirani in večina v organizaciji ve, 

kako delujejo« z oceno 3,2. Iz rezultatov sklepamo, da medicinske sestre – vodje zelo dobro 

prepoznavajo procesno dimenzijo poslovanja organizacij kot serijo povezanih procesov, 

vendar je iz razmeroma nizkih ocen moč sklepati, da v zdravstvenih organizacijah v Sloveniji 

ni natančno opredeljenih procesov in da se procesni izrazi, kot sta input ali output, ne 

uporabljajo pogosto oziroma niso definirani.  

 

Slika 9: Ocena procesnega vidika v organizaciji 
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inputi in outputi naših uporabnikov.

Povprečni zaposleni vidi poslovanje kot serijo
povezanih procesov.
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Slika 10: Ocena procesnih opravil v organizaciji 

V sklopu dimenzije procesnega managementa in sistemov merjenja so vse trditve prepoznane 

kot pomembne. Najvišjo oceno so medicinske sestre opredelile pri določanju točno določenih 

ciljev posameznih procesov (3,5).  

 

Slika 11: Ocena procesnega managementa in sistemov merjenja v organizaciji 
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Rezultate posameznega procesa merimo.

V naši organizaciji merimo procesno izvajanje.

Razpoložljivi viri so razdeljeni glede na procese.

Merila procesa so natančno določena.

Postavljeni so točno določeni cilji posameznih
procesov.
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Slika 12: Ocena medoddelčne dinamike v organizaciji 

V dimenziji medoddelčne dinamike, ki vsebuje medoddelčni konflikt in medoddelčno 

povezanost, so medicinske sestre – vodje z najvišjo oceno (3,7) ocenile trditvi, da so 

zaposleni dostopni kolegom iz drugih oddelkov in da zaposleni nimajo težav poklicati 

kolega/kolegico v drug oddelek, kadar je to potrebno. 
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Zaposleni so dostopni kolegom iz drugih oddelkov.
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Slika 13: Ocena poslovanja organizacije 

V dimenziji poslovanje organizacije medicinske sestre vodje najvišje (3,3) ocenjujejo 

pomanjkanje skupinskega duha v organizaciji. Najnižje ocenjujejo neodvisnost od ostalih 

(2,9).  

Pri analizi rezultatov moramo poudariti, da nismo upoštevali samo povprečnih vrednosti, 

ampak tudi koeficient variacije (KV), ki nam prikaže odstopanja med odgovori pri 

posameznih trditvah. Nižji koeficient variacije pomeni majhno razhajanje med mnenji 

udeleženih v anketiranju, podatki so zelo malo razpršeni, s tem pa je kvaliteta povprečja 

visoka. Koeficient variacije je najnižji pri dimenziji procesna opravila, kjer je KV pod 0,20, 

odgovori pa so ocenjeni s povprečno oceno 4. Koeficient variacije je praktično pri vseh 

dimenzijah (struktura organiziranosti, procesni vidik, procesna opravila, procesni 

management in sistemi merjenja) nizek (0,17–0,37) in s tem daje ugotovitvam, pridobljenim 

iz analize odgovorov, visoko kvaliteto.  

Zdravniki – vodje so ocenili procesno zrelost z oceno 3,29, medicinske sestre – vodje pa 

procesno zrelost v slovenskih zdravstvenih organizacijah ocenjujejo z nekoliko višjo oceno, in 

sicer s 3,34. Ugotavljamo, da medicinske sestre – vodje razmeroma enako ocenjujejo 

procesno zrelost v slovenskih zdravstvenih organizacijah in da je procesna zrelost v 

slovenskih zdravstvenih organizacijah nižja od ocenjene povprečne procesne zrelosti v 

slovenskih organizacijah.  
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Preglednica 19: Primerjava ocene procesne zrelosti  

Organizacijske dimenzije 
Vrednost 

Medicinske sestre – vodje Zdravniki – vodje 

Procesni vidik 3,25 2,90 

Procesna opravila 4,03 4,05 

Mehanizmi upravljanja 3,42 3,20 

Medoddelčna dinamika 3,24 3,29 

Medoddelčni konflikti 2,90 3,02 

Medoddelčna povezanost 3,41 3,56 

Poslovanje organizacije 3,13 3,04 

Splošna ocena 3,34 3,29 

 

Glede na model procesne usmerjenosti (McCormack in Johnson 2001) pomeni ocena med 3 

in 4, da so organizacije na povezani stopnji. Torej je v slovenskih zdravstvenih organizacijah 

moč zaslediti posamezne elemente procesne usmerjenosti. Kot je razvidno iz preglednice 16, 

so procesna opravila medicinske sestre – vodje ocenile visoko (4,1, 4,0, 4,0), medtem ko so 

pri procesnem vidiku ocene nekoliko nižje (preglednica 15).  

Povsem primerljiva je tudi ocena hierarhičnosti v slovenskih zdravstvenih organizacijah med 

medicinskimi sestrami – vodji in zdravniki – vodji. Oboji se strinjajo, da je struktura v 

organizaciji hierarhična, vse odločitve se sprejemajo na višjih nivojih organiziranosti, 

odločitve naj bi potrdil vršni management, vodje manjših enot nimajo popolne avtonomije pri 

svojih odločitvah. Primerjava je razvidna iz preglednice 20.  

Preglednica 20: Ocena hierarhičnosti v organizaciji  

Ocena hierarhičnosti v organizaciji 
Povprečna ocena 

Medicinske sestre Zdravniki 

Vodje manjših enot, oddelkov imajo popolno avtonomijo pri svojih 
odločitvah. 

2,8 2,57 

Odločitve na nižjih nivojih organiziranosti mora potrditi vršni 
management. 

4,0 4,06 

Večina odločitev v organizaciji se opravi na višjih nivojih 
organiziranosti. 

4,0 4,06 

Struktura v organizaciji je hierarhična. 4,2 4,00 

 

Ne glede na dejstvo, da je organizacija dela v slovenskih zdravstvenih organizacijah v veliki 

meri hierarhična, organizacijska struktura funkcijska, se vendarle kažejo znaki procesne 

organiziranosti, kot so: procesna opravila, začetki procesnega managementa in sistemov 

merjenja, postavljeni so točno določeni cilji posameznih procesov, zaposleni spoznavajo, da 

so opravila ponavadi večdimenzionalna in niso zgolj preproste naloge. Procesno delovanje 

zavira odsotnost timskega duha v organizaciji.  
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Analiza izobraževanja medicinskih sester 

V anketi so navedeni trije sklopi vprašanj za spremenljivko izobraževanje. Medicinske sestre 

– vodje smo najprej vprašali, ali organizacija, v kateri so zaposlene, podpira in spodbuja vodje 

pri izobraževanju iz managementa na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Skoraj 

polovica anketiranih medicinskih sester – vodij meni, da jih njihova organizacija ne podpira 

in spodbuja pri izobraževanju iz managementa na dodiplomskem in podiplomskem študiju, 

41,6 % jih je bilo nasprotnega mnenja, 8,6 % vprašanih pa ni podalo odgovora na zastavljeno 

vprašanje. Iz strukture odgovorov v preglednici 21 lahko razberemo, da organizacije bolj 

podpirajo in spodbujajo medicinske sestre – vodje na področju izobraževanja managementa v 

obliki seminarjev in delavnic, saj se je z omenjeno trditvijo strinjalo 65,7 % anketiranih oseb, 

31,8 % medicinskih sester – vodij je bilo nasprotnega mnenja, 2,6 % anketiranih pa ni 

odgovorilo na zastavljeno vprašanje. 39,9 % medicinskih sester – vodij se je strinjalo s 

trditvijo, da njihova organizacija išče in vključuje strokovnjake s področja managementa, 

31,8 % anketiranih oseb se z dano trditvijo ni strinjalo in 12,9 % vprašanih ni odgovorilo na 

zastavljeno vprašanje. 36,1 % medicinskih sester – vodij meni, da imajo dovolj znanja o 

vodenju poslov in vodenju ljudi, 57,1 % medicinskih sester – vodij meni, da nimajo dovolj 

znanja o vodenju poslov in vodenju ljudi, 6,9 % anketiranih oseb ni podalo odgovora na 

zastavljeno vprašanje. 

Iz osrednjega dela tabele 21 je razvidno, da se je 28,8 % medicinskih sester – vodij (MSV) v 

zadnjih letih udeležilo izobraževanj s področja notranje in zunanje komunikacije, 37,3 % 

MSV se je udeležilo izobraževanj s področja kakovosti obravnav, 30,9 % izobraževanja iz 

procesne organiziranosti, 31,3 % anketiranih oseb se je izobraževalo na področju razvijanja in 

uvajanja novih tehnologij, petina se jih je udeležila izobraževanja s področja inovativnosti in 

36,5 % s področja kompetenc. 

Na vprašanje, ali ste kot vodja v zadnjih letih poslali svoje podrejene na izobraževanje s prej 

omenjenih področij, so anketirane osebe podale naslednje odgovore: 28,8 % MSV je svoje 

zaposlene poslalo na izobraževanje s področja optimiziranja procesov dela, največ MSV je 

zaposlene poslalo na izobraževanje s področja notranje in zunanje komunikacije, 43,8 % 

zaposlenih na izobraževanje iz kakovosti obravnav, nekaj več kot petina MSV je zaposlene 

poslala na izobraževanje iz procesne organiziranosti, skoraj tretjina na izobraževanje iz 

razvijanja in uvajanja novih tehnologij. 17,2 % MSV je zaposlene usmerilo na izobraževanje 

o inovativnosti, 27,9 % MSV je zaposlene spodbudilo, da so se udeležili izobraževanja na 

področju kompetenc.  
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Preglednica 21: Frekvenčna tabela za spremenljivko izobraževanje (v %) 

Trditve Da Ne 

Brez 

odgovora 

Izobraževanja s področja vodenja in upravljanja 

Vaša organizacija podpira in spodbuja vodje pri izobraževanju iz 
managementa (dodiplomski ali podiplomski študij). 

41,6 49,8 8,60 

 Vaša organizacija spodbuja in podpira vodje pri usposabljanju s 
področja managementa (seminarji, delavnice). 

65,7 31,8 2,60 

 Vaša organizacija išče in vključuje strokovnjake s področja 
managementa. 

39,9 47,2 12,9 

 Ali menite, da imate dovolj znanja o vodenju poslov in vodenju 

ljudi? 

36,1 57,1 6,90 

Ali ste bili kot vodja, v zadnjih letih na izobraževanju iz spodnjih področij? 

Notranja in zunanja komunikacija 56,2 42,9 0,9 

Kakovost obravnav 37,3 61,8 0,9 

Procesni organiziranosti 30,9 67,4 1,7 

Razvijanje in uvajanje novih tehnologij 31,3 67,0 1,7 

Inovativnost 19,3 78,5 2,1 

Kompetence 36,5 61,8 1,7 

Ali ste kot vodja, v zadnjih letih poslali svoje podrejene na katero koli izobraževanje iz spodnjih 
področij? 

Optimiranje procesov dela 28,8 68,7 2,6 

 Notranja in zunanja komunikacija 52,8 45,5 1,7 

Kakovost obravnav 43,8 54,5 1,7 

Procesni organiziranosti 21,0 77,3 1,7 

Razvijanje in uvajanje novih tehnologij 29,2 69,5 1,3 

Inovativnost 17,2 81,8 1,7 

Kompetence 27,9 70,8 1,3 

 

3.5 Preverjanje hipotez 

V magistrskem delu smo za potrebe empirične raziskave sestavili naslednje hipoteze: 

H1: Kompetence medicinskih sester – vodij statistično značilno vplivajo na obliko strukture 

organiziranosti. 

Za dokazovanje hipoteze smo uporabili prvi sklop vprašanj:  

- Večina odločitev v organizaciji se opravi na višjih nivojih organiziranosti. 

- Odločitve na nižjih nivojih organiziranosti mora potrditi vršni management. 

- Vodje manjših enot, oddelkov imajo popolno avtonomijo pri svojih odločitvah. 

- Struktura v organizaciji je hierarhična. 
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Preglednica 22: Rezultati korelacijske analize sklopa Večina odločitev v organizaciji se 

opravi na višjih nivojih organiziranosti 

Večina odločitev v organizaciji se opravi na višjih nivojih organiziranosti. 

Načrtovanje Pearsonov  korelacijski koeficient 0,080 

Signifikanca 0,222 

N 233 

Organizacija dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,008 

Signifikanca 0,898 

N 233 

Obvladovanje težav Pearsonov korelacijski koeficient 0,029 

Signifikanca 0,655 

N 233 

Empatija in samokontrola Pearsonov korelacijski koeficient 0,063 

Signifikanca 0,336 

N 233 

Spremljanje predlogov izboljšav in kakovosti 
dela 

Pearsonov korelacijski koeficient –0,004 

Signifikanca 0,956 

N 233 

Iznajdljivost pri spremembah in priložnostih Pearsonov korelacijski koeficient 0,015 

Signifikanca 0,824 

N 233 

Spodbujanje prenosa dobrih praks in 

pridobljenega znanja 

Pearsonov korelacijski koeficient –0,011 

Signifikanca 0,866 

N 233 

Spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,013 

Signifikanca 0,846 

N 233 

Vsi zaposleni so enaki Pearsonov korelacijski koeficient 0,018 

Signifikanca 0,781 

N 233 

Hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva 

problemov 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,009 

Signifikanca 0,892 

N 233 

 

Ker so vse značilnosti (Signifikanca) večje od 0,05, ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. 

Sklepamo, da kompetence nimajo vpliva na način odločanja, v katerem se večina odločitev v 

organizaciji opravi na višjih nivojih organiziranosti.  
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Preglednica 23: Rezultati korelacijske analize sklopa Odločitve na nižjih nivojih 

organiziranosti mora potrditi vršni management 

Odločitve na nižjih nivojih organiziranosti mora potrditi vršni management. 

Načrtovanje Pearsonov korelacijski koeficient 0,130 

Signifikanca 0,048 

N 233 

Organizacija dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,143 

Signifikanca 0,029 

N 233 

Obvladovanje težav Pearsonov korelacijski koeficient 0,122 

Signifikanca 0,064 

N 233 

Empatija in samokontrola Pearsonov korelacijski koeficient 0,098 

Signifikanca 0,136 

N 233 

Spremljanje predlogov izboljšav in kakovosti dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,121 

Signifikanca 0,065 

N 233 

Iznajdljivost pri spremembah in priložnostih Pearsonov korelacijski koeficient 0,106 

Signifikanca 0,108 

N 233 

Spodbujanje prenosa dobrih praks in pridobljenega 

znanja 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,130 

Signifikanca 0,048 

N 233 

Spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,061 

Signifikanca 0,352 

N 233 

Vsi zaposleni so enaki Pearsonov korelacijski koeficient 0,135 

Signifikanca 0,039 

N 233 

Hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva 

problemov 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,059 

Signifikanca 0,374 

N 233 

 

Pri večini trditev je značilnost nad 0,05. Pri teh trditvah vpliva ni. 

Izjema so komponente: 

- načrtovanje, 

- organizacija dela, 

- spodbujanje prenosa dobrih praks in pridobljenega znanja, 

- vsi zaposleni so enaki. 
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Pri navedenih je vpliv statistično značilen. Moč povezave oziroma Pearsonov koeficient 

korelacije je pri vseh pozitiven in zelo šibek, od 0,130 do 0,143.  

Iz rezultatov sklepamo, da zelo majhen del zaposlenih zaznava vpliv naštetih kompetenc na 

opazovano kategorijo strukture organiziranosti. Medicinske sestre opažajo, da imajo zelo 

majhen vpliv na odločitve na nižjih nivojih organiziranosti, ki jih mora potrditi vršni 

management. Izjema so naslednje komponente: načrtovanje, organizacija dela, spodbujanje 

prenosa dobrih praks in pridobljenega znanja in vsi zaposleni so enaki. Rezultati potrjujejo to, 

kar poznamo iz prakse: če na nižjem nivoju zaposleni pokažejo pravilno načrtovanje, 

organizacijo dela, ob tem spodbujajo prenos dobrih praks in pridobljenega znanja ter pokažejo 

enotnost do sodelavcev, jih bodo na višjih nivojih nekoliko upoštevali. 
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Preglednica 24: Rezultati korelacijske analize sklopa Vodje manjših enot, oddelkov 

imajo popolno avtonomijo pri svojih odločitvah 

Vodje manjših enot, oddelkov imajo popolno avtonomijo pri svojih odločitvah. 

Načrtovanje Pearsonov korelacijski koeficient 0,051 

Signifikanca 0,436 

N 233 

Organizacija dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,094 

Signifikanca 0,155 

N 233 

Obvladovanje težav Pearsonov korelacijski koeficient 0,103 

Signifikanca 0,117 

N 233 

Empatija in samokontrola Pearsonov korelacijski koeficient 0,071 

Signifikanca 0,280 

N 233 

Spremljanje predlogov izboljšav in 
kakovosti dela 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,104 

Signifikanca 0,112 

N 233 

Iznajdljivost pri spremembah in priložnostih Pearsonov korelacijski koeficient 0,114 

Signifikanca 0,082 

N 233 

Spodbujanje prenosa dobrih praks in 

pridobljenega znanja 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,007 

Signifikanca 0,914 

N 233 

Spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela Pearsonov korelacijski koeficient –0,044 

Signifikanca 0,501 

N 233 

Vsi zaposleni so enaki Pearsonov korelacijski koeficient 0,083 

Signifikanca 0,209 

N 233 

Hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva 

problemov 

Pearsonov korelacijski koeficient –0,047 

Signifikanca 0,471 

N 233 

 

Ker so vse značilnosti (Signifikanca) večje od 0,05, ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. 

Sklepamo, da kompetence nimajo vpliva na popolno avtonomijo vodij manjših enot/oddelkov 

pri njihovih odločitvah. Iz rezultatov lahko trdimo, da medicinske sestre – vodje ne glede na 

njihove kompetence ne odločajo samostojno. 
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Preglednica 25: Rezultati korelacijske analize sklopa Struktura v organizaciji je 

hierarhična 

Struktura v organizaciji je hierarhična. 

Načrtovanje Pearsonov korelacijski koeficient –0,029 

Signifikanca 0,661 

N 233 

Organizacija dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,008 

Signifikanca 0,904 

N 233 

Obvladovanje težav Pearsonov korelacijski koeficient –0,040 

Signifikanca 0,539 

N 233 

Empatija in samokontrola Pearsonov korelacijski koeficient –0,004 

Signifikanca 0,946 

N 233 

Spremljanje predlogov izboljšav in kakovosti 
dela 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,028 

Signifikanca 0,666 

N 233 

Iznajdljivost pri spremembah in priložnostih Pearsonov korelacijski koeficient 0,006 

Signifikanca 0,932 

N 233 

Spodbujanje prenosa dobrih praks in 

pridobljenega znanja 

Pearsonov korelacijski koeficient –0,065 

Signifikanca 0,324 

N 233 

Spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,009 

Signifikanca 0,891 

N 233 

Vsi zaposleni so enaki Pearsonov korelacijski koeficient –0,054 

Signifikanca 0,409 

N 233 

Hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva 

problemov 

Pearsonov korelacijski koeficient –0,005 

Signifikanca 0,935 

N 233 

 

Ker so vse značilnosti (Signifikanca) večje od 0,05, ničelne hipoteze ne moremo zavrniti. 

Sklepamo, da kompetence nimajo vpliva na hierarhičnost struktur v organizaciji, zato 

hipotezo 1 (H1) zavrnemo. 

Pri testih se je pokazalo, da med kompetencami medicinskih sester in oblikami struktur 

organiziranosti ni statistično značilne povezave. Za slovensko zdravstvo lahko trdimo, da 

obstaja zelo močna hierarhičnost, pri kateri imajo vodje na višjih nivojih popolno 

avtoritativnost, na katero ne vplivajo kompetence medicinskih sester. Vse odločitve se 

sprejmejo na višjem nivoju.  
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H2: Kompetence medicinskih sester – vodij imajo statistično značilen vpliv na uvedbo 

procesne organiziranosti 

Za dokazovanje hipoteze smo uporabili glavne komponente, dobljene z redukcijo sklopa 

»kompetence« in tri dimenzije procesne organiziranosti: 

- procesni vidik; 

- procesna opravila; 

- procesni management in sistemi merjenja. 

Tri dimenzije procesne organiziranosti smo dobili z metodo glavnih komponent. Kot 

primerno metodo smo uporabili korelacijsko analizo. Analizo smo izvedli trikrat, za vsako 

dimenzijo procesne organiziranosti posebej. 
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Preglednica 26: Rezultati korelacijske analize sklopa Procesni vidik 

Procesni vidik 

Načrtovanje Pearsonov korelacijski koeficient 0,252 

Signifikanca 0,000 

N 233 

Organizacija dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,127 

Signifikanca 0,053 

N 233 

Obvladovanje težav Pearsonov korelacijski koeficient 0,150 

Signifikanca 0,022 

N 233 

Empatija in samokontrola Pearsonov korelacijski koeficient 0,122 

Signifikanca 0,062 

N 233 

Spremljanje predlogov izboljšav in 
kakovosti dela 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,155 

Signifikanca 0,018 

N 233 

Iznajdljivost pri spremembah in 

priložnostih 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,131 

Signifikanca 0,045 

N 233 

Spodbujanje prenosa dobrih praks in 

pridobljenega znanja 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,132 

Signifikanca 0,044 

N 233 

Spoštovanje in nagrajevanje dobrega 
dela 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,118 

Signifikanca 0,071 

N 233 

Vsi zaposleni so enaki Pearsonov korelacijski koeficient 0,119 

Signifikanca 0,069 

N 233 

Hitrost, zanesljivost v analizi napak in 

bistva problemov 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,088 

Signifikanca 0,179 

N 233 

 

Iz rezultatov, ki so prikazani v tabeli, razberemo, da na procesni vidik večina komponent 

kompetenc nima vpliva. Šibek pozitiven vpliv se pojavi pri naslednjih komponentah 

kompetenc: načrtovanje, obvladovanje težav, spremljanje predlogov izboljšav in kakovosti 

dela, iznajdljivost pri spremembah in priložnostih in spodbujanje prenosa dobrih praks in 

pridobljenega znanja.  
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Preglednica 27: Rezultati korelacije sklopa Procesna opravila 

Procesna opravila 

Načrtovanje Pearsonov korelacijski koeficient 0,204 

Signifikanca 0,002 

N 233 

Organizacija dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,131 

Signifikanca 0,046 

N 233 

Obvladovanje težav Pearsonov korelacijski koeficient 0,046 

Signifikanca 0,482 

N 233 

Empatija in samokontrola Pearsonov korelacijski koeficient 0,039 

Signifikanca 0,550 

N 233 

Spremljanje predlogov izboljšav in 
kakovosti dela 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,085 

Signifikanca 0,195 

N 233 

Iznajdljivost pri spremembah in 

priložnostih 

Pearsonov korelacijski koeficient –0,007 

Signifikanca 0,916 

N 233 

Spodbujanje prenosa dobrih praks in 

pridobljenega znanja 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,076 

Signifikanca 0,251 

N 233 

Spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,174 

Signifikanca 0,008 

N 233 

Vsi zaposleni so enaki Pearsonov korelacijski koeficient 0,090 

Signifikanca 0,170 

N 233 

Hitrost, zanesljivost v analizi napak in 

bistva problemov 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,152 

Signifikanca 0,021 

N 233 

 

Iz rezultatov, ki so prikazani v tabeli, razberemo, da na procesna opravila večina komponent 

kompetenc nima vpliva. Šibek pozitiven vpliv se pojavi pri naslednjih komponentah 

kompetenc: načrtovanje, organizacija dela, spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela in 

hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva problemov. Iz pridobljenih podatkov v raziskavi 

sklepamo, da na procesna opravila kompetence praktično nimajo nobenega vpliva.  
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Preglednica 28: Rezultati korelacije sklopa Procesni management in sistemi merjenja 

Procesni management in sistemi merjenja 

Načrtovanje Pearsonov korelacijski koeficient 0,235 

Signifikanca 0,000 

N 233 

Organizacija dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,095 

Signifikanca 0,147 

N 233 

Obvladovanje težav Pearsonov korelacijski koeficient 0,148 

Signifikanca 0,024 

N 233 

Empatija in samokontrola Pearsonov korelacijski koeficient 0,064 

Signifikanca 0,334 

N 233 

Spremljanje predlogov izboljšav in kakovosti 
dela 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,112 

Signifikanca 0,088 

N 233 

Iznajdljivost pri spremembah in priložnostih Pearsonov korelacijski koeficient 0,044 

Signifikanca 0,505 

N 233 

Spodbujanje prenosa dobrih praks in 

pridobljenega znanja 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,034 

Signifikanca 0,606 

N 233 

Spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela Pearsonov korelacijski koeficient 0,064 

Signifikanca 0,332 

N 233 

Vsi zaposleni so enaki Pearsonov korelacijski koeficient 0,057 

Signifikanca 0,389 

N 233 

Hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva 

problemov 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,046 

Signifikanca 0,488 

N 233 

 

Iz rezultatov, ki so prikazani v tabeli, lahko razberemo, da na procesni management in sisteme 

merjenja večina komponent kompetenc nima vpliva. Šibek pozitiven vpliv se pojavi pri 

naslednjih komponentah kompetenc: načrtovanje in obvladovanje težav. 

Iz vsega navedenega sklepamo, da kompetence medicinskih sester vodij nimajo statistično 

značilnega vpliva na uvedbo procesne organiziranosti in H2 zavrnemo.  
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H3: Pridobivanje novih znanj s strokovnega področja ima signifikantno pozitiven vpliv na 

uvajanje sodobnih oblik organiziranosti. 

Na podlagi preglednice 29 ugotavljamo, da so pri vseh dimenzijah tisti, ki so se udeležili 

izobraževanj s področja notranje in zunanje komunikacije, nadpovprečni, tisti, ki pa se 

izobraževanj niso udeležili, pa so podpovprečni. V naslednji tabeli vidimo, katere razlike so 

statistično značilne. 

Preglednica 29: Tabela povprečij za spremenljivko Notranja in zunanja komunikacija 

 Notranja in zunanja 

komunikacija  N Aritmetična sredina 

Procesni vidik Da 133 0,080 

Ne 100 –0,116 

Procesna opravila Da 133 0,172 

Ne 100 –0,225 

Procesni management in sistemi 

merjenja 

Da 133 0,111 

Ne 100 –0,159 

 

Preglednica 30: Preverjanje razlik med aritmetičnima sredinama za sklop Notranja in 

zunanja komunikacija  

 

Levenov Test t-test enakosti aritmetičnih sredin 
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Procesni vidik Variance so enake 0,089 0,766 1,483 229 0,139 0,19684 0,1327 

Variance so 

različne 

  1,474 208,008 0,142 0,19684 0,1335 

Procesna opravila Variance so enake 0,210 0,647 3,039 229 0,003 0,39827 0,1310 

Variance so 

različne 

  3,005 203,288 0,003 0,39827 0,1325 

Procesni 

management in 

sistemi merjenja 

Variance so enake 0,033 0,857 2,048 229 0,042 0,27068 0,1321 

Variance so 

različne 

  2,040 210,268 0,043 0,27068 0,1326 

 

Vpliv izobraževanja iz vsebin notranja in zunanja komunikacija ima značilen vpliv na 

procesna opravila in procesni management s sistemi merjenja. Iz rezultatov lahko trdimo, da 

so procesna opravila in procesni management s sistemi merjenja bolje ocenjeni v 

organizacijah, ki so imeli izobraževanje s področja notranje in zunanje komunikacije.  

V tabeli so podčrtane, glede na izid Levenovega testa, pravilne vrednosti značilnosti t-testa. 
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Preglednica 31: Tabela povprečij za sklop Kakovost obravnav 

 Kakovost obravnav N Aritmetična sredina 

Procesni vidik Da 89 0,181 

Ne 144 –0,125 

Procesna opravila Da 89 0,086 

Ne 144 –0,063 

Procesni management in sistemi 

merjenja 

Da 89 0,253 

Ne 144 –0,159 

 

Preglednica 32: Preverjanje razlik med aritmetičnima sredinama za sklop Kakovost 

obravnav 

 

Levenov Test t-test enakosti aritmetičnih sredin 
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Procesni vidik Variance so enake 0,125 0,724 2,284 229 0,023 0,30683 0,1343 

Variance so različne   2,260 175,37 0,025 0,30683 0,1357 

Procesna opravila Variance so enake 0,069 0,793 1,102 229 0,272 0,14937 0,1355 

Variance so različne   1,134 197,95 0,258 0,14937 0,1316 

Procesni 

management in 

sistemi merjenja 

Variance so enake 0,730 0,394 3,085 229 0,002 0,41274 0,1337 

Variance so različne   3,158 194,86 0,002 0,41274 0,1306 

 

Izobraževanje s področja kakovosti obravnave ima vpliv na procesni vidik in procesni 

management. Iz rezultatov lahko razberemo, da je procesni vidik in procesni management s 

sistemi merjenja bolje ocenjen v organizacijah, ki so imeli izobraževanje s področja kakovosti 

obravnav. Nima pa vpliva na procesna opravila, ki so določena z višjega hierarhičnega 

modela. 

Preglednica 33: Tabela povprečij za sklop Procesna organiziranost 

 Procesna organiziranost N Aritmetična sredina 

Procesni vidik Da 76 0,382 

Ne 157 –0,183 

Procesna opravila Da 76 0,165 

Ne 157 –0,085 

Procesni management in sistemi 

merjenja 

Da 76 0,372 

Ne 157 –0,180 
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Preglednica 34: Preverjanje razlik med aritmetičnima sredinama za sklop Procesna 

organiziranost 

 

Levenov Test t-test enakosti aritmetičnih sredin 
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Procesni vidik Variance so enake 1,155 0,284 4,118 227 0,000 0,56570 0,1373 

Variance so različne   4,282 151,91 0,000 0,56570 0,1321 

Procesna opravila Variance so enake 0,030 0,862 1,765 227 0,079 0,25073 0,1420 

Variance so različne   1,797 144,17 0,074 0,25073 0,1395 

Procesni 

management in 

sistemi merjenja 

Variance so enake 5,722 0,018 3,983 227 0,000 0,55297 0,1388 

Variance so različne   4,420 179,32 0,000 0,55297 0,1250 

 

Vpliv izobraževanja vodij s področja procesne organiziranosti ima vpliv na vse kategorije. Iz 

rezultatov lahko razberemo, da so procesni vidik, procesna opravila ter procesni management 

in sistemi merjenja bolje ocenjeni v organizacijah, ki so imeli izobraževanje s področja 

procesne organiziranosti, kar pomeni, da je v takšnih organizacijah procesna organiziranost 

prepoznana. 

Preglednica 35: Tabela povprečij za sklop Razvijanje in uvajanje novih tehnologij 

 Razvijanje in uvajanje novih 

tehnologij N Aritmetična sredina 

Procesni vidik Da 77 0,434 

Ne 156 –0,226 

Procesna opravila Da 77 0,277 

Ne 156 –0,135 

Procesni management in 

sistemi merjenja 

Da 77 0,359 

Ne 156 –0,184 

 



88 

Preglednica 36:  Preverjanje razlik med aritmetičnima sredinama za sklop Razvijanje in 

uvajanje novih tehnologij 

 

Levenov Test t-test enakosti aritmetičnih sredin 
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Procesni vidik Variance so enake 0,023 0,879 4,891 227 0,000 0,66110 0,13517 

Variance so različne   4,921 143,043 0,000 0,66110 0,13433 

Procesna opravila Variance so enake 0,492 0,484 2,955 227 0,003 0,41290 0,13975 

Variance so različne   3,135 163,753 0,002 0,41295 0,13173 

Procesni 

management in 

sistemi merjenja 

Variance so enake 8,51 0,004 3,939 227 0,000 0,54411 0,13814 

Variance so različne   4,378 184,381 0,000 0,54411 0,12429 

 

Izobraževanje s področja razvijanja in uvajanja novih tehnologij ima vpliv na procesni vidik, 

procesna opravila ter na procesni management in sisteme merjenja. Iz rezultatov lahko 

razberemo, da je procesni vidik, procesna opravila ter procesni management in sistemi 

merjenja bolje ocenjen v organizacijah, ki so imeli izobraževanje s področja razvijanja in 

uvajanja novih tehnologij. Lahko trdimo, da so znanja s področja razvijanja in uvajanja novih 

tehnologij dejansko uporabna in povezljiva s procesnim vidikom dela, procesnimi opravili in 

procesnim managementom in sistemi merjenja. 

Preglednica 37: Tabela povprečij za sklop Inovativnost 

 Inovativnost N Aritmetična sredina 

Procesni vidik Da 50 0,505 

Ne 183 –0,144 

Procesna opravila Da 50 0,199 

Ne 183 –0,060 

Procesni management in sistemi merjenja Da 50 0,394 

Ne 183 –0,114 
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Preglednica 38: Preverjanje razlik med aritmetičnima sredinama za sklop Inovativnost 

 

Levenov Test t-test enakosti aritmetičnih sredin 
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Procesni vidik Variance so enake 0,004 0,952 4,028 226 0,000 0,650221 0,16143 

Variance so različne   4,038 67,52 0,000 0,650221 0,16100 

Procesna opravila Variance so enake 0,095 0,758 1,565 226 0,119 0,260073 0,16614 

Variance so različne   1,688 74,35 0,096 0,260073 0,15407 

Procesni 

management in 

sistemi merjenja 

Variance so enake 8,171 0,005 3,101 226 0,002 0,509438 0,16427 

Variance so različne   3,901 97,11 0,000 0,509438 0,13058 

 

Vpliv izobraževanja s področja inovativnosti ima vpliv na procesni vidik in na procesni 

management in sisteme merjenja. Iz rezultatov lahko razberemo, da je procesni vidik ter 

procesni management in sistemi merjenja bolje ocenjen v organizacijah, ki so imeli 

izobraževanje s področja inovativnosti. Inovativnost ne vpliva na procesna opravila, saj so ta 

določena s hierarhično višjega mesta. 

Preglednica 39: Tabela povprečij za sklop Kompetence 

 

Kompetence N 

Aritmetična 
sredina 

Procesni vidik Da 89 0,186 

Ne 144 –0,119 

Procesna opravila Da 89 0,075 

Ne 144 –0,055 

Procesni management in sistemi merjenja Da 89 0,175 

Ne 144 –0,114 
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Preglednica 40: Preverjanje razlik med aritmetičnima sredinama za sklop Kompetence 

 

Levenov Test t-test enakosti aritmetičnih sredin 
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Procesni vidik Variance so enake 0,182 0,670 2,260 227 0,025 0,30582 0,13532 

Variance so različne   2,284 182,19 0,024 0,30582 0,13390 

Procesna opravila Variance so enake 0,014 0,905 0,957 227 0,339 0,13135 0,13719 

Variance so različne   0,983 191,02 0,327 0,13135 0,13359 

Procesni 

management in 

sistemi merjenja 

Variance so enake 1,568 0,212 2,121 227 0,035 0,28985 0,13663 

Variance so različne   2,201 196,63 0,029 0,28985 0,13169 

 

Vpliv izobraževanja s področja kompetenc ima vpliv na procesni vidik in na procesni 

management in sisteme merjenja. Iz rezultatov lahko razberemo, da je procesni vidik ter 

procesni management in sistemi merjenja bolje ocenjen v organizacijah, ki so imeli 

izobraževanje s področja kompetenc. Izobraževanje s področja kompetenc nima vpliva na 

procesna opravila. To lahko pojasnimo z dejstvom, da je ugotovljeno, da je organizacija 

hierarhična in da se procesnim opravilom, kljub kompetencam, anketirani naj bi podredili. 

Preglednica 41: Tabela povprečij za sklop Optimiranje procesov dela 

 

Optimiranje procesov dela N 

Aritmetična 
sredina 

Procesni vidik Da 73 0,441 

Ne 160 –0,204 

Procesna opravila Da 73 0,139 

Ne 160 –0,074 

Procesni management in sistemi merjenja Da 73 0,335 

Ne 160 –0,158 
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Preglednica 42: Preverjanje razlik med aritmetičnima sredinama za sklop Optimiranje 

procesov dela 

 

Levenov Test t-test enakosti aritmetičnih sredin 
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Procesni vidik Variance so enake 0,065 0,799 4,650 225 0,000 0,64513 0,13873 

Variance so različne   4,635 122,98 0,000 0,64513 0,13917 

Procesna opravila Variance so enake 0,616 0,434 1,464 225 0,145 0,21353 0,14583 

Variance so različne   1,427 117,18 0,156 0,21353 0,14960 

Procesni 

management in 

sistemi merjenja 

Variance so enake 4,210 0,041 3,440 225 0,001 0,49334 0,14342 

Variance so različne   3,833 160,24 0,000 0,49334 0,12872 

 

Z analizo podatkov, pridobljenih v raziskavi, smo dokazali, da ima pridobivanje novih znanj s 

strokovnega področja signifikantno pozitiven vpliv na uvajanje sodobnih oblik organiziranosti 

s čemer smo potrdili hipotezo 3 (H3). Dokazali smo, da so v organizacijah, v katerih so bila 

izvedena izobraževanja s področja notranje in zunanje komunikacije, kakovosti obravnav, 

procesne organiziranosti, razvijanja in uvajanja novih tehnologij, inovativnosti, kompetenc in 

optimiziranja delovnih procesov, procesna opravila, procesni vidik in procesni management in 

sistemi merjenja boljše ocenjeni kot v organizacijah, kjer teh izobraževanj niso izvedli.  
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4 ZAKLJUČEK 

V nadaljnjih poglavjih povzemamo ključne ugotovitve oziroma povzetke teoretičnih in 

empiričnih ugotovitev.  

4.1 Povzetek teoretičnih in empiričnih ugotovitev 

Povzetek teoretičnih ugotovitev  

Največja ovira za spremembe v zdravstvu je vztrajanje na »ustaljeni praksi« in obstoječi 

»organizacijski kulturi«. Težave predstavljajo predvsem slabi odnosi med zaposlenimi na 

hierarhični lestvici in nesposobnost delovanja v skupno dobro, v organizacijskem smislu 

nedorečenost odgovornosti (kdo je za kaj odgovoren), ne najboljši proces dela v smislu 

neopredeljenosti postopkov, pomanjkanje vodstvenih znanj in razmerje med medicinsko in 

poslovno stroko. 

V slovenskih bolnišnicah je preveč kulture hierarhije, ki je negativno povezana z uvajanjem 

sprememb. Organizacijski kulturi v slovenskih bolnišnicah manjka usmerjenost navzven v 

smislu povezovanja, primerjanja, tekmovanja in inovativnosti ter spodbujanje dela 

posameznika in tima, razvoj zaposlenih in zaupanje do ljudi in nalog, ki jih izvajajo. 

Slovenski managerji so v svojem vedenju in mišljenju individualisti, timska usmeritev jim je 

v praksi bolj tuja, lojalnost do predpostavljenega je šibka, v odnosu do napak so zelo kritični, 

prevladuje pa tudi iskanje krivcev, kar ustvarja strah pred tveganji ter vzdržuje nezaupanje. 

V slovenskih bolnišnicah je zaznati premajhno stopnjo transformacijskega vodenja, ki 

spodbuja timsko delo, procese izboljševanja in vlogo posameznika. V zdravstvu je potrebno 

prenehati graditi na karizmatičnih vodjih, ki se najdejo v organizaciji. Za vodje so pogosto 

izbrani posamezni strokovnjaki, ki pa nimajo dodatnih znanj s področja vodenja, zato se 

srečujemo s specifično zastarelostjo vodenja.  

Zdravniki, ki opravljajo delo vodje, še vedno vidijo organizacijo kot statično tvorbo in ne kot 

spreminjajoč poslovno-organizacijski sistem, ki se prilagaja danim situacijam, ki je 

inovativen, usmerjen h glavnemu uporabniku storitev – bolniku. 

Slovenske zdravstvene organizacije so še vedno v veliki meri organizirane togo, hierarhično, 

prisotna so procesna opravila, postavljeni so smotri in cilji procesov ter komunikacija med 

udeleženci. 
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Povzetek empiričnih ugotovitev 

Raziskava je pokazala, da je v slovenskem zdravstvu prisotna hierarhična struktura 

organiziranosti. Enako so ugotavljali tudi nekateri drugi avtorji, npr. Skela-Savič v raziskavi 

leta 2007 in Robida, Skela-Savič in Trunk v raziskavi, ki je bila opravljena leta 2008; 

ugotovitve potrjuje tudi novejša raziskava iz leta 2014 (Bola Natek 2014). Zelo podobno velja 

tudi za ostala slovenska podjetja, kar je bilo potrjeno v raziskavi, ki jo je opravila Karmen 

Verle leta 2012 in Škrinjar idr. leta 2005. Slovenske zdravstvene organizacije so na nekoliko 

nižji stopnji procesne zrelosti kot ostala slovenska podjetja, medicinske sestre – vodje so ji 

podale oceno 3,34, zdravniki – vodje 3,29 (Bola Natek 2014), medtem ko je slovensko 

povprečje 3,65 (Škrinjar, Hernaus in Indihar Štemberger 2006). 

V dimenziji procesne organiziranosti smo ugotovili, da so medicinske sestre najbolje ocenile 

trditve: povprečni zaposleni vidi poslovanje kot serijo povezanih procesov, postavljeni so 

točno določeni cilji posameznih procesov, merila procesa so natančno določena, razpoložljivi 

viri so razdeljeni glede na procese, v naši organizaciji merimo procesno izvajanje in rezultate 

posameznega procesa. Ugotovili smo tudi, da je premalo timskega duha v organizacijah, 

dobrodošla in pozitivna pa je dostopnost kolegov in kolegic iz drugih oddelkov.  

Svoje kompetence medicinske sestre ocenjujejo zelo visoko. Povprečna ocena 35 kompetenc 

je 4,05. Enako povprečje je bilo ugotovljeno v raziskavi, opravljeni med zdravniki leta 2014 

(Bola Natek 2014, 98). Gomboc (2007) je ugotovila, da vodilni v zdravstvu sebe ocenjujejo 

bolje, verjetno iz razloga nesamokritičnosti. Predvidevamo, da so enako postopale tudi 

anketirane medicinske sestre.  

V zdravstvenih organizacijah se v zadnjih letih krepi zavedanje pomena izobraževanja s 

področja vodenja, kakovosti in komunikacije. Tako je 65,7 % medicinskih sester odgovorilo, 

da zdravstvena organizacija podpira in spodbuja vodje pri izobraževanju iz managementa na 

seminarjih in delavnicah. Več kot polovica (56,2 %) anketiranih medicinskih sester vodij je 

bilo na usposabljanjih s področja notranje in zunanje komunikacije, skoraj enak odstotek 

(52,2 %) medicinskih sester vodij je poslalo svoje podrejene sodelavce na izobraževanje iz 

istih vsebin. Zanimiv je razkorak pri izobraževanju iz kakovosti, ki se ga je udeležilo le 

37,3 % medicinskih sester vodij medtem, ko so na enaka izobraževanja bili napoteni 

podrejeni sodelavci v 43,8 %.  

Raziskava, ki je bila opravljena med slovenskimi managerji in managerji Evropske unije je 

pokazala pomembno pomanjkljivost slovenskih managerjev kot so: težave s timskim delom, 

prevelika kritičnost do napak in iskanje krivcev, individualizem, potreba po zunanjem vtisu in 

ugledu, pretirana potreba po samokontroli ipd. Potrebujemo krepitev področij »mehkih 

kompetenc«, ki so potrebna za uvajanje sprememb v vodenju in jih management zahteva v 21. 

Stoletju. Na tem področju imamo v Sloveniji še veliko za postoriti (Korošak in Novak 2007). 
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Medicinske sestre – vodje zelo dobro prepoznavajo procesno dimenzijo poslovanja 

organizacij kot serijo povezanih procesov, vendar je iz razmeroma nizkih ocen moč sklepati, 

da v zdravstvenih organizacijah v Sloveniji ni natančno opredeljenih procesov. 

Raziskava je pokazala, da medicinske sestre dajejo velik pomen kakovosti pri svojem delu, 

zavedajo se, da je potrebno načrtovati aktivnosti za zagotavljanje kakovosti, nekoliko manj 

pomembno se jim zdi postavljati merljive cilje, kar sicer odraža stanje v slovenskih 

zdravstvenih organizacijah, kjer ni postavljenih merljivih ciljev temveč se delo opravlja 

plansko. Primerjava rezultatov med medicinskimi sestrami vodji in zdravniki vodji dokazuje, 

da obe skupini opažata, da procesni management v slovenskih zdravstvenih organizacijah 

skoraj ni prisoten in, da je v organizacijah premalo skupinskega duha. Medicinske sestre pri 

tem nekoliko močneje zaznavajo medoddelčni konflikt.  

Procesno zrelost in hierarhičnost v zdravstvenih organizacijah v Sloveniji ocenjujejo 

medicinske sestre vodje in zdravniki vodje praktično enako. Izidi iz naše raziskave 

pomembno dopolnjujejo predhodne raziskave s področja organiziranosti zdravstvenih 

organizacij, kompetencah medicinskih sester vodij in uvajanju sprememb v zdravstvenih 

organizacijah. 

4.2 Predlogi za izboljšanje  

Izhajajoč iz rezultatov raziskave opravljene med 233 medicinskimi sestrami vodji v 

slovenskih zdravstvenih organizacijah predlagamo, da management zdravstvenih organizacij 

sistematično izobražuje in usposablja medicinske sestre s področja vodenja, kakovosti, 

komunikacije in znanj s področja sodobnih oblik organiziranosti in poslovnih procesov. 

Medicinske sestre naj bi imele na podlagi rezultatov raziskave naslednje kompetence: 

- znanje iz managementa in vodenja, 

- obvladovanje procesov, 

- komunikativnost, 

- obvladovanje težav in tveganj, 

- spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela in hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva 

problemov, 

- planiranje in organiziranje, 

- spodbujanje prenosa dobrih praks in pridobljenega znanja, 

- enakost do vseh zaposlenih.  

4.3 Prispevek k znanosti 

Znanstveni izziv je bilo pridobiti podatke s katerimi smo lahko pojasnili in primerjali 

organiziranost zdravstvenih organizacij in kompetence z vidika medicinskih sester vodij. 
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Primerjava med kompetencami, strukturo organiziranosti ter uvajanjem sodobnih oblik 

organiziranosti med medicinskimi sestrami in zdravniki je prva takšna opravljena raziskava v 

Sloveniji. Managerji zdravstvenih zavodov so tako dobili priložnost, da na podlagi 

znanstvenih dognanj, ki jih prinašamo v naši magistrski nalogi, uporabijo vrednote, znanje in 

veščine medicinskih sester pri uveljavljanju sodobnejšega in bolje organizirane zdravstvene 

dejavnosti. Predstavljene so pomembne ugotovitve ter primerjave obravnavnega področja iz 

predhodnih raziskav, predvsem iz stopnje procesne organiziranosti v Evropi in Sloveniji in s 

področja kompetenc v zdravstvenih organizacijah. 

Prispevek k managerski znanosti je ugotovitev povezave med stopnjo procesne 

organiziranosti in kompetencami medicinskih sester vodij v zdravstvenih organizacijah v 

Sloveniji. Raziskava je pokazala kakšne kompetence imajo, medicinske sestre vodje v 

slovenskih zdravstvenih organizacijah, katerim kompetencam pripisujejo večjo pomembnost 

in kako kompetence medicinskih sester vodij vplivajo na organiziranost slovenskih 

zdravstvenih organizacij.  

Ugotovitve iz raziskave nakazujejo, da so poleg visokega strokovnih vrednot, znanja in 

veščin, ki je osnova za uspešno strokovno delo, za poslovodenje zdravstvenih organizacij 

pomembne ustrezne managerske kompetence. 

Izidi iz teoretičnega in empiričnega dela magistrske naloge ter zasnovani predlogi za 

izboljšanje stanja na področju kompetenc in organiziranosti ponujajo vsem ključnim 

udeležencem v zdravstveni dejavnosti koristne in pomembne informacije za trajnostni razvoj 

in družbeno odgovorno ravnanje managerske znanosti in stroke.  

4.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Relativno majhno zavedanje pomembnosti ustrezno izobraženih in usposobljenih managerjev 

v zdravstveni dejavnosti in glede malo opravljenih raziskav na ta proučevano tematiko, 

predlagamo poglobljeno analizo pridobljenih odgovorov iz uporabljenega vprašalnika, ki 

presegajo obseg in globino magistrskega dela na primer povezanost med starostjo 

medicinskih sester vodij in prepoznavo »pomembnejših« kompetenc, delovno dobo zasedanja 

delovnega mesta vodje in potrebo po izobraževanju ter usposabljanju s področja planiranja, 

organiziranja, vodenja in kontroliranja delovnih procesov. Prav tako bi bila smiselna 

primerjava podatkov v naši raziskavi z raziskavami v tujini, predvsem v državah, ki imajo 

podobno organiziranost zdravstvenih organizacij. Države bivše Jugoslavije se iz tega razloga 

zdijo povsem primerne. V Sloveniji bi bilo zanimivo izvesti raziskavo na temo uvajanja 

sprememb v procese dela. Tako bi lahko prišli do podatkov, ali spremembe natančno 

obvladujejo, oziroma ali v organizacijah poznajo in uporabljajo simulacijo procesov.   
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Zanimivo bi bilo raziskati hierarhične odnose in njihov vpliv na organizacijsko kulturo in 

klimo v managementu zdravstvene organizacije.  

Na podlagi kanonične korelacije bi bilo smiselno raziskati kakšne kompetence si medicinske 

sestre najbolj želijo ter kako bi tako razvite kompetence vplivale na finančne ter nefinančne 

vidike poslovanja. 

Zanimivo bi bilo opraviti mednarodno raziskavo primerjave programov usposabljanja in 

izobraževanja medicinskih sester s področja managementa, predvsem v zahodni Evropi. 

Smiselna bi bila tudi analiza o deležu medicinskih sester na vodstvenih in vodilnih položajih v 

slovenskih zdravstvenih organizacijah in kakšno stopnjo strokovne izobrazbo ter delovnih 

izkušenj s področja managementa imajo. Ob tem bi bilo dobro opraviti sistematičen pregled 

statutov zdravstvenih organizacij na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju in 

opredeliti položaj najvišje vodje zdravstvene nege v zdravstveni organizaciji in vpliv na 

procesno organiziranost zdravstvenih organizacij. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Janez Kramar, zaposlen na Reševalni postaji UKC Ljubljana. Na Fakulteti za 

management Univerze na Primorskem zaključujem znanstveni magisterij, smer management. 

Anonimna anketa, ki je pred vami, je anketa o strukturi organiziranosti, o stopnji prehoda na 

procesno organiziranost in kompetencah medicinskih sester – vodij, ki lahko pomembno 

omogočajo lažji prehod na procesno organiziranost vaše organizacije. Proces v zdravstvu 

razumemo kot celoten postopek obravnave bolnika, od njegovega vstopa v sistem do 

zaključka obravnave. 

Zbrani podatki bodo uporabljeni za izdelavo magistrske naloge z naslovom Kompetence 

medicinskih sester – vodij in uvajanje sodobnih oblik organiziranosti. 

Anketa je namenjena vsem medicinskim sestram, ki opravljajo naloge vodje. 

Pri vsakem vprašanju ali trditvi obkrožite en odgovor oz. pripadajočo številko, pri nekaj 

vprašanjih pa vas prosim, da vpišete odgovor. 

Za sodelovanje v raziskavi se vam zahvaljujem! 

 

Janez Kramar 
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S pomočjo lestvice (1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti ne drži, niti drži, 4 – drži, 5 – 

popolnoma drži, 6 – ne vem, ne morem oceniti) ocenite, koliko držijo naslednje trditve. 
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Večina odločitev v organizaciji se opravi na višjih 
nivojih organiziranosti. 

1 2 3 4 5 0 

Odločitve na nižjih nivojih organiziranosti mora 
potrditi vršni management. 

1 2 3 4 5 0 

Vodje manjših enot, oddelkov imajo popolno 
avtonomijo pri svojih odločitvah. 

1 2 3 4 5 0 

Struktura v organizaciji je hierarhična. 1 2 3 4 5 0 

Vprašalnik za ocenjevanje ravni procesne usmerjenosti 

S pomočjo lestvice (1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti ne drži, niti drži, 4 – drži, 5 – 

popolnoma drži, 6 – ne vem, ne morem oceniti) ocenite, koliko držijo naslednje trditve. 
Procesni vidik 
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Povprečni zaposleni vidi poslovanje kot serijo 
povezanih procesov. 

1 2 3 4 5 0 

Procesni izrazi, kot so vložek (input), izložek 
(output), proces in lastniki procesov, se uporabljajo v 

pogovorih v organizaciji. 
1 2 3 4 5 0 

Procesi v organizaciji so definirani in dokumentirani 

z inputi in outputi naših uporabnikov. 
1 2 3 4 5 0 

Poslovni procesi so zelo dobro definirani, večina v 
organizaciji ve, kako delujejo. 

1 2 3 4 5 0 

 

Procesna opravila 
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Opravila so ponavadi večdimenzionalna in niso zgolj 
preproste naloge. 

1 2 3 4 5 0 

Opravila vključujejo pogosto reševanje problemov. 1 2 3 4 5 0 
Zaposleni se z opravili vseskozi učijo novih stvari. 1 2 3 4 5 0 
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Procesni management in sistemi merjenja 
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V naši organizaciji merimo procesno izvajanje. 1 2 3 4 5 0 
Merila procesa so natančno določena. 1 2 3 4 5 0 
Razpoložljivi viri so razdeljeni glede na procese. 1 2 3 4 5 0 
Postavljeni so točno določeni cilji posameznih 
procesov. 

1 2 3 4 5 0 

Rezultate posameznega procesa merimo. 1 2 3 4 5 0 

 

Medoddelčna dinamika 
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Večina oddelkov v organizaciji se dobro razume med 
seboj. 

1 2 3 4 5 0 

Ob srečanju zaposlenih z več oddelkov se pogosto 
pojavijo napetosti. 

1 2 3 4 5 0 

Zaposleni iz enega oddelka praviloma niso naklonjeni 

povezovanju z zaposlenimi drugih oddelkov. 
1 2 3 4 5 0 

Zaposleni iz različnih oddelkov čutijo, da so cilji vseh 
oddelkov usklajeni. 

1 2 3 4 5 0 

Ščitenje teritorija posameznega oddelka je način 
življenja v organizaciji. 

1 2 3 4 5 0 

Cilji vseh oddelkov so med seboj usklajeni. 1 2 3 4 5 0 
V organizaciji je malo ali nič medoddelčnega 
konflikta. 

1 2 3 4 5 0 

V organizaciji lahko komuniciraš s komerkoli je 
potrebno, ne glede na položaj. 

1 2 3 4 5 0 

Med zaposlenimi iz različnih oddelkov organizacije 
je zelo veliko možnosti za neformalen pogovor. 

1 2 3 4 5 0 

Zaposleni iz različnih oddelkov nimajo težav 
poklicati kolega v drug oddelek kadar je to potrebno. 

1 2 3 4 5 0 

Vodilni zavirajo zaposlene pri dogovarjanju glede 

poslovnih zadev med seboj, če si niso nadrejeni ali 
podrejeni. 

1 2 3 4 5 0 

Zaposleni so dostopni kolegom iz drugih oddelkov. 1 2 3 4 5 0 
Komuniciranje med oddelki poteka po določenih, 
primernih kanalih. 

1 2 3 4 5 0 

Vodje oddelkov se brez težav dogovarjajo za sestanke 
z vodji drugih oddelkov. 

1 2 3 4 5 0 
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Poslovanje organizacije 
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Zaposleni v organizaciji se ukvarjajo s težavami in 
potrebami drugih zaposlenih. 

1 2 3 4 5 0 

Timski duh je v organizaciji prisoten na vseh ravneh. 1 2 3 4 5 0 
Biti zaposlen v organizaciji je kot biti član družine. 1 2 3 4 5 0 
Ljudje v organizaciji so čustveno povezani. 1 2 3 4 5 0 
Organizaciji primanjkuje skupinskega duha. 1 2 3 4 5 0 
Zaposleni v organizaciji se počutijo neodvisne od 
ostalih, ki jih morajo zgolj tolerirati. 

1 2 3 4 5 0 

Vprašalnik za ugotavljanje kompetenc vodje 
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Delo znam analizirati in načrtovati. 1 2 3 4 5 0 
Postavljam jasne in merljive cilje in jih jasno 

predstavljam zaposlenim. 
1 2 3 4 5 0 

Načrtujem aktivnosti za zagotavljanje kakovosti. 1 2 3 4 5 0 
Organiziram aktivnosti za izboljšanje kakovosti dela. 1 2 3 4 5 0 
Razporejam delo zaposlenim. 1 2 3 4 5 0 
Organiziram delovne sestanke z zaposlenimi. 1 2 3 4 5 0 
Pripravljam navodila in informacije za delo. 1 2 3 4 5 0 
Spremljam izvajanje delovnih nalog. 1 2 3 4 5 0 
Spremljam kakovost dela po sprejetih smernicah, 

standardih … 
1 2 3 4 5 0 

Sprejemam predloge izboljšav od zaposlenih. 1 2 3 4 5 0 
Prizadevam si za verodostojne informacije o zadevi, ki 

jo obravnavam. 
1 2 3 4 5 0 

Hitro odkrijem bistvo problemov in znam izpeljati 

zapletene postopke. 
1 2 3 4 5 0 

Obvladujem delo tudi v obdobjih močnejših delovnih 
obremenitev. 

1 2 3 4 5 0 

Znam se spopasti s težavnimi situacijami. 1 2 3 4 5 0 
Znam predvideti možne ovire pri doseganju ciljev. 1 2 3 4 5 0 
Zaznavam priložnosti, ki jih drugi še ne opažajo. 1 2 3 4 5 0 

Znam razbrati signale iz okolja, ki naznanjajo bodoče 
spremembe. 

1 2 3 4 5 0 

Opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne zaznavajo. 1 2 3 4 5 0 
Konstruktivno izzivam spremembe utečenih načinov 
dela. 

1 2 3 4 5 0 

Sam in skupaj s sodelavci iščem boljše rešitve. 1 2 3 4 5 0 
Spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno 

okolje. 
1 2 3 4 5 0 
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Sodelavce vključujem v načrtovanje in odločanje. 1 2 3 4 5 0 
Zagotavljam prenos pridobljenega znanja od 

posameznika na druge zaposlene. 
1 2 3 4 5 0 

Kaznujem sodelavce za slabo opravljeno delo. 1 2 3 4 5 0 
Analiziram storjene napake, da se ne bi ponavljale. 1 2 3 4 5 0 
Vse sodelavce obravnavam enako. 1 2 3 4 5 0 
Probleme rešujemo skupaj s sodelavci. 1 2 3 4 5 0 
Izražam pozitivna pričakovanja in spoštovanje do 
znanja in dela sodelavcev. 

1 2 3 4 5 0 

Ne delam razlik med zaposlenimi. 1 2 3 4 5 0 
Rezultate dobrega dela pravično nagradim v skladu s 
svojimi možnostmi. 

1 2 3 4 5 0 

Znam izražati in obvladati čustva. 1 2 3 4 5 0 
Znam se postaviti v kožo drugega in pogledati na 
problem z njegove perspektive. 

1 2 3 4 5 0 

Natančno proučim informacije, preden podam 
odločitev. 

1 2 3 4 5 0 

Znam razbrati čustva drugih in jih obvladati (pomiriti, 

svetovati). 
1 2 3 4 5 0 

Znam zagovarjati svoja stališča. 1 2 3 4 5 0 

Izobraževanja s področja vodenja in upravljanja (obkrožite oz. dopolnite): 
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Vaša organizacija podpira in spodbuja vodje pri izobraževanju iz 
managementa (dodiplomski ali podiplomski študij). 

1 2 0 

Vaša organizacija spodbuja in podpira vodje pri usposabljanju s področja 
managementa (seminarji, delavnice). 

1 2 0 

Vaša organizacija išče in vključuje strokovnjake s področja managementa. 1 2 0 
Ali menite, da imate dovolj znanja o vodenju poslov in vodenju ljudi? 1 2 0 

Drugo:  

Ali ste bili kot vodja v zadnjih dveh letih na izobraževanju s spodnjih področij? (Obkrožite oz. 

dopolnite!) 

 da ne 
ne vem, ne 

morem 

odgovoriti 

Notranja in zunanja komunikacija 1 2 0 
Kakovost obravnav 1 2 0 
Procesni organiziranosti 1 2 0 
Razvijanje in uvajanje novih tehnologij 1 2 0 
Inovativnost 1 2 0 
Kompetence 1 2 0 
Optimiranje procesov dela 1 2 0 

Drugo:  
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Ali ste kot vodja v zadnjih dveh letih poslali svoje podrejene na katero koli izobraževanje s 

spodnjih področij? (Obkrožite oz. dopolnite!) 

 da ne 
ne vem, ne morem 

odgovoriti 

Notranja in zunanja komunikacija 1 2 0 
Kakovost obravnav 1 2 0 
Procesni organiziranosti 1 2 0 
Razvijanje in uvajanje novih tehnologij 1 2 0 
Inovativnost 1 2 0 
Kompetence 1 2 0 
Optimiranje procesov dela 1 2 0 

Drugo:  

 

Koliko časa opravljate delo vodje? ____________________ Vaša starost? ___________ 

Dosežena izobrazba? 

o srednja o visoko strokovna o univerzitetna 

o specializacija po univ. izob. o magisterij znanosti o doktorat znanosti 

Vaš spol? 

o moški o ženski 

Hvala za sodelovanje! 
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ANALIZA KOMPETENC 

Komponenta načrtovanje 

Tabela 1: KMO test komponente Načrtovanje 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,724 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 276,447 

Stopinje prostosti 6 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 2: Komunalitete komponente Načrtovanje 

Communalities 

 Extraction 

Delo znam analizirati in načrtovati. 0,645 

Postavljam jasne in merljive cilje in jih jasno predstavljam zaposlenim. 0,617 

Načrtujem aktivnosti za zagotavljanje kakovosti. 0,754 

Organiziram aktivnosti za izboljšanje kakovosti dela. 0,680 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 3: Skupna pojasnjena varianca komponente Načrtovanje 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,696 67,389 67,389 2,696 67,389 67,389 

2 0,654 16,353 83,742    

3 0,406 10,140 93,882    

4 0,245 6,118 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 4: Faktorske uteži komponente Načrtovanje 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

Delo znam analizirati in načrtovati. 0,803 

Postavljam jasne in merljive cilje in jih jasno predstavljam zaposlenim. 0,786 

Načrtujem aktivnosti za zagotavljanje kakovosti. 0,868 

Organiziram aktivnosti za izboljšanje kakovosti dela. 0,825 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Komponenta organizacija dela 

Tabela 5: KMO test komponente Organizacija dela 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,832 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 276,447 

Stopinje prostosti 6 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 6: Komunalitete komponente Organizacija dela 

Communalities 

 Extraction 

s7.5 Razporejam delo zaposlenim. 0,686 

s7.6 Organiziram delovne sestanke z zaposlenimi. 0,726 

s7.7 Pripravljam navodila in informacije za delo. 0,776 

s7.8 Spremljam izvajanje delovnih nalog. 0,543 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 7: Skupna pojasnjena varianca komponente Organizacija dela 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,731 68,272 68,272 2,731 68,272 68,272 

2 0,603 15,078 83,350    

3 0,425 10,636 93,985    

4 0,241 6,015 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 8: Faktorske uteži  komponente Organizacija dela 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

s7.5 Razporejam delo zaposlenim. 0,828 

s7.6 Organiziram delovne sestanke z zaposlenimi. 0,852 

s7.7 Pripravljam navodila in informacije za delo. 0,881 

s7.8 Spremljam izvajanje delovnih nalog. 0,737 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 



Priloga 2 

 

Komponenta obvladovanje težav 

Tabela 9: KMO test komponente Obvladovanje težav 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,740 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 276,447 

Stopinje prostosti 6 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 10: Komunaliteta komponente Obvladovanje težav 

Communalities 

 Extraction 

s7.13 Obvladujem delo tudi v obdobjih močnejših delovnih obremenitev. 0,644 

s7.14 Znam se spopasti s težavnimi situacijami. 0,769 

s7.15 Znam predvideti možne ovire pri doseganju ciljev. 0,568 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 11: Skupna pojasnjena varianca komponente Obvladovanje težav 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,981 66,026 66,026 1,981 66,026 66,026 

2 0,647 21,555 87,581    

3 0,373 12,419 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 12: Faktorske uteži komponente Obvladovanje težav 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

s7.13 Obvladujem delo tudi v obdobjih močnejših delovnih obremenitev. 0,802 

s7.14 Znam se spopasti s težavnimi situacijami. 0,877 

s7.15 Znam predvideti možne ovire pri doseganju ciljev. 0,754 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Komponenta empatija in samokontrola 

Tabela 13: KMO test komponente Empatija in samokontrola 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,795 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 276,447 

Stopinje prostosti 6 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 14: Komunaliteta komponente Empatija in samokontrola 

Communalities 

 Extraction 

s7.31 Znam izražati in obvladati čustva. 0,676 

s7.32 Znam se postaviti v kožo drugega in pogledati na problem z njegove perspektive. 0,775 

s7.34 Znam razbrati čustva drugih in jih obvladati (pomiriti, svetovati). 0,746 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 15: Skupna pojasnjena varianca komponente Empatija in samokontrola 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,197 73,249 73,249 2,197 73,249 73,249 

2 0,471 15,714 88,963    

3 0,331 11,037 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 16: Faktorske uteži komponente Empatija in samokontrola 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

s7.31 Znam izražati in obvladati čustva. 0,822 

s7.32 Znam se postaviti v kožo drugega in pogledati na problem z njegove perspektive. 0,880 

s7.34 Znam razbrati čustva drugih in jih obvladati (pomiriti, svetovati). 0,864 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Komponenta spremljanje predlogov izboljšav in kakovosti del 

Tabela 17: KMO test komponente Spremljanje predlogov izboljšav in kakovosti del 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,750 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 276,447 

Stopinje prostosti 6 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 18: Komunaliteta komponente Spremljanje predlogov izboljšav in kakovosti del 

Communalities 

 Extraction 

s7.9 Spremljam kakovost dela po sprejetih smernicah, standardih … 0,555 

s7.10 Sprejemam predloge izboljšav od zaposlenih. 0,785 

s7.11 Prizadevam si za verodostojne informacije o zadevi, ki jo obravnavam. 0,700 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 19: Skupna pojasnjena varianca komponente Spremljanje predlogov izboljšav in 

kakovosti del 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,040 68,003 68,003 2,040 68,003 68,003 

2 0,629 20,979 88,982    

3 0,331 11,018 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 20: Faktorske uteži komponente Spremljanje predlogov izboljšav in kakovosti 

del 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

s7.9 Spremljam kakovost dela po sprejetih smernicah, standardih … 0,745 

s7.10 Sprejemam predloge izboljšav od zaposlenih. 0,886 

s7.11 Prizadevam si za verodostojne informacije o zadevi, ki jo obravnavam. 0,837 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Komponenta iznajdljivost pri spremembah in priložnostih 

Tabela 21: KMO test komponente Iznajdljivost pri spremembah in priložnostih 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,724 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 276,447 

Stopinje prostosti 6 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 22: Komunalitete komponente Iznajdljivost pri spremembah in priložnostih 

Communalities 

 Extraction 

s7.16 Zaznavam priložnosti, ki jih drugi še ne opažajo. 0,698 

s7.17 Znam razbrati signale iz okolja, ki naznanjajo bodoče spremembe. 0,774 

s7.18 Opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne zaznavajo. 0,765 

s7.19 Konstruktivno izzivam spremembe utečenih načinov dela. 0,727 

s7.20 Sam in skupaj s sodelavci iščem boljše rešitve. 0,506 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 23: Skupna pojasnjena varianca komponente Iznajdljivost pri spremembah in 

priložnostih 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,470 69,398 69,398 3,470 69,398 69,398 

2 0,609 12,176 81,574    

3 0,346 6,927 88,500    

4 0,312 6,233 94,733    

5 0,263 5,267 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 24: Faktorske uteži komponente Iznajdljivost pri spremembah in priložnostih 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

s7.16 Zaznavam priložnosti, ki jih drugi še ne opažajo. 0,836 

s7.17 Znam razbrati signale iz okolja, ki naznanjajo bodoče spremembe. 0,880 

s7.18 Opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne zaznavajo. 0,875 

s7.19 Konstruktivno izzivam spremembe utečenih načinov dela. 0,853 

s7.20 Sam in skupaj s sodelavci iščem boljše rešitve. 0,711 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Komponenta spodbujanje prenosa dobrih praks in pridobljenega znanja 

Tabela 25: KMO test komponente Spodbujanje prenosa dobrih praks in pridobljenega 

znanja 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,711 

Bartlett's Test of 

Sphericity 
Approx. Chi-Square 276,447 

Stopinje prostosti 6 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 26: Komunalitete komponente Spodbujanje prenosa dobrih praks in 

pridobljenega znanja 

Communalities 

 Extraction 

s7.21 Spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno okolje. 0,616 

s7.22 Sodelavce vključujem v načrtovanje in odločanje. 0,670 

s7.23 Zagotavljam prenos pridobljenega znanja od posameznika na druge zaposlene. 0,639 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 27: Skupna pojasnjena varianca komponente Spodbujanje prenosa dobrih praks 

in pridobljenega znanja 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,924 64,138 64,138 1,924 64,138 64,138 

2 0,572 19,057 83,196    

3 0,504 16,804 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 28: Faktorske uteži komponente Spodbujanje prenosa dobrih praks in 

pridobljenega znanja 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

s7.21 Spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno okolje. 0,785 

s7.22 Sodelavce vključujem v načrtovanje in odločanje. 0,818 

s7.23 Zagotavljam prenos pridobljenega znanja od posameznika na druge zaposlene. 0,799 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 



Priloga 2 

 

Komponenta spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela 

Tabela 29: KMO test komponente Spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,703 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 276,447 

Stopinje prostosti 6 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 30: Komunaliteta komponente Spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela 

Communalities 

 Extraction 

s7.27 Probleme rešujemo skupaj s sodelavci. 0,624 

s7.28 Izražam pozitivna pričakovanja in spoštovanje do znanja in dela sodelavcev. 0,614 

s7.30 Rezultate dobrega dela pravično nagradim v skladu s svojimi možnostmi. 0,621 

s7.33 Natančno proučim informacije, preden podam odločitev. 0,632 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 31: Skupna pojasnjena varianca komponente Spoštovanje in nagrajevanje 

dobrega dela 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,491 62,266 62,266 2,491 62,266 62,266 

2 0,558 13,944 76,210    

3 0,501 12,526 88,736    

4 0,451 11,264 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 32: Faktorske uteži  komponente Spoštovanje in nagrajevanje dobrega dela 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

s7.27 Probleme rešujemo skupaj s sodelavci. 0,790 

s7.28 Izražam pozitivna pričakovanja in spoštovanje do znanja in dela sodelavcev. 0,783 

s7.30 Rezultate dobrega dela pravično nagradim v skladu s svojimi možnostmi. 0,788 

s7.33 Natančno proučim informacije, preden podam odločitev. 0,795 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Komponenta vsi zaposleni so enaki 

Tabela 33: KMO test komponente Vsi zaposleni so enaki 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,863 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 276,447 

Stopinje prostosti 6 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 34: Komunaliteta komponente Vsi zaposleni so enaki 

Communalities 

s7.26 Vse sodelavce obravnavam enako. 

s7.29 Ne delam razlik med zaposlenimi. 

 

Tabela 35: Skupna pojasnjena varianca komponente Vsi zaposleni so enaki 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,735 86,736 86,736 1,735 86,736 86,736 

2 0,265 13,264 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 36: Faktorske uteži komponente Vsi zaposleni so enaki 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

s7.26 Vse sodelavce obravnavam enako. 0,931 

s7.29 Ne delam razlik med zaposlenimi. 0,931 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Komponenta hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva problemov 

Tabela 37: KMO test komponente Hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva 

problemov 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,775 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 276,447 

Stopinje prostosti 6 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 38: Komunaliteta komponente Hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva 

problemov 

Communalities 

 Extraction 

s7.25 Analiziram storjene napake, da se ne bi ponavljale. 0,599 

s7.35 Znam zagovarjati svoja stališča. 0,582 

s7.12 Hitro odkrijem bistvo problemov in znam izpeljati zapletene postopke. 0,584 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 39: Skupna pojasnjena varianca komponente Hitrost, zanesljivost v analizi 

napak in bistva problemov 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,665 65,509 65,509 1,665 65,509 65,509 

2 0,715 18,848 84,357    

3 0,619 15,643 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 40: Faktorske uteži komponente Hitrost, zanesljivost v analizi napak in bistva 

problemov 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

s7.25 Analiziram storjene napake, da se ne bi ponavljale. 0,706 

s7.35 Znam zagovarjati svoja stališča. 0,763 

s7.12 Hitro odkrijem bistvo problemov in znam izpeljati zapletene postopke. 0,764 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 



Priloga 3 

 

ANALIZA PROCESNEGA VIDIKA 

Tabela 41: KMO test procesnega vidika 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,732 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 276,447 

Stopinje prostosti 6 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 42: Komunalitete procesnega vidika 

Communalities 

 Extraction 

Povprečni zaposleni vidi poslovanje kot serijo povezanih procesov. 0,256 

Procesni izrazi, kot so vložek (input), izložek (output), proces in lastniki procesov, se 

uporabljajo v pogovorih v organizaciji. 

0,678 

Procesi v organizaciji so definirani in dokumentirani z inputi in outputi naših 
uporabnikov. 

0,765 

Poslovni procesi so zelo dobro definirani, večina v organizaciji ve, kako delujejo. 0,668 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 43: Skupna pojasnjena varianca procesnega vidika 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,366 69,148 69,148 2,366 69,148 69,148 

2 0,840 16,992 86,140    

3 0,478 7,959 94,099    

4 0,316 5,901 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 44: Faktorske uteži procesnega vidika 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

Povprečni zaposleni vidi poslovanje kot serijo povezanih procesov. 0,506 

Procesni izrazi, kot so vložek (input), izložek (output), proces in lastniki procesov, se 
uporabljajo v pogovorih v organizaciji. 

0,823 

Procesi v organizaciji so definirani in dokumentirani z inputi in outputi naših 
uporabnikov. 

0,874 

Poslovni procesi so zelo dobro definirani, večina v organizaciji ve, kako delujejo. 0,817 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 





Priloga 4 

 

ANALIZA PROCESNIH OPRAVIL 

Tabela 45: KMO test procesnih opravil 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,682 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 174,284 

Stopinje prostosti 3 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 46: Komunaliteta procesnih opravil 

Communalities 

 Extraction 

Opravila so ponavadi večdimenzionalna in niso zgolj preproste naloge. 0,636 

Opravila vključujejo pogosto reševanje problemov. 0,734 

Zaposleni se z opravili vseskozi učijo novih stvari. 0,659 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 47: Skupna pojasnjena varianca procesnih opravil 

Total Variance Explained 

 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

 Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,028 67,607 67,607 2,028 67,607 67,607 

2 0,556 18,523 86,130    

3 0,416 13,870 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 48: Faktorske uteži procesnih opravil 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

Opravila so ponavadi večdimenzionalna in niso zgolj preproste naloge. 0,798 

Opravila vključujejo pogosto reševanje problemov. 0,857 

Zaposleni se z opravili vseskozi učijo novih stvari. 0,812 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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ANALIZA PROCESNEGA MANAGEMENTA IN SISTEMOV MERJENJA 

Tabela 49: KMO test procesnega managemanta in sistemov merjenja 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,855 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 937,068 

Stopinje prostosti 10 

Signifikanca 0,000 

 

Tabela 50: Komunalitete procesnega managementa in sistemov merjenja 

Communalities 

 Extraction 

V naši organizaciji merimo procesno izvajanje. 0,751 

Merila procesa so natančno določena. 0,843 

Razpoložljivi viri so razdeljeni glede na procese. 0,724 

Postavljeni so točno določeni cilji posameznih procesov. 0,802 

Rezultate posameznega procesa merimo. 0,765 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 51: Skupna pojasnjena varianca procesnega managemanta in sistemov merjenja 

Total Variance Explained 

Componen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,886 77,712 77,712 3,886 77,712 77,712 

2 0,454 9,079 86,791    

3 0,306 6,123 92,914    

4 0,190 3,801 96,715    

5 0,164 3,285 100,00    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Tabela 52: Faktorske uteži procesnega managemanta in sistemov merjenja 

Component Matrix
a
 

 

Component 

1 

V naši organizaciji merimo procesno izvajanje. 0,867 

Merila procesa so natančno določena. 0,918 

Razpoložljivi viri so razdeljeni glede na procese. 0,851 

Postavljeni so točno določeni cilji posameznih procesov. 0,895 

Rezultate posameznega procesa merimo. 0,875 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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PREVERJANJE ZANESLJIVOSTI MERJENJA - CRONBACHOV ALFA 

KOEFICIENTI  

Tabela 53: Test zanesljivosti Struktura organiziranosti 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,419 4 

 

Tabela 54: Test zanesljivosti po vprašanjih Struktura organiziranosti 

Item-Total Statistics 

 
Corrected Item – 

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s1.1 Večina odločitev v organizaciji se opravi na višjih nivojih 
organiziranosti. 

0,325 0,254 

s1.2 Odločitve na nižjih nivojih organiziranosti mora potrditi vršni 
management. 

0,345 0,220 

s1.3 Vodje manjših enot, oddelkov imajo popolno avtonomijo pri 
svojih odločitvah. 

0,045 0,539 

s1.4 Struktura v organizaciji je hierarhična. 0,247 0,338 

 

Tabela 55: Test zanesljivosti Procesni vidik 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,764 4 

 

Tabela 56: Test zanesljivosti po vprašanjih Procesni vidik 

Item-Total Statistics 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s2.1 Povprečni zaposleni vidi poslovanje kot serijo povezanih 

procesov. 

0,323 0,814 

s2.2 Procesni izrazi, kot so vložek (input), izložek (output), proces 
in lastniki procesov, se uporabljajo v pogovorih v organizaciji. 

0,634 0,670 

s2.3 Procesi v organizaciji so definirani in dokumentirani z inputi 

in outputi naših uporabnikov. 
0,707 0,625 

s2.4 Poslovni procesi so zelo dobro definirani, večina v 
organizaciji ve, kako delujejo. 

0,618 0,681 
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Tabela 57: Test zanesljivosti Procesna opravila 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,760 3 

 

Tabela 58: Test zanesljivosti po vprašanjih Procesna opravila 

Item-Total Statistics 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s3.1 Opravila so ponavadi večdimenzionalna in niso zgolj 
preproste naloge. 

0,556 0,717 

s3.2 Opravila vključujejo pogosto reševanje problemov. 0,644 0,616 

s3.3 Zaposleni se z opravili vseskozi učijo novih stvari. 0,576 0,696 

 

Tabela 59: Test zanesljivosti Procesni management in sistemi merjenja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,928 5 

 

Tabela 60: Test zanesljivosti po vprašanjih Procesni management in sistemi merjenja 

Item-Total Statistics 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s4.1 V naši organizaciji merimo procesno izvajanje. 0,791 0,916 

s4.2 Merila procesa so natančno določena. 0,864 0,901 

s4.3 Razpoložljivi viri so razdeljeni glede na procese. 0,768 0,920 

s4.4 Postavljeni so točno določeni cilji posameznih procesov. 0,830 0,908 

s4.5 Rezultate posameznega procesa merimo. 0,803 0,913 

 

Tabela 61: Test zanesljivosti Medoddelčna dinamika 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,572 14 
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Tabela 62: Test zanesljivosti po vprašanjih Medoddelčna dinamika 

Item-Total Statistics 

 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

s5.1 Večina oddelkov v organizaciji se dobro razume med seboj. 0,315 0,536 

s5.2 Ob srečanju zaposlenih z več oddelkov se pogosto pojavijo napetosti. -0,127 0,622 

s5.3 Zaposleni iz enega oddelka praviloma niso naklonjeni povezovanju z 

zaposlenimi drugih oddelkov. 

-0,171 0,635 

s5.4 Zaposleni iz različnih oddelkov čutijo, da so cilji vseh oddelkov 
usklajeni. 

0,400 0,523 

s5.5 Ščitenje teritorija posameznega oddelka je način življenja v 
organizaciji. 

0,029 0,592 

s5.6 Cilji vseh oddelkov so med seboj usklajeni. 0,368 0,527 

s5.7 V organizaciji je malo ali nič medoddelčnega konflikta. 0,364 0,525 

s5.8 V organizaciji lahko komuniciraš s komerkoli je potrebno, ne glede na 
položaj. 

0,352 0,524 

s5.9 Med zaposlenimi iz različnih oddelkov organizacije je zelo veliko 
možnosti za neformalen pogovor. 

0,412 0,515 

s5.10 Zaposleni iz različnih oddelkov nimajo težav poklicati kolega v drug 
oddelek kadar je to potrebno. 

0,392 0,517 

s5.11 Vodilni zavirajo zaposlene pri dogovarjanju glede poslovnih zadev 

med seboj, če si niso nadrejeni ali podrejeni. 
-0,179 0,631 

s5.12 Zaposleni so dostopni kolegom iz drugih oddelkov. 0,504 0,500 

s5.13 Komuniciranje med oddelki poteka po določenih, primernih kanalih. 0,301 0,539 

s5.14 Vodje oddelkov se brez težav dogovarjajo za sestanke z vodji drugih 
oddelkov. 

0,449 0,505 

 

Tabela 63: Test zanesljivosti Poslovanje organizacije 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,400 6 
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Tabela 64: Test zanesljivosti po vprašanjih Poslovanje organizacije 

Item-Total Statistics 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

s6.1 Zaposleni v organizaciji se ukvarjajo s težavami in 
potrebami drugih zaposlenih. 

0,230 0,334 

s6.2 Timski duh je v organizaciji prisoten na vseh ravneh. 0,358 0,246 

s6.3 Biti zaposlen v organizaciji je kot biti član družine. 0,459 0,134 

s6.4 Ljudje v organizaciji so čustveno povezani. 0,492 0,142 

s6.5 Organizaciji primanjkuje skupinskega duha. -,363 0,666 

s6.6 Zaposleni v organizaciji se počutijo neodvisne od ostalih, ki 
jih morajo zgolj tolerirati. 

0,187 0,361 

 

Tabela 65: Test zanesljivosti Kompetence vodij 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0,939 35 

 

Tabela 66: Test zanesljivosti po vprašanjih Kompetence vodij 

Item-Total Statistics 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

s7.5 Razporejam delo zaposlenim. 0,536 0,938 

s7.6 Organiziram delovne sestanke z zaposlenimi. 0,533 0,938 

s7.7 Pripravljam navodila in informacije za delo. 0,615 0,937 

s7.8 Spremljam izvajanje delovnih nalog. 0,619 0,937 

s7.13 Obvladujem delo tudi v obdobjih močnejših delovnih 
obremenitev. 

0,517 0,938 

s7.14 Znam se spopasti s težavnimi situacijami. 0,567 0,937 

s7.15 Znam predvideti možne ovire pri doseganju ciljev. 0,607 0,937 

s7.31 Znam izražati in obvladati čustva. 0,476 0,938 

s7.32 Znam se postaviti v kožo drugega in pogledati na problem z 
njegove perspektive. 

0,597 0,937 

s7.34 Znam razbrati čustva drugih in jih obvladati (pomiriti, 
svetovati). 

0,526 0,938 

s7.1 Delo znam analizirati in načrtovati. 0,503 0,938 

s7.2 Postavljam jasne in merljive cilje in jih jasno predstavljam 

zaposlenim. 

0,537 0,937 

s7.3 Načrtujem aktivnosti za zagotavljanje kakovosti. 0,602 0,937 

s7.4 Organiziram aktivnosti za izboljšanje kakovosti dela. 0,612 0,937 

s7.9 Spremljam kakovost dela po sprejetih smernicah, standardih 

… 

0,644 0,936 

Se nadaljuje 
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Preglednica 66 – nadaljevanje 

 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

s7.10 Sprejemam predloge izboljšav od zaposlenih. 0,650 0,936 

s7.11 Prizadevam si za verodostojne informacije o zadevi, ki jo 

obravnavam. 

0,603 0,937 

s7.16 Zaznavam priložnosti, ki jih drugi še ne opažajo. 0,520 0,938 

s7.17 Znam razbrati signale iz okolja, ki naznanjajo bodoče 
spremembe. 

0,590 0,937 

s7.18 Opozarjam na probleme, ki jih drugi še ne zaznavajo. 0,586 0,937 

s7.19 Konstruktivno izzivam spremembe utečenih načinov dela. 0,589 0,937 

s7.20 Sam in skupaj s sodelavci iščem boljše rešitve. 0,661 0,937 

s7.21 Spodbujam prenos dobrih praks v svoje delovno okolje. 0,661 0,936 

s7.22 Sodelavce vključujem v načrtovanje in odločanje. 0,615 0,937 

s7.23 Zagotavljam prenos pridobljenega znanja od posameznika 

na druge zaposlene. 

0,503 0,938 

s7.24 Kaznujem sodelavce za slabo opravljeno delo. 0,053 0,945 

s7.25 Analiziram storjene napake, da se ne bi ponavljale. 0,489 0,938 

s7.26 Vse sodelavce obravnavam enako. 0,516 0,938 

s7.27 Probleme rešujemo skupaj s sodelavci. 0,594 0,937 

s7.28 Izražam pozitivna pričakovanja in spoštovanje do znanja in 
dela sodelavcev. 

0,605 0,937 

s7.29 Ne delam razlik med zaposlenimi. 0,518 0,938 

s7.30 Rezultate dobrega dela pravično nagradim v skladu s 
svojimi možnostmi. 

0,545 0,938 

s7.33 Natančno proučim informacije, preden podam odločitev. 0,569 0,937 

s7.35 Znam zagovarjati svoja stališča. 0,605 0,937 

s7.12 Hitro odkrijem bistvo problemov in znam izpeljati zapletene 

postopke. 

0,545 0,937 

 


