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POVZETEK 

V teoretičnem delu naloge opredeljujemo proces vodenja zaposlenih, posamezne stile vodenja, 

zavzetost zaposlenih in organizacijsko energijo. Zavzetost je pomemben dejavnik doseganja 

poslovne strategije organizacije. Na osebno zavzetost vplivajo različni dejavniki. Koncept 

zavzetosti temelji na predpostavki, da ima na posameznika največji vpliv neposredni vodja in 

njegov način vodenja. Na osnovi raziskave potrjujemo dimenzijo merljivosti in ključne 

dejavnike zavzetosti zaposlenih. Opredeljujemo uporabljene stile vodenja v skupini povezanih 

družb premogovništva na osnovi teoretičnega modela tridimenzionalnega stila vodenja. Ob 

pomoči raziskave dokazujemo vpliv stila vodenja na raven osebne zavzetosti. Skozi raziskavo 

ugotavljamo, da ima na stopnjo zavzetosti poleg načina vodenja zaposlenih velik vpliv tudi 

organizacijska energija. Na osnovi teoretičnega in raziskovalnega dela naloge predlagamo 

aktivnosti za povečanje kakovosti vodenja zaposlenih, ki dosegajo in ohranjajo visoko stopnjo 

osebne zavzetosti na delovnem mestu in osredotočanje produktivne organizacijske energije.  

Ključne besede: zavzetost, organizacijska energija, stili vodenja, premogovništvo, odnosi.  

 

SUMMARY 

In the theoretical part of the thesis, we define the employee management process, individual 

leadership styles, employee engagement and organisational energy. Engagement is an 

important factor in achieving the business strategy of the organisation. Personal commitment is 

affected by various factors. The concept of engagement is based on the assumption that the 

individuals are most influenced by their immediate manager and his or her leadership style. 

Based on a research, we confirm the dimension of measurability and key factors of the 

employee engagement. Based on a theoretical model of a three-dimensional management, we 

define leadership styles used in the group of associated companies in the coal mining industry. 

With the help of research, we have proved the impact of leadership style on the level of personal 

engagement. Through research, we establish that besides the employee management style, the 

organisational energy also has a great impact on the level of engagement. Based on theoretical 

and research work, we propose activities to increase the quality of management of employees 

who achieve and maintain a high level of personal engagement at their workplace and to 

concentrate the productive organisational energy.  

Keywords: employee engagement, organisational energy, leadership styles, mining industry, 

relationships. 

UDK: 005.3:622(043.2)
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1 UVOD 

Zaradi potreb po nenehnem povečanju produktivnosti dela v organizacijah, običajno brez 

povečanja števila zaposlenih ali uvedbe nove tehnologije, se na področju ravnanja z 

zaposlenimi vse bolj poudarja koncept osebne zavzetosti zaposlenih pri delu, ki je pomemben 

dejavnik delovne učinkovitosti in uspešnosti organizacije. V času vsesplošne krize organizacije 

potrebujejo zadovoljne, motivirane in zavzete zaposlene. Za dobro in uspešno poslovanje ni 

dovolj, da so zaposleni samo zadovoljni in lojalni organizaciji. Zaposleni so namreč lahko 

zadovoljni, tudi če niso zavzeti in učinkoviti na delovnem mestu ali če sploh ne delajo. Večina 

pozornosti na področju ravnanja z zaposlenimi je bilo do sedaj namenjene teoriji zadovoljstva 

zaposlenih, vendar brez neposredne ali merljive povezanosti z delovno uspešnostjo (Gruban 

2007). Gallupove raziskave so pokazale, da obstaja pozitivna korelacija med večjo zavzetostjo 

zaposlenih in delovno uspešnostjo (Gallup1 2009).  

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

Zavzetost zaposlenih vpliva na poslovne rezultate, večjo produktivnost, absentizem in 

fluktuacija sta nižji, večja je kakovost dela, poveča se inovativnost, bolj hitra in zdrava je rast 

organizacije (Gallup 2009). Pri večini zaposlenih ni dosežena želena stopnja zavzetosti (Gallup 

2013). Na individualni ravni na povečanje nezavzetosti vpliva premajhna vključenost v 

odločanje, pomanjkanje čustvene navezanosti na organizacijo, slabi odnosi, nedostopnost 

vodstva, neinformiranost in redka komunikacija s strani vodje. Za (ne)uspešnostjo in 

(ne)zavzetostjo zaposlenih v prvi vrsti najdemo vodje in njihov odnos do sodelavcev (Gruban 

2010). Globalizacija, vse bolj izobraženi in ozaveščeni zaposleni ter trendi družbene 

odgovornosti, v katerem organizacije danes delujejo, zahtevajo prilaganje in spremembe tudi v 

načinu vodenja zaposlenih.  

Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja zaposlenih k želenim ciljem 

(Možina 2002, 506). Teorija v osnovi ločuje dva tipa vodij oz. načina vodenja; vodenje, 

usmerjeno v delo in vodenje, usmerjeno v zadovoljstvo ljudi. Vzorec vedenja, ki ga vodja 

najpogosteje uporablja pri vodenju zaposlenih, predstavlja prevladujoč stil vodenja. Obstaja 

veliko različnih teorij in razvrstitev stilov vodenja. Klasična delitev vodenja opredeljuje 

avtokratski in participativni oz. demokratični stil vodenja, ki predstavljata dva nasprotna pola, 

vendar ne moreta zaobjeti razsežnosti procesa vplivanja na zaposlene v celoti. Stil vodenja ni 

odvisen samo od načina vedenja vodje, ampak tudi od zahtevnosti naloge in sprejemljivosti v 

kolektivu (Lipičnik 1998, 314).  

                                                 

1 Gallup je svetovalna in raziskovalna organizacija oz. inštitut za raziskavo javnega mnenja za področje 
upravljanja, ekonomije, psihologije in sociologije. 
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Med glavne dejavnike, ki vplivajo na izbrani stil vodenja navaja Kavčič (1991, 218-219) poleg 

filozofije vodenja oz. pojmovanja zaposlenih, dane situacije in karakteristike vodenih, tudi 

naravo delovnih nalog. Dejavnost, za katero je bila organizacija ustanovljena, je ključna 

razsežnost opredelitve sloga vodenja. V hierarhično organiziranem podjetju prihaja v ospredje 

vodenje, usmerjeno v delo (Možina 2002, 498-539), ki se sklada z avtokratičnim stilom 

vodenja. Takšno vodenje je primerno predvsem v kriznih razmerah, ko gre za preživetje 

podjetja in v podjetjih, ki delujejo v stabilnem okolju, s stabilno delovno silo, kjer je delo 

zaposlenih visoko standardizirano (Rozman idr. 1993). V običajnem delovnem okolju je prej 

zavora kot spodbuda zavzetosti in učinkovitosti zaposlenih pri doseganju ciljev organizacije. 

Predpostavljamo, da obstaja povezanost med stili vodenja in zavzetostjo zaposlenih. Bolj 

zavzeti so posamezniki, katerih vodja ni usmerjen le k doseganju delovnih rezultatov, temveč 

tudi k medosebnim odnosom in sodelovanjem med zaposlenimi.   

V panogi premogovništva je organizacijska struktura družbe izrazito hierarhična, zaradi zahtev 

rudarske zakonodaje in predvsem zagotavljanja varnosti pri delu. Premogovnik Velenje, d. d. 

in njegove povezane družbe so organizirane tako, da je omogočeno nemoteno izvajanje osnovne 

dejavnosti; pridobivanje premoga. Na poslovanje skupine vpliva državna energetska politika in 

vladne usmeritve. Družbe delujejo v relativno stabilnem okolju, hkrati so v večji meri odvisne 

od zunanjih dejavnikov. V delovnem okolju, kjer je narava dela nevarna in zahtevna, kjer je 

potrebna jasna delitev dela in stroga disciplina, je glede na teoretična izhodišča (Možina 2002; 

Kavčič 1991) možno uspeti le s preizkušenim modelom avtokratskega stila vodenja. 

Predpostavljamo, da vodje najpogosteje uporabljajo k delovnim ciljem oz. avtokratski stil 

vodenja. Bolj so usmerjeni k nalogam, doseganju rezultatov, kot v ljudi in medosebne odnose. 

Za proizvodni del se zdi ta stil vodenja razumljiv in ustrezen glede na specifiko narave dela. 

Predpostavljamo, da zahteva vodenje zaposlenih v strokovnih službah, ki delajo v drugačnih 

pogojih dela in imajo na razpolago več avtonomije in časa, drugačen pristop. Domnevamo, da 

so zaposleni v strokovnih službah bolj zavzeti pri svojem delu glede na bolj sodelovalni stil 

vodenja zaposlenih. Ali je stil vodenja zaposlenih v podpornih procesih in ostalih družbah 

poslovne skupine neizogibno prilagojen osnovni dejavnosti matične družbe?  

Na delovno učinkovitost družbe ima vpliv tudi organizacijska energija (Bruch in Vogel 2007, 

7), ki kaže, koliko in kakšen čustveni, umski in vedenjski potencial so sprostili zaposleni pri 

opravljanju svojega dela; »gre za energijo, ki prihaja od ljudi in ki jo proizvajajo zaposleni«. 

Gre za kolektivni pojem, ki ga ločimo od posameznikove energije in pojma zavzetosti 

zaposlenih; ni seštevek energije zaposlenih, temveč značilnost celotne organizacije ali 

delovnega kolektiva (Brečko 2012, 3). Na organizacijsko energijo imajo največji vpliv vodilni 

delavci (Bruch 2012). Kakovost energetskega naboja organizacije kaže, kako uspešno družbe 

upravljajo in usmerjajo energijo zaposlenih. Predpostavljamo, da organizacijska energija 

pomembno vpliva na zavzetost zaposlenih.  
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Uspeh družbe je torej v veliki meri odvisen od učinkovitega in primernega ravnanja s 

človeškimi viri, z zaposlenimi. V organizacijah se na splošno premalo pozornosti namenja izbiri 

vodij in spremljanju kakovosti procesa vodenja zaposlenih. Problematika neustreznega 

vodenja, ki je posredno vidna v poslovnih izkazih družbe, se največkrat pripisuje vsesplošni 

gospodarski krizi. Temeljno raziskovalno vprašanje, ki se pri tem zastavlja je, kako z 

učinkovitim vodenjem doseči in ohraniti visoko stopnjo zavzetosti zaposlenih?  

1.2 Namen in cilji naloge  

Glavni namen naloge je proučiti vpliv stila vodenja na raven osebne zavzetosti zaposlenih v 

povezanih družbah premogovništva. Cilji naloge so analiza merjenja zavzetosti zaposlenih, 

opredelitev ključnih dejavnikov zavzetosti in analiza stilov vodenja v skupini povezanih družb 

premogovništva ter opredelitev prevladujočega stila vodenja. Poudariti želimo pomen osebne 

zavzetosti za učinkovito in uspešno delovanje organizacije kot celote ter poiskati vzroke 

nezavzetosti zaposlenih. Cilj naloge je tudi analiza energetskega stanja in opredelitev ključnih 

dejavnikov organizacijske energije v skupini povezanih družb premogovništva. Zanima nas, 

kako organizacijska energija opredeljuje zavzetost zaposlenih in kakšno vlogo ima pri tem 

način vodenja. Izhajamo iz predpostavke, da je osebna zavzetost v največji meri odvisna od 

ustreznega načina vodenja zaposlenih. 

1.3 Opis metodologije raziskovanja  

V teoretičnem delu naloge smo povzemali in primerjali spoznanja različnih avtorjev. 

Raziskava, ki smo jo izvedli za potrebe magistrske naloge, je empirično ne-eksperimentalno 

raziskovanje, s katero želimo s pomočjo vprašalnika preveriti teoretična izhodišča povezanosti 

stilov vodenja, organizacijske energije in zavzetosti zaposlenih v izbranem poslovnem okolju.  

Raziskava je bila izvedena v povezanih družbah poslovne skupine, katerega osnovna dejavnost 

matične družbe je pridobivanje premoga. Ciljna populacija so bili vsi zaposleni; vodstveni, 

strokovni in operativni oz. administrativni delavci. V raziskavo nismo vključili članov uprave 

oz. direktorjev povezanih družb. Reprezentativnost vzorca je bila zagotovljena, glede na 

zadostno število vrnjenih anket in možnost vključitve oz. možnost sodelovanja vseh zaposlenih 

v raziskavi. Anketni vprašalnik je bil enak za vse izbrane ciljne skupine zaposlenih.   

Metodologija raziskovanja je kvantitativna. Podatke smo zbirali s pomočjo standardiziranih in 

mednarodno primerljivih anketnih vprašalnikov. Zanimale so nas razlike v odgovorih med 

posameznimi ciljnimi skupinami, glede na področje dela oz. naravo dela in okolja, doseženo 

formalno izobrazbo, delovno dobo in funkcijo vodenja. Rezultate anketnega vprašalnika smo 

analizirani s pomočjo statističnega programa SPSS. S faktorsko analizo smo poiskali skupne 

faktorje, ki omogočajo vpogled v osnovno strukturo podatkov. Teoretične domneve smo 

preverili s t-testom za odvisna vzorca, analizo variance in multiplo regresijsko analizo. V 
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raziskavi je zavzetost zaposlenih odvisna spremenljivka, stil vodenja in organizacijska energija 

sta neodvisni spremenljivki.  

Za analizo kvalitativnih podatkov smo pri povzemanju mnenj zaposlenih uporabili metodo 

analize vsebine. Vsebino teksta smo združevali v skupine oz. kategorije glede na teme naloge. 

Metoda analize dokumentov nam je bila v pomoč pri interpretaciji rezultatov raziskave.  

1.4 Predpostavke in omejitve naloge  

Izhajali smo iz osnovne predpostavke, da stil vodenja vpliva na zavzetost posameznika. 

Predpostavljali smo,  da ima neposredni vodja odločilno vlogo in hkrati največjo odgovornost 

za ohranjanje in povečanje osebne zavzetosti zaposlenih. Magistrska naloga je vsebinsko 

omejena na ožji del problematike glede na širša teoretična izhodišča. Zavzetost zaposlenih smo 

analizirali in interpretirali predvsem z vidika vpliva vodij in njihovih veščin vodenja ter vpliva 

organizacijske energije; energije zaposlenih na nivoju organizacije. Nismo upoštevali drugih 

možnih dejavnikov vpliva na osebno (ne)zavzetost zaposlenih.  

Povzemanja obstoječe strokovne literature s področja vodenja je bilo veliko, omejili smo se na 

teoretična izhodišča, ki se navezujejo na opravljeno raziskavo. Predpostavljali smo, da bo 

odzivnost zaposlenih pri anketiranju dobra, saj smo jih spraševali po njihovih pričakovanjih in 

zadovoljstvu na delovnem mestu. Vsi zaposleni so imeli enake možnosti sodelovanja v 

raziskavi. Predpostavljamo, da so rezultati raziskave na vzorcu enaki, kot bi bili rezultati 

raziskave na celotni populaciji. Možna je subjektivnost raziskovalca; zaposlenost v družbi oz. 

skupini povezanih družb premogovništva.  

Raziskava je bila omejena na skupino povezanih družb, zato rezultatov ne bo mogoče 

posploševati na celotno populacijo ali izven preučevane poslovne skupine. Rezultati lahko 

nakažejo teoretično posplošitev, vendar ne omogočajo statističnega posploševanja in 

generalizacije rezultatov raziskave. Primerjava z ostalimi premogovniki v Sloveniji ni bila 

mogoča; prav tako ni bila smiselna primerjava z Rudnikom Trbovlje Hrastnik (RTH), ki je bil 

v času izdelave naloge v postopku zapiranja. 

1.5 Prispevek k znanosti 

Tovrstna raziskava v panogi premogovništva in slovenskem prostoru še ni bila izvedena. Prav 

tako povezanost treh področij ravnanja z zaposlenimi – zavzetosti zaposlenih, organizacijske 

energije in stilov vodenja v slovenskem prostoru ni bila izvedena. Izmerili smo raven zavzetosti 

zaposlenih, indeks organizacijske energije in povzeli najbolj značilne lastnosti vodenja v panogi 

premogovništva. Z rezultati raziskave smo prikazali povezanost posameznih stilov vodenja s 

stopnjo zavzetosti zaposlenih v organizaciji.  
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Rezultati raziskave so izhodišče primerjave teorije in delovne prakse. Raziskava o zavzetosti 

zaposlenih, stilov vodenja in organizacijske energije v preučevanem delovnem okolju še ni bila 

izvedena, prav tako ne v skupini holdinga, katere del je tudi skupina povezanih družb 

premogovništva. Potrdili smo dimenzijo merljivosti zavzetosti zaposlenih v izbranem okolju.  

S predlaganimi aktivnostmi za učinkovito vodenje in ustvarjanje produktivne energije med 

zaposlenimi lahko povečamo in ohranimo zavzetost zaposlenih tudi v drugih družbah skupine. 

S poznavanjem in ozaveščanjem učinkovitih strategij upravljanja organizacijske energije lahko 

kadrovska stroka oz. funkcija prispeva k realizaciji strateških ciljev organizacije. Končna 

analiza in interpretacija rezultatov merjenja pušča odprta vprašanja za nadaljnje raziskave.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA  

V teoretičnem delu naloge smo opredelili proces vodenja zaposlenih, koncept zavzetosti 

zaposlenih in organizacijske energije. Povzeli smo ključne dejavnike in strategije upravljanja.  

2.1 Zavzetost zaposlenih  

V teoriji obstajajo različne opredelitve pojma zavzetosti zaposlenih na delovnem mestu. 

Zavzetost je popolna fizična, kognitivna in čustvena povezanost posameznika z delovnimi 

vlogami (Kahn 1990; Simpson 2008). Zavzetost zaposlenih sega preko stanja čustvenega in 

intelektualnega zadovoljstva (kako dobro se počutim tukaj) in pripadnosti organizaciji (koliko 

si želim in sem pripravljen ostati) do zavzetosti (koliko si želim biti tu in koliko dejansko sam 

naredim za večjo delovno učinkovitost). Zavzetost združuje zadovoljstvo, motivacijo, 

pripadnost, ponos in pripravljenost zaposlenih narediti še kaj sam od sebe, brez zunanje prisile. 

Gre za aktivno pritegnitev zaposlenih, da prispevajo k spremembam in sodelujejo pri 

uresničevanju sprejetih odločitev po svojih najboljših močeh (Gruban 2005, 10-17). Zavzetost 

je pozitivno, zadovoljujoče, z delom povezano stanje duha, za katerega sta značilna zagnanost 

in predanost (Schaufeli idr. 2004, 293-315). 

Zavzetost je nadgradnja koncepta zadovoljstva zaposlenih. Vendar, ko govorimo o zavzetosti, 

je zadovoljstvo pri delu nujno predhodno prisotno. Zadovoljstvo nedvoumno vpliva na manjšo 

odsotnost z dela in večjo pripadnost organizaciji, vendar še ne zagotavlja želje po doseganju 

rezultatov. Zavzetost je jasno izražen namen in usmerjena energija, prepoznana preko 

samoiniciativnosti, prilagodljivosti, vloženega truda in vztrajnosti za doseganje ciljev 

organizacije (Zupan 2014). Enako Robinson (2004) zavzetost opisuje kot pozitiven odnos, ki 

ga imajo zaposleni do organizacije in njenih vrednot. Gre za pozitivno vključevanje zaposlenih, 

z vidika znanja in čustev ter vedenja, ki je v prvi vrsti usklajeno s strategijo in poslanstvom 

organizacije. Zavzetost zaposlenih lahko opredelimo kot »vsi stopimo skupaj in naredimo 

največ, kar znamo, kar zmoremo, za dosego ciljev, ki smo si jih zastavili« (S&T Effective HRM 

2014). Gostiša (2011, 9) zavzetost zaposlenih na delovnem mestu opredeljuje kot kombinacijo 

delovne motivacije in organizacijske pripadnosti. Stične točke za opredelitev pojma zavzetosti 

so pozitivno stanje duha, povezano z delom, motivacijsko stanje, povezano z iskreno željo, da 

prispevamo k organizacijskemu uspehu in visoka raven energije, ki jo vlagamo v delo (Zupan 

2014). Definicija zavzetosti zaposlenih povezuje kar nekaj področij oz. aktivnosti: od 

postavljanja in komuniciranja ciljev, dajanja povratnih informacij o opravljenem delu, 

motiviranju, spodbujanju in predvsem usmerjanju zaposlenih.  

Iz angleškega prevoda zavzetosti, employee engagement (engagement pomeni zaroka), je 

razvidno, da je za zavzetost značilna močna čustvena vpetost posameznika v delovno okolje in 

medsebojna povezanost zaposlenih. Pri zavzetosti ne gre le za navdušenje in trenutno 

zagnanost, ki je zelo odvisna od zunanjega okolja, temveč bolj za entuziazem. Zavzeti zaposleni 



 

7 

ne bodo obupali ob prvih težavah, vztrajno in predano bodo iskali rešitve in izboljšave za večjo 

učinkovitost in finančno neodvisnost organizacije. Pri osebni zavzetosti govorimo o odnosu 

posameznika do dela. Pri psihološkem vpogledu v zavzetost posameznika Boštjančičeva (2014) 

izpostavi njegovo vitalnost (visoka raven energičnosti in mentalne stimulacije med delom, 

vztrajnost in trud), predanost (doživljanje dela kot izziv, pomembnost in smiselnost) in vpetost 

v delo (doživljanje dela, kot nekaj, čemur zaposleni posvečajo veliko pozornosti in 

osredotočenosti, čas pa jim pri tem hitro mineva). Nadalje avtorica opozarja, da mora obstajati 

meja, da posameznik čustveno ne pregori na delovnem mestu. Obstajajo razlike med deloholiki, 

ki delajo 12 ur ali več in zavzetimi zaposlenimi, ki svoje delo običajno opravijo v rednem 

delovnem času. Deloholiki delajo, ker morajo, zaradi negotovosti in nizkega spoštovanja, ker 

težijo k popolnosti, predvsem se razdajajo zaradi drugih, zaradi statusa, da jih zaposleni 

občudujejo in sprejemajo. So močno odvisni od mnenja drugih. Zavzeti zaposleni delajo, ker si 

to želijo, so učinkoviti, se spoštujejo in zaupajo v svoje sposobnosti. Niso zelo odvisni od 

zunanjega okolja, sledijo ciljem, v katere verjamejo (Boštjančič 2014).  

Zavzetost pomeni več kot zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in dobri odnosi med 

zaposlenimi. Zupanova (2014) poudarja, da je zavzetost povezana z notranjo motivacijo; 

motivacija in vključenost zaposlenih sta njuna predhodnika, prav tako je zadovoljstvo na 

delovnem mestu predpogoj zavzetosti zaposlenih. Koncept zadovoljstva zaposlenih, brez jasnih 

korelacij z delovno učinkovitostjo,  je postal anahronizem preteklega časa, globoko zasidran v 

komandno nadzorni logiki managementa, ki ga je dodatno karakterizirala želja delodajalcev po 

vzdrževanju paternalističnega in pokroviteljskega odnosa do zaposlenih. Vsa pozornost je bila 

namenja različnim vzpodbudam in nagradam za zaposlene, z namenom prikriti dejstvo, da ti v 

resnici nimajo nobene prave besede pri odločanju. Koncept zadovoljstva se je uporabljal, ali 

kot pravi Gruban (2005, 11), alibično (zlo)rabljal zgolj za nevtralizacijo največjih žarišč 

nezadovoljstva med zaposlenimi. Zavzetost zaposlenih je stanje čustvenega in intelektualnega 

zadovoljstva in pripadnosti podjetju, organizaciji, skupini (Gruban 2005, 10-17). 

Zavzetosti ne smemo zamenjavati z motivacijo, ki je bolj osredotočena na samo opravljanje 

dela, čeprav sta si pojma sorodna. Zavzetost zaposlenih se pogosto enači z organizacijsko 

klimo, ki izraža odsev odnosov in čustev v organizaciji ter zadovoljstvo z več vidikov 

delovnega okolja. Organizacijska klima se odraža v načinu delovanja organizacije, v splošnem 

vzdušju ter v načinu vedenja posameznikov v organizaciji. Prav tako se večkrat zavzetost enači 

z organizacijsko energijo, kot seštevek energije posameznikov, vendar gre pri organizacijski 

energiji za kolektivni pojem, torej za značilnost celotnega delovnega kolektiva, ki deluje kot 

nevidna sila. Zavzetost zaposlenih se nanaša na osebno zavzetost posameznika. Prav tako model 

internega marketinga, ki temelji na intenzivni komunikaciji strategije in sprememb, ne zadošča 

za aktivno pritegnitev zaposlenih, da se osebno zavzamejo za skupne cilje organizacije.  
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2.1.1 Merjenje zavzetosti zaposlenih  

Zavzetost zaposlenih lahko merimo in nanjo tudi vplivamo, če poznamo njene ključne elemente 

oz. dejavnike. To daje organizacijam možnost izboljšanja poslovne uspešnosti in medsebojnih 

odnosov oz. organizacijske klime. Zupanova (2014) navaja dva pristopa k merjenju zavzetosti; 

svetovalni (npr. Gallup idr.) in raziskovalni (UWES – Utrecht Work Engagment Study). Bolj 

zanimivi in uporabni za upravljanje organizacij so svetovalni pristopi, ki iščejo dejavnike in 

vzroke nezavzetosti zaposlenih, ki sicer niso dovolj teoretično podprti, so pa hitreje izvedljivi 

in kar je najpomembnejše, nudijo baze z možnostjo primerjav. 

Gallupove študije zavzetosti (Gallup 2006; Gallup 2009) so narejene na osnovi preprostih 

vprašanj glede pričakovanj zaposlenih od svojega delovnega okolja za dobro opravljeno delo. 

Gre za neke vrste psihološko pogodbo med posameznikom in organizacijo na osnovi 

medsebojne recipročnosti; (pričakovanja o tem, kaj mora organizacija nuditi posamezniku za 

njegovo delo) – Kaj lahko pridobim?, Kaj jaz dam?, Pripadam?, Možnosti strokovne in 

osebnostne rasti? (Gruban 2007; Lobnikar in Grom 2011). Osnovna pričakovanja zaposlenega 

se nanašajo na prejemanje plače za opravljeno delo, ustrezen delovni čas in dobre pogoje dela 

(slika 1). Ob spodbudi vodje so se zaposleni pripravljeni usposabljati in dodatno izobraževati 

za svoje delovno mesto ter strokovno razvijati. Večjo zavzetost prav gotovo zagotavljajo 

spoštovanje, zaupanje med zaposlenimi in predvsem viden smisel dela oz. prispevek dela 

posameznika k ciljem organizacije (Mehta in Mehta 2013). 

 

 

Slika 1: Razsežnosti zavzetosti zaposlenih 

Vir: Gruban 2007. 

Rast?

Pripadam?

Kaj naj delam?

Kaj lahko pridobim?

 

· Možnost osebne rasti… 

· Razvoj v zadnjih šestih mesecih… 

 

· Najboljši prijatelj… 

· Sodelavci zavezani kakovosti… 

 

· Poslanstvo odraža mojo vlogo… 

· Moje mnenje šteje/se upošteva… 

 

· Spodbujanje razvoja… 

· Vodja ali kdo drug skrbi zame in moj razvoj… 

· Pohvala v zadnjih 7 dneh… 

Delati kar najbolje znam… 
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Vprašanja o zavzetosti so po vrstnem redu razporejena od osnovnih do bolj podrobnih pogojev 

za dobro opravljeno delo in kot celota predstavljajo pot do popolne zavzetosti zaposlenih 

(Gallup 2013). Vprašanja so hkrati razdelana v ključne kompetence vodij in managerjev, ki 

zagotavljajo razvoj pravih vedenjskih značilnosti vodstvenih struktur, torej usklajeno 

vodstveno ekipo organizacije. Če vodstvo organizacije postavi jasno vizijo in prave strateške 

cilje, ki jih preko modela kompetenc ali ciljnega vodenja gradi in neguje, je predvsem od vodje 

odvisno, kako organizira delo zaposlenega in kako ga pri tem vodi – ga spodbuja in dosega 

pričakovano raven osebne zavzetosti ali ga celo demotivira oz. zavira njegov strokovni in 

osebni razvoj (S&T Effective HRM 2014). Yahaya in Ebrahim (2016) opisujeta tridelni model 

zavzetosti, ki zajema čustveno navezanost, normativno (občutek obveze) in predanost 

organizaciji. 

Zavzetost zaposlenih se meri z naborom dvanajstih, razmeroma preprostih vprašanj s 

petstopenjsko lestvico (Gallup 2009; Gruban 2005, 10-17; Zupan 2014):  

1. »Vem, kaj se od mene pričakuje na delovnem mestu?« 

2. »Imam na voljo vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo?« 

3. »Pri delu imam priložnost praktično početi vsak dan tisto, v čemer sem najboljši?« 

4. »V zadnjih sedmih dneh so pohvalili moje delo in prepoznali moje dosežke?« 

5. »Moj vodja me upošteva kot osebo?« 

6. »Nekdo na delovnem mestu načrtno skrbi in spodbuja moj razvoj?« 

7. »Moje mnenje šteje in se upošteva?« 

8. »Poslanstvo našega podjetja reflektira, kako pomembno je moje delo?« 

9. »Moji sodelavci so iskreno zavzeti za dobro in kakovostno delo?« 

10. »Moj najboljši prijatelj je iz službe?« 

11. »V zadnjih šestih mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem razvoju in napredku?« 

12. »V zadnjem letu sem imel priložnost za učenje in razvoj?« 

Gallupova metoda Q12 meri čustveno zavzetost zaposlenih in je neposredno povezana s stopnjo 

osebnega truda, ki so ga ali ga bodo zaposleni pripravljeni vložiti v svoje delo in poslovno 

uspešnost organizacije. Kategorije zavzetosti zaposlenih po Gallupovi metodologiji so (Gruban 

2005, 10-17):  

1. Zavzeti zaposleni so tisti energični zaposleni (»vlečni konji, zvezde«), ki delajo z veseljem 

in čutijo globoko povezanost s podjetjem, v katerem so zaposleni. So izvor inovacij in 

pomagajo pri razvoju organizacije. Zaupajo v sodelavce in vodje.  

2. Nezavzeti zaposleni so »delno odsotni«, (»zombiji«). Naredijo le to, kar morajo. Tekom 

delovnega časa na pol spijo, v delo sicer vlagajo svoj čas, ne pa tudi energije in strasti; so 

popolnoma pasivni.  

3. Aktivno nezavzeti zaposleni (»kače«) niso samo nezadovoljni na delovnem mestu; svoje 

nezadovoljstvo tudi aktivno izkazujejo. Vsakodnevno podcenjujejo delo, ki ga opravijo 

njihovi zavzeti sodelavci. Škodljivo vplivajo tudi na ugled družbe (Dimovski, Penger in 

Žnidaršič 2003, 184). 
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Gallupove raziskave (Gallup 2009; Gallup 2013) so pokazale, da je razmerje med številom 

zavzetih in aktivno nezavzetih zaposlenih dober makro pokazatelj zdravja organizacije. 

Organizacije, ki imajo razmerje 5,4 : 1 v korist zavzetih zaposlenih, imajo kritično maso 

zaposlenih, ki zagotavljajo večjo produktivnost in poslovno uspešnost organizacije. Odnos 

angažiranih, kot zavzete poimenuje Hudovernik (2015), proti neangažiranim zaposlenim je 

osnova, ki napoveduje finančne rezultate katerekoli organizacije. Podatki zadnje raziskave 

zavzetosti (Gallup 2013) kažejo, da je bilo v okviru opredeljenega vzorca le 13 % zavzetih 

zaposlenih, pasivno nezavzetih je bilo največ, kar 63 % in aktivno nezavzetih kar 24 %. 

Posledice nezavzetosti so vidne v nacionalnih gospodarstvih. Med primerljivimi poslovnimi 

okolji, dosegajo organizacije, kjer je zavzetost visoka 18 % višjo produktivnost, 12 % višjo 

inovativnost in rast organizacije. Razmerje za Slovenijo po zadnji raziskavi je 16 % zavzetih,  

68 % nezavzetih in 16 % aktivno nezavzetih zaposlenih. To pomeni, da imamo še veliko 

internega potenciala za krepitev poslovne uspešnosti na ravni posameznikov, organizacij in 

gospodarstva kot celote (Zupan 2014). 

Zavzetost na delovnem mestu se pozitivno povezuje z zadovoljstvom pri delu in odsotnostjo 

stresa. Ključna ugotovitev Gallupove raziskave je zagotovo korelacija med zavzetostjo 

zaposlenih in neustreznim vodenjem, kjer raziskovalci navajajo, da se neprimerni načini 

zaposlitev v organizacijah (npr. zaposlovanje preko vez in poznanstev) neposredno povezujejo 

z negativnimi reakcijami zavzetih zaposlenih in s splošnim zmanjševanjem delovne motivacije 

in pripadnosti organizaciji. Pomanjkanje sodelovanja (participacije) zaposlenih pri sprejemanju 

odločitev v organizacijah in oblikovanju delovnih mest prispeva k širokemu razkoraku med 

delovnimi potenciali in njihovo realizacijo (Gallup 2013; Bakovnik 2015).  

2.1.2 Delovna uspešnost in zavzetost zaposlenih  

Obsežne raziskave inštituta Gallup (2009; 2013) so potrdile, da obstaja pozitivna korelacija 

med večjo zavzetostjo zaposlenih in delovno uspešnostjo. Zavzetost zaposlenih vpliva na 

poslovne rezultate; večjo produktivnost, absentizem in fluktuacija sta nižji, večja je kakovost 

dela, poveča se inovativnost, bolj hitra in zdrava je rast organizacije. Zaposleni, ki so čustveno 

in psihološko navezani na svojo delovno organizacijo so precej bolj uspešni pri svojem delu kot 

njihovi sodelavci, ki teh vezi ne čutijo. Na individualni ravni na povečanje nezavzetosti 

zaposlenih vplivajo premajhna vključenost v odločanje, nedostopnost vodstva, zaznavanje 

ranljivosti, pomanjkanje pozitivne zavezanosti do podjetja in slabi medosebni odnosi, 

neinformiranost oz. prikrivanje informacij vodilnih (Yahaya in Ebrahim 2016).  

Potrebe po nenehnem povečevanju produktivnosti organizacije, ob pomanjkanju finančnih 

sredstev in virov nasploh, usmerja vodstvo, da se ozre okoli sebe in poišče rezerve. Zavzetost 

zaposlenih omogoča učinkovitejše uresničevanje večjih organizacijskih sprememb, poslovne 

strategije, nenehne potrebne izboljšave delovnega procesa ali vsakodnevnega operativnega 

delovanja. Le zavzeti zaposleni prispevajo k večji delovni in poslovni učinkovitosti 
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organizacije (Gallup 2013; Gruban 2005, 11). Zadovoljstvo je zaposlenih zelo pomembno, 

vendar samo po sebi ne zagotavlja visoke stopnje motivacije in zavzetosti zaposlenih. Zavzetost 

združuje zadovoljstvo zaposlenih z delovno uspešnostjo organizacije (slika 2). 
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Slika 2: Matrika zavzetosti zaposlenih 

Vir: Gruban 2005, 11. 

 

Biti zadovoljen na delovnem mestu, danes preprosto ni več dovolj. Vsi zadovoljni zaposleni 

niso nujno zavzeti pri delu, lahko so namreč zadovoljni tudi, če niso učinkoviti ali celo, če ne 

delajo veliko. Mnogi zaposleni se kljub kvalitetnemu delovnemu mestu in celo nadstandardnim 

pogojem ne trudijo dovolj in jim je vseeno za uspeh organizacije. Včasih je preveliko 

zadovoljstvo lahko celo ovira, ker si zaposleni ne želijo sprememb in pri nizki uspešnosti 

pomeni izčrpavanje organizacije (Gruban 2005, 11).  

Zavzeti zaposleni mislijo, čutijo in ravnajo v skladu z organizacijskimi cilji, ker v resnici 

zaupajo vodstvu, vodjem in sodelavcem. Dobri rezultati so sicer možni tudi, ko so zaposleni 

nezadovoljni in nezavzeti,  a le za krajše časovno obdobje. Običajno je to v poslovnih okoljih, 

kjer prevladuje zunanja kontrola, prisila in strah (Dimovski 2003, 184). Nizka stopnja delovne 

uspešnosti in s tem nizka stopnja zadovoljstva zaposlenih v vsakem primeru pomeni propad 

organizacije.   
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Tudi v času ekonomske krize se splača vlagati v zavzetost zaposlenih, poudarja Boštjančičeva 

(2014); z ustreznimi ukrepi lahko tudi v tem obdobju vplivamo na odnos zaposlenih do dela. 

Zavzeti zaposleni se hitreje prilagajajo na spremembe v okolju, so bolj optimistični in energični 

ter družabni. Brez zavzetosti posamezniki in organizacije stagnirajo, kar posledično vodi v nižjo 

delovno uspešnost, izgubo konkurenčnosti in tudi do brezposelnosti.   

2.1.3 Dejavniki povečanja zavzetosti zaposlenih 

Sposobnost ustreznega vodenja zaposlenih je po Gallupu (2013) bistveni dejavnik krepitve 

zavzetosti na delovnem mestu. Pri povečanju zavzetosti avtor na prvem mestu prepozna 

bistveno vlogo spodbujanja komunikacije in sodelovanja vodij z zaposlenimi na vsakodnevni 

ravni. Aktivno sodelovanje med vsemi zaposlenimi, od najnižje do najvišje ravni v 

organizacijski strukturi, mora postati del splošne kulture organizacije.  

Gruban (2005, 13) je prav tako prepričan, da imajo največji vpliv na osebno zavzetost vodje in 

da je najbolj od vsega pomemben odnos vodje do zaposlenega. Seveda morajo biti zaposleni 

pripravljeni sprejemati spremembe in čutiti odgovornost do dela in organizacije. Za vodstvom 

in neposrednim vodjem po vplivu na zavzetost sledijo še (v tem vrstnem redu): zaupanje v 

vizijo, na zaposlene osredotočena kultura, vključenost pri odločitvah, formalne interne 

komunikacije in vpliv na lastno delo (Gruban 2007). Avtor navaja štiri ključne elemente oz. 

dejavnike (WIFI model), ki vplivajo na zavzetost zaposlenih (Gruban 2007):  

· Well-being – dobro počutje;  dobro počutje v organizaciji in vračanje skrbi organizacije do 

zaposlenih je osnovni vidik zavzetosti zaposlenih. Zavzetost je odvisna tudi od usklajenosti 

službenega in zasebnega življenja.  

· Information – informacije;  jasna vizija, kam organizacija gre in kaj želi doseči ter jasno 

komuniciranje le tega.  Poznavanje organizacijskih ciljev pomaga posameznikom pojasniti 

in osmisliti njihovo vlogo.  

· Fairness – poštenje; poštenost lahko zasledimo v ustreznem ravnanju z zaposlenimi: 

selekcija in zaposlovanje zaposlenih, upravljanje delovne uspešnosti, ciljno vodenje oz. 

jasna pričakovanja in povratne informacije, programi osebnega strokovnega razvoja ter 

primerno nagrajevanje in priznanje ob dobrem opravljenem delu.  

· Involment – možnost aktivnega vključevanja zaposlenih v formalne interne komunikacije. 

Pri upravljanju in krepitvi zavzetosti zaposlenih so vodje in zaposleni osebno vključeni v 

zagotavljanje delovne uspešnosti.   

Vilmanova (2009) navaja sedem dejavnikov zavzetost zaposlenih oz. zavezanosti podjetju: 

priložnost – rast, razvoj, kariera; kultura – organizacijska klima, vrednote; nagrajevanje – 

prepoznavanje dosežkov, finančne spodbude, pohvale; delo – naloge, izzivi, notranja 

motivacija; odnosi – vodje, sodelavci, poslovni partnerji; vodstvo – verodostojnost, zaupanje; 

kakovost življenja  - ravnovesje med delom in prostim časom. 
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Hudovernik (2015) meni, da angažiranost zaposlenega na prvem, individualnem nivoju, vpliva 

na vse naslednje in pogosto se pojavi učinek vala. Navaja še timski in organizacijski nivo 

angažiranosti, kjer soglasje osebne motivacije (jasni cilji, smiselno delo), delovnega okolja 

(ustrezna sredstva in delovno mesto) in načina vodenja (ciljno vodenje, dober pretok informacij, 

dobri odnosi) predstavlja visoko angažiranost kolektiva.  

Gallupovo poročilo (2013) je prek analize rezultatov raziskave oblikovalo priporočila za 

povečanje zavzetosti na delovnem mestu: 

1. redna komunikacija in aktivno sodelovanje med vodji in zaposlenimi, na vsakodnevni ravni, 

da postane del kulture organizacije; 

2. spremljanje oz. merjenje zavzetosti zaposlenih z metodo Q12, s primernimi indikatorji, da 

bodo informacije verodostojne in uporabne;  

3. spodbujanje procesa zavzetosti s strani vodstva (»od zgoraj navzdol«), da bodo temu sledili 

srednji in nižji nivoji vodenja ter zaposleni;  

4. izbira primernih vodij, ki imajo razvite sposobnosti primernega vodenja in upravljanja z 

zaposlenimi; da bo kvaliteta vodenja v organizaciji na višjem nivoju;  

5. redno usposabljanje vodij za učinkovito krepitev zavzetosti zaposlenih, da bodo zaposleni 

konstantno čustveno stimulirani;  

6. opredelitev realnih ciljev na področju krepitve zavzetosti zaposlenih, da ne bodo zastavljeni 

preveč široko, temveč oprijemljivi in tudi kratkoročno izvedljivi;  

7. krepitev razumevanja specifičnih potreb zaposlenih med vodji, da bodo metode spodbujanja 

zavzetosti primerne realnim potrebam posameznika in tako bolj učinkovite. 

Bakovnikova (2015) pri povzemanju Gallupovega poročila o zavzetosti na delovnem mestu 

posebej izpostavi vlogo delavske participacije. Možnost vključevanja zaposlenih preko 

delovnih predstavništev nedvomno izboljšuje delovno motivacijo, občutek pripadnosti 

organizaciji in vlaganje truda v delovni proces. Čeprav Gallupovo poročilo (2013) neposredno 

ne naslavlja delavske participacije, je razvidno, da so sodelovanje med vodji in zaposlenimi ter 

razumevanje in upoštevanje potreb zaposlenih na ravni vsakodnevnih delovnih procesov 

osnova za izgradnjo in krepitev kulture zavzetosti pri delu (Bakovnik 2015).  

2.1.4 Zavzetost zaposlenih in vodenje 

Skozi različne teoretične modele vodenja, načinov vodenja in osebnih lastnosti vodje smo želeli 

prikazati, kako lahko z ustreznim vodenjem dosegamo in ohranjamo zavzetost zaposlenih. Pri 

večini zaposlenih ni dosežena stopnja zavzetosti, ki bi si jo delodajalci želeli in vsekakor je 

preveč nezavzetih, kot kažejo izvedene raziskave (Gallup 2013). Vendar še prevečkrat se 

poenostavlja, da so zavzeti zaposleni dobri delavci in nezavzeti slabi delavci. Za 

(ne)uspešnostjo in (ne)zavzetostjo zaposlenih v prvi vrsti najdemo vodje in njihov odnos do 

zaposlenih (Gruban 2005, 13). 
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Veliko dejavnikov, ki vplivajo na večjo zavzetost zaposlenih in s tem večjo produktivnost in 

uspešnost organizacije, je odvisna od vodstvene strukture in njenega pristopa k vodenju 

zaposlenih. Ključnega pomena pri tem je kultura vodenja. Pri izboljševanju zavzetosti ima 

ključno vlogo vodstvo in prav tako vsi ostali vodje, saj lahko s svojim zgledom in motiviranjem 

podvojijo število zavzetih zaposlenih. Težko pričakujemo, da so zaposleni zadovoljni in zavzeti 

pri svojem delu, če so njihovi vodje nezavzeti, pasivni in ne prevzemajo svoje odgovornosti za 

vodenje zaposlenih. Vključevanje zaposlenih v odločanje ima občutno boljši vpliv na poslovno 

uspešnost organizacije kot korporativne politike, kot so na primer fleksibilni delovnik, dopusti 

in nagrade, poudarja Tič Veselova (2015) pri povzemanju Gallupovega poročila (2013) o 

zavzetosti zaposlenih na delovnem mestu. Prav tako lahko pomanjkanje veščin vodenja ali 

napačna izbira vodij poveča število nezavzetih zaposlenih. Zaposleni se pred neprimernim in 

nepoštenim ravnanjem branijo z nezavzetostjo in naredijo le še tisto in toliko kot morajo. 

Poveča se odsotnost z dela, odpovedi delovnega razmerja, problemi mobinga in stresa, 

izgorelost, nezaupanje med zaposlenimi in vodji ali t. i. Mi Vi sindrom (Gruban 2005, 12). 

Vodje morajo zavzetost spodbujati, s tem, da poslušajo in upoštevajo zaposlene, jim nudijo 

dobre priložnosti v delovnem okolju, da lahko spremenijo stvari na boljše in jim biti hkrati v 

podporo, kolikor je le mogoče. 

Za zagotavljanje zavzetosti zaposlenih sta Crim in Seijts (2006) združila navodila za vodje v 

10 C-jev:  

1. Connect (povezati) -  vodja mora pokazati zaposlenemu, da ga spoštuje kot osebo in ceni 

njegovo delo. Zavzetost posameznika se odraža preko odnosa z vodjem in avtentične skrbi 

za zaposlene v organizaciji.  

2. Career (kariera) – vodja naj poskrbi, da je delo zanimivo in smiselno z  možnostjo osebnega 

in strokovnega razvoja. Pri tem ga mora spodbujati, mu zaupati in zagotoviti vse potrebne 

resurse in dobre pogoje dela.  

3. Clarity (jasnost) – vodja mora jasno predstaviti vizijo organizacije in strateške cilje, ki 

morajo biti skomunicirani po hierarhiji navzdol do vsakega posameznika. Zaposleni želijo 

vedeti, kakšna je njihova vloga, kako lahko prispevajo k skupnim ciljem organizacije in 

kakšne so strategije doseganja le-teh. Odgovoren vodja informacij ne skriva in zlorablja.  

4. Convey (posredovati) – dober vodja vzpostavi procese in pravila, ki omogočajo učinkovito 

organizacijo dela. Vodje se morajo vsakodnevno truditi, da izboljšajo delovne sposobnosti 

zaposlenih. Pomembna je povratna konstruktivna informacija.  

5. Congratulate (čestitati) – dobro delo mora biti vedno pohvaljeno in nagrajeno s strani vodje. 

V delovni praksi je običajno, da vodje opozarjajo in premalo usmerjajo in posredujejo svoja 

pričakovanja zaposlenim.  

6. Contribute (prispevati) – zaposleni želijo vedeti, kako prispevajo k skupnim ciljem 

organizacije. Dobri vodje pomagajo zaposlenim osmisliti njihovo delo in pomembnost 

njihovega dela pri doseganju organizacijskih ciljev družbe.  

7. Control (nadzirati) – vodja mora dati zaposlenim priložnost sodelovanja pri sprejemanju 

pomembnih odločitev in poskrbeti, da so lahko proaktivni in inovativni.  
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8. Collaborate (sodelovanje) – dobri vodje poskrbijo, da delovno okolje spodbuja sodelovanje 

in zaupanje med zaposlenimi. Občutek sprejetosti od sodelavcev prispeva k večji kolektivni 

zavzetosti in izključuje zasledovanje individualnih ciljev.  

9. Credibility (verodostojnost) – vodje morajo ohranjati ugled organizacije in visoke etične 

standarde. Zaposleni želijo biti ponosni na svoje delo in organizacijo.   

10. Confidence (zaupanje) – dobri vodje pomagajo ustvariti zaupanje med zaposlenimi s svojim 

zgledom. Tudi in predvsem vodja mora upoštevati, delovati in živeti po sprejetih pravilih 

in vrednotah organizacije.   

Na osnovi zapisanih spoznanj različnih avtorjev lahko povzamemo, da so pomembni dejavniki, 

ki zagotavljajo razvoj prave osebne zavzetosti zaposlenih naslednji: jasna vizija in strategija 

organizacije, ustrezno predstavljena na nivo posameznika z jasnimi cilji in pričakovanji v 

povezavi z njegovim delovnim mestom, ustrezno zaposlovanje zaposlenih glede na njihove 

zmožnosti (prave ljudi na prava mesta), prepoznavanje in pohvala dobremu delu, pravičen 

sistem nagrajevanja in napredovanja, zagotavljanje primernega delovnega okolja, v katerem 

prevladuje zaupanje, spoštovanje, podpora, pozitivna naravnanost in možnost vključevanja v 

pomembne odločitve, zanimivo in ustvarjalno delo z možnostmi strokovnega razvoja -

priložnost za napredovanje v karieri in dodatnega izobraževanja, odkrita in dvosmerna 

komunikacija ter sodelovanje med zaposlenimi. Zavzetost zaposlenih je lažje uničiti, kot jo 

doseči in vzdrževati skozi daljše obdobje. Vse naštete aktivnosti vsekakor zahtevajo celostni in 

sistematični oz. strateški pristop k upravljanju z zaposlenimi. Aktivnosti razvoja zaposlenih, 

morajo biti podprte in usklajene z vodstvom ter predstavljene zaposlenim. Pri tem je 

pomembno, da so ukrepi dosledno izpeljani, brez izjem pri posameznih vodjih, saj le tako 

zaposleni zaupajo in verjamejo v ustreznost kadrovske politike. Vključevanje delovnih 

predstavništev, predvsem v kriznem obdobju, je več kot zaželeno, prej nujno potrebno za 

doseganje konsenza. S pomočjo teoretičnih izhodišč lahko povzamemo, da za zavzetost 

zaposlenih torej ni odgovorna le kadrovska služba, razvoj kadrov ali predsednik uprave, temveč 

predvsem neposredni vodje. Pomembna je predvsem usklajenost vodstvene ekipe, vodij na vseh 

nivojih vodenja, sodelovanje in delovanje v skupno dobro organizacije.  

Raven zavzetosti je v veliki meri odvisna od razumevanja ciljev, ki naj bi jih zaposleni dosegli. 

V kolikor cilji organizacije sovpadajo z njihovimi cilji, so se zaposleni pripravljeni aktivno 

vključevati in prispevati k njihovi realizaciji. Učinkovitost vodenja je iskanje ravnovesja med 

cilji organizacije in cilji posameznika, iskanje tistega vmesnega območja zanosa, ki je hkrati 

območje razvoja organizacije in rasti posameznika. Brečkova (2007, 21) poudarja pomen 

notranjega odkupa zaposlenega, ki ima dve plati – intelektualno in čustveno. Intelektualni 

notranji odkup pomeni, da se ljudje zavedajo ključnih poslovnih ciljev, so z njimi povezani, 

vidijo svoj prispevek k organizaciji in tudi vedo, kako lahko učinkovito pripomorejo k 

uresničevanju zastavljenih ciljev. Notranji čustveni odkup pa je potreba po tem, da zaposlene 

navdušimo in ustvarimo zaupanje v to, da so cilji organizacije uresničljivi.   
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2.2 Vodenje zaposlenih 

Pojmovanje vodenja se spreminja s časom, prilagaja potrebam okolja, prav tako tehnike in 

načini vodenja. Tradicionalna definicija pojma opisuje vodenje kot načrtovanje, usmerjanje in 

nadzor zaposlenih, medtem ko sodobna pojmovanja proces vodenja opredeljujejo kot 

spodbujanje, mentorstvo, motiviranje in ustvarjanje pozitivnih čustev. Vodenje in upravljanje 

(management) sta sorodna pojma, vendar hkrati zelo različni funkciji (Kovač idr. 2004, 16). 

Management je širši pojem, vodenje pa je ena izmed ključnih funkcij učinkovitosti 

managementa. Management pomeni doseganje rezultatov, biti odgovoren za izvedbo, medtem 

ko gre, v teoretičnem smislu, pri pojmu vodenja za bolj subtilen, čustveni pristop k upravljanju 

elementov oz. resursov organizacije. Pri managementu gre torej bolj za nadziranje in reševanje 

problemov organizacije, pri vodenju za motiviranje in spodbujanje zaposlenih. Funkciji 

managementa in vodenja se delno prekrivata in dopolnjujeta, kajti le s pomočjo procesa vodenja 

lahko dosežemo zastavljene cilje organizacije (Kovač idr. 2004, 11).  

Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja zaposlenih k želenim ciljem 

(Možina 2002, 506). Dobro poznavanje sodelavcev, njihovih interesov in izpostavitev dobrih 

relacij, je ključna naloga vodje na vseh nivojih vodenja v organizaciji. Vodenje ni enkratno 

dejanje, ampak je niz večjega števila dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje 

zaposlenih pri vsakdanjem delu in sploh pred večjimi izzivi in težavami, kjer ima vodja 

pomembno vlogo. Vodenje odločilno vpliva na povečanje obsega dodane vrednosti zaposlenih. 

Zadovoljni in zavzeti zaposleni so predpogoj za naraščajočo produktivnost, kvaliteto 

proizvodov in storitev organizacije. Dodajanje vrednosti z vodenjem pomeni, da mora vodja 

zaposlene ne le usposobiti, da dosežejo cilje, temveč jih mora predvsem pripraviti, da si to 

želijo. S tega vidika, lahko vodenje opredelimo kot zmožnost spodbujanja in pripravljanja ljudi, 

da se želijo potruditi za skupne cilje. Možina (2002, 501) meni, da iz definicije nikakor ne 

smemo izpustiti glagola želeti, saj se brez njega opredelitev vodenja močno spremeni.  

Definicijam vodenja je skupen proces vplivanja – kako usmerjati zaposlene v določeno smer in 

vplivati nanje, da bi čim bolj uspešno opravljali svoje delo. O vodenju torej govorimo, kadar 

nekdo vpliva na druge, tako da delujejo oz. spremenijo vedenje. Kovač (2004, 16) opredeljuje 

vodenje kot usmerjanje sodelavcev z vplivanjem na njihovo obnašanje, kot tudi interakcije v 

skupini in med skupinami za doseganje in uresničitev postavljenih ciljev. Podobno proces 

vodenja definira Mayer (2004): »Vodenje je vplivanje na ljudi, da bi dosegli cilje, pri čemer 

vplivanje zajema naslednje elemente: poverjanje nalog, spodbujanje (motiviranje), usmerjanje, 

dogovarjanje, preprečevanje in reševanje konfliktov, sporazumevanje in odločanje«.  

Cimerman (2006) povezuje vodenje s plesom. Tako kot plesati, se tudi vodenja ne da naučiti le 

z gledanjem. Vodenje je ročna spretnost, ki jo je potrebno nepretrgoma vaditi in delati napake. 

Le tako si pridobivaš izkušnje in izpostaviš dobre relacije. Voditi sodelavce se zdi včasih prava 

umetnost. Kot povzema Žalarjeva (2006): »Vodenje je umetnost pripraviti druge, da naredijo 

tisto, v kar smo prepričani, da mora biti narejeno. Ni urejeno v formule oziroma v enačbe, ki 
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bi definirale njegova dejanja in odzive. Umetnost se spreminja in prilagaja času in situacijam 

in tako je tudi z vodenjem. Umetnost je izražanje srca in duše. Gre za svobodo izražanja, kar je 

namen vodenja«. 

Drucker (1997) poudarja, da je edina definicija vodje ta, da je vodja tisti, ki mu sledijo. Od 

vodje in njegove naravnanosti, odnosov do zaposlenih ter njegovega ravnanja je v veliki meri 

odvisno, kakšna delovna klima vlada v organizaciji. Vodja je član skupine, ki ima največji vpliv 

na obnašanje drugih. Za uspešno vodenje niso pomembne samo sposobnosti in motivacija ter 

delegiranje, vodja potrebuje tudi moč in vpliv (Možina 2002, 498-539). Vsak vodja ima moč, 

ki je poglavitna zanj in mora vedeti, kako naj jo uporablja. Moč se izraža z vplivom. Avtor 

poenostavlja, da lahko moč pojmujemo kot potencialni vpliv in vpliv kot aktualizirano moč – 

proces, v katerem vodja povzroči spremembo stališč in vedenja drugega posameznika ali 

skupine. Legitimna moč izvira iz položaja, ki ga ima vodja v organizacijski hierarhiji. Moč 

nagrajevanja je moč, ki izvira iz možnosti vodje, da zaposlene nagrajuje. Moč pritiska izhaja iz 

bojazni, strahu zaposlenih pred kaznijo. Vodja, ki dobiva privolitev zaposlenih na tak način, 

uporablja razne vrste pritiska in sankcij. Referenčna moč je moč, ki izhaja iz identifikacije 

zaposlenih z vodjo; zato mu sledijo in ga posnemajo. Ekspertna moč je moč, ki izvira iz 

strokovnega znanja vodje. Ta je lahko omejena le na ozko strokovno področje dela ali pa je 

široka in zajema dejavnost določenega področja ali celotne organizacije (Možina 2004, 506-

508).  

Če vodja nima ustreznega znanja, sposobnosti in izkušenj o vodenju, lahko pride do motenj in 

napak pri delu. Koren (2005) meni, da se ekspertna moč vodje vodij tke dalj časa, ne pridobiš 

je hitro, lahko pa jo hitro izgubiš. Sama ne zadošča, priznati jo morajo  zaposleni. Vodja mora 

znati promovirati, pokazati, da obvladuje stvari v organizaciji. Negovati mora verodostojnost, 

kar pomeni, da stvari, ki jih ne pozna dovolj dobro, prej preveri in ne daje nepopolnih 

informacij. V kritični situaciji mora delovati prepričljivo in odločno, biti mora obveščen in 

seznanjen z aktualnimi dogajanji. Prepoznati mora skrb zaposlenih in graditi njihovo 

samozaupanje. Možina (2002, 506-508) je prepričan, da je uspešnost vodje odvisna od tega, 

koliko zna presoditi, kdaj naj upošteva eno ali drugo moč oz. kombinacije moči. Uporaba 

različnih vrst moč lahko vodi do treh vrst vedenja zaposlenih; ali jo uresničujejo ali se z njo 

strinjajo ali se ji upirajo. 

Pojem vodenje ni znanstveni izraz s formalno, standardizirano definicijo. Enotne opredelitve 

oz. definicije vodenja ni. Definicij vodenja je toliko, kolikor je ljudi, ki so poskušali definirati 

vodenje (Bass 1990). Vodenje je bilo vedno sporno vprašanje med raziskovalci in filozofi 

(Awan in Mahmood 2010). 
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2.2.1 Modeli vodenja  

Prve teorije vodenja v začetku 20. stoletja (1930 Taylor idr.) so se omejile bolj na voditeljstvo 

kot na vodenje. Modeli osebnih značilnosti so pojmovali vodje kot  posameznike z izjemnimi 

osebnostnimi lastnostmi. Kasneje so se vedenjske teorije vodenja (behavioristične teorije) 

usmerile v preučevanje vedenja vodij in iskanjem glavnih dimenzij, ki vplivajo na različne vrste 

in sloge vodenja. Še vedno aktualni so situacijski pristopi k vodenju, ki proučujejo vodenje v 

odvisnosti od situacije: težavnosti naloge in samostojnosti podrejenega (Lussier in Achua 

2015). Teorije karizmatičnega modela vodenja so se razvile v 70. letih prejšnjega stoletja in 

vodjo opredeljuje kot osebo, ki je zaradi svojih osebnostnih lastnosti sposoben imeti močan in 

nenavaden vpliv na svoje podrejene. Novejše teorije dopolnjujejo in širijo pogled na vodenje, 

kot ga ponujajo klasične teorije vodenja, kjer je bila pozornost raziskovalcev bolj usmerjena na 

menedžment; dajanje navodil za delo, zagotavljanje podpore in nadzorovanje vsakodnevnih 

aktivnosti zaposlenih. Med novejše teorije sodi teorija transformacijskega vodenja, za katerega 

je značilno, da s preoblikovanjem zaposlenih vodja širi njihova obzorja in zavest skupinskega 

poslanstva (Yahaya in Ebrahim 2016). Rezultat takšnega vplivanja je zaupanje in spoštovanje 

vodje s strani zaposlenih ter večja motiviranost za doseganje skupnih ciljev. Model avtentičnega 

vodenja se je razvil kot posledica iskanja novega načina vodenja, ki bi bolje zadovoljeval 

potrebe sodobnih organizacij, pomanjkanja etičnosti in integritete v poslovnem svetu,  in 

njihovih zaposlenih  - preko osebne konkurenčne prednosti posameznika in razvijanja 

pozitivnega organizacijskega vedenja (Stomilović 2015). Avtentičen vodja ravna v skladu s 

svojimi vrednotami in nameni ter si tako pridobi zaupanje, zaradi katerega mu zaposleni sledijo. 

Poleg poznavanja in sprejemanja lastnih napak in omejitev je ena temeljnih lastnosti 

avtentičnega vodje tudi integriteta; usklajenost besed z dejanji, držanje obljub, izpolnjevanje 

obvez, pošten odnos do sebe in drugih ter delovanje v skladu z vrednotami, ki jih zagovarja. 

Vse to daje podrejenim zgled, ki ustvarja zaupanje, kar je pogoj za prostovoljno sledenje. Kako 

avtentičen je vodja, pride najbolj do izraza v času kritičnih trenutkov, ki posameznika prisilijo 

v avtentično ravnanje in tako pokaže, kdo v resnici je (Dimovski idr. 2009). Gruban (2007) 

poudarja, da koncept avtentičnega vodenja ne opredeljuje optimalnega sloga vodenja, ki bi ga 

vodja moral privzeti, temveč poudarja pomen osebnosti vodje. Z osredotočanjem na razvoj 

štirih razsežnosti čustvene inteligence – samozavedanja, samoobvladovanja, socialnega 

zavedanja in upravljanja odnosov – postanejo vodje sposobni (pre)oblikovanja sloga vodenja 

oz. izmenične uporabe vsakega od štirih slogov vodenja – vizionarskega, mentorskega, 

tovariškega ali demokratičnega – ter se učinkovito izogibati pastem direktivno-ukazovalnega 

sloga vodenja ali sloga, ki narekuje tempo poslovanja. Novejše neokarizmatične teorije vodenja 

imajo skupno poudarjanje karizmatičnega in transformacijskega vodenja ter različne vidike s 

karizmo vodje povezanega vizionarstva, avtentičnosti in čustvene inteligence. Vodja daje 

smisel, vsebino in usmerja zaposlene. V nenehno spreminjajočem se okolju to ne pomeni le, da 

jim daje znanje, temveč predvsem, da jih spodbuja k učenju in razvoju (Lussier in Achua 2015). 
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2.2.2 Stili vodenja  

V okviru modela vodenja se uporabljajo različne tehnike ali t. i. slogi ali stili vodenja. Teorija 

jih ne enači z načinom vodenja, ki izhaja iz osnovne ideje, kako je mogoče ljudi pripraviti do 

čim boljšega načina dela. Stil vodenja ni odvisen samo od načina vedenja vodje, ampak tudi od 

zahtevnosti naloge in sprejemljivosti v kolektivu (Lipičnik 1998, 314). Stil vodenja je relativno 

trajen vzorec vplivanja na ljudi, z namenom vzajemnega doseganja postavljenih ciljev (Kovač 

2004, 22). Predstavlja način, kako se vodja vede do zaposlenih , jih nadzoruje, z njimi sodeluje 

ter vpliva na opravljanje njihovega dela. Vzorec vedenja, ki ga vodja najpogosteje uporablja pri 

vodenju sodelavcev, predstavlja prevladujoč stil vodenja. Vodstveni stil je način, s katerim 

vodja uveljavlja svojo moč in oblast (Koren 2005). Tako kot obstaja več definicij pojma 

vodenje, obstaja veliko različnih teorij in razvrstitev stilov oz. slogov vodenja.  

 

Na izbrani stil vodenja vplivajo štirje glavni dejavniki navaja Kavčič (1991, 218-219):  

· filozofije vodenja; Gre za pojmovanje oz. razumevanje dela, vodenja zaposlenih in za 

prepričanje o ljudeh. Izbrani stil vodenja zaposlenih je v veliki meri odvisen od pogleda 

vodje na zaposlene oz. na ljudi na sploh, ta pa je lahko optimističen ali pesimističen. 

Klasična organizacijska teorija obravnava zaposlene kot lenuhe, ki se izogibajo delu in 

delajo le, če so v to prisiljeni ali trdno kontrolirani; kar je tudi izhodišče opredelitve 

avtokratskega vodenja, kot najprimernejšega in najnujnejšega. Medtem ko teorija 

participacije pojmuje zaposlene kot aktivne, ki iščejo delo in odgovornost.  

· dane situacije; Stil vodenja se prilagaja razmeram, v katerih vodja opravlja svoje delo, kar 

je izhodišče situacijske teorije vodenja, ki poudarja ključni pomen situacije na učinkovitost 

stila vodenja.  

· karakteristike vodenih; Izbira stila vodenja je odvisna od tega, kakšna so prepričanja, 

vrednote, pričakovanja zaposlenih, znanje, delovne navade zaposlenih in sodelovanje. 

· naravo delovnih nalog; Pri delovnih nalogah je pomemben vidik stopnje kreativnosti in 

repetitativnosti. Pri ponavljajočih, visoko standardiziranih postopkih dela je bolj uspešen 

avtoritativni stil vodenja, pri ustvarjalnem delu pa vsaka kontrola ali drug način izražanja 

oblastnega položaja vodje zmanjšuje učinkovitost dela.  

Vodenje je torej odvisno od zaposlenih, ki jih vodimo, od trenutne situacije in okolja, kjer 

organizacija deluje, od vrste nalog in narave dela. Dejavnost, za katero je bila organizacija 

ustanovljena, je ključna razsežnost opredelitve sloga vodenja. V hierarhično organizirani 

organizaciji prihaja v ospredje vodenje, usmerjeno v delo (Možina 2002, 498-539), ki se sklada 

z avtokratičnim stilom vodenja. Primeren je predvsem v kriznih razmerah, ko gre za preživetje 

podjetja, in v podjetjih, ki delujejo v stabilnem okolju, s stabilno delovno silo, kjer je delo 

zaposlenih visoko standardizirano (Rozman idr. 1993). V običajnem delovnem okolju je prej 

zavora kot spodbuda zavzetosti in učinkovitosti zaposlenih pri doseganju ciljev organizacije.  
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Klasična delitev vodenja opredeljuje avtokratski in participativni oz. demokratični stil vodenja. 

Pri avtokratskem stilu vodenja ima vodjo vso moč, vpliv, avtoriteto in odgovornost. Določa 

politiko, sam sprejema odločitve in jih posreduje sodelavcem. Ima popoln nadzor nad 

zaposlenimi, komunikacija je enosmerna, zadovoljstvo zaposlenih ga ne zanima. V glavnem ne 

podpira poverjanja, ker se boji izgube kontrole. Verjame v disciplino in pravila. Avtokratski 

vodja je usmerjen k delu, k delovnim nalogam in doseganju rezultatov. Možnost hitrih odločitev 

in uspešnost pri rutinskem delu sta prednosti avtokratskega načina vodenja (Kovač idr. 2004). 

Avtokratski stil vodenja se obnese v kriznih razmerah in v stabilnem okolju, kjer je delo 

standardizirano (Rozman idr. 1993). Problemi se pojavijo pri motivaciji zaposlenih in napačnih 

samostojnih odločitvah posameznikov, ki so bili trenutno na vrhu (Koren 2005). Zaposleni so 

tako precej nezadovoljni in nesamostojni. Slog temelji na konceptu X teorije (McGregor 1960 

v Dobravc Verbič 2008, 34), ki vsebuje negativna prepričanja o zaposlenih, ki da so 

nezainteresirani za delo, s slabimi delovnimi navadami in jih je mogoče motivirati le z 

denarjem. Vodje, ki verjamejo, da imajo zaposleni prirojen odpor do dela, bodo zaposlenim 

povedali, kaj morajo delati, kaj se od njih zahteva, vztrajali bodo pri standardnih merilih in 

vedelo se bo, kdo je glavni (Možina 2002). 

Demokratski vodja je usmerjen k ljudem, spodbuja skupno razpravljanje in skupne odločitve. 

Komunikacija med vodjo in zaposlenim je dvosmerna. Vodja deli moč in odgovornost s 

skupino, se z njo dogovarja in daje predloge. Pri demokratičnem stilu vodenja je pomembno, 

da se je vodja pripravljen odpreti, da zaposleni vedo, da je vodja prav tako dojemljiv za njihove 

potrebe kot za svoje. Moč vodje izhaja iz njegove strokovnosti in usposobljenosti, ki jo 

zaposleni opazijo (Koren 2005). Tak slog temelji na konceptu Y (McGregor 1960 v Dobravc 

Verbič 2008, 34), ki vsebuje pozitivna stališča o zaposlenih in poudarja potrebo zaposlenih po 

uveljavitvi. Vodje, ki verjamejo, da so zaposleni pripravljeni trdo delati, pripravljeni sodelovati 

in imajo dobre delovne navade, bodo uporabljali participativni (sodelovalni) stil vodenja. 

Svetovali bodo zaposlenim, kako naj delajo, jim dali kar največ informacij, jih spraševali za 

mnenje in jih spodbujali pri delu, da sodelujejo pri načrtovanju aktivnosti in pri odločanju 

(Možina 2002). 

Everard in Morris (1996) sicer menita, da vodje niso usmerjeni samo v naloge ali samo v ljudi, 

pač pa jih zanima oboje ali pa jih ne zanima niti eno niti drugo. Ugotavljata, da je eden izmed 

dejavnikov, ki vpliva na stil vodenja, tudi količina delovnih izkušenj zaposlenih. Na začetku 

iščejo zaposleni predvsem navodila za delo in jasna pričakovanja na delovnem mestu, v 

nadaljevanju iščejo motivacijo oz. skupno dogovarjanje glede izvajanja dela, kasneje si želijo 

povratne informacije o njihovem delu.   

V teoriji (Kovač idr. 2004) se omenja tudi vodstveni stil «laissez-faire«, kjer vodja pušča 

posameznikom in skupini popolno svobodo. Vodenje temelji na načelu »bo kar bo«. Vodja 

gleda na zaposlene kot dragocen vir, jih spodbuja in jim zaupa. Izogiba se sprejemanju odločitev 

in ocenjevanju dela (Koren 2005). Vodja članom tima posreduje zgolj informacije za delo, ne 
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vpliva nanje ali jih nadzira. Povratne informacije, nagrade in sodelovanje vodje je povsem 

odsotno (Yahaya in Ebrahim 2016). Odgovornost je na strani zaposlenih, zadovoljstvo in 

motiviranost je slabša, saj so medosebni odnosi redki, skupinskega občutka pri delu praktično 

ni. Ta sistem deluje le, kadar so zaposleni visoko delovno zavzeti.  

Hersey in Blanchard (1982) pri opredelitvi situacijskega stila vodenja izhajata iz dveh 

značilnosti zaposlenih – zmožnosti (znanje in sposobnosti) in voljnosti oz. zavzetosti, ki določa 

ali je posameznik sploh pripravljen opraviti delo, pravočasno in kvalitetno. Uspešni vodja stil 

vodenja prilagaja zaposlenim, saj se zaveda, da je potrebno k različnim ljudem pristopiti na 

različne načine. Stili vodenja se povezujejo z ravnijo zrelosti oz. razvitosti skupine, vedenje 

vodje pa je nadalje prilagojeno glede na nalogo in odnos do zaposlenih:  

· Direktivni stil vodenja, kjer gre za usmerjanje zaposlenih, ki imajo pretežno nizke 

sposobnosti, nizko motivacijo; naloga je težka, odnosi z vodjo so slabi. Vodja daje jasna 

navodila (struktura), podrejene poučuje (kontrola) in nadzoruje (nadzor). Bolj primeren je 

v situacijah, kjer so potrebne hitre odločitve, ko so zaposleni še neizkušeni. Ta stil vodenja 

je neustrezen pri izkušenih delavcih. Prisotna je visoka usmerjenost v nalogo in nizka 

usmerjenost v odnos vodja–zaposlen (Hersey in Blanchard 1982). 

· Inštruktivni stil vodenja, za katerega je značilno vključevanje zaposlenih, ki imajo nizke 

sposobnosti, zastavljena naloga pa je težka. Motivacija je ustrezna in odnosi so dobri. Vodja 

daje navodila in natančno nadzoruje izpeljavo naloge, dodatno razlaga, sprejema sugestije 

in spodbuja napredek. Primeren je v situacijah, ko se zdi zaposlenemu naloga pretežka, 

nesorazmerna z nagrado, če je prisotno pogosto kritiziranje ali nepriznavanje napredka in 

razočaranje zaposlenih. Ta stil je neustrezen pri izkušenih zaposlenih. Prisotna je visoka 

usmerjenost v nalogo in visoka usmerjenost v odnos (Hersey in Blanchard 1982). 

· Bodrilni stil vodenja se kaže v pomoči in razvoju zaposlenih, ki so ustrezno usposobljeni za 

lažje naloge, vendar nizko motivirani, kljub dobrim odnosom na delovnem mestu. Vodja 

sodeluje s podrejenim, ga posluša in podpira, pohvali, skupaj sprejemata odločitve. Ta stil 

vodenja je primeren predvsem za zaposlene, ki so na svojem področju izkušeni, a ne zaupajo 

dovolj v svoje odločitve in se raje posvetujejo z vodjo. Prisotna je nizka usmerjenost v 

nalogo in visoka usmerjenost v odnos (Hersey in Blanchard 1982). 

· Delegativni stil vodenja se uporablja, ko imajo zaposleni dobre sposobnosti, visoko 

motivacijo (voljnost), pred njimi je lahka naloga, vendar imajo slabe odnose z vodjem. 

Vodja odgovornost za sprejemanje odločitev in reševanje težav povsem prenese na svoje 

zaposlene, ki jim zaupa zaradi znanja in izkušenj. Zaposleni mu samo poročajo o svojem 

delu. Ta stil vodenja je primeren za izjemne delavce, ki jim ne primanjkuje sposobnosti in 

zavzetosti, ki po mnenju avtorjev (Hersey in Blanchard 1982) ne potrebujejo veliko nadzora 

in pohvale. Prisotna je nizka usmerjenost v nalogo in visoka usmerjenost v odnos. 

Poudarek v načinu vodenja je odvisen torej od zahtevnosti naloge, odnosov vodje z zaposlenimi 

in ravni zrelosti oz. razvitosti skupine. Direktivni in inštruktivni stil vodenja sta tako bolj 

primerna za manj razvito skupino, bodrilni in delegativni za bolj razvito skupino. Stila 
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usmerjanje in vključevanje sta osredotočena predvsem na to, da se opravi naloga, medtem ko 

sta razvoj in delegiranje usmerjena na razvoj sposobnosti in spretnosti zaposlenih za samostojno 

in neodvisno delo, torej na razvoj zaposlenih (Možina 2002, 524-526). 

Podobno Tavčar (2002, 219) navaja nujnost prilagajanja stila vodenja glede na zmožnost in 

voljo zaposlenih in značilnosti vedenja povezuje z avtoritativnim in demokratičnim oz. 

participativnim stilom vodenja. Glede na avtorja (Hersey in Blanchard 1982) direktivni stil 

(usmerjanje) enači s stilom naročanje, bodrilni stil s spodbujanjem in inštruktivni stil vodenja s 

poučevanjem (slika 3).  

SPODBUJANJE

(znanje je, ni pa volje)

Delno participativno vodenje

Vodja problem prenese

DELEGIRANJE

(znanje je in volja tudi)

Participativno vodenje

Problema sploh ni več

NAROČANJE
(ni znanja, ni volje)

Avtoritarno vodenje

Problem ostaja vodji

POUČEVANJE
(ni znanja, je pa volja)

Deloma avtoritativno vedenje

Problem si delita vodja in 

sodelavec

velikamajhna
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velika
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Slika 3: Slogi vodenja glede ne zmožnost in voljo sodelavcev 

Vir: Tavčar 2002, 219. 

Tavčar (2002, 219) navaja, da kadar so zaposleni malo voljni in malo zmožni, vodji preostane 

le avtoritativno vodenje – naročanje, usmerjanje, nadzorovanje in jasna navodila. Pri 

poučevanju vodja skuša zaposlene usposobiti za dejavnost, vodi jih deloma avtoritativno. Ko 

vodja spodbuja zaposlenega za dejavnost, ki jo je zmožen opraviti, ga vodi delno participativno 

in skrb za izvedbo prenese na sodelavca. Vodja se odloči za delegiranje, torej za participativno 

ali demokratično vodenje, ko so zaposleni zmožni in voljni (zavzeti za delo). Takšnemu 

sodelavcu vodja zaupa, mu prepušča odločitve ter samostojno opravljanje dela. Z zaposlenimi 

se vodja tako dosti ukvarja pri poučevanju in spodbujanju, najmanj pri delegiranju, kjer 

zaposleni le poročajo vodji, kaj delajo in pri naročanju, ko delavec ni niti zmožen, niti motiviran 

in sploh nima volje ali interesa za delo (Tavčar 2002).  
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2.2.3 Tridimenzionalna teorija vodenja   

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili tridimenzionalno, 3 D teorijo stila vodenja, ki jo 

je oblikoval Reddin (1970, 12) in na osnovi katere, smo opravili raziskavo stilov vodenja v 

izbranem okolju. Spada med situacijske modele vodenja, ki ne izpostavljajo enega samega 

učinkovitega stila, temveč je lahko vsak stil vodenja bolj ali manj učinkovit glede na 

specifičnost situacije. Reddinova teorija tridimenzionalnega vodenja temelji na predhodnih 

raziskavah dveh univerz (Michigan in Ohio State), kjer so odkrili dva glavna elementa pri 

vedenju vodij; usmerjenost v zaposlene in usmerjenost v rezultate dela oz. usmerjenost na 

odnose ali usmerjenost na naloge. Spoštovanje (pozornost do zaposlenih, uvidevnost do 

njihovih čustev in idej, odprta komunikacija ter vzpostavljanje medsebojnega zaupanja) ter 

uvajanje strukture (dajanje navodil, določanje rokov, načrtovanje delovnih aktivnosti) sta bili 

zaznani dve različni skupini sorodnih delovanj vodje. Posledično lahko vodja kot kombinacijo 

teh dveh skupin lastnosti uporablja štiri različne sloge vodenja. V model vodenja Reddin (1970) 

vpelje novo, tretjo dimenzijo, ki predstavlja stopnjo učinkovitosti. Kot ugotavlja Kavčič (1991, 

223) avtor pri opredelitvi izhaja z vidika učinkovitosti vodenja kot stopnje, s katero vodja 

dosega rezultate, ki jih od njega pričakujejo. Poudarja dosežke, zanj ni toliko pomembno, koliko 

napora ali nadur vodja vlaga v delo.  

Reddin (1970, 12) razlikuje štiri temeljne vodstvene stile:  

· socialno usmerjeni ali zavzeti stil vodenja,  

· združevalni ali sodelovalni stil vodenja,  

· prizadevni ali k delovnim ciljem usmerjeni stil vodenja, 

· zadržani stil vodenja.  

Zadržani in prizadevni stil vodenja sta visoko usmerjena k ciljem. Za zavzeti in združevalni stil 

je značilna visoka usmerjenost k odnosom med zaposlenimi (Kovač idr. 2004, 44-45).  

Socialno usmerjeni ali zavzeti vodja je odprt, uživa v dolgih razgovorih, ljudi, s katerim dela, 

želi spoznati. Organizacijo pojmuje kot socialni sistem. Svoje zaposlene ocenjuje po tem, kako 

razumejo druge, nadrejene pa po srčnosti do svojih zaposlenih. Spore skuša ublažiti, kolikor je 

mogoče. Zaposleni ga upoštevajo in z njim radi sodelujejo, saj jim napake spregleda, navzkrižja 

rešuje s prijaznostjo. Pri njem večkrat pogrešajo usmerjanje. Zavzeti vodja ceni ljudi, 

podcenjuje organizacijo, je sentimentalen in se boji, da bi ga drugi zavrgli. Primeren je zlasti 

za vodenje strokovnih delavcev pri razvojno-raziskovalnem delu in delavcev s koordinacijskimi 

nalogami ter z malo oblasti, kjer je mogoče uspeti predvsem z dobrimi odnosi (Reddin 1970, 

30-33; Možina 2002, 527; Maguša 2010, 22-23). 

Združevalni stil vodenja ali k sodelovanju usmerjeni stil vodenja združuje usmerjenost k 

nalogam in ljudem. Tak vodja želi biti povezan z delovno skupino, prav tako s posamezniki. 

Pogosto sklicuje sestanke. Istoveti se s svojimi sodelavci, saj ga položajne razlike ne motijo. 

Usmerjen je predvsem v prihodnost. Zagovarja timsko delo, ki ga uporablja zato, da bi združil 
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potrebe ljudi za potrebe organizacije. Svoje zaposlene ocenjuje po njihovi pripravljenosti za 

sodelovanje v timu, svoje nadrejene pa po njihovi spretnosti pri timskem delu. Vodja, usmerjen 

v odnose in delovne cilje, ne blaži in ne duši sporov, temveč raziskuje vzroke njihovih 

nastankov. Želi biti vključen v vsako dogajanje v organizaciji, boji se pa, da bi bili drugi z njim 

nezadovoljni. Najprimernejše delo zanj je vodenje drugih ljudi, ki morajo med seboj sodelovati. 

Najmanj je primeren za rutinska dela (Reddin 1970, 30-33; Možina 2002, 527). 

K delovnim ciljem usmerjeni stil vodenja ali prizadevni vodja je gospodovalen do drugih, 

istoveti se s tehničnim sistemom organizacije in nadrejenimi. Močneje poudarja zahteve 

organizacije kot potrebe ljudi. Podrejene ocenjuje po delovnih rezultatih, nadrejene po 

sposobnostih, kako uporabljajo svoje pristojnosti. Spore skuša zadušiti s pritiskom in hoče 

gospodovati v vseh napetih položajih. Svojim podrejenim daje samo najpotrebnejše 

informacije. Pri komuniciranju z ljudmi, pozablja, da so tudi drugi neodvisna bitja. Priznava in 

poudarja uporabo moči. Najbolj se boji, da bi svoj vpliv izgubil. Najprimernejši je za delovna 

mesta, kjer je potrebno dajati veliko navodil, na primer na področju proizvodnje in prodaje. 

Primeren je za delovna mesta, ki zahtevajo veliko moči. V položajih, kjer ne more zapovedovati 

drugim, se slabo znajde (Reddin 1970, 30-33; Možina 2002, 527). 

Za zadržani stil vodenja je značilno, da vodja skrbi predvsem za to, da popravlja napake oz. 

odmike zaposlenih od predvidenih pravil dela. Je slabo komunikativen, raje piše kot govori, 

upošteva tradicijo, istoveti se predvsem z organizacijo in njenim tehničnim sistemom. Upošteva 

predpisana pravila in postopke. Svoje podrejene ocenjuje predvsem po tem, kako se držijo 

pravil. Upošteva in ceni rutinsko delo. Sporov se raje izogiba, če jih mora reševati, to stori na 

podlagi napisanih pravil. Takšen vodja je suženj pravil. V medsebojnih odnosih se boji, da bi 

bil odvisen od mnenja drugih. Primeren je predvsem za administrativne, računovodske, 

statistične in konstruktorske naloge (Reddin 1970, 30-33; Možina 2002, 527). 

Znotraj štirih osnovnih stilov vodenja navaja Reddin (1970, 13) še štiri diferencialne stile (slika 

4), glede na večjo ali manjšo učinkovitost in kot kombinacijo vseh treh dimenzij (usmerjenost 

k nalogam in ciljem, usmerjenost k odnosom in učinkovitost). Vodja mora glede na dane 

razmere ugotoviti, kakšen stil vodenja je najprimernejši, da dosega rezultate, ki se od njega 

pričakujejo (Maguša 2010, 23).  

Bolj učinkovite podzvrsti stilov vodenja so: izvrševalec (združevalni), dobrotljivi avtokrat 

(prizadevni), razvijalec (zavzeti) in birokrat (zadržani stil vodenja). Manj učinkoviti stili 

vodenja so: kompromisar (združevalni stil), avtokrat (prizadevni, k delovnim nalogam 

usmerjeni stil vodenja), misijonar (zavzeti, socialno usmerjeni) in dezerter (zadržani stil) 

(Reddin 1970). 
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Slika 4: Tridimenzionalni model vodenja 

Vir: Reddin 1970, 12. 

Med zavzetim stilom vodenja skuša razvijalec pri zaposlenih vzbuditi samostojnost. Pri delu 

jih spodbuja, posluša, vzdržuje tesno komunikacijo, zaposlene poskuša razumeti in jih 

podpirati. Sodelavcem zaupa, prav tako oni njemu. Pri misijonarskem stilu vodenja vodja 

nastopa kot kakšen misijonar, kar pomeni, da je prijazen, prisrčen, ljubezniv, izogiba se 

konfliktom, je bolj ali manj pasiven, ne daje navodil za delo, zato ga tudi delovni rezultati ne 

zanimajo preveč (Reddin 1970, 30-33; Maguša 2010, 20-21).  

Združevalni stil vodenja delimo glede na stopnjo učinkovitosti na kompromisarja ali 

izvrševalca. Kompromisarski stil vodenja je manj uspešen; vodjo zaznamujejo omahljivost in 

mehkost, rad se izogiba odločitvam, sprejema nedoločene kompromisne odločitve. Odnose in 

delovne naloge poudarja v nepravih razmerah, do ljudi je dvoličen, zato pri zaposlenih ne 

vzbuja prevelikega zaupanja. Izvrševalec je učinkovit pri izvajanju združevalnega stila vodenja, 

dobro usklajuje delo in aktivnosti ter se zelo trudi in spodbuja timsko sodelovanje. Takšen vodja 

skuša izrabiti vse skupinske človeške zmožnosti. Pri odločanju se poslužuje skupinskega dela, 

zaposlene prepričuje, da se sami zavežejo za določene cilje, svoje sodelavce pa spodbuja k večji 

učinkovitosti in usklajuje delo drugih ((Reddin 1970, 30-33; Maguša 2010, 20-21).  

Prizadevni stil vodenja se deli na avtokrata in dobrohotnega avtokrata. Dobrohotni avtokrat je 

ugodnejša in učinkovitejša zvrst izvajanja k nalogam usmerjenega vodstvenega stila. Vodja je 

odločen, delaven in usmerjen k doseganju čim boljših proizvodnih rezultatov. Svoje vodstvene 

dolžnosti temeljito izpolnjuje in takšno vedenje zahteva tudi od zaposlenih. Strogi avtokratski 

stil vodenja je manj učinkovit in uspešen. Avtokrat vodi samovoljno, o vsem odloča sam in od 
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drugih zahteva pokorščino. Po navadi je kritičen, duši spore, od vsake akcije pa zahteva 

neposredne rezultate. Komunicira le navzdol, z dajanjem navodil, s svojimi podrejenimi se ne 

posvetuje in ljudje se ga po navadi bojijo ((Reddin 1970, 30-33; Maguša 2010, 20-21).  

Zadržani stil vodenja avtor (Reddin 1970) deli na birokrata in dezerterja. Birokrat je po navadi 

trden, natančen, se obvlada in je vljuden. Od svojih zaposlenih zahteva strogo spoštovanje 

predpisanih pravil in postopkov dela. Hoče biti vzor vsem svojim sodelavcem. Je bolj učinkovit 

kot dezerter, ki se izogiba svojim obveznostim, skuša zagotoviti samo minimalne delovne 

rezultate in čeprav upošteva vse predpise, si ne prizadeva, za boljše rezultate. Vodja ni 

ustvarjalen in lahko ovira druge zavzete zaposlene pri ustvarjalnosti (Maguša 2010, 20-21). 

Zadržani vodje se umaknejo v ozadje, le popravljajo napake zaposlenih, malo komunicirajo. So 

vrednostno konservativni, zato močno poudarjajo tradicijo, pravila in delovne postopke 

(Lobnikar 2003). 

Novejša tridimenzionalna teorija vodenja po Yuklu (2002) loči naslednje tri kategorije: 

usmerjenost k nalogam (učinkovitosti), usmerjenost k odnosom (odnosi) in usmerjenost k 

spremembam (prilagajanje). Vodje naj bi tako slog vodenja  prilagodili posamezni situaciji, 

delovni skupini in spremenljivosti pogojev. V nepredvidljivem okolju je tako najbolj smotrno 

vodenje usmerjeno k spremembam, vendar je še vedno potrebna tudi usmerjenost k nalogam 

(Yukl 2002 v Dobravc Verbič 2008, 41).  

Obstaja še več modelov vodenja in klasifikacij stilov vodenja, ki jih na tem mestu ne bomo vseh 

navajali, saj bi bili nepregledni in preobsežni za potrebe naloge in izvedene raziskave.  

2.2.4 Zavzetost in energija vodje 

Za namen magistrske naloge je zanimiva delitev vodij glede na zavzetost in energijo vodje ter 

osredotočenost na strateške cilje (Bruch v Gruban 2007). Tudi vodje lahko delimo glede na 

njihovo energijo in čustveno vpletenost; pripadnost in  zavzetost (slika 5). Nezavzeti vodje, ki 

so izčrpani, brez rezerve; so zadržani, mlačni, apatični, v stanju zanikanja problemov; pogosto 

jezni, cinični, frustrirani, napeti. Učinkoviti vodje, ki so usmerjeni na dolgoročne cilje; prezrejo 

dnevne »šume«, imajo voljo, samozavedanje, odgovornost, zavedajo se (z)možnosti, opcije, 

zavračajo ovire. Zavlačevalci so korektni pri rutinskih opravilih, a ne prevzamejo nobenih 

pobud; imajo strah pred napakami, ki ji paralizirajo; so kronično pasivni in se prepozno 

odzivajo; počutijo so nemočni. Zmedeni vodje so dezorientirani, ne fokusirani, kratkovidni; 

zamenjujejo gibanje in akcijo, čutijo potrebo storiti karkoli; gasijo požare, so stalno prezasedeni 

in brez refleksije (Bruch 2012).  

Vodjem najbolj primanjkuje čas, ugotavlja Bruchova (2012) v analizi sodobnega vodenja z 

naslovom »Bojte se pretirano zaposlenih vodij«. Neverjetna množica (hiper)aktivnosti, visoka 

siceršnja delovna vnema, ki ga avtorica poimenuje »neproduktivni posel«, žal povzroča 
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skorajda popolno odsotnost refleksije, poglobljenega vpogleda in nerazumevanje širšega 

spektra dogajanja okoli njih. Danes prevladujejo »zmedeni vodje«, ki so na splošno zelo 

neučinkoviti in poleg tega s tem načinom vodenja neposredno sooblikujejo tudi vedenje 

sodelavcev v organizaciji, ki so jim prisiljeni slediti (Bruch v Gruban 2007). 
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Slika 5: Zavzetost in energija vodij 

Vir: Gruban 2007. 

Možina (2002, 498-539) poudarja, da pametni vodja skuša kar največ zaposlenih, čim prej 

usposobiti za delegiranje, saj se tako znebi manj pomembnih zadev in se lahko posveti bolj 

pomembnim. Ali kot je zapisal Gruban (2007), najboljši vodje se ne trudijo biti popolni, temveč 

se osredotočajo na svoje prepoznavne prednosti in iščejo tiste sodelavce, ki jih lahko dopolnjuje 

s svojimi znanji in izkušnjami… »Z razliko od vodij, ki stremijo k idealom in (pre)pogosto 

poskušajo postoriti vse sami«. Nobeden od teoretičnih konceptov v praksi ni povsem učinkovit. 

Kot poudarja Brajša (1996, 195) je najpomembnejše, da zna vodja spreminjati način vodenja 

glede na naloge in zmožnosti zaposlenih, ne pa glede na potrebe osebnih ciljev in interesov. 

Vodstvene teorije po njegovem mnenju ne upoštevajo dovolj področij kot so npr. etika in 

morala, nacionalna kultura, vloga spola, vzdušje in dogajanje v družbi ipd., ki lahko pomembno 

vplivajo na uspešnost določenega stila vodenja v gospodarski organizaciji.  
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2.3 Organizacijska energija  

Koncept organizacijske energije je nadgradnja raziskav merjenja organizacijske klime in 

zavzetosti zaposlenih. Brečkova (2012a, 3) navaja, da organizacije za svoje delovanje 

potrebujejo energijo; ne le energije za pogon strojev, ampak zlasti in predvsem energijo 

zaposlenih. Organizacijska energija zrcali silo, ki se kaže v moči in zagnanosti, s katero podjetje 

deluje (Schiuma, Mason in Kennerley 2007; Simenčič 2007, 9). Je nevidna, vendar močna sila, 

ki jo sproščajo zaposleni v procesih ustvarjanja in medsebojnega sodelovanja na vseh ravneh. 

Nastaja v čustvenih reakcijah zaposlenih ob izvajanju aktivnosti za doseganje strateških in 

poslovnih ciljev organizacije. Njena moč kaže, koliko in kakšen čustveni, umski in vedenjski 

potencial so sprostili zaposleni pri delu in opravljanju delovnih nalog (Brečko 2012a, 3). Ta 

energija pripada tihemu, močnemu potencialu, ki je v zaposlenih, tj. organizacijski energiji.  

Pri organizacijski energiji gre za kolektivni pojem, ki ga moramo ločiti od posameznikove 

energije in pojma zavzetosti zaposlenih; ni seštevek energije zaposlenih, temveč značilnost 

celotne organizacije ali delovnega kolektiva (Schiuma, Mason in Kennerley 2007). Energija 

organizacije torej nastaja v medosebnih interakcijah in je edinstvena posamezni organizaciji. 

Pokaže nam kakovost čustvene energije zaposlenih; kaj in kako ljudje čutijo, kaj in kako mislijo 

o svoji organizaciji in kako se vedejo (ter zakaj) v specifičnem delovnem okolju (Bruch 2012). 

Prva dimenzija organizacijske energije, intenzivnost, odraža obseg aktiviranja prisotnih 

čustvenih, umskih in vedenjskih potencialov. Vidna je v ravni aktivnosti, ki prevladuje v 

organizaciji; medsebojnem sodelovanju, intenzivnosti komunikacije in čustvene vpetosti v 

delovno okolje. Kadar je energija visoka, je zmožnost ukrepanja povišana, v primeru nizke 

ravni energije je zmanjšana celo opravilna sposobnost organizacije (Simenčič 2007, 9).  

Kvaliteta organizacijske energije, druga dimenzija, kaže, kako so čustvene, umske in vedenjske 

zmožnosti zaposlenih osredotočene na skupne, strateške cilje podjetja. Za pozitivno 

organizacijsko energijo je značilen entuziazem, veselje in zadovoljstvo pri opravljanju delovnih 

nalog. Pri negativni energiji so zmožnosti premalo osredotočene na skupne cilje, kar lahko vodi 

v destruktivno orientacijo na vseh področij. Pojavlja se strah, frustracije ali jeza pri zaposlenih. 

Kvaliteta organizacijske energije je vidna predvsem v vitalnosti, intenzivnosti in hitrosti 

delovnih in inovacijskih procesov ter procesov spreminjanja. Predstavlja »gorivo« za delovanje 

človekove psihe in sprožanje aktivnosti za doseganje ciljev. Od psihične kondicije pa je v veliki 

meri odvisna učinkovitost doseganja strateških ciljev organizacije (Simenčič 2007, 9; Brečko 

2011). 

2.3.1 Stanja organizacijske energije  

V teoriji najdemo štiri energetska stanja, kombinacijo obeh dimenzij in njunih morebitnih 

visokih ali nizkih oz. pozitivnih in negativnih oblik (Bruch 2005,42; Simenčič 2007, 9): 
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produktivno energijo, energijo udobne inertnosti (lenobnosti), korozivno (razjedajočo) energijo 
in energijo ravnodušne inertnosti (slika 6). 

KOROZIVNA ENERGIJA PRODUKTIVNA ENERGIJA

ENERGIJA RAVNODUŠNE 
INERTNOSTI

ENERGIJE UDOBNE 

INERTNOSTI

(LENOBNOSTI)

kakovost

in
te

n
zi

v
n
o

st

 

Slika 6: Stanja organizacijske energije 

Vir: Bruch 2005, 42. 

Ustvarjalna energija je velika pozitivna energija, za katero je značilna močna čustvena 

vpletenost in mentalna budnost, ki se kaže v hitrosti, dinamiki, vzdržljivosti in produktivnosti 

zaposlenih. Podjetja z visoko produktivno energijo kažejo močna pozitivna čustva, visoko 

stopnjo pozornosti in aktivnosti, usmerjeno v ključne cilje, prevladuje kultura skupnega iskanja 

rešitev, velika angažiranost zaposlenih, navdušenost in ponos nad svojih delom (Brečko 2012a, 

3). Organizacijam z visoko produktivno energijo uspeva osredotočenje čustev, pozornosti in 

truda na doseganje strateških ciljev organizacije. Zaposleni sprejemajo spremembe in so 

pripravljeni na intenzivno sodelovanje, kjer razvijajo prepotrebne kompetence v času 

sprememb (Simenčič 2007, 12). 

Energija udobne inertnosti je nizka pozitivna energija. V stanju udobne inertnosti (lenobnosti) 

je za organizacijo značilno stanje »status quo«; malo živahnosti in razmeroma visoka raven 

zadovoljstva zaposlenih, ki je vidna v visoki identifikaciji z organizacijo. Ob šibkih, toda 

pozitivnih čustvih zaposlenih, kot sta umirjenost in zadovoljnost, tem organizacijam 

primanjkuje živosti, budnosti in čustvene napetosti, potrebnih za bistvene spremembe in 

doseganje ciljev. Prevladuje nizka stopnja aktivnosti, slaba mentalna budnost, osredotočenost 

na delo in organizacijska samozadostnost. Podjetje je nepozorno in zaspano, poslovne 

priložnosti odtekajo mimo njih neopaženo (Simenčič 2007, 10). Udobna energija je največkrat 

posledica poslovnega uspeha skozi leta, zato se organizacija težko prilagaja spremembam. 
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Kljub morebitnim večjim pritiskom, organizacija nima potrebne dinamike za uspešno vpeljavo 

izboljšav ali optimizacije poslovnih procesov. Simenčičeva (2007, 10) navaja znamenja lene 

organizacije: neprilagodljive in zaprte strukture, močna centralizacija, dolgotrajne poti 

odločanja, pretirano poudarjanje predpisov, rutina dela, močna standardizacija, zakrknjen način 

razmišljanja, toge tradicije, močna identiteta, konformizem in soglasno razmišljanje.  

Ravnodušna inertnost (lenobnost) se kaže v šibkih negativnih čustvih zaposlenih, kot so 

ravnodušnost, razočaranje in obžalovanje. Označuje jo visoka stopnja frustracij oz. 

nezadovoljstva zaposlenih, mentalnih umikov, cinizem in slaba kolektivna vpletenost. V velikih 

delih podjetja se pojavljajo miselna odsotnost, nezanimanje za realizacijo ciljev organizacije, 

celo vsesplošna omrtvičenost (apatičnost). Najpogostejši vzrok za ravnodušje med zaposlenimi 

so neprestani in manj uspešni procesi uvajanja sprememb, daljše faze neučinkovitega razvoja 

družbe, izguba tržnega deleža ter dolgotrajne nejasnosti glede pomena človeškega potenciala v 

organizaciji (Simenčič 2007, 11; Brečko 2012a, 3).  

Korozivna energija je velika (močna) negativna energija. V družbi, ki je v stanju korozije 

(razjedenosti), je čutiti negativno notranjo napetost. Zaposleni v negativnem smislu usmerjajo 

obilico energije v notranje probleme, kot so spori, obrekovanje, govorice ali druge destruktivne 

dejavnosti, vse to pa prikrajša organizacijo za njegovo življenjsko rast in vzdržljivost v 

poslovnem svetu (Brečko 2012, 3). Opazna je v kolektivni agresiji, odporu ter kolektivnemu 

destruktivnemu vedenju kot mnoštvo interne politike, odporu do sprememb, nesoglasij med 

posameznimi področji in težnji po čim večjih individualnih koristih. Organizacija se lahko hitro 

znajde v negativnih spiralah, ki imajo samouničevalno moč. V takih razmerah so zaposleni 

nagnjeni k posnemanju (povzemajo ali pretirano posnemajo vzdušje in čustvene reakcije ostalih 

sodelavcev). Pripadniki nekega tima čutijo močno pripadnost in pomembnejše dogodke v 

organizaciji, soglasno čustveno ovrednotijo. »Istočasno se zaprejo pred drugimi timi, ki jim 

predstavljajo sovražnika. Znotraj podjetja se razvijejo fronte« (Simenčič 2007, 12). Značilno 

za fazo korozije je, da se v zelo kratkem času v organizaciji poruši skupno prepričanje, zaupanje 

in vrednote, kljub temu, da so za to potrebovala več let. Da si opomorejo in pridobijo nazaj 

zaupanje zaposlenih, je potrebno dosti časa in napora.  

Vsa štiri energetska stanja se v organizaciji (na vsakem področju, službi ali oddelku) prepletajo, 

spreminjajo ter delujejo neodvisno eno od druge. Delež zastopanosti intenzivnosti in kvalitete 

organizacijske energije se kratkoročno spreminja, saj je organizacija živ organizem ((Schiuma, 

Mason in Kennerley 2007; Brečko 2011, 54). Vodstvo podjetij lahko s podrobno analizo 

energetskega stanja in s poznavanjem strategij upravlja z energijo; jo aktivira, sprosti, 

osredotoča in ohranja, torej izkoristi potencial zaposlenih v celoti (Simenčič 2007, 6). Če želi 

vodstvo organizacije ohraniti nadzor nad poslovnimi procesi in njihovimi udeleženci, mora 

uničujoče negativne spirale proaktivno ustaviti. 
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2.3.2 Merjenje organizacijske energije  

Organizacijsko energijo je težko neposredno opaziti, lahko pa jo natančno izmerimo, je 

prepričana Brečkova (2011). Raziskovalni instrumentarij merjenja organizacijske energije so 

razvili na inštitutu St. Gallen v Švici (Bruch in Vogel 2007). Standardiziran in mednarodno 

primerljiv anketni vprašalnik omogoča merjenje energije v globalnem merilu in s tem daje 

možnost primerjave. Podjetje GV Planet je razvilo raziskovalni vprašalnik, primeren za 

slovensko poslovno in kulturno okolje. Tako sta bili na nacionalni ravni izvedeni raziskavi o 

energetskem stanju in zdravju slovenskih organizacij v letu 2006 in 2011 (Brečko 2011, 48), 

kar daje možnost nadaljnje primerjalne analize v evropskem prostoru in možnost primerjave 

rezultatov naše raziskave.  

Z merjenjem organizacijske energije ugotavljamo kakovost trenutnega energetskega stanja in 

tudi vzroke za nastanek sedanjega energetskega naboja med zaposlenimi. Pomembno je, da 

organizacija pravočasno prepozna energetsko stanje svojih notranjih deležnikov in v primeru 

negativnega trenda tudi primerno ukrepa. Vodstvo organizacije mora poznati dejavnike, ki 

ustvarjajo pozitivno organizacijsko energijo in dejavnike, ki jo uničujejo. Skupni indeks 

organizacijske energije nam sporoča, kako močno je aktiviran potencial organizacije in kam 

odteka neizkoriščena ustvarjalna energija zaposlenih (Brečko 2012a, 7).  

Uporabnost vprašalnika je predvsem v tem, da ne osvetljuje samo pozitivnih vidikov, temveč 

tudi negativne, saj išče vzvode in vzroke problemov pojava negativne energije. S pomočjo 

instrumentarija oz. anketnega vprašalnika o organizacijski energiji lahko tako prepoznamo in 

odpravimo skrajno negativno energijo. Koristi merjenja se kažejo v strategijah oz. aktivnostih 

za izboljšanje energetskega stanja zaposlenih in navsezadnje v krepitvi produktivne 

organizacijske energije. Merjenje in analiziranje organizacijske energije daje vodstvu jasen 

signal, kdaj in kako mora ukrepati, če seveda temu pripisuje dovolj velik pomen.  

Primerjalne mednarodne analize poslovne uspešnosti so pokazale, da se organizacije med sabo 

razlikujejo predvsem v kakovosti energije med zaposlenimi. Nekatere organizacije imajo 

visoko stopnjo energije, so izjemno inovativne, se hitro spreminjajo in prilagajajo zahtevam 

okolja. Medtem ko so nekatere organizacije podvržene stagnaciji in se okorno ter z velikim 

odporom prebijajo skozi nujne spremembe. Zaposleni imajo neomejene zaloge energije, ki jo 

lahko poljubno vložijo v delo ali pa jo zadržijo zase ali pa z njo celo spodkopavajo posle, meni 

Brečkova (2012a, 3). Organizacije morajo biti pozorne na aktivno nezavzete zaposlene, ki svoje 

nezadovoljstvo dnevno izkazujejo, podcenjujejo delo zavzetih sodelavcev in negativno vplivajo 

na organizacijsko energijo in delovno klimo. Ustvarjanje in usmerjanje energije zahteva 

večstopenjski pristop, ki zajema upravljanje energije posameznika, upravljanje energije skupine 

in upravljanje energije organizacije (Schiuma, Mason in Kennerley 2007). 
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2.3.3 Upravljanje organizacijske energije 

Organizacijsko energijo največkrat povezujejo s t.i. managementom sprememb, katerega 

ključna naloga je aktiviranje potencialov in kanaliziranje le-teh v aktivnosti, ki zagotavljajo 

poslovni uspeh organizacije. Sproščanje in osredotočanje organizacijske energije ni enkraten 

proces. Vodstvo si mora nenehno prizadevati, da pozitivno energijo spodbuja in ohranja 

dolgoročno (Bruch 2012). V času pomanjkanja finančnih in nasploh notranjih resursov je 

učinkovitost in uspešnost organizacije vse bolj odvisna od mobilizacije vsakega delčka energije 

zaposlenih. Prav zato je potrebno energijo organizacije aktivirati predvsem takrat, ko se 

organizacija znajde pred pomembnimi poslovnimi izzivi; poslovnem in finančnem 

prestrukturiranju,  reorganizaciji procesov ipd. Usmerjanje energije zaposlenih zahteva določen 

stil vodenja in različne strategije. Posredovanje občutka o nujnosti sprememb, je v 

organizacijah, ki se nahajajo v stanju lenobnosti, zelo težko. Nujno je podajanje objektivnih 

dejstev s strani vodstva, obsežna stalna ter prepričljiva komunikacija o pozitivnih možnostih 

nadaljnjega razvoja (Simenčič 2007, 22-26).  

Podobno Brečkova (2012a, 3-7) povzema ključne vzvode aktiviranja in upravljanja z energijo 

med zaposlenimi v delovnem kolektivu:   

1. kakovostno vodenje na vseh nivojih vodenja; Ustrezen odnos in vedenje vodij do zaposlenih 

v veliki meri vpliva na mobilizacijo ustvarjalne energije. 

2. jasna strateška usmeritev in vizija; Jasna strateška usmeritev, dolgoročna vizija organizacije 

sprosti veliko potencialov ter izzove ustvarjalno napetost in aktivnost zaposlenih. 

Pomembno je, da je vizija predstavljena, poznana večini in da je zagotovljena kritična masa 

zaposlenih, ki se zavzema za strategijo uresničevanja te vizije. 

3. skupno prepričanje v uspeh; Najgloblji vir (nezavedni kognitivni potencial zaposlenih) 

produktivne energije je prepričanje v uspeh organizacije in zaupanje v svoje lastne 

zmožnosti. Če zaposleni verjamejo, da so učinkoviti pri delu, so bolj vztrajni kljub težavam 

na delovnem mestu, lojalni in pripravljeni sprejeti nujne spremembe organizaciji.  

4. kolektivna zavezanost zaposlenih; Kolektivna zavezanost je močan notranji občutek 

dolžnosti doseganja skupnih ciljev, ki usmerja aktivirano energijo v ključne strateške 

prioritete organizacije. Zaveza k skupnim ciljem je močnejša ob jasnem sistemu vrednot. 

5. sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi; Pri spodbujanju ustvarjalne oz. produktivne 

organizacijske energije je pomembno sodelovanje med zaposlenimi v organizaciji; med 

posameznimi strokovnimi področji, službami, oddelki, kar krepi občutek povezanosti med 

zaposlenimi in pripadnosti. 

Pri vseh naštetih vzvodih spodbujanja pozitivne energije Brečkova (2012a, 4) posebej poudarja 

pomembno vlogo delovnih predstavništev. Zaposleni lahko preko sindikata ali sveta delavcev 

bistveno vplivajo na kakovostno vodenje zaposlenih, preko sprejete zaveze odgovornosti za 

lasten razvoj in sooblikovanjem sistema razvoja kadrov. Lahko se aktivno vključijo pri 

oblikovanju vizije in strateških usmeritev ter njihovo komuniciranje, sodelujejo pri krepitvi 

zaupanja zaposlenih v sistem merjenja in upravljanja učinkovitosti. Vloga socialnih partnerjev 
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pri spodbujanju medsebojnega sodelovanja in doseganja kolektivne zavezanosti preko vrednot 

organizacije je neprecenljiva (Brečko 2012a, 4).  

Pri prestrukturiranju, uvajanju sprememb v delovne procese ali prilagajanju novim razmeram 

na trgu, se vodilni velikokrat soočajo z odporom zaposlenih. Upravljanje z energijo zaposlenih 

je tako eden najpomembnejših vidikov preživetja organizacije, saj je prav od kakovosti 

čustvene energije zaposlenih v organizaciji v veliki meri odvisna učinkovitost doseganja 

strateških ciljev družbe in zagotavljanje finančne stabilnosti. Prav vsaka faza organizacijske 

energije vpliva na poslovni proces. Praviloma energija udobne inertnosti negativno vpliva na 

uspešnost podjetja, nezaželen odraz poslovnega izida predstavlja tudi ravnodušna inertnost 

(Simenčič 2007, 13), brez  dvoma pa ima razjedajoča oz. korozivna energija uničevalno moč 

na produktivnost in poslovanje organizacije. Ker organizacijska energija ni usmerjena v skupne 

cilje, je odnos zaposlenih do poslovnih procesov razdiralen. Energija med zaposlenimi je v 

veliki meri usmerjena v špekulacije in notranje merjenje moči. Negativna energija ima škodljiv 

učinek na skupno pripravljenost, kolektivno zavezanost in zmožnost zaposlenih.  

Organizacije se lahko ujamejo v pasti organizacijske energije; v zanko lenobnosti (ne 

sprejemanja potrebnih sprememb), zanko razjedanja (nepripravljenost na sodelovanje) ali 

zanko pospeševanja (preobremenitev in izgorevanje zaposlenih). Organizacije so žrtve t. i. 

zanke lenobnosti zaradi uspeha v razmeroma stabilnem tržnem okolju ali daljšega delovanja 

pod lastnimi zmožnostmi. Pri prestrukturiranju imajo zaposleni velike težave, kako se upreti 

obstoječim modelom uspešnosti, ki so v preteklosti delovali. Pri zanki pospeševanja, 

dolgoročna intenzivnost in naraščajoča hitrost aktivnosti zaposlenih potisne organizacije do 

skrajnih zmožnosti in ga čezmerno obremenijo. Zaposlenim začne primanjkovati energije, pride 

do preutrujenosti, cinizma in organizacijskega izgorevanja. Pri zanki razjedanja zaposleni 

prepoznajo možne nevarnosti, vendar kljub temu, da so pripravljeni ukrepati, naletijo na 

notranje ovire v organizaciji. Zaradi neskladja med željo po udejanjanju in pripravljenost na eni 

strani ter pomanjkanjem zmožnosti in odgovornost na drugi strani, v organizaciji primanjkuje 

timskega sodelovanja, zaposleni se niso sposobni identificirati z organizacijo in tudi niso 

pripravljeni sodelovati. Stanje razjedajoče energije je izredno nevarno takrat, ko opazimo 

dolgoročno škodo ali celo propad vrednot, organizacijske kulture in občutka pripadnosti v 

organizaciji (Bruch 2012; Simenčič 2007, 14-16).  

2.3.4 Organizacijska energija in organizacijska kultura 

Organizacijsko kulturo predstavljajo skupna stališča in mnenja ter občutki zaposlenih o lastni 

organizaciji, nenapisana pravila, norme, vrednote in stališča, ki veljajo v nekem delovnem 

okolju. Organizacijska kultura ima pomembno vlogo pri vzpostavitvi sistema, ki sam od sebe 

nenehno črpa, obnavlja in ohranja energijo organizacije. Za dolgotrajno ustvarjalno energijo je 

odločilnega pomena, da organizacija ustvari organizacijsko kulturo, v kateri bodo zaposleni 



 

34 

osredotočeni na dosežke in istočasno usmerjeni k razvoju skupnosti, povezovanju in zaupanju 

(Simenčič 2007, 22). 

Organizacijska kultura je temeljni pogoj zavzetosti zaposlenih in delovne uspešnosti, poudarja 

Gruban (2013, 16-20). Kvaliteta in jakost organizacijska energije je v veliki meri odsev ali 

posledica organizacijske kulture, saj je merjenje organizacijske energije usmerjeno ne samo v 

posledične temveč tudi v vzročne komponente, torej vzroke, ki jih najdemo prav v 

organizacijski kulturi. Koncept organizacijske energije govori o managementu ljudi, kjer ljudje 

sproščajo pozitivno energijo na osnovi zaupanja (Simenčič 2007, 8). Zaupanje pa je predpogoj 

osebne zavzetosti zaposlenih. Čustveno vpetost v delovno okolje in proaktivni odnos do dela 

lahko ustvarja in neguje na dolgi rok le pozitivna energija med zaposlenimi. Vzvode ali vzroke 

za takšno vedenje in prepričanje zaposlenih lahko tako pripišemo vrednotam organizacijske 

kulture. Pri tem je pomembno poudariti, da čeprav je organizacijska energija značilnost 

celotnega podjetja, imajo vodilni delavci največji vpliv nanjo (Simenčič 2007), tako kot ima 

vsak neposredni vodja največji vpliv na osebno zavzetost posameznika (Gallup 2013; Gruban 

2010). Usmerjanje organizacijske energije je večstopenjski proces, ki zajema energijo 

posameznika, energijo tima in energijo organizacije (Schiuma, Mason in Kennerley 2007). 

Številne skrbno načrtovane poslovne strategije družb se ne uresničijo, vendar ne le zaradi vse 

večje negotovosti poslovnega okolja, temveč tudi ali predvsem zaradi neustrezne organizacijske 

kulture družbe, ki jo Gruban (2013, 17) označuje kot normativni vedenjski fenomen. 

Prevladujoče vedenje zaposlenih najbolj (so)oblikujejo vodje. Organizacijska kultura odločilno 

vpliva na vedenje zaposlenih. Med zaposlenimi v slovenskih podjetjih dominira pasivno 

(konvencionalna vedenja za ohranjanje »statusa quo«, odvisnost in izogibanje) in agresivno 

obrambno vedenje (nasprotovanje, moč, tekmovanje in perfekcionizem). 

Šinigoj (2015) opredeljuje učinkovito vodenje in motiviranje sodelavcev skozi poznavanja 

štirih dimenzij procesa vodenja; vrednote, prepričanje, strategije in vedenja. Ključ so vrednote 

zaposlenih, ki morajo biti skladne v vrednotami organizacije. Trajne spremembe lahko 

dosežemo le s spremembami vrednot in prepričanj zaposlenih. Če bi vodje verjeli, da je v 

vsakemu posamezniku ogromno potenciala in možnosti razvoja, verjetno vodenje zaposlenih v 

poslovnem svetu ne bi bilo tako zapleteno, saj ne funkcionira bistveno drugače kot drugi 

medčloveški odnosi (Šinigoj 2015). Vodje morajo poznati, kaj je njihovim sodelavcem 

pomembno in se o tem pogovarjati. Zaposleni vidijo na vrhu le vedenje vodstva, ne strategije, 

prepričanja in vrednote, zapisane v poslanstvu in viziji organizacije. Zato je še kako pomembno 

vodenje z zgledom. Večina vodij dela na nivoju strategije, ne na spreminjanju nekoristnih 

prepričanj, ki nas ne zavirajo pri doseganju zastavljenih ciljev. Dejstvo je, da bodo zaposleni 

naredili oz. spremenili svojo vedenje le v primeru, ko jim bo to pomembno. Slaba prepričanja 

o organizaciji, o zaposlenih lahko spremenimo z nenehnim komuniciranjem in ponavljanjem.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu naloge smo ugotavljali povezanost oz. vpliv prevladujočega stila vodenja 

in organizacijske energije med zaposlenimi na osebno zavzetost zaposlenih. V nadaljevanju 

naloge bomo uporabljali namesto splošnega izraza za organizacijo, za preučevane organizacije 

v raziskavi izraz družba oz. povezane družbe premogovništva.  

3.1 Uporabljene raziskovalne metode  

V teoretičnem delu naloge smo povzemali teoretična spoznanja in stališča različnih avtorjev. 

Metodologija raziskovanja je kvantitativna. Metoda zbiranje podatkov je bila terenska študija 

v izbranem poslovnem okolju, pri kateri smo kot tehniko zbiranja podatkov izbrali anketni 

vprašalnik. Vprašanja v anketi so bila zaprtega tipa, s predlogom odgovora oz. trditve. Ob koncu 

vsakega tematskega sklopa anketnega vprašalnika so imeli zaposleni možnost podati mnenje 

ali predloge izboljšave za določeno področje. Za namen analize podanih mnenj, komentarjev 

ali predlogov izboljšav smo uporabili kvalitativno metodologijo. Zapise anketiranih zaposlenih 

smo pregledali z metodo analizo vsebine teksta. Z metodo analize dokumentov oz. s  pregledom 

sekundarnih virov oz. internih dokumentov preučevane skupine smo si pomagali pri 

interpretaciji rezultatov raziskave.  

3.1.1 Vzorec raziskave  

Raziskava je bila izvedena v treh povezanih družbah poslovne skupine, katere osnovna 

dejavnost matične družbe je pridobivanje premoga. V letu 2013 je bila fluktuacija 3,2 %, kjer 

so vključene tudi razporeditve zaposlenih znotraj skupine; od skupne fluktuacije je bilo 13,6 % 

upokojitev, 70,5 % premestitev zaposlenih; 6,8 % prenehanje pogodb o zaposlitvi za določen 

čas in 9,1 % ostalih odhodov (naravni odliv, sporazumne prekinitve pogodbe o zaposlitvi). 

Zdravstveni absentizem v letu 2013 je bil 7,2 % in se je povišal glede na prejšnje leto za 1,7 

odstotnih točk (Premogovnik 2013). Povprečna starost zaposlenih v skupini je bila 42 let.  

Seznam zaposlenih smo pripravili na osnovi kadrovskega izpisa, na dan 1. 9. 2013 – v skupini 

povezanih družb premogovništva je bilo zaposlenih 2268 delavcev. V matični družbi (D3) 

osnovne dejavnosti premogovništva je bilo 1332 zaposlenih; vodstvenega kadra 2,7 %,  13,4  

% strokovnega kadra in operativnih oz. administrativnih delavcev 83,9 %. V povezani hčerinski 

družbi (D2), z registrirano osnovno dejavnost strojništvo – popravilo strojev, je bilo število 

zaposlenih 876; vodstvenega kadra 1,3 %, strokovnega kadra 10,6 %  in operativnih oz. 

administrativnih delavcev 88,1 %. Hčerinska družba D2 ima status invalidske družbe. V 100 % 

lasti je tudi hčerinska družba (D1), ki opravlja dejavnosti gradbeništva, geodetske storitve in 

upravljanje z nepremičninami, ki je imela 60 zaposlenih; 6,3 % vodstvenega kadra, 25,6 % 

strokovnega kadra in operativnega oz. administrativnega kadra 68,1 %.  
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Iz organigrama skupine je razvidna funkcijska organizacijska struktura, ki temelji na hierarhiji 

položajev in delitvi nalog neposrednih vodij. Na nivoju skupine je organiziran sindikat 

(SPESS), ki zastopa vse zaposlene v skupini povezanih družb premogovništva. Vsi zaposleni 

imajo možnost vključevanja in sodelovanja tudi preko sveta delavcev. Način komuniciranja 

med upravo, sindikatom in svetom delavcev je poleg zakonskih in splošnih določil še posebej 

urejeno z internim pravilnikom (Premogovnik 2013). Uprava, sindikat in svet delavcev morajo 

medsebojno sodelovati, se obveščati, posvetovati in soodločati o zadevah, ki se nanašajo 

predvsem na pravice zaposlenih; te izhajajo iz delovnega razmerja in vplivajo na socialni 

položaj zaposlenega. Pred skupino povezanih družb premogovništva so zahteve poslovnega in 

finančnega načrta prestrukturiranja s strani lastnika (država je večinski lastnik), povezane z vse 

bolj spremenjenimi pogoji delovanja družb v slovenskem energetskem prostoru.  

Ugled skupine povezanih družb premogovništva povezujemo s skoraj 140 letno tradicijo 

obstoja družbe (matične družbe). Dober ugled družbe v lokalnem in širšem okolju pripisujemo 

tudi velikemu številu prejetih prošenj za zaposlitev in opravljanje delovne prakse. Družba redno 

zaposluje, štipendira, sodeluje z lokalnim šolskim centrom in spodbuja mlade raziskovalce ter 

razna društva. Povezane družbe premogovništva so prejele priznanja na različnih področjih 

(npr. priznanje občine za prispevek k graditvi in razvoju mesta, Zlata nit – najboljši 

zaposlovalci, certifikat za energetsko učinkovito družbo ter družbeno odgovorno podjetje ipd.).   

V raziskavo smo vključili vse zaposlene v skupini, razen članov uprave in direktorjev 

hčerinskih družb: vodstvene, strokovne ter operativne oz. administrativne delavce. Vsem 

zaposlenim v skupini povezanih družb smo razdelili enake anketne vprašalnike. Nazaj smo 

prejeli 533 anketnih vprašalnikov (N=533), ki so bili v celoti izpolnjeni in uporabni, kar 

predstavlja  23,5 % odzivnost glede na skupno število zaposlenih v skupini (slika 7). 

Reprezentativnost vzorca je bila zagotovljena glede velikosti števila vrnjenih in enakomerno 

porazdeljenih enot vzorca celotne populacije ter možnosti vključitve vseh zaposlenih v 

raziskavo (preglednica 1).  

 

Slika 7: Vzorec anketiranja 
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Glede na skupno število zaposlenih v posamezni družbi skupine je bil vzorec anketiranja 

naslednji: matična družba (D3) – 24 % in 64 % glede na vzorec skupine, invalidska družba (D2) 

– 20 % in  32 % glede na vzorec skupine ter hčerinska družba (D1) – 37 % in 4 % glede na 

vzorec skupine povezanih družb (slika 8).  

 

Slika 8: Vzorec vrnjenih anket skupine 

Preglednica 1: Socialno demografski podatki zaposlenih 

  
Podatki zaposlenih Število (N) Delež (%) 

Področje dela   

Proizvodnja  253 47,5 

Tehnične strokovne službe  143 26,8 

Splošne strokovne službe 137 25,7 

Izobrazbena struktura   

OŠ ali manj (NK) 12 2,3 

Poklicna  88 16,5 

Srednja tehnična  239 44,8 

Višja strokovna  (6/1) 91 17,1 

Visoka strokovna (6/2) 51 9,6 

Univerzitetna, strokovni mag. (7) 44 8,3 

Znanstveni magisterij (8/1) 6 1,1 

Doktorat (8/2) 2 0,4 

Delovna doba     

Manj kot 5 let  45 8,4 

Od 5 do 10 let 41 7,7 

Od 10 do 20 let 117 22,0 

Od 20 do 30 let 229 43,0 

30 let in več 101 18,9 

Funkcija vodenja    

Vodja (vsaj enemu zaposlenemu) 224 42,0 

Ni vodja 309 58,0 

Skupaj anketirancev 533  

64%

32%

4%

Matična družba (D3) Hčerinska družba (D2) Hčerinska družba (D1)
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Največ zaposlenih (43 %) ima 20 do 30 let delovne dobe. Skoraj polovico manj je zaposlenih z 

10 do 20 let delovne dobe (22 %). Vsaj 30 let delovne dobe ima 18,9 % anketiranih zaposlenih 

in manj kot 10 let delovne dobe ima 16,1 % vseh anketirancev; 7,7 % od 5 do 10 let in 8,4 % 

ima manj kot 5 let delovne dobe (slika 9).  

 

 

Slika 9: Delovna doba zaposlenih 

 

Povprečna starost zaposlenih v matični družbi (D3) je 39,4 let, v hčerinskih družbah D2 - 45,7 

let in hčerinski družbi D1 - 40 let. Na posameznih področji in službah (npr. tehničnih strokovnih 

in splošnih strokovnih službah) je povprečna starost zaposlenih precej višja; tudi več kot 49 let. 

Starostna struktura zaposlenih je odraz omejevanja zaposlovanja. Zadnja tri leta se je glede na 

sprejete razvoje načrte skupine premogovništva npr. zaposlovalo le za proizvodni proces 

(štipendiste). Na ostalih področjih se odhodi zaposlenih niso nadomeščali oz. le izjemoma.   

Izobrazbena struktura zaposlenih je bila v letu 2013 naslednja: 2,3 % je imelo zaključeno 

osnovno šolo ali manj, 16,5 % poklicno šolo, največ zaposlenih je bilo s srednjo tehnično ali 

splošno izobrazbo (44,8 %). Višjo strokovno izobrazbo (raven 6/1), ima 17,1 % in visoko 

strokovno izobrazbo (raven 6/2) 9,6 % zaposlenih. Vsaj univerzitetno izobrazbo (raven 7) ali 

več ( raven 8/1 ali 8/2) ima končano 9,8 % vključenih zaposlenih v raziskavo (slika 10). 

 

8,4 %

7,7 %

22 %

43 %

18,9 %

manj kot 5 let

od 5 do 10 let

od 10 do 20 let

od 20 do 30 let

30 let in več
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Slika 10: Izobrazba zaposlenih 

Največ anketirancev je zaposlenih na proizvodnem področju - 47,5 %, v tehničnih strokovnih 

službah 26,8 % in v splošnih strokovnih službah (gospodarsko, kadrovsko in razvojno 

področje), ki niso neposredno vezane na proces proizvodnje, 25,7 % zaposlenih (slika 11).  

V vzorec anketirancev smo zajeli 83 % moških in 17 % žensk. 

 

 

Slika 11: Področje dela zaposlenih 

 

 

19 %

44,8 %

17,1 %

9,6  %

8,3 %

1,1 % 

0,4 %

OŠ ali manj, poklicna

Srednja tehnična

Višja strokovna  (6/1)

Visoka strokovna (6/2)

Univerzitetna, mag. (7)

Znanstveni mag. (8/1)

Doktorat (8/2)
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26,8 %
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Proizvodnja

Tehnične strokovne službe (TSS)

Splošne strokovne službe (SSS)



 

40 

42 % vseh vključenih v raziskavo ima funkcijo vodenja in vodi vsaj enega ali več zaposlenih, 

kar kaže na izrazito hierarhično organizacijsko strukturo skupine (slika 12).  

 

 

Slika 12: Funkcija vodenja zaposlenih 

3.1.2 Opis anketnih vprašalnikov  

Podatke smo zbirali z anketnimi vprašalniki za prepoznavanje stilov vodenja zaposlenih in 

merjenje zavzetosti zaposlenih ter organizacijske energije. Izbrali smo standardizirane in 

mednarodno primerljive vprašalnike, zato notranje skladnosti in zanesljivosti anketnih 

vprašalnikov nismo posebej preverjali. Anketni vprašalniki temeljijo na teoretičnih izhodiščih 

izbranih področij raziskovanja (priloga 2).  

Vprašanja oz. trditve smo razdelili v štiri sklope. S prvim delom anketnega vprašalnika smo 

merili indeks  zavzetosti zaposlenih (12 trditev), v drugem delu smo ugotavljali izbrani stil 

vodenja zaposlenih (20 trditev), tretji sklop vprašanj se je navezoval na organizacijsko energijo 

(15 trditev). V zadnjem delu anketnega vprašalnika smo pridobili socialno-demografske 

podatke zaposlenih - spol, izobrazba, delovna doba, področje dela in status v delovni 

organizaciji (glede na funkcijo vodenja). Udeleženci raziskave so ocenjevali, v kolikšni meri se 

strinjajo s posamezno trditvijo, z možnostjo zapisa komentarja ali predloga izboljšave k 

posameznemu področju. Komentarji zaposlenih so nam bili v pomoč pri interpretaciji 

rezultatov in boljšemu razumevanju delovnega okolja ter percepcije zaposlenih.   

 

42 %

58 %

Vodja Ni vodja
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Vprašalnik o zavzetosti zaposlenih 

V prvem delu anketnega vprašalnika smo merili stopnjo zavzetosti zaposlenih na delovnem 

mestu. Uporabili smo standardiziran, preverjen in mednarodno primerljiv Gallupov anketni 

vprašalnik »Q12«, ki vsebuje 12 vprašanj oz. indikatorjev osebne zavzetosti zaposlenih (priloga 

2, 1. stran vprašalnika). Vprašalnik je avtorsko zaščiten, uporaba in interpretacija rezultatov je 

možna le ob upoštevanju pravil avtorja. Vprašalnik in letna poročila so dostopna na spletni 

strani svetovalne raziskovalne hiše Gallup (Gallup 2009).  Udeleženci raziskave so z Likertovo 

pet stopenjsko lestvico ocenjevali stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo: (1 – sploh se ne 

strinjam, 2 – deloma se strinjam, 3 – sem nevtralen/na, 4 – deloma se strinjam, 5 – popolnoma 

se strinjam). 

Zavzetost zaposlenih je opredeljena z naslednjimi spremenljivkami oz. vsebinskimi sklopi: 

pričakovanja zaposlenega do organizacije (»Vem, kaj se od mene pričakuje na delovnem 

mestu«), material, oprema in delovni pogoji (»Na voljo imam vse, kar potrebujem, da dobro 

opravim svoje delo«), ustrezna kadrovska razporeditev (»Pri delu imam možnost skoraj vsak 

dan delati tisto, v čemer sem najboljši«), pohvala in priznanje za dosežke (»V zadnjem tednu so 

pohvalili moje delo ali prepoznali moje dosežke«), skrb za zaposlene (»Vodja me upošteva kot 

osebo«), spodbujanje razvoja (»Nekdo v organizaciji načrtno skrbi in spodbuja moj razvoj«), 

upoštevanje mnenja (»Moje mnenje šteje in se upošteva«), vključevanje v odločanje 

(»Pomembnost mojega dela se zrcali tudi v poslanstvu našega podjetja«), zavzemanje za 

kakovost (»Moji sodelavci so iskreno zavzeti za dobro in kakovostno delo«), odnosi med 

zaposlenimi (»V službi imam veliko dobrih sodelavcev in prijateljev«), možnost napredka (»V 

zadnjih 6 mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem razvoju in napredku«), učenje in osebna 

rast (»V zadnjem letu sem imel priložnost za učenje in razvoj«).  

 

Anketni vprašalnik o stilih vodenja  

Na osnovi vprašalnika, ki izhaja iz kvalifikacije stilov vodenja po Reddinu (1979), smo 

opredelili ključne značilnosti vodenja (priloga 2, 2. stran vprašalnika). Ločimo štiri osnovne 

stile vodenja: zadržani stil, socialno usmerjen, k delovnim ciljem usmerjen in k sodelovanju 

usmerjen stil vodenja. Stil vodenja razumemo kot način, s katerim vodja vpliva na svoje 

sodelavce, da bi skupaj dosegli dogovorjene cilje v pričakovanem času in z želeno kakovostjo. 

Posamezne trditve, značilne za posamezni stil vodenja, so udeleženci raziskave ocenjevali s 

stopnjo strinjanja (1 – ne velja (nikoli), 2 – velja v manjši meri (redko), 3 – velja v večji meri 

(pogosto), 4 – velja v največji meri (vedno).  

Vprašalnik, sestavljen iz 20 trditev, vključuje opisne spremenljivke oz. značilnosti vedenja 

vodij (Reddin 1979), ki se nanašajo na: 1) socialno usmerjenost oz. usmerjenost na medsebojne 

odnose: (»Vodja se veliko pogovarja z menoj in s sodelavci, saj nas tako bolje spozna in 

razume«), (»Vodja meni, da tehnologija in pravila niso najpomembnejši dejavniki za uspešno 

delo«), (»V odnosu vodij do nas sodelavcev prevladuje medsebojno zaupanje, vzajemna pomoč 

in komunikacija«), (»Vodja med nami sodelavci vzdržuje kolegialne odnose«), (»Vodja je vedno 
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prijazen in prizanesljiv«); 2) stopnjo (ne)aktivnosti oziroma (ne)komunikativnosti vodij pri 

opravljanju dela, reševanju medosebnih konfliktov, spodbujanju večje kakovosti dela in 

ustvarjalnosti: (»Ker je reševanje konfliktov neprijetno, se mu naš vodja izogiba«), (»Vodja 

strogo ločuje pristojnosti nadrejenih in zaposlenih«), (»Vodja ne spodbuja naše 

iniciativnosti«), (»Pri izvajanju nalog se vodja dosledno drži standardnih postopkov«), 

(»Kadar gre kaj narobe, vodja uvaja močnejši nadzor in zaostruje našo osebno odgovornost«); 

3) usmerjenost k sodelovanju med zaposlenimi in doseganju ciljev: (»O nastalih problemih in 

rešitvah se vodja nenehno pogovarja z nami«), (»Vodja se trudi, da se rutinsko delo čim bolj 

avtomatizira in poenostavi«), (»Pri izvajanju kompleksnih nalog vodja spodbuja timsko delo«), 

(»Vodja delovne aktivnosti skrbno organizira in nadzira«), (»Vodja spodbuja iniciativo in 

inovativnost pri izvajanju nalog«); 4) usmerjenost k delovnim ciljem oz. rezultatom dela: 

(»Vodja meni, da prijateljski delovni odnosi niso nujno potrebni za dobre delovne rezultate«), 

(»Vodja je prepričan, da je najpomembnejša materialna kot nematerialna stimulacija«), 

(»Vodja se odločno zavzema za dosledno izpeljavo nalog in doseganje ciljev«), (»Vodja jasno 

izraža svoja stališča in od nas sodelavcev zahteva, da jih dosledno upoštevamo«), (»Vodji je 

bistveno doseči dobre delovne rezultate, včasih celo ne glede na uporabljena sredstva«). 

Anketni vprašalnik za organizacijsko energijo  

Podatke o energetskem stanju smo zbirali s pomočjo raziskovalnega instrumentarija za merjenje 

organizacijske energije, ki so ga razvili na švicarskem inštitutu St. Gallen (Bruch in Vogel 

2007). Anketni vprašalnik je standardiziran in mednarodno primerljiv (priloga 2, 3. stran 

vprašalnika). V raziskavi smo uporabili instrumentarij, ki ga je za slovensko poslovno in 

kulturno okolje prilagodila Brečkova (2011, 48), skupaj z avtorico vprašalnika. Intenzivnost in 

kakovost organizacijske energije se meri s pomočjo 15 trditev oz. izjav, od katerih vsaka 

posamična izjava opredeljuje določene energetsko stanje. S stopnjo strinjanja posameznika z 

izjavo (1 – sploh se ne strinjam, 2 - deloma se ne strinjam, 3 - sem nevtralen, 4 - deloma se 

strinjam, 5 - popolnoma se strinjam) smo opredelili vrednost »energetskega naboja«.  

Ustvarjalno energijo opredeljujejo trditve povezane z učinkovitostjo managementa (»Vodstvo 

organizacije zagotovi, da se problemi rešujejo«), (»Vodstvo organizacije podpira in zahteva 

inovacije«), (»Vodstvo jasno sporoča zaposlenim, kakšni so njihovi cilji«), (»Večina zaposlenih 

se identificira z organizacijo)«, (»Vodstvo navdušuje in motivira zaposlene«). Za energijo 

udobne inertnosti sta značilni trditvi (»V naši organizaciji so odnosi zelo umirjeni«), (»V naši 

organizaciji so zaposleni zadovoljni s trenutnim stanjem in zavračajo spremembe«). Energijo 

ravnodušne inertnosti oz. lenobnosti opredeljujeta trditvi (»Učinkovitost je najpogosteje 

najpomembnejši cilj«) in (»V naši organizaciji je opaziti veliko nezadovoljstva«). Razjedajočo 

oz. korozivno energijo prepoznamo preko naslednjih trditev (»V naši organizaciji vlada 

destruktivna klima«), (»V naši organizaciji so strateške naloge pogosto zanemarjene«), 

(»Zaposleni se izgubljajo v številnih delovnih aktivnostih«), (»V naši organizaciji se zaposleni 

pogosto počutijo izčrpani«), (»V naši organizaciji je veliko pritoževanja in negativizma«), (»V 

naši organizaciji se velikokrat pojavijo govorice«).  
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3.1.3 Postopki zbiranja podatkov  

Izvedba raziskave je potekala s soglasjem uprave družbe in direktorjev posameznih družb. 

Anketni vprašalnik je bil anonimen. V spremnem dopisu smo zaposlene prosili, da so pri 

izpolnjevanju čim bolj iskreni in če je mogoče, naj se izogibajo sredinskim ocenam (priloga 1). 

Zaposlenim smo anketne vprašalnike razdelili osebno v sklopu rednih izobraževalnih oblik ali 

preko interne pošte, s  spremnim dopisom o namenu in cilju raziskave ter priloženo kuverto, da 

so lahko anketo enostavno in hitro vrnili.  

Izpolnjene anketne vprašalnike smo zbirali neposredno ob zaključku izobraževanja, preko 

klasične pošte in v za to posebej namenjenih skrinjicah, ki so bile dostopne vsem zaposlenim. 

Z anketo v klasični obliki smo želeli zagotoviti večjo odzivnost, avtentičnost in anonimnost 

odgovorov. Predpostavljali smo, da je nezaupanje do spletnega anketiranja, glede na višjo 

starostno strukturo zaposlenih in dosedanjih izkušnjah anketiranja preko računalnika, še vedno 

prisotno in da bi bila odzivnost zaposlenih manjša. 

Prav tako smo se prilagodili proizvodnemu načinu dela in dejstvu, da veliko zaposlenih nima 

dostopa do računalnika in možnosti spletnega anketiranja. Ker je raziskava potekala v treh 

družbah, na treh različnih lokacijah, smo anketiranje izvedli v obdobju dveh mesecev. Nekaj 

anketnih vprašalnikov je prispelo po pošti mesec kasneje, vendar smo jih kljub temu upoštevali, 

če so bili izpolnjeni v celoti. Nekaj vprašalnikov je namreč bilo izpolnjenih le delno, brez 

osebnih podatkov, kar bi lahko kazalo tudi na neko nezaupanje in strah s strani zaposlenih.  

Odločitev za sodelovanje v raziskavi s strani zaposlenih je bila prostovoljna. Ocenjujemo, da je 

bila odzivnost zaposlenih dobra, predvsem zaradi osebnega pristopa k izvedbi anketiranja in 

načina zbiranja podatkov.  

3.1.4 Obdelava podatkov raziskave  

Rezultate anketnega vprašalnika smo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS 17.0  

za Windows – program za obdelavo podatkov pri družboslovnem raziskovanju. Naredili smo 

opisno statistiko za posamezne spremenljivke glede zavzetosti zaposlenih, organizacijske 

energije in stilov vodenja. Podatke smo prikazali s frekvenčno porazdelitvijo. Zanimale so nas 

povprečne vrednosti za posamezne spremenljivke. Pri merjenju indeksa zavzetosti smo želeli s 

faktorsko analizo najti eno ali več prikritih lastnosti, ki jih neposredno ne moremo meriti, 

domnevali pa smo, da so povezane s spremenljivkami, ki smo jih opazovali. S pomočjo 

faktorske analize smo poiskali skupne faktorje, ki omogočajo vpogled v osnovno strukturo 

podatkov. Faktorske analize nismo uporabili za opredelitev stilov vodenja, ker bi s tem 

spremenili strukturo vprašanj in rezultate težko povezali s teoretičnimi izhodišči. Teoretične 

domneve smo preverili s t-testom za odvisna vzorca, analizo variance in multiplo regresijsko 

analizo. S korelacijsko analizo smo ugotavljali povezanost med spremenljivkami. Z multiplo 



 

44 

regresijsko analizo smo ugotavljali, koliko in kako posamezne spremenljivke vplivajo na 

določen model, v našem primeru teoretični model zavzetosti zaposlenih.  

Pri povzemanju podanih komentarjev zaposlenih smo uporabili metodo analize teksta, kjer  smo 

vsebino razdelili na kategorije oziroma teme, glede katerih so zaposleni izrazili dodatno 

mnenje. Pregledali smo vse zapise in uporabili citate, ki najbolj odražajo neko mnenje oz. 

vpogled zaposlenih v problematiko. Analizo podatkov raziskave smo izvedli skladno z etiko 

raziskovanja, ki zagotavlja anonimnost odgovorov zaposlenih.  

3.2 Analiza merjenja zavzetosti zaposlenih 

Osebno zavzetost smo merili z 12. različnimi trditvami. Z odgovori na vprašanja smo 

analizirali, kaj zaposleni sploh pričakuje od svojega delovnega okolja, kar je v teoriji 

opredeljeno kot neke vrste psihološka pogodba med posameznikom in organizacijo – Kaj lahko 

pridobim v zameno za dobro opravljeno delo? Kaj dam oz. moram prispevati? Pripadam? 

Možnosti strokovne in osebnostne rasti? (Gruban 2007). Z indeksom zavzetosti zaposlenih 

dobimo hkrati posredno oceno ključnih veščin vodenja. Avtor poudarja, da so vprašanja 

razdelana v model kompetenc za vodstvena dela. Večina vprašanj namreč predvideva povezavo 

med delom neposrednega vodje in zavzetostjo zaposlenega. Vprašalnik je zasnovan na 

predpostavki, da ima na zagotavljanje ključnih elementov osebne zavzetosti posameznika še 

vedno največji vpliv neposredni vodja. Vprašalnik temelji na predpostavki, da zaposlen 

potrebuje dvanajst temeljnih elementov na svojem delovnem mestu, ki odražajo občutek 

pripadnosti in predanosti, osebne rasti in prispevka organizaciji, vključuje tudi čustveni vidik. 

Pogoji oz. potencialni dejavniki visoke zavzetosti so razporejeni po vrstnem redu od osnovnih 

pogojev za dobro opravljeno delo do možnosti poklicnega in osebnostnega razvoja na delovnem 

mestu. Gallup (2009) razvršča zaposlene glede na povprečno vrednost zavzetosti na tri skupine: 

zavzete, nezavzete in aktivno nezavzete zaposlene (v preglednici 2). 

Preglednica 2: Kategorije zavzetosti zaposlenih 

 Kategorije  zavzetosti Vrednosti indeksa Vsota 

1. ZAVZETI - energični, inovativni nad 3,7 vsota 44 ali več 

2. NEZAVZETI – delno odsotni od 3,7 – 2,5 vsota med 31 in 43 

3. AKTIVNO NEZAVZETI  pod 2,5 vsota manj kot 30 

    

Vir: Gallup 2009. 
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3.2.1 Vrednosti zavzetosti zaposlenih 

Vrednosti indeksa zavzetosti smo v nadaljevanju interpretirali na osnovi Gallupove 

kategorizacije zaposlenih glede na doseženo stopnjo zavzetosti in s pomočjo teoretičnih 

spoznanj različnih avtorjev. Rezultati raziskave o zavzetosti zaposlenih v skupini povezanih 

družb premogovništva so prikazani v preglednici 3. 

Preglednica 3: Indeks zavzetosti zaposlenih 

Stopnje zavzetosti Vrednosti Štev.  zaposlenih Delež (%) 

ZAVZETI - energični, inovativni nad 3,7 266 49,91 

NEZAVZETI – delno odsotni od 3,7 – 2,5 238 44,65 

AKTIVNO NEZAVZETI  pod 2,5 29 5,44 

Skupaj  533  

Največji delež zaposlenih v skupini povezanih družb se uvrša v kategorijo zavzetih (49,91 %). 

Polovica zaposlenih tako na delovnem mestu čuti globoko povezanost z organizacijo, so 

energični in inovativni pri svojem delu. Zaupajo v sodelavce in vodje. Naredijo več, kot se od 

njih pričakuje. Nezavzetih zaposlenih, ki naredijo le tisto, kar morajo oz. in tekom delovnega 

časa napol spijo je kar 44,65 % (slika 13). V delo sicer vlagajo svoj čas, ne pa tudi energije in 

strasti.  

Od skupaj 533 anketiranih zaposlenih jih je 29 aktivno nezavzetih, kar predstavlja 5,44 %. 

Aktivno nezavzeti zaposleni niso samo nezadovoljni na svojem delovnem mestu, temveč svoje 

nezadovoljstvo tudi aktivno izkazujejo. Vsakodnevno podcenjujejo delo, ki ga opravijo njihovi 

zavzeti sodelavci in škodljivo vplivajo tudi na zavzetost ostalih in na ugled družbe. Pričakovali 

smo, da med zaposlenimi ni aktivno nezadovoljnih zaposlenih, glede na varnost zaposlitve in 

relativno stabilen položaj skupine v slovenskem prostoru. V primerjavi s slovenskim 

povprečjem je delež aktivno nezavzetih zaposlenih bistveno nižji. 

 

Slika 13: Stopnja zavzetosti zaposlenih 

49,91%

44,65%

5,44%

Zavzeti Nezavzeti Aktivno nezavzeti
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Med vsemi vključenimi zaposlenimi v raziskavo jih 42 % opravlja funkcijo vodenja, zato je ta 

delež nezavzetih zaskrbljujoče velik. Število vodij kaže na izrazito hierarhično organizacijsko 

strukturo in velik potencialni vpliv procesa vodenja na raven osebne zavzetosti zaposlenih v 

preučevani skupini.  

3.2.2 Primerjava indeksa zavzetosti zaposlenih 

Če primerjamo posamezne družbe v skupini med sabo (preglednica 4), v matični družbi 

prevladujejo nezavzeti zaposleni (52,1 %), kar pomeni, da so zaposleni v povprečju pasivno 

nezavzeti. Zavzetih zaposlenih  je 42,7 % in na drugi strani aktivno nezavzetih ali potencialno 

škodljivih 5,3 %. V obeh odvisnih družbah je največji delež zavzetih zaposlenih – 63,7 %  in 

62,6 %; kar pomeni, da se večina zaposlenih zaveda svoje odgovornosti, razvijajo svoje 

zmožnosti in nenehno razmišljajo, kako bi stvari naredili še bolje. Približno 32 % je nezavzetih 

oz. delno odsotnih in od 4,5 do 6 % aktivno nezavzetih in potencialno škodljivih zaposlenih. 

Če povzamemo, je delež nezavzetih zaposlenih največji in hkrati prevladujoč le v matični 

družbi skupine (preglednica 4). Zaposleni so delno angažirani pri svojem delu, v katerega sicer 

vlagajo svoj čas (prisotnost na delu), ne pa svoje energije in vsega znanja ter sposobnosti.  

Preglednica 4: Primerjava zavzetosti zaposlenih med posameznimi družbami 

Družba 

v skupini 

Zavzeti 

zaposleni  

 

Število 

Nezavzeti  

zaposleni 

 

Število 

Aktivno 

nezavzeti 

 

Število 

Povprečna  

vrednost 

D1 63,7% 14 31,8 % 7 4,5 % 1 3,73 

D2 62,6 % 107 31,6 % 54 5,8 % 10 3,76 

D3 42,6 % 145 52,1 % 177 5,3 % 18 3,60 

Skupaj družbe 49,91% 266 44,65 % 238 5,44 % 29 3,65 

V primerjavi s slovenskim povprečjem (preglednica 5) je delež aktivno nezavzetih bistveno 

nižji (za 11 odstotnih točk). V raziskavi v panogi premogovništva je prav tako več zavzetih 

zaposlenih (za 34 odstotnih točk) in manj nezavzetih (za 23 odstotnih točk) ter posledično tudi 

manj aktivno nezavzetih (za 11 odstotnih točk).  

Preglednica 5: Primerjava indeksa zavzetosti  

Primerjava Zavzeti zaposleni Nezavzeti  Aktivno nezavzeti 

Slovenija  16 % 68 % 16 % 

Gallup 2013 13 % 63 % 24 % 

Skupina povezanih družb 49,91 % 44,65 % 5,44 % 
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Po zadnji Gallupovi raziskavi med letoma 2011 in 2012 je globalno (zajetih 142 držav in 

230.000 zaposlenih) le 13 % zavzetih zaposlenih (vsak osmi), ki na delovnem mestu 

vsakodnevno ustvarjajo dodano vrednost. Kar 63 % je nezavzetih in 24 % aktivno nezavzetih. 

Glede na razpoložljive podatke je bilo v času merjenja v Sloveniji 16 % zavzetih, 68 % 

nezavzetih in prav tako 16 % aktivno nezavzetih zaposlenih (preglednica 5). To pomeni, da 

imamo še veliko internega potenciala za krepitev poslovne uspešnosti na ravni posameznikov, 

organizacij in gospodarstva kot celote. Najboljše organizacije imajo 67 % zavzetih zaposlenih 

(Zupan 2014). Tudi v izvedeni raziskavi v skupini povezanih družb premogovništva kar 

polovica vseh zaposlenih pri svojem delu ne uporablja vsega znanja in zmožnosti, ki jih 

potencialno ima in tako ne prispeva k večji produktivnosti in uspešnosti družbe.  

Na osnovi dosežene povprečne vrednosti (preglednica 4) in uporabljene Gallupove 

kategorizacije zavzetosti zaposlenih lahko tudi rečemo, da so v skupini povezanih družb 

premogovništva zaposleni v povprečju nezavzeti oz. »delno odsotni« na delovnem mestu 

(indeks zavzetosti 3,65). Če primerjamo vrednost indeksa zavzetosti zaposlenih med 

posameznimi družbami (preglednica 4), je v matični družbi prav tako večina zaposlenih 

nezavzetih (indeks D3 - 3,60), medtem ko v obeh  hčerinskih družbah prevladujejo zavzeti 

zaposleni – energični in inovativni, ki pomagajo pri razvoju družbe. V družbi (D1) je skupni 

povprečni indeks zavzetosti zaposlenih 3,73, v invalidski hčerinski družbi (D2) je zavzetost 

zaposlenih najvišja (3,76). Deleži posameznih kategorij in indeks zavzetosti zaposlenih je 

skoraj identičen in višji v obeh hčerinskih družbah. Menimo, da je pomemben dejavnik velikost 

družbe. Majhne ali srednje velike organizacije so v primerjavi z velikimi bolj fleksibilne, 

omogočajo večje možnosti vključevanja in sodelovanja ter občutek povezanosti. Pomemben 

vpliv na zavzetost zaposlenih bi lahko imela tudi invalidnost, vendar tega nismo merili.  

Gallupove raziskave (2009) so tudi pokazale, da je razmerje med številom zavzetih in aktivno 

nezavzetih zaposlenih dober makro pokazatelj zdravja organizacije. Idealno razmerje je 5,4:1 

in pomeni kritično maso zaposlenih za učinkovito uvajanje nujnih sprememb v organizacijo. V 

naši raziskavi je razmerje med zavzetimi in aktivno nezavzetimi sodelavci 9,2:1. Tudi 

posamezne družbe imajo »zdravo jedro«; (D1 – 14,2:1, D2 – 10,7:1 in D3 – 9,2:1), kar pomeni, 

da je teoretično dosežena kritična masa zaposlenih oz. da bo (bi) večina zaposlenih sledila in se 

prilagajala nujnim spremembah, seveda pod pogojem, da prevladuje ustrezen in primeren način 

vodenja in komuniciranja na vseh nivojih organizacije. Potencialno večja fleksibilnost družbe 

je vidna predvsem v najmanjši (glede na število zaposlenih) hčerinski družbi (D1).  

3.2.3 Vrednosti opisnih spremenljivk zavzetosti  

Pri pregledu vrednosti posameznih opisnih spremenljivk (preglednica 6) nas je zanimalo, kateri 

dejavniki najbolj pripomorejo k večji zavzetosti zaposlenih in seveda tudi kateri jo zmanjšujejo. 

Upoštevali smo teoretično predpostavko nadgradnje dvanajstih vprašanj oz. pogojev doseganja 

zavzetosti na delovnem mestu.    
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Preglednica 6: Deleži odgovorov zavzetosti zaposlenih 

 

Opisne spremenljivke zavzetosti 

DA,   

se strinjam 

(%) 

   

Nevtralno 

(%) 

NE, 

se ne strinjam  

(%) 

Pričakovanja zaposlenih 97,0  1,5 1,5 

Material, oprema, delovni pogoji    79,8 11,8 8,4 

Priložnost delati, kar najbolje znam  59,6 25,5 14,8 

Pohvala, priznanje za dobro delo 40,6  27,8 31,7 

Skrb za zaposlene – odnos z vodjem 78,0 11,6 10,3 

Načrtno spodbujanje razvoja  33,3 35,5 31,3 

Upoštevanje mnenja  65,3 18,4 16,3 

Možnost vključevanja v odločanje 66,3 23,5 10,3 

Zavzetost, zavzemanje za kakovost 75,8 16,3 7,9 

Odnosi med zaposlenimi  83,7 11,6 4,7 

Razgovor o strokovnem napredku 30,6 21,4 48,0 

Priložnost za učenje in osebno rast 56,5 18,6 25,0 

 

Zaposleni zelo dobro vedo, kaj se od njih pričakuje na delovnem mestu, da prejmejo plačilo za 

opravljeno delo. 97 % zaposlenih se s trditvijo popolnoma strinja (75 %) ali delno (22 %). Le 

1,5 % vprašanih zaposlenih ne pozna svoje vloge ali pričakovanih rezultatov dela. Opisna 

spremenljivka, ki se nanaša na pričakovanja zaposlenega do organizacije, je bila med vsemi 

trditvami najvišje ocenjena (4,7). Visoko vrednost spremenljivke bi lahko pripisali jasni viziji 

družbe, stabilnemu položaju v slovenskem prostoru in varnosti zaposlitve in ne v prvi vrsti 

visoki standardizaciji procesov ter aktivnostim ciljnega vodenja, kot smo sprva sklepali. 27,6 

% vprašanih meni, da imajo na voljo vse, kar potrebujejo, da dobro opravijo svoje delo 

(material, oprema, orodje, čas, dostop do informacij, smiselna pravila in navodila za delo), 52,2 

% se jih delno strinja in 8,4 % zaposlenih meni, da nima dobrih pogojev dela.  

Vsakodnevno ima priložnost delati tisto, v čemer so najboljši, 13,3 % in  pogosto 46,3 % 

vprašanih. Da niso optimalno razporejeni glede na svoje znanje in izkušnje ter imajo redko ali 

nikoli priložnost izkoristiti ves svoj potencial, je prepričanih 14,8 % zaposlenih. Glede svoje 

trenutne razporeditve na delovno mesto se ni želelo opredeliti 25,5 % zaposlenih.  

Samo 12,6 % je v zadnjem tednu prejelo pohvalo za svoj trud pri delu. Občasno prejme 

pozitivne povratne informacije o svojem delu 28 % zaposlenih. Redko oz. nikoli ni bilo deležnih 

nobene pohvale v zadnjem tednu anketiranja 31,7 % zaposlenih, vključenih v raziskavo. 

Zaposleni so mnenja, da so premalokrat pohvaljeni za dobro delo in dosežke, kar je bilo 

razvidno tudi iz komentarjev zaposlenih. Tudi raziskava Gallupovega inštituta (2006) je 

posebej opozorila na problem neustreznega spodbujanja zaposlenih in odsotnost pohval ali 

priznanj za dobro opravljeno delo. Odnosi med zaposlenimi so bili v povprečju dobro ocenjeni 
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(3,53). Večina zaposlenih (78 %) se je strinjala,  da jih vodja upošteva kot osebo. 10,3 % 

zaposlenih z odnosom vodje do zaposlenih ni zadovoljnih. Anketirani zaposleni so zelo dobro 

ocenili medosebne odnose (4,26). Skoraj 84 % zaposlenih meni, da imajo v službi veliko dobrih 

sodelavcev in najboljših prijateljev. Manj kot 5 % zaposlenih ni takšnega mnenja. 

Dobre možnosti vključevanja in sodelovanja pri sprejemanju pomembnih odločitev ima 65,3 % 

vprašanih zaposlenih. Da se njihovo mnenje ne upošteva, je prepričanih 16,3 % zaposlenih. V 

poslanstvu družbe vidi pomembnost svojega dela več kot polovica sodelujočih v raziskavi 

(66,3%), kar kaže na prisotnost aktivnosti ciljnega vodenja in komuniciranja. Z organizacijo se 

težko istoveti 10,3 % zaposlenih. Da so zaposleni vedno iskreno zavzeti za kakovostno 

opravljeno delo, je prepričanih 31,5 % vprašanih; da je tako v večini primerov (44,3 %), redko 

(6,8 %) ali nikoli (1,1 %). Trditev lahko povežemo s pripadnostjo zaposlenih k družbi.  

Kakovost dela oz. lojalnost zaposlenih družbi je bila v povprečju ocenjena zelo dobro (4,00).  

Med najslabše ocenjenimi trditvami je bila skrb za zaposlene (2,9). 31,3 % zaposlenih meni, da 

se v družbi premalo načrtno spodbuja strokovni in osebnostni razvoj posameznika. 25 % 

zaposlenih je deloma zadovoljnih in le 8 % je bilo zelo zadovoljnih s svojo poklicno kariero. 

Kar 35,5 % zaposlenih se ni želelo opredeliti glede te trditve. S spodbujanjem razvoja je 

zadovoljnih le 7,9 % vprašanih. 48 % zaposlenih je izjavilo, da se v zadnjih 6 mesecih ni nihče 

z njimi pogovarjal o napredku in možnostih napredovanja pri delu. Možnost neformalnega 

pogovora o možnem strokovnem razvoju je imelo 22,7 % zaposlenih. Trditev je bila v 

povprečju najnižje ocenjena (2,60). Povprečna vrednost te spremenljivke je bila najnižja v vseh 

povezanih družbah skupine premogovništva.  

Kljub manjšim aktivnostim načrtnega razvoja kadrov so zaposleni priložnost za učenje in razvoj 

dobro ocenili (3,35), kar je moč pripisati razvitemu internemu sistemu usposabljanja in 

izobraževanja (dejavnosti izobraževanja) kot tudi neposrednemu prenosu znanja in izkušenj na 

delovnem mestu, na kar nas je opozoril eden od podanih komentarjev zaposlenih. Več kot 

polovica vseh vprašanih (56,5 %) je imela možnost dodatnega usposabljanja in izobraževanja 

ter medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, 11,8 % občasno in 13,1 % zaposlenih 

v zadnjem letu ni zaznalo ali dejansko imelo priložnosti za učenje in razvoj. 

V preglednici 7 so prikazane povprečne vrednosti trditev zavzetosti zaposlenih in standardni 

odklon (povprečje kvadratov odklonov posameznih vrednosti od aritmetične sredine populacije 

oz. vzorca), ki nam pokaže razpršenost odgovorov zaposlenih oz. vrednosti ocenjene 

spremenljivke.   
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Preglednica 7: Povprečne vrednosti trditev zavzetosti  

Št. 

trd. 

Trditve zavzetosti  Aritm.  

sredina  

Stand. 

odklon 

(Z1) Vem, kaj se od mene pričakuje na delovnem mestu. 4,70 0,59 

(Z2) Na voljo imam vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo. 3,97 0,91 

(Z3) Pri delu imam vsak dan priložnost delati tisto, v čemer sem 

najboljši. 

3,54 0,98 

(Z4) V zadnjem tednu so pohvalili moje delo ali prepoznali moje 

dosežke.  

3,02 1,29 

(Z5) Vodja me upošteva kot osebo.  4,06 1,07 

(Z6) Nekdo v organizaciji načrtno skrbi in spodbuja moj razvoj. 2,93 1,19 

(Z7) Moje mnenje šteje in se upošteva.  3,60 1,03 

(Z8) Pomembnost mojega dela se zrcali tudi v poslanstvu našega 

podjetja.  

3,77 0,98 

(Z9) Moji sodelavci so iskreno zavzeti za dobro in kakovostno delo.  3,98 0,92 

(Z10) V službi imam veliko dobrih sodelavcev in najboljših prijateljev.  4,24 0,86 

(Z11) V zadnjih 6. mesecih so se z menoj pogovarjali o mojem razvoju in 

napredku. 

2,60 1,34 

(Z12)   V zadnjem letu sem imel/a priložnost za učenje in razvoj.  3,42 1,32 

 Skupaj -  povprečna vrednost  3,65    

Najbolje ocenjene trditve se navezujejo na jasno vizijo in strategijo družbe in odnose med 

zaposlenimi. Najslabše ocenjene trditve so povezane z vodenjem in aktivnostmi razvoja 

zaposlenih. Različne ocene in percepcije zaposlenih kažejo, da so zaposleni zelo različno 

vključeni v načrtno in sistematično spodbujanje poklicnega in osebnostnega razvoja.  

3.2.4 Dejavniki zavzetosti zaposlenih 

Na osnovi faktorske analize smo v nadaljevanju iskali, kaj je spremenljivkam zavzetosti 

skupnega in združili tiste, ki se v veliki meri povezujejo med sabo. Povezali smo podobne 

prikrite značilnosti oz. lastnosti, ki jih neposredno ne moremo meriti, domnevamo pa, da 

vplivajo na opazovane spremenljivke. Ker smo želeli večjo preglednost podatkov, smo 

uporabili metodo glavnih komponent, ki s čim manj spremenljivkami pojasni kar največ 

vsebine ocenjenih trditev. Opredelili smo tri vsebinsko najprimernejše faktorje, ocenili 

faktorske uteži, komunalitete in specifične variance opazovanih spremenljivk. V matriki 

glavnih komponent smo analizirali strukturne uteži, ki predstavljajo korelacijske koeficiente 

med spremenljivko in faktorjem (v preglednici 8, slika 14).   

Trditvam, združenim v prvi faktor, je skupno načrtovanje osebnostnega in strokovnega razvoja 

zaposlenih – poklicna ali kadrovska kariera. Faktorska utež, ki smo jo poimenovali »razvoj 

kadrov«, pojasnjuje 37,76 % celotne variance. Skrb za zaposlene se kaže v ustrezni razporeditvi 

na delovno mesto, spodbujanju in motiviranju zaposlenih, možnostim vključevanja, 
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sodelovanja, dodatnega izobraževanja in predvsem v ciljnem vodenju in komuniciranju. Razvoj 

kadrov smo povzeli po imenovanju službe oz. dejavnosti v preučevani skupini. Pod pojmom 

razvoj kadrov smo navajali aktivnosti na tem področju.  

Trditvi, vključeni v drugi faktor, ki pojasnjuje 11,73 % variance, se nanašata na »odnose med 

zaposlenimi«. Kolektivna zavezanost oz. notranji občutek za doseganje strateških ciljev 

organizacije je opazna v dobri klimi, kakovosti dela in pripadnosti zaposlenih.  

Tretji faktor, »jasna strateška usmeritev«, vsebuje le eno trditev, »Vem, kaj se od mene 

pričakuje na delovnem mestu«, in predstavlja 9,64 % pojasnjene variance. Je ocena nekega 

splošnega stanja družbe. Povežemo jo lahko s pričakovanji zaposlenega do organizacije, jasno 

vizijo družbe in ugledom družbe, kar je nadalje povezano s položajem skupine na trgu in 

občutkom varnosti zaposlitve.  

 

Preglednica 8: Matrika glavnih komponent – zavzetost zaposlenih 

Faktorske 

uteži 
Lastne vrednosti Vsota kvadratov uteži 

Skupaj Delež 

variance 

Komulativni 

delež 

Skupaj Delež  
variance 

Komulativni 

delež 

1 4,531 37,758 37,758 4,531 37,758 37,758 

2 1,407 11,727 49,485 1,407 11,727 49,485 

3 1,157 9,640 59,125 1,157 9,640 59,125 

4 ,840 6,999 66,124    

5 ,765 6,372 72,496    

6 ,645 5,374 77,870    

7 ,538 4,483 82,353    

8 ,517 4,305 86,658    

9 ,448 3,732 90,390    

10 ,428 3,568 93,958    

11 ,374 3,116 97,074    

12 ,351 2,926 100,000    

 Metoda glavnih komponent – PCA analiza  
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Slika 14: Grafični prikaz lastnih vrednosti 

Ugotovili smo, da osebno zavzetost v preučevani skupini določajo predvsem trije faktorji – 

razvoj kadrov, odnosi med zaposlenimi in jasna strateška usmeritev družbe. Prvi faktor je torej 

profesionalni; vse, kar se navezuje na opravljanje dela. Drugi je bolj prijateljski in se povezuje 

z medsebojnimi odnosi in socialnimi mrežami med zaposlenimi. Tretji faktor odraža neko 

splošno oceno položaja skupine v lokalnem in širšem okolju in vključuje tudi odnos do notranjih 

deležnikov – zaposlenih. S tremi faktorskimi utežmi smo skupaj pojasnili 60 % specifične 

variance spremenljivk. Matrika glavnih komponent nam pove, da je stopnja osebne zavzetosti 

posameznika najbolj povezana z možnostmi strokovnega in osebnostnega razvoja posameznika 

– z njegovo poklicno kariero.  

Načrtni razvoj kadrov kar v skoraj 40 % opredeljuje osebno zavzetost zaposlenih. V naši 

raziskavi je izmerjena povprečna ocena vpliva dejavnika »razvoj kadrov« na zavzetost 3,43 

(preglednica 9). Po Gallupovi klasifikaciji, ki jo uporabljamo, lahko dejavnik uvrstimo v zgornji 

del razreda nezavzetosti (rang med 2,5 in 3,7). Izmerjen vpliv dejavnika »odnosi« na zavzetost 

je večji – 4,11 in spada med aktivno zavzete zaposlene (rang nad 3,7). Dejavnik, ki smo ga 

poimenovali »jasna strateška usmeritev« ima najvišjo povprečno oceno vpliva na zavzetost, kar 

4,70 in pomeni uvrstitev v skoraj najvišji rang lestvice dimenzije zavzetosti zaposlenih.  

Preglednica 9: Faktorske uteži zavzetosti zaposlenih 

Trditve zavzetosti  / 

faktorske uteži 

DA,   

se strinjam 

 

Nevtralno  

NE, 

se ne strinjam 

Povprečna 

vrednost 

Razvoj kadrov    56,7 % 21,5 % 21,8 % 3,43 

Odnosi med zaposlenimi    79,8 % 13,9 % 6,3 % 4,11 

Pričakovanja zaposlenih  97 % 1,5 % 1,5 % 4,70 
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3.2.5 Mnenja zaposlenih  

Zaposleni so imeli ob koncu vsakega sklopa vprašalnika možnost podati mnenje ali predlog 

izboljšave za določeno področje. Navajamo povzetek komentarjev zaposlenih za zavzetost 

zaposlenih. Pri tem je potrebno upoštevati, da so v večini izpostavljene stvari, s katerimi 

zaposleni niso zadovoljni, torej predvsem negativni vidiki.  

Zaposleni, ki so v vprašalniku zapisali dodatne komentarje (6 % vseh anketiranih zaposlenih; 

N=533) menijo, da se vodje s sodelavci ne ukvarjajo dovolj, posebej na proizvodnem delu;  

vodijo le procese, se ukvarjajo s stroko in »gasijo požare«; na zaposlene pozabljajo. Zaznavajo 

pomanjkanje transparentnega in načrtnega razvoja kadrov, želijo si predvsem prenovo sistema 

nagrajevanja in napredovanja, ki se jim zdi nepravičen. Pri vodjih pogrešajo pravočasne 

informacije, želijo si več odkrite in kvalitetne komunikacije; predvsem med vodji in 

zaposlenimi. Občutijo nezaupanje v njihove sposobnosti, hkrati jim očitajo nepoznavanje 

njihovega operativnega dela. Želijo si odločnejše vodje in voljo za konstruktivno sodelovanje. 

Kar nekaj zaposlenih je navedlo, da si želijo več »mehkih« izobraževanj. Izboljšanje svoje 

osebne zavzetosti (Kaj lahko dam?) vidijo tudi v reorganizaciji dela in procesov. Ob tem 

vprašani hkrati poudarjajo, da so tudi nekateri zaposleni premalo pripravljeni na spremembe in 

dodatno izobraževanje. »Učiš se lahko vsak dan, vsako uro iz osebnih izkušenj in od drugih«. 

3.2.6 Interpretacija merjenja zavzetosti zaposlenih 

Če primerjamo povprečne vrednosti dejavnikov, ki najbolj opredeljujejo stopnjo zavzetosti 

zaposlenih, lahko z gotovostjo trdimo, da so v preučevani skupini povezanih družb 

premogovništva možnosti povečanja zavzetosti predvsem na področju razvoja kadrov; 

skrbnega in usmerjenega ravnanja z zaposlenimi. Kljub osnovni dejavnosti, ki je povezana z 

zahtevno in specifično naravo dela ter narekuje obvezno upoštevanje vidika varnosti pri 

organizaciji dela, zaposleni od vodstva in vodij pričakujejo predvsem ustrezen in spoštljiv 

odnos; v zameno za skrbno in kvalitetno opravljanje dela z njihove strani, torej osebno 

zavzetostjo.  

Menimo, da imajo vodje v organizaciji dejansko največji vpliv na raven osebne zavzetosti 

posameznika, kljub temu, da se vprašalnik zavzetosti nanaša na več vidikov delovnega okolja, 

ne samo na sposobnosti vodenja zaposlenih. Dobri odnosi, močne socialne mreže med 

zaposlenimi, visoka povprečna delovna doba in pripadnost družbi ter jasna strateška usmeritev 

skupine, ki se povezuje z dolgoletno tradicijo obstoja, vsekakor veliko prispevajo k ohranjanju 

zavzetosti med zaposlenimi. Vprašanje, ki se ob tem postavlja je ali je to dovolj, glede na vse 

spremembe globalnega trga na področju energetike in vse manj stabilnega položaja skupine in 

panoge premogovništva v slovenskem poslovnem prostoru. Pomembno je, da vodstvo družbe 

razlikuje med pravo in navidezno pripadnostjo med zaposlenimi.  
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Z analizo variance smo v nadaljevanju ugotavljali ali obstajajo statistično značilne razlike v 

stopnji zavzetosti zaposlenih glede na socialno - demografske dejavnike in različna področja 

dela, da potrdimo ali ovržemo navedene teoretične predpostavke oz. hipoteze (preglednica 10).  

Preglednica 10: Statistično značilne razlike glede na socialno-demografske dejavnike 

Opisne spremenljivke Področje 

dela 

Izobrazba Delovna 

doba 

Funkcija 

vodenja 

Družbe 

Pričakovanja zaposlenih   0,023   

Material, oprema, delovni pogoji    0,002   0,005  

Priložnost delati, kar najbolje znam       

Pohvala, priznanje za dobro delo  0,044 0,002  0,010 

Odnos z vodjem    0,007   

Načrtno spodbujanje razvoja   0,003 0,000  0,003 

Upoštevanje mnenja  0,027   0,014  

Možnost vključevanja v odločanje      

Zavzetost, zavzemanje za kakovost    0,005  

Odnosi med zaposlenimi   0,038   0,015 

Možnosti strokovnega napredka   0,000  0,046 

Priložnost za učenje in razvoj  0,045 0,000  0,045 

 

Razlika je statistično značilna, ko je stopnja značilnosti (sig.) manjša od 0,05. Največ statistično 

značilnih razlik med odgovori zaposlenih (med posameznimi ciljnimi skupinami zaposlenih) je 

bilo zaradi različne delovne dobe; pri pričakovanjih zaposlenih do družbe, izrekanju pohval, 

odnosu med zaposlenim in vodjem, načrtnem spodbujanju razvoja in možnostih strokovnega 

razvoja. Odgovori zaposlenih iz različnih področjih so se razlikovali glede razpoložljivosti 

sredstev in pogojev za dobro opravljeno delo ter pri upoštevanju njihovega mnenja. Razlike 

zaradi različne dosežene formalne ravni izobrazbe so bile statistično zaznane pri pohvalah, 

spodbujanju strokovnega razvoja, v odnosih med zaposlenimi, priložnostih za učenje in razvoj. 

Funkcija vodenja prav tako kaže na razlike v stopnji zavzetosti pri osnovnemu elementu 

zavzetosti, ki je povezan s pogoji dela, pri zavzemanju za kakovost in percepciji zaposlenih ter 

upoštevanju mnenja zaposlenih. Primerjava vrednosti zavzetosti med družbami kaže na razlike 

pri izrekanju pohval, načrtnem spodbujanju razvoja posameznika, možnostih strokovnega 

napredka, priložnostih za učenje in v odnosih med zaposlenimi (preglednica 10).  

Zavzetost zaposlenih in področje dela  

V raziskavi nas je zanimala predvsem razlika v stopnji zavzetosti med zaposlenimi glede na 

različno naravo dela (jamski del in strokovne službe), področja dela (proizvodnja (PRO), 

tehnične strokovne službe (TSS) in splošne strokovne službe (SSS)) ter zaposlenost v 

posamezni družbi skupine (D1, D2, D3). Najbolj zavzeti med vsemi so zaposleni v tehničnih 

strokovnih službah (3,72). Glede na kvalifikacijo po Gallupu so v povprečju aktivno zavzeti. 
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Sledijo jim zaposleni v proizvodnji (3,64) in splošno strokovnih službah (3,61), na obeh 

področjih so zaposleni po Gallupovi klasifikaciji v povprečju nezavzeti.  

Analiza vrednosti posameznih spremenljivk zavzetosti zaposlenih na različnih področjih dela 

(preglednica 10) je pokazala statistično značilne razlike glede razpoložljivosti resursov oz. 

pogojev za dobro opravljeno delo (0,002) in možnostjo vključevanja v odločanje (sig. 0,027). 

V tehničnih in splošnih strokovnih službah menijo, da imajo dovolj materiala, delovnih sredstev 

in podpore pri delu (4,13). Manj so z razpoložljivimi resursi za delo zadovoljni zaposleni v 

proizvodnji (3,83). Slabša ocena pogojev za delo na proizvodnem področju je povezana z 

zahtevnim in specifičnim delovnim okoljem (delo pod zemljo, potencialne nevarnosti). 

Možnost sodelovanja pri pomembnih odločitvah je v povprečju najvišje ocenjena v tehničnih 

strokovnih službah (3,79). Da se njihovo mnenje manj upošteva, so prepričani zaposleni v 

proizvodnji (3,57) in primerjalno najmanj v splošnih strokovnih službah (3,47). Na večjo 

zavzetost zaposlenih v tehničnih strokovnih službah vplivajo predvsem boljši delovni pogoji in 

večje možnosti vključenosti in soodločanja o pomembnih zadevah v družbi. Med boljše delovne 

pogoje štejemo: delovno okolje (pisarna, delavnice), čas (večja avtonomija), oprema in orodje 

(računalnik, material), dostop do informacij, povezanost procesov, pravila in navodila za delo 

(večja dostopnost). Glede na primarno dejavnost skupine in različno zahtevnost dela so razlike 

v percepciji med zaposlenimi normalne in pričakovane. Strokovni delavci imajo večje možnosti 

vključevanja in sodelovanja v družbi. Vendar glede na zelo različna področja in dejavnosti v 

skupini ter raznolike izobrazbene strukture zaposlenih, odločitve vedno niso le tehnične narave 

in pomembno je, da je strokovna moč argumentov v družbi ustrezno porazdeljena. 

Primerjali smo tudi vrednosti indeksa zavzetosti glede na zaposlitev v posamezni družbi. 

Skladno s teoretično kategorizacijo zavzetosti v obeh hčerinskih družbah prevladujejo zavzeti 

zaposleni. Najbolj angažirani so zaposleni v povezani hčerinski družbi, z osnovno dejavnostjo 

strojništva in statusom invalidske družbe (D2). Zaposleni so v povprečju proaktivni in 

učinkoviti na delovnem mestu. Prav tako je v hčerinski družbi (D1), z osnovno dejavnostjo 

geodetskih storitev in gradbeništva, večina zaposlenih zavzetih. V matični družbi skupine so 

zaposleni v povprečju nezavzeti; pasivni in v delo vlagajo zgolj čas. Ugotovitve lahko 

povežemo z velikostjo posamezne družbe in manjšo ter krajšo potjo hierarhije odločanja. Pri 

analizi variance smo našli statistično značilne razlike pri izrekanju pohval, aktivnostih razvoja 

kadrov, možnostih strokovnega napredka in vseživljenjskega izobraževanja oz. osebnostne rasti 

ter kakovosti odnosov med zaposlenimi (preglednica 10). Več motivacije in pohval s strani 

vodij prejmejo zaposleni v hčerinskih družbah. Glede na skupno povprečno oceno 

spremenljivke za skupino (2,93), katere vrednost je bila najnižja med opisnimi 

spremenljivkami, v hčerinskih družbah nekdo bolj načrtno skrbi in spodbuja razvoj zaposlenih 

(D1 - 3,00; D2  3,18) kot v matični družbi (2,80). Zaposleni v matični družbi prav tako slabše 

ocenjujejo možnosti strokovnega razvoja in izobraževanja kot v obeh hčerinskih družbah. V 

zadnjem letu so imeli manj priložnosti za učenje in osebnostno rast.  
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Na splošno so bile vrednosti posameznih elementov zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih 

najugodnejše v invalidski hčerinski družbi (D2). Le odnosi med zaposlenimi so bolj prijateljski 

in sodelovalni v matični družbi v primerjavi z obema hčerinskima družbama, so ocenili 

zaposleni. Razlike v zavzetosti zaposlenih zaradi boljših delovnih pogojev ali večjih možnosti 

vključevanja oz. soodločanja o pomembnih zadevah skupine, ki smo jih pričakovali, glede na 

delno centralizacijo procesov v matični družbi, niso bile statistično značilne. 

Zavzetost zaposlenih in raven izobrazbe 

Aktivno zavzeti so zaposleni z osnovno šolo ali manj, poklicno in visoko strokovno izobrazbo 

ter doktorji znanosti. Ostali zaposleni so v povprečju nezavzeti. Primerjava indeksa zavzetosti 

zaposlenih glede na formalno doseženo izobrazbo kaže na statistično značilne razlike pri 

trditvah, ki se nanašajo na pohvale in priznanje za delovne dosežke, spodbujanje strokovnega 

razvoja posameznika in možnostih izobraževanja in osebnostne rasti. Vse naštete aktivnosti so 

povezane z razvojem zaposlenih. Odsotnost pohval za dobro opravljeno delo in pomanjkanje 

motiviranja s strani vodij  najbolj občutijo zaposleni s srednjo tehnično izobrazbo (2,89) in 

zaposleni z univerzitetno izobrazbo (2,91) ter znanstvenim magisterijem (2,33). Največje 

razlike so pri spodbujanju strokovnega razvoja; najmanjše možnosti razvoja imajo magistri 

znanosti (2,33), zaposleni z univerzitetno izobrazbo in končano srednjo tehnično šolo. 

Načrtnega spodbujanja strokovnega razvoja so v večji meri deležni zaposleni z visokošolsko 

izobrazbo (3,00) in doktorji znanosti, kar je moč povezati s politiko študija ob delu v skupini 

(sofinancirani so predvsem visokošolski študijski programi) in statusom mladih raziskovalcev 

(doktorski študij). Pri poklicni stopnji in osnovnošolski izobrazbi so ocene nad povprečjem 

opisne spremenljivke najverjetneje povezane z dejstvom, da je potrebna večja dnevna 

koordinacija in delegiranje navodil za delo, ki zahteva več interakcije med zaposlenimi. 

Poklicna in srednja tehnična stroka občuti pomanjkanje možnosti učenja in osebnostnega 

razvoja, kar je povezano z delom v proizvodnji. Večje možnosti dodatnega izobraževanja imajo 

zaposleni z višjo izobrazbo in zaposleni v strokovnih službah.   

Kakovost odnosov med zaposlenimi je bila na splošno zelo dobro ocenjena (od 4,83 do 4,00; 

povprečna vrednost skupine je bila 4,24). Z analizo variance smo ugotovili, da imajo glede na 

ostale ciljne skupine zaposlenih slabše odnose oz. manj dobrih prijateljskih vezi v službi 

zaposleni z univerzitetno in srednje tehnično izobrazbo.  

Zavzetost zaposlenih pada sorazmerno z višjo doseženo ravnijo izobrazbe. Najbolj zavzeti na 

delovnem mestu so zaposleni z osnovno šolo ali manj (3,96). Najnižji skupni indeks zavzetosti 

je viden pri tehnikih oz. zaposlenih s srednjo šolo (3,56), kar smo zasledili že pri analizi 

posameznih spremenljivk. Glede na trend upadanja zavzetosti z višjo raven izobrazbe so izjema 

doktorji znanosti (sicer le dva vključena v raziskavo), kjer je indeks zavzetosti 4,13 in je večji 

tudi glede na skupno povprečno stopnjo zavzetosti vseh zaposlenih (3,65). Magistri znanosti ali 

zaposleni z zaključeno specializacijo po univerzitetni izobrazbi so najslabše med vsemi ocenili 

trditev, ki se navezuje na možnost napredka (»V zadnjih 6 mesecih so se z menoj pogovarjali o 
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mojem razvoju in napredku«), s povprečno vrednostjo spremenljivke 1,83. Prav tako najbolj 

občutijo pomanjkanje pohval in povratnih informacij o svojem delu in načrtno spodbujanje 

strokovnega razvoja na delovnem mestu s strani vodstva, vodij ali kadrovikov. Trditev je bila 

tudi sicer najslabše ocenjena z 2,60, kar kaže na pomanjkanje sistematičnega razvoja kadrov v 

družbi. Pomembno je seveda tudi dejstvo, da zaposleni z višjo izobrazbo na delovnem mestu 

pričakujejo več od svojih nadrejenih in vodstva. 

Zavzetost zaposlenih in delovna doba 

Predpostavljali smo, da se zavzetost zaposlenih povečuje glede na dolžino delovne dobe 

zaposlenega zaradi tradicije delovanja, jasne strateške usmeritve v energetiki in visoko 

pripadnostjo zaposlenih. Ugotovili smo, da so zaposleni s krajšo delovno dobo bolj zavzeti od 

zaposlenih, ki so v organizaciji več kot deset let. Statistično značilne razlike zavzetosti 

zaposlenih so v pričakovanjih zaposlenega do organizacije (sig. 0,023), glede prejetih pohval 

in priznanj za dobro delo (sig. 0,002), upoštevanju posameznika kot osebe s strani neposrednega 

vodje (sig. 0,007) in spodbujanju možnosti strokovnega razvoja in osebnostne rasti (sig. 0,000).  

Z delovno dobo zavzetost zaposlenih upada. Najbolj zavzeti so zaposleni prvih pet let in manj 

zavzeti so zaposleni, ko so v skupini že dlje časa. Pričakovanja zaposlenih ob zaposlitvi so 

jasna, opredeljena s pogodbo in opisom delovnega mesta ter razgovori ob sprejemu v 

organizacijo. Motivacija zaposlenih je takrat največja, saj zaposleni za dobro opravljeno delo 

pričakujejo redno zaposlitev in ustrezno plačo. Povprečna vrednost zavzetosti je najvišja pri 

zaposlenih z delovno dobo do 5 let (3,99) in od 5 do 10 let (3,79). Prav tako so razumevanje, 

kaj se od zaposlenih pričakuje na delovnem mestu, slabše ocenili zaposleni z delovnim stažem 

od 10 do 20 let in nad 30 let delovne dobe. Po Gallupu (2009) je samo 38 % zaposlenih po 

šestih mesecih še zavzetih, po treh letih se odstotek zniža na 22 %. Zaposleni z daljšo delovno 

dobo (od 10 do 30 let ali več) tako bolj občutijo pomanjkanje pozornosti s strani neposrednega 

vodje in želijo povratne informacije o svojem delu (povprečna ocena 2,87). Zaposleni sicer 

menijo, da niso zelo prikrajšani glede izrečenih pohval, kar kaže povprečna ocena opisne 

spremenljivke - 3,4. Domnevamo, da je tako tudi zaradi učinkovite vloge mentorjev, sistema 

uvajanja na delo ter dobrega medgeneracijskega sodelovanja med zaposlenimi. Vidna je večja 

skrb za starejše zaposlene, kar je delno tudi posledica socializma in značilnosti tradicionalne 

kulture organizacije. V primerjavi z ostalimi državami, starejši zaposleni menijo, da jim pripada 

več kot mlajšim sodelavcem (Žnidaršič 2014). Temu primerno je prilagojen sistem 

napredovanja in nagrajevanja, kar je specifično za Slovenijo. Statistične razlike opisne 

spremenljivke »Vodja me upošteva kot osebo«, ki se povezuje z odnosi med zaposlenimi, so 

bile v naši raziskavi le glede na dolžino delovne dobe zaposlenih. Starejši zaposleni se bolje 

razumejo s svojimi vodji; pomembno pa je tudi dejstvo, da je večina vodij starejših od 45 let in 

več. Starostna struktura vodstva in vodij na vseh nivojih vodenja v skupini kaže na izbiro oz. 

kadrovanje vodij na osnovi daljše delovne dobe v družbi.  
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Načrtno spodbujanje poklicnega oz. strokovnega razvoja so prav tako v večji meri deležni 

zaposleni z delovno dobo do 10 let in nad 30 let, kar potrjuje naše domneve glede pomanjkanja 

ukvarjanja z zaposlenimi v obdobju, ko so v organizaciji od 10 do 30 let. Vrednost sig. 0,000 

kaže na (naj)večje statistične razlike med zaposlenimi. Pri pogovorih o napredku oz. možnosti 

strokovnega razvoja in osebne rasti ter udeležbe na izobraževanjih se ponovno izpostavi 

dejstvo, da so aktivnosti razvoja kadrov namenjene predvsem zaposlenim ob zaposlitvi in 

starejšim zaposlenim, ki imajo 30 let in več delovne dobe. Višje ocene je možno pripisati tudi 

intenzivnim usposabljanjem v zadnjem letu v sklopu javnega razpisa evropskih socialnih 

skladov, namenjenega predvsem ciljni skupini zaposlenih nad 50 let (Premogovnik 2013).  

Zavzetost in ostale spremenljivke  

Z analizo variance smo primerjali tudi odgovore vodij (ki vodijo vsaj enega zaposlenega ali 

več) in zaposlenih, ki nimajo funkcije vodenja. Tako vodje kot delavci so v povprečju nezavzeti 

na delovnem mestu. Statistične razlike so glede posameznih dejavnikov zavzetosti - 

razpoložljivosti resursov za delo, upoštevanja njihovega mnenja ter ocene pripadnosti 

organizaciji, ki se kaže v zavzetosti zaposlenih za kakovostno opravljeno delo. Vodje na vseh 

nivojih vodenja v skupini ocenjujejo, da imajo slabše delovne pogoje in manj resursov, da bi 

lahko dobro opravili svoje delo, v primerjavi s strokovnimi delavci in operativnimi delavci. 

Zavzemanje za kakovost dela sodelavcev, ki se povezuje s pripadnostjo zaposlenih do 

organizacije, ocenjujejo zaposleni celo bolje kot vodje. Vodje so višje ocenili trditev, ki se 

nanaša na upoštevanje njihovega mnenja, kar kaže na organizacijsko hierarhijo vodenja, 

sodelovanja in odločanja v družbi.  

Spol ne vpliva na raven zavzetosti zaposlenih, saj so tako moški kot ženske glede na podatke 

raziskave in kategorizacije zavzetosti v povprečju pasivni na delovnem mestu oz. nezavzeti. S 

primerjavo odgovorov med spoloma smo ugotovili statistično značilne razlike pri trditvah o 

razpoložljivosti materiala in opreme ter načrtovanju poklicne kariere. Ženske ocenjujejo, da 

imajo boljše pogoje in resurse za dobro opravljeno delo, a manj spodbud oz. možnosti 

poklicnega oz. strokovnega razvoja, kar je delno razumljivo glede na osnovno dejavnost, kjer 

so v ospredju zaposleni s tehnično strokovno izobrazbo. Dejstva bi lahko povezali s specifiko 

panoge premogovništva ali s sociološkim fenomenom steklenega stolpa, ko ženske napredujejo 

samo do določenega delovnega mesta, medtem ko najvišje položaje težko zasedejo. 

Na koncu pregleda rezultatov merjenja zavzetosti zaposlenih smo poiskali še nevtralno 

ocenjene trditve, kjer ni bilo statistično značilnih razlik glede na različna področja dela, 

izobrazbo, delovno dobo in ostale značilnosti zaposlenih. »Pri delu imam priložnost delati vsak 

dan tisto, v čemer sem najboljši« in »Pomembnost mojega dela se zrcali tudi v poslanstvu 

našega podjetja« sta trditvi, pri katerih nismo zaznali razlike v percepciji med posameznimi 

ciljnimi skupinami zaposlenih, niti med posameznimi družbami, kar kaže na centralizirano 

kadrovsko funkcijo in interno komuniciranje v skupini povezanih družb premogovništva.   
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3.3 Analiza stilov vodenja  

Na osnovi teoretičnih izhodišč in rezultatov raziskave smo poiskali prevladujoči stil vodenja v 

skupini povezanih družb premogovništva. V nadaljevanju bomo povzeli, kaj je najpogosteje 

značilno za vedenje vodij na vseh nivojih vodenja. Želeli smo ugotoviti ali so v izbranem 

poslovnem okolju pri vodenju zaposlenih v ospredju zaposleni ali delovne naloge ter kakšen je 

vpliv izbranega stila vodenja vodje na osebno zavzetost zaposlenih. Zanimalo nas je predvsem, 

kakšne vodje imajo zavzeti zaposleni, kateri način vodenja zaposlenemu zbudi kar največ 

zavzetosti za delo, saj teoretični koncept zavzetosti zaposlenih temelji na predpostavki, da ima 

na posameznika največji vpliv neposredni vodja in njegov način vodenja.  

Zaradi narave dela v panogi  premogovništva, ki zahteva strogo upoštevanje navodil varnega 

dela in posebnih pogojev dela pod zemljo, smo predvidevali, da vodje najpogosteje uporabljajo 

k delovnim ciljem usmerjen stil vodenja. Kot navaja Možina (2002, 506) je dejavnost, zaradi 

katere je bila organizacija ustanovljena, odločilna pri opredelitvi stila vodenja in v izrazito 

hierarhično organiziranem podjetju so vodje bolj usmerjeni k nalogam in doseganju rezultatov 

kot v zaposlene in medosebne odnose. Skupina povezanih družb je organizirana tako, da je 

omogočeno nemoteno delovanje osnovne dejavnosti matične družbe – pridobivanje premoga. 

Deluje v relativno stabilnem okolju, v okviru državnega holdinga (HSE). Rozman (1993) 

avtokratski stil vodenja označuje kot primeren za organizacije, ki delujejo v stabilnem okolju 

in tudi v kriznih razmerah. V običajnem delovnem okolju direktivni stil vodenja bolj zavira kot 

spodbuja zavzetost in učinkovitost zaposlenih. Predvidevali smo, da vodenje zaposlenih v 

strokovnih službah, kjer strokovni delavci delajo v drugačnih pogojih dela in imajo večjo 

avtonomijo dela in časa, zahteva drugačen pristop k vodenju. Z raziskavo želimo odgovoriti na 

zastavljeno vprašanje ali je stil vodenja v podpornih procesih in ostalih družbah poslovne 

skupine neizogibno prilagojen osnovni dejavnosti matične družbe ali se prilagaja naravi in 

organizaciji dela oz. strukturi vodenih zaposlenih. 

Analizo merjenja oz. identifikacije stilov vodenja smo prikazali na osnovi Reddinove 3D teorije 

vodenja zaposlenih. Na izhodiščih te teorije smo interpretirali posamezne stile vodenja in iskali 

najustreznejši stil vodenja glede na specifično naravo dela in značilnosti zaposlenih. Namen 

naloge ni bil presojanje učinkovitosti oz. neučinkovitosti vodij, temveč povzeti ključne 

značilnosti procesa vodenja zaposlenih. Za zadržani stil vodenja (birokrat in dezerter) je 

značilna šibka usmerjenost tako k odnosom kot k nalogam. Zavzeti oz. socialno usmerjeni stil 

vodenja (razvijalec in misijonar) označuje močna usmerjenost k medsebojnim odnosom in 

nizka usmerjenost k nalogam. Prizadevni oz. k delovnim ciljem usmerjeni stil vodenja 

(dobrohotni avtokrat in avtokrat) se kaže v močni usmerjenosti k nalogam in šibki usmerjenosti 

k odnosom. Za združevalni oz. k sodelovanju usmerjeni stil vodenja zaposlenih (izvrševalec in 

kompromisar) je značilna močna usmerjenost tako k odnosom kot tudi k delovnim nalogam 

(Reddin 1970). 
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3.3.1 Prevladujoči stil vodenja v skupini 

Analiza rezultatov anketnih vprašalnikov, kjer so zaposleni ocenjevali svoje neposredno 

nadrejene vodje, je pokazala, da je v skupini povezanih družb premogovništva največkrat 

prisoten k sodelovanju usmerjeni stil vodenja (2,86). Združevalnemu stilu vodenja sledita 

skoraj v enaki meri prizadevni (2,68) oz. k delovnim nalogam usmerjeni stil vodenja  in zavzeti 

(2,67), oz. socialno usmerjeni stil vodenja. Najmanj značilen v skupini je zadržani stil vodenja 

zaposlenih (2,51).  

Največ zaposlenih je tako ocenilo svojega vodjo, kot vodjo, ki uporablja sodelovalni stil 

vodenja (v teoriji poimenovan tudi kot strnjeni, integracijski ali demokratični stil vodenja), kar 

pomeni, da je vodja usmerjen k delovnim ciljem in k medosebnim odnosom. Takšen vodja je 

naklonjen timskemu organiziranju dela, spodbuja iniciativo in inovativnost pri izvajanju nalog. 

Pri usklajevanju dejavnosti in dela sodelavcev je učinkovit in usmerjen v prihodnost (Reddin 

1979). Kljub temu ne moremo govoriti o prevladujočem stilu vodenja, saj dosežena povprečna 

vrednost izvedene spremenljivke k sodelovanju usmerjenemu stilu vodenja ne doseže vrednosti 

4 (velja v največji meri), niti opisne spremenljivke 3 (velja v večji meri oz. pogosto).  

Na sliki (št. 15) so prikazane povprečne vrednosti posameznih trditev (na lestvici od 1 – 4; 

značilnih za posamezni stil vodenja; (1 – ne velja (nikoli), 2 – velja v manjši meri (redko), 3 – 

velja v večji meri (pogosto), 4 – velja v največji meri (vedno).  

 

 

Slika 15: Prisotnost stilov vodenja v skupini 
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Združevalni ali k sodelovanju usmerjen stil vodenja je najbolj pogost v vseh treh povezanih 

družbah skupine premogovništva, primerjalno tudi med različnimi področji dela in prav tako 

glede na različno izobrazbeno in starostno strukturo zaposlenih, ki jo povezujemo z dolžino 

delovne dobe. Za vodje skupine povezanih družb bi lahko tako sklepali, da v svojem 

najpogosteje uporabljenem stilu vodenja združujejo tiste vedenjske značilnosti, ki so 

pomembne za uspešno rast organizacije. Vendar prav tako v nobenem primeru ne moremo 

govoriti o prevladujočemu stilu vodenja zaposlenih. Deleži zastopanosti opredeljenih stilov 

vodenja so razmeroma enakomerno porazdeljeni.  

3.3.2 Vrednosti posameznih stilov vodenja  

Stil vodenja razumemo kot vedenjsko usmeritev vodje bodisi k odnosom ali izvajanju delovnih 

nalog ter doseganju zastavljenih ciljev. Zaradi večje preglednosti rezultatov raziskave in 

njihove nadaljnje interpretacije smo vrednosti posameznih trditev razdelili glede na teoretične 

vsebinske sklope usmerjenosti. Navedli smo jih v zaporedju, glede na njihov delež prisotnosti; 

od najbolj do najmanj prisotnega stila vodenja v skupini povezanih družb premogovništva.  

Usmerjenost k sodelovanju  

O nastalih problemih in možnih rešitvah pri izvajanju delovnih nalog se s svojimi sodelavci 

pogosto ali vedno pogovarja 59,7 % vodij, redko ali nikoli 40,3 %. Da vodja nikoli ne skliče 

sestanke na temo aktualne problematike je ocenilo 12 % vprašanih. Na drugi strani je 19,3 % 

vodjem to vsakdanja praksa. Vodje se trudijo, da se rutinsko delo v večji meri avtomatizira in 

poenostavi, ocenjuje 65,9 % anketiranih zaposlenih. 34,1 % zaposlenih se s tem ne strinja ali 

le v manjši meri. 

  

Da vodja pri izvajanju kompleksnih nalog spodbuja timsko delo, meni 74,1 % zaposlenih in 

25,9 % meni, da vodja redko ali nikoli ne organizira delo v obliki projektnih timov ali delovnih 

skupin. Ker mora biti delo v proizvodnji, v jamskem delu, glede na rudarsko zakonodajo 

organizirano v skupini, je % temu primerno višji. Vodja delovne aktivnosti skrbno organizira 

in nadzira, že zaradi zahtev varstva in zdravja pri delu, potrjuje 73,6 % vprašanih. Da takšen 

način dela za njihovega neposrednega vodjo ne velja ali le redko, ocenjuje 26,4 % vprašanih. 

Vodja v večji meri ali vedno spodbuja iniciativo in inovativnost pri izvajanju nalog, 30 % 

vprašanih se s to trditvijo ne strinja oz. se strinja v manjši meri. 70 % zaposlenih se strinja s to 

trditvijo (v preglednici 11).  
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Preglednica 11: Vrednosti trditev sodelovalnega stila vodenja 

  T 

(št.) 

 

K sodelovanju usmerjeni / 

združevalni stil vodenja 

Povprečne 
vrednosti 

NE velja ali velja v 

manjši meri –  

1 (nikoli), 2 (redko) 

DA, velja v večji ali 
največji meri –  

3 (pogosto), 4 (vedno) 

3 O nastalih  problemih in 

rešitvah se vodja nenehno 
pogovarja z nami.  

2,67 40,3 %                             59,7 % 

7 Vodja se trudi rutinsko delo 

čim bolj avtomatizirati in 
poenostaviti. 

2,77 34,1 %                             65,9 % 

11 Pri izvajanju kompleksnih 

nalog vodja spodbuja timsko 

delo.  

2,98 25,9 %                             74,1 % 

15 Vodja delovne aktivnosti 

skrbno organizira in nadzira. 

2,97 26,4 %                             73,6 % 

19 Vodja spodbuja iniciativo in 

inovativnost pri izvajanju 

nalog. 

2,89 30,0 %                             70,0 % 

            Povprečje  2,86 31,34 % 68,66 % 

 

Če povzamemo lastnosti združevalnega stila vodenja v skupini povezanih družb 

premogovništva, vodje v večji meri oz. pogosto (vrednost trditve 3) spodbujajo timsko delo, 

skrbno organizirajo in nadzirajo delovne aktivnosti, spodbujajo iniciativo in inovativnost pri 

izvajanju nalog. Občasno se vodja o nastalih problemih in možnih rešitvah pri izvajanju 

delovnih nalog posvetuje z zaposlenimi in se trudi poenostaviti rutinsko delo, kar pomeni, da 

to ni vsakdanja praksa.   

Usmerjenost k delovnim nalogam 

Več kot polovica anketiranih zaposlenih (62,3 %) ocenjuje, da vodje vzdržujejo dobre 

prijateljske odnose med zaposlenimi, vendar skoraj 40 % vodij temu ne prepisuje velikega 

pomena. Po mnenju zaposlenih so vodje prepričani, da je v večji ali manjši meri bolj pomembna 

materialna kot nematerialna stimulacija; s tem se ne strinja 18,4 % vprašanih, medtem ko je 8,8 

% mnenja, da zaposlene motivira le višja plača po mnenju vodij in da medsebojnim odnosom 

ne prepisujejo velikega pomena (preglednica 12).  

V 80,7 % se vodje pogosto ali vedno odločno zavzemajo za dosledno izpeljavo nalog in 

doseganje ciljev. Neposredni vodja jasno izraža svoje stališče in od sodelavcev zahteva, da jih 

dosledno upoštevajo (76,9 %). Za 4,1 % zaposlenih takšen način dela in  komunikacije s strani 

vodje ne velja ali le redko (23,1 %). Več kot polovici vodjem (55,9 %) je bistveno doseči dobre 

delovne rezultate, včasih celo ne glede na uporabljena sredstva. 44,1 % zaposlenih meni, da to 

ne velja za njihovega neposrednega vodjo oz. velja redko (v preglednici 12).  

  



 

63 

Preglednica 12: Vrednosti trditev avtokratskega stila vodenja  

T 

(št.) 

 

k delovnim CILJEM usmerjeni/ 

prizadevni, avtokratski stil vodenja 

Povprečne 
vrednosti 

NE velja ali velja v 

manjši meri –  

1 (nikoli), 2 (redko) 

DA, velja v večji ali 
največji meri –  

3 (pogosto), 4 

(vedno) 

4 

Vodja meni, da prijateljski delovni 

odnosi niso nujni za dobre delovne 

rezultate. 

2,16 62,3 % 37,7 % 

8 

Vodja je prepričan, da je 
najpomembnejša materialna kot 
nematerialna stimulacija. 

2,37 53,7 % 46,3 % 

12 

Vodja se odločno zavzema za 
dosledno izpeljavo nalog in 

doseganje ciljev. 

3,18 19,3 % 80,7 % 

16 

Vodja jasno izraža in zahteva 
dosledno upoštevanje njegovega 
stališča. 

3,08 23,1 % 76,9 % 

20 

Vodji je bistveno doseči dobre 
delovne rezultate, včasih ne glede na 
uporabljena sredstva. 

2,58 44,1 % 55,9 % 

 Povprečje  2,7 40,5 % 59,5 % 

 

Povzamemo lahko, da se vodja zavzema za dosledno izpeljavo nalog, ciljev in jasno izraža ter 

zahteva dosledno upoštevanje njegovega stališča, kar kaže na izrazit prizadevni stil vodenja. To 

sta tudi trditvi, kjer je bila povprečna vrednost nad 3 – velja v večji meri ali pogosto. Občasno 

je vodjem bistveno le doseči dobre delovne rezultate, ne glede na način. V manjši meri pa so 

vodje mnenja, da prijateljski delovni odnosi niso nujni za dobre rezultate.  

Socialna usmerjenost 

V večji meri velja, da se vodje pogosto ali skoraj vsak dan pogovarjajo z zaposlenimi, da jih 

bolje spoznajo in razumejo (61,9 %). Kljub temu 38,1 % vprašanih ocenjuje, da ima redko ali 

nikoli možnost pogovora s svojim vodjem. 31,1 % zaposlenih je mnenja, da njihovim 

neposrednim vodjem tehnologija dela in formalna pravila niso najpomembnejši dejavnik za 

uspešno delo. Večina, 68,9 % zaposlenih meni drugače. Prevladujoč delež anketirancev (64,8 

%) se strinja, da v odnosu vodij do zaposlenih v večji meri prevladuje medsebojno zaupanje, 

vzajemna pomoč in komunikacija, medtem 25 % vprašanih meni, da je to le redko in 10,3 % da 

temu ni tako. Vodja med sodelavci vzdržuje kolegialne odnose, potrjuje 69,4 % vprašanih, 30,6 

% jih ocenjuje, da v manjši meri. 62,2 % zaposlenih vidi svojega vodjo kot vedno prijaznega in 

prizanesljivega. Da to za njihovega neposrednega vodjo velja v manjši meri, se je opredelilo 

26,1 % in da ne velja 11,6 %; skupaj 37,7 % zaposlenih. Zavzeti vodje v večji meri vzdržujejo 

dobre delovne odnose, sklicujejo sestanke in redno komunicirajo z zaposlenimi, so vedno 

prijazni in prizanesljivi. Pogosto je delovna klima med zaposlenimi ugodna. Kljub temu 

prevladuje prepričanje, da so tehnologija in pravila, delovna in druga navodila za delo, še vedno 

le najpomembnejši dejavniki za uspešno delo (v preglednici 13).  
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Preglednica 13: Vrednosti trditev socialnega stila vodenja  

T 

(št.) 
Socialno usmerjeni / 

zavzeti stil vodenja 

Povprečne 
vrednosti 

NE velja ali velja v 

manjši meri - 
1 (nikoli), 2 (redko) 

DA, velja v večji ali 
največji meri - 
3 (pogosto), 4 (vedno) 

1 

Vodja se veliko pogovarja z 

menoj in s sodelavci, saj nas 

tako bolje spozna in razume.  

2,70 38,1 % 61,9 % 

5 

Vodja meni, da tehnologija in 

pravila niso najpomembnejši 
dejavnik za uspešno delo.  

2,01 68,9 % 31,1 % 

9 

V odnosu vodij do nas 

sodelavcev prevladuje 

medsebojno zaupanje, vzajemna 

pomoč in komunikacija.   

2,78 35,3 % 64,8 % 

13 
Vodja med nami sodelavci 

vzdržuje kolegialne odnose.  
2,94 30,6 % 69,4 % 

17 
Vodja je vedno prijazen in 

prizanesljiv. 

2,70 37,7 % 62,2 % 

 
Povprečje  2,6 42,1 % 57,9 % 

 

Zadržani stil vodenja  

Po mnenju zaposlenih 65,8 % vodij aktivno pristopi k reševanju konfliktov na delovnem mestu. 

Kljub temu kar 34,2 % zaposlenih ocenjuje, da se vodja reševanju konfliktov pogosto izogiba. 

10,9 % zaposlenih je prepričanih, da je temu vedno tako. Da vodja strogo ločuje pristojnosti 

nadrejenih in zaposlenih v večji ali največji meri ocenjuje skoraj polovica vprašanih (46,1 %); 

v največji meri meni kar 17,3 % vprašanih zaposlenih (preglednica 14).  

 

Skoraj 70 % zaposlenih (69,2 %) se ne strinja, da neposredni vodja ne spodbuja njihove 

iniciativnosti pri delu, medtem ko 30,8 % v svojem delovnem okolju to zaznava v večji meri 

ali vedno. Največji delež, 55 % zaposlenih je ocenilo, da se vodje pri izvajanju nalog dosledno 

držijo standardnih postopkov, v največji meri 21, 2 %; skupaj torej 76,2 %. Redko ali v manjši 

meri se vodje držijo standardnih postopkov, je pritrdilo prav tako 21 % zaposlenih. Kadar gre 

kaj narobe, vodja uvaja močnejši nadzor in zaostruje osebno odgovornost zaposlenih, ocenjuje 

70,7 % zaposlenih -  v večji meri (49,7 %) ali v največji meri oz. vedno 21 %. Samo 5 % 

zaposlenih je ocenilo, da temu nikoli ni tako ali da se le v manjši meri oz. redko odnosi v 

kriznih trenutkih močno zaostrijo (23,6 %), skupaj 29,3 %  zaposlenih (preglednica 14).  

Pogosto ali v večji meri velja, da kadar se pojavijo problemi, vodje uvajajo močnejši nadzor in 

prelagajo odgovornost na zaposlene (v preglednici 14). V konfliktih se vodje dosledno držijo 

standardnih postopkov in strogo ločujejo pristojnosti. V manjši meri se izogibajo konfliktom. 

Visoka standardizacija in kontrola dela sta vedenji, značilni za zadržani stil vodenja. 
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Preglednica 14: Vrednosti trditev zadržanega stila vodenja  

T 

(št.) 

 

Zadržani stil vodenja 

Povprečne 

vrednosti 

NE velja ali velja v 

manjši meri - 

1 (nikoli), 2 (redko) 

DA, velja v večji ali 

največji meri – 

3 (pogosto), 4 (vedno) 

2 

Ker je reševanje konfliktov 

neprijetno, se mu naš vodja 

izogiba.  

2,11 65,8 % 34,2 % 

6 
Vodja strogo ločuje pristojnosti 

nadrejenih in zaposlenih. 

2,60 43,9 % 46,1 % 

10 
Vodja ne spodbuja naše 

iniciativnosti. 

2,01 69,2 % 30,8 % 

14 

Pri izvajanju nalog se vodja 

dosledno drži standardnih 

postopkov. 

2,95 23,8 % 76,2 % 

18 

Kadar gre kaj narobe, vodja uvaja 

močnejši nadzor in zaostruje 

osebno odgovornost. 

2,86 29,3 % 

 

70,7 % 

 
Povprečje  2,5 46,4 %  51,6 % 

 

V skupini povezanih družb premogovništva ne moremo govoriti o prevladujočem stilu vodenja 

(glede na povprečne vrednosti posameznih stilov vodenja), temveč o najpogosteje prisotnem 

stilu vodenja. S podrobnejšim pregledom posameznih trditev znotraj posameznega stila vodenja 

smo v nadaljevanju iskali značilnejše vedenjske lastnosti neposrednih vodij.  

Znotraj osnovnega stila vodenja (združevalni, socialni, prizadevni ali zadržani stil) smo 

opredelili podzvrst stila in poiskali področja zastopanosti posameznega stila vodenja. 

Primernost in delež prisotnosti določenega stila vodenja smo interpretirali na osnovi teoretičnih 

spoznanj in Reddinove 3 D teorije stila vodenja (1970).  

Iz pregleda povprečnih vrednosti vseh trditev identifikacije posameznega stila vodenja 

zaposlenih (v preglednici 15) je razvidno, da sta najvišje ovrednoteni trditvi, ki se povezujeta z 

značilnim vedenjem avtokratskega stila vodenja. Prisotnost avtokratskega stila v večji meri 

potrjuje tudi nižja vrednost nasprotujoče trditve glede nepomembnosti tehnologije in pravil v 

organizaciji.   



 

66 

Preglednica 15: Pregled povprečnih vrednosti posameznih trditev stilov vodenja  

Št. 

trd. 

Trditve stilov vodenja Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon     

(1) Vodja se veliko pogovarja z menoj in s sodelavci, saj nas tako 

bolje spozna in razume. 

2,70 0,89 

(2) Ker je reševanje konfliktov neprijetno, se mu naš vodja izogiba. 2,11 1,00 

(3) O nastalih problemih in rešitvah se vodja nenehno pogovarja z 
nami. 

2,67 0,92 

(4) Vodja meni, da prijateljski delovni odnosi niso nujno potrebni 

za dobre delovne rezultate. 

2,16 0,95 

(5) Vodja meni, da tehnologija in pravila niso najpomembnejši 
dejavniki za uspešno delo. 

2,01 0,91 

(6) Vodja strogo ločuje pristojnosti nadrejenih in zaposlenih. 2,60 0,92 

(7) Vodja se trudi, da se rutinsko delo čim bolj avtomatizira in 
poenostavi. 

2,77 0,87 

(8) Vodja je prepričan, da je najpomembnejša materialna kot 
nematerialna stimulacija. 

2,37 0,88 

(9) V odnosu vodij do nas sodelavcev prevladuje medsebojno 

zaupanje, vzajemna pomoč in komunikacija. 
2,78 0,92 

(10) Vodja ne spodbuja naše iniciativnosti. 2,01 0,96 

(11) Pri izvajanju kompleksnih nalog vodja spodbuja timsko delo. 2,98 0,90 

(12) Vodja se odločno zavzema za dosledno izpeljavo nalog in 
doseganje ciljev. 

3,18 0,80 

(13) Vodja med nami sodelavci vzdržuje kolegialne odnose. 2,94 0,92 

(14) Pri izvajanju nalog se vodja dosledno drži standardnih 
postopkov. 

2,95 0,73 

(15) Vodja delovne aktivnosti skrbno organizira in nadzira. 2,97 0,81 

(16) Vodja jasno izraža svoja stališča in od nas sodelavcev zahteva, 

da jih dosledno upoštevamo. 
3,08 0,84 

(17) Vodja je vedno prijazen in prizanesljiv. 2,70 0,91 

(18) Kadar gre kaj narobe, vodja uvaja močnejši nadzor in zaostruje 
našo osebno odgovornost. 

2,86 0,81 

(19) Vodja spodbuja iniciativo in inovativnost pri izvajanju nalog. 2,89 0,84 

(20) Vodji je bistveno doseči dobre delovne rezultate, včasih celo ne 
glede na uporabljena sredstva. 

2,58 0,90 
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3.3.3 Interpretacija vrednosti posameznih stilov vodenja  

Združevalni stil vodenja  

Povprečna vrednost trditev, ki opredeljujejo združevalni stil vodenja je bila najvišja (2,86). Med 

trditvami so zaposleni najvišje ovrednotili spodbujanje timskega dela ter skrbno organiziranje 

in nadziranje delovnih aktivnosti s strani vodje. Višje vrednosti lahko pripišemo predvsem 

zahtevani organizaciji dela v proizvodnji, kjer je potrebno dnevno usklajevanje in koordinacija 

dela med izmenami. Prav tako na jamskih deloviščih delo vedno poteka v skupini, skladno z 

zahtevami rudarske zakonodaje. V raziskavo je bilo vključenih največ zaposlenih s področja 

proizvodnje. Ciljno komuniciranje  in  sodelovanje med zaposlenimi je bilo ocenjeno nekoliko 

nižje. Na osnovi vrednosti opisnih spremenljivk in komentarjev zaposlenih lahko sklepamo, da 

niso vsi vodje usmerjeni tako k nalogam kot k odnosom med zaposlenimi. Večina sestankov je 

organiziranih glede na hierarhijo vodenja ali zaradi nujne dnevne koordinacije izmenskega dela. 

Nekateri vodje pogosteje sklicujejo sestanke iz razloga, ker želijo biti vključeni in seznanjeni z 

vsem dogajanjem v organizaciji; kar je na drugi strani lahko povezano bolj z željo po 

nadzorovanju zaposlenih kot s sodelovanjem.  

 

Ne moremo trditi, da se vodja vedno ali vsaj v večji meri trudi, da se rutinsko delo čim bolj 

avtomatizira in poenostavi, kar kaže na visoko standardizacijo dela in hkrati manjšo avtonomijo 

dela, kar je pričakovano povezano z naravo dela in delovnega okolja na proizvodnem področju. 

Kljub temu je iniciativnost in inovativnost zaposlenih prisotna v večji meri, kar potrjuje 

učinkovitost aktivnosti organizirane inovacijske dejavnosti v skupini. Zaradi nujne medsebojne 

odvisnosti in povezanosti delovnega procesa je prisotno tudi razmeroma dobro sodelovanje med 

zaposlenimi.  

Rezultati raziskave kažejo na večjo usmerjenost k delovnim nalogam in večji pomen doseganja 

zastavljenih ciljev kot na usmerjenost k odnosom med zaposlenimi. Če podrobneje pogledamo 

posamezne trditve, v večji meri znotraj združevalnega stila vodenja pogosto prevladuje 

kompromisarski stil vodenja, ki je po Reddinu (1970) manj uspešna zvrst integriranega stila 

vodenja. Vodjo zaznamujejo omahljivost in mehkost, izogiba se odločitvam, sprejema 

nedoločene kompromisne odločitve. Odnose in delovne naloge poudarja v nepravih razmerah, 

do ljudi je dvoličen, zato pri zaposlenih ne vzbuja prevelikega zaupanja.   

Združevalni stil vodenja je najbolj primeren za vodenje ljudi, ki morajo med seboj sodelovati 

in najmanj primeren za rutinska dela (Reddin 1970). Če rezultate raziskave povežemo s teorijo, 

lahko na splošno povzamemo, da je prepoznan najpogostejši stil vodenja primeren za skupino 

povezanih družb premogovništva, predvsem zaradi močne medsebojne odvisnosti in nujnosti 

sodelovanja med družbami, področji in posameznimi organizacijskimi enotami ter službami v 

skupini. Primeren je za vodenje zaposlenih v tehničnih strokovnih službah, kjer je bil v našem 

primeru tudi najpogosteje prisoten ta stil vodenja glede na ostala področja dela.  
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Usmerjenost k delovnim nalogam   

V raziskavi smo ugotovili, da so v veliki meri v skupini povezanih družb premogovništva 

prisotne lastnosti avtokratskega stila vodenja. Zaposleni so se v večji meri strinjali, da se vodje 

odločno zavzemajo za dosledno izpeljavo nalog, kar kaže na močno usmerjenost k doseganju 

zastavljenih ciljev družbe. Večina zaposlenih, vključenih v anketiranje, se strinja, da njihov 

neposredni vodja v večji meri oz. pogosto jasno izraža in zahteva dosledno upoštevanje 

njegovih stališč, kar je značilno za avtokratski oz. direktivni stil vodenja. Trditev je bila od vseh 

najvišje ocenjena (3,18). To lahko pomeni, da nekateri vodje pogosto poudarjajo legitimno moč, 

ki izvira iz položaja, ki ga ima vodja v organizacijski hierarhiji. Ta jim omogoča uporabo moči, 

pridobljeno s formalnim položajem v organizaciji. Slednji dve trditvi, ki se nanašata na 

doslednost doseganja ciljev in upoštevanja stališč vodje sta bili tudi edini spremenljivki, kjer je 

bila povprečna vrednost višja od 3 (velja v večji meri). Pri trditvah, ki se nanašata na nujnost 

prijateljskih odnosov in pomenu materialne stimulacije, so mnenja deljena. Občasno ali v 

manjši meri je vodjem bistveno doseči dobre delovne rezultate, ne glede na uporabljena 

sredstva, so ocenili vprašani.  

Kot navaja Možina (2002, 506), pri vodenju v hierarhiji prihaja v ospredje vodenje, usmerjeno 

v delo sploh, če to omogoča že sama organizacijska struktura moči. Vodje še vedno preveliko 

časa in pozornosti namenijo procesom, delovnim nalogam in  premalo vodenju zaposlenih. Za 

učinkovito in dobro vodenje pa je pomembno oboje, usmerjenost k zaposlenim in usmerjenost 

k delovnim nalogam in ciljem organizacije.  

Avtokratski stil vodenja je nujen v izrednih razmerah ali v času krize, vendar ga je potrebno 

uporabljati s pravo mero občutka in občasno, saj ponuja predvsem kratkoročne rezultate 

(Goleman 2002). Sklepamo lahko, da je znotraj prizadevnega oz. k delovnim nalogam 

usmerjenega vodstvenega stila, v skupini povezanih družb premogovništva v večji meri 

prisoten dobrohotni avtokratski stil vodenja. Je visoko usmerjen k nalogam ob zapostavljanju 

odnosov z zaposlenimi v situaciji, kjer je to vedenje primerno. Vodje v ospredje postavljajo 

zahteve organizacije, ne potrebe zaposlenih. Nesoglasja skuša vodja zadušiti s pritiskom in z 

doslednim upoštevanjem pravil in navodil za delo. Vodje so odločni in komunicirajo zmerno; 

svojim zaposlenim dajejo samo najpotrebnejše informacije (Reddin 1970).  

Prizadevni stil vodenja Reddin (1979) označuje kot najprimernejši za delovna mesta, kjer je 

potrebno dajati veliko navodil in se zahteva veliko moči. Glede na primarno dejavnost je iz tega 

razloga prizadevni stil vodenja v skupini učinkovit. Pričakovali smo, da ta stil vodenja močno 

izstopa v proizvodnji, vendar ni prevladujoč niti najpogosteje uporabljen način vodenja.  Ocene 

posameznih trditev so pokazale, da je najpogosteje ocenjen sodelovalni način stila vodenja 

zaposlenih, kar po Reddinu (1979) ni najbolj učinkovito za proizvodno dejavnost. Pri vodenju 

zaposlenih je lahko tudi preveč avtonomije in medsebojnih dogovorov. V preučevanem okolju 

je potrebno upoštevati dolgoletno tradicijo obstoja in povprečno starost in s tem višjo delovno 

dobo zaposlenih, torej dolgoletno sodelovanje med zaposlenimi.  
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Dejavnost, z namenom katere je bila organizacija ustanovljena, je ključna razsežnost 

opredelitve sloga vodenja zaposlenih (Možina 2002). Glede na naravo dela smo pričakovali, da 

bo največ zaposlenih na proizvodnem delu ocenilo, da njihov vodja najpogosteje uporablja k 

delovnim ciljev usmerjen stil vodenja, ki ga tridimenzionalni teoretični model vodenja (Reddin 

1979) ocenjuje za najprimernejšega za delovna mesta, kjer je potrebno dajati veliko navodil za 

delo. Analiza variance je pokazala, da tudi v proizvodnem delu prevladuje sodelovalni stil 

vodenja, kar postavlja pod vprašaj, koliko je primerna avtonomija in sodelovanje zaposlenih 

glede na specifično in zahtevno delovno okolje, ki zahteva upoštevanje predpisov in navodil 

varnosti in zdravja pri delu. Pomembno je, da znotraj združevalnega stila vodenja prevladuje 

podzvrst izvrševalec, ki se zaveda pomena dobrega sodelovanja in povezovanja med področji 

in se trudi, da je učinkovit, in ne kompromisar, ki je neodločen, ne uživa prevelikega zaupanja 

med zaposlenimi in se izogiba medsebojnim konfliktom. Prav tako je pomembno, da znotraj 

prizadevnega stila vodenja prevladuje dobrohotni avtokrat, ki je ugodnejša in učinkovitejša 

zvrst izvajanja k nalogam usmerjenega stila vodenja. Vodja je odločen, delaven in usmerjen k 

doseganju čim boljših proizvodnih rezultatov. V določenih situacijah oz. v izrednih razmerah 

morajo prevladati odločitve vodje, saj ni časa za posvetovanje, ampak se pričakuje hitro in 

učinkovito ukrepanje.  

Socialna usmerjenost stila 

Za neposredne vodje v skupini povezanih družb premogovništva je v enaki meri značilen tudi 

socialni  oz. zavzeti stil vodenja (2,6), usmerjen predvsem v odnose med zaposlenimi. Vodja v 

večji meri med sodelavci vzdržuje kolegialne odnose, kar kaže na tj. obstoj močnih socialnih 

mrež. Iz analize podatkov raziskave ne moremo povzeti, da je neposredni vodja pogosto 

prijazen in prizanesljiv in da se veliko pogovarja z zaposlenimi, glede na  povprečne vrednosti 

trditev. Podobno smo ugotovili pri podrobnejšem pregledu posameznih vrednosti 

združevalnega stila. Tehnologija in pravila so v večji meri bolj pomembni dejavniki za uspešno 

delo, potrjuje tudi nižja ocena nasprotujoče trditve. Vodje so vendarle bolj usmerjeni k 

izvrševanju delovnih nalog kot k odnosom z zaposlenimi, tudi znotraj socialnega stila vodenja. 

Tudi trditev »V odnosu vodij do nas sodelavcev prevladuje medsebojno zaupanje, vzajemna 

pomoč in komunikacija« spremenljivka ne doseže vrednosti tri; tako da ne moremo potrditi, da 

to za način vodenja zaposlenih velja v večji meri.  

Povzamemo lahko, da zaposleni v procesu vodenja ali ravnanja s človeškimi viri niso v ospredju 

in da ne moremo poenostavljeno sklepati, da vodje v svoje sodelavce povsem zaupajo in 

vzdržujejo dvosmerno komunikacijo, kar je značilno za učinkovit razvijalski stil vodenja 

znotraj osnovnega socialnega stila vodenja. Na osnovi posameznih vrednosti trditev lahko 

sklenemo, da so za večje število vodij na vseh nivojih vodenja (vsaj 40 % neposrednih vodij) 

značilne lastnosti misijonarja, ki organizacijo pojmuje kot socialni sistem. Takšen vodja je 

vedno prijazen in ljubezniv, uživa v dolgih razgovorih, vendar se izogiba konfliktom, ker se 

boji, da se ne bi komu zameril in ker se boji za svoj pridobljeni statusni položaj v organizacijski 
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hierarhiji. Zaradi naštetega je bolj ali manj pasiven glede dela ter posledično manj učinkovit pri 

doseganju zastavljenih ciljev organizacije.  

Avtor 3 D teorije stila vodenja zaposlenih Reddin (1979) meni, da je socialni ali zavzeti stil 

vodenja primeren zlasti za vodenje strokovnih delavcev pri razvojno - raziskovalnem delu in 

zaposlenih s koordinacijskimi nalogami ter z malo oblasti, kjer je mogoče uspeti predvsem z 

dobrimi odnosi. V raziskavi je bil socialni stil drugi najpogostejši stil vodenja v tehničnih 

službah, medtem ko v proizvodnji in splošnih službah šele na tretjem mestu.  

Zadržani stil vodenja  

V manjši meri je v skupini povezanih družb prisoten zadržani stil vodenja (2,5), ki je najmanj 

zaželen, saj vodja ni usmerjen niti k zaposlenim niti k doseganju zastavljenih ciljev. Glede na 

ostale stile je bil tudi najmanj prisoten. V večji meri velja, da se vodje v preučevani skupini 

dosledno držijo predpisanih standardnih postopkov; saj iniciativnost v nekaterih organizacijskih 

enotah (npr. na proizvodnem področju) tudi ni zaželena. Tako imenovani zadržani vodja je 

odvisen od mnenja drugih, zato kadar gre kaj narobe, pogosto uvaja močnejši nadzor, zahteva 

večjo kontrolo in zaostruje osebno odgovornost zaposlenih. Pri svojem delu dosledno upošteva 

standardne postopke in to zahteva tudi od zaposlenih. Tudi medosebne spore rešuje na podlagi 

napisanih pravil, se obvlada in je vljuden. Prelaganje odgovornosti na zaposlene, kar je glede 

na podatke raziskave prisotno v večji meri, je zaskrbljujoče in opozarja na premajhno 

ozaveščenost vloge vodje pri realizaciji ciljev družbe. Kljub temu za večino vodij velja, da se 

ne izogibajo reševanju konfliktov, četudi je to neprijetno oz. je tako le redko. Seveda pa je pri 

reševanju konfliktov zelo pomemben način oz. ustrezen pristop do zaposlenih. 

Podrobnejši vpogled v posamezne vrednosti trditev zadržanega stila vodenja potrjujejo, da je v 

skupini bolj značilna podzvrst birokrata. Birokratski stil vodenja je slabo delovno usmerjen in 

slabo usmerjen k odnosom z zaposlenimi, kjer je takšno obnašanje primerno. Prav zaradi tega 

je v določenih situacijah učinkovit, ker to terja spoštovanje pravil in postopkov ter upoštevanje 

tradicije. Birokrati so zanesljivi, vztrajni, racionalni, dajejo videz trdosrčnosti, nepopustljivosti 

in togosti, je pa zanje značilna tudi visoka stopnja discipliniranosti pri vodenju organizacije. 

Kljub temu, da je birokrat suženj pravil, je bolj učinkovit kot druga podzvrst zadržanega stila 

vodenja - dezerter, ki se izogiba svojim obveznostim, skuša zagotoviti samo minimalne delovne 

rezultate in čeprav upošteva vse predpise, si ne prizadeva za boljše rezultate. Takšen vodja ne 

samo da ni ustvarjalen, ampak lahko ovira tudi druge zavzete zaposlene pri ustvarjalnosti.  

Zadržani stil vodenja je primeren za administrativne, računovodske, statistične in 

konstruktorske naloge (Reddin 1979). Na posameznih področjih dela je v preučevanem 

delovnem okolju zadržani stil vodenja nesprejemljiv, zaradi zahtevnih in specifičnih delovnih 

pogojev v proizvodnji, kjer je nujna odzivnost in hitro ukrepanje. Podatki raziskave kažejo 

največjo prisotnost tega stila ravno na proizvodnem delu glede na druga področja dela, kar ni 

najbolj priporočljivo in učinkovito glede na teoretična spoznanja (Reddin 1979; Možina 2002).   
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Če povzamemo identifikacijo stilov vodenja po Reddinu (1970) smo na osnovi vrednosti 

posameznih trditev ugotovili, da je znotraj združevalnega stila vodenja pogosteje uporabljen 

kompromisar (neodločen, dvoličen, ne vzbuja zaupanja pri zaposlenih), manj učinkovit od 

podzvrsti izvrševalca (spodbuja sodelovanje, samoiniciativnost). Pri prizadevnem stilu vodenja 

prevladujejo lastnosti dobrohotnega avtokrata (odločen, delaven, zahteva strokovno odličnost) 

v primerjavi z lastnostmi samovoljnega avtokrata (kritičen, zahteva pokorščino, duši spore, 

malo komunicira). Znotraj socialnega stila je nekoliko bolj v ospredju razvijalski stil vodenja 

(spodbuja samostojnost zaposlenih, redno komunicira), ki je bolj učinkovit pri doseganju ciljev 

organizacije kot misijonar (prijazen, izogiba se konfliktom, ne daje navodil, pasiven). Zadržani 

stil vodenja se kaže predvsem v lastnostih birokratskega stila vodenja (trden, odločen, vljuden, 

strogo spoštuje predpise in postopke dela), bolj učinkovitega od podzvrsti dezerterja, ki je 

povsem neučinkovit in neprimeren način vodenja zaposlenih (izogiba se obveznostim, upošteva 

predpise, delovni rezultati ga ne zanimajo preveč, je neustvarjalen).  

3.3.4 Mnenja zaposlenih  

S pomočjo podanih komentarjev s strani zaposlenih in metodo analize vsebine teksta smo 

povzeli mnenja, ki se povezujejo z dojemanjem načina vodenja v skupini. Potrebno je 

upoštevati, da so v večini izpostavljene stvari, s katerimi zaposleni niso zadovoljni, torej 

predvsem negativni vidiki vodenja zaposlenih.  

Zaposleni (4 % vseh zaposlenih, vključenih v anketiranje; N=533) vodjem očitajo predvsem 

pomanjkanje komunikacije in sprejemanje odgovornosti. Po njihovem mnenju vodje dajejo 

prevelik poudarek tehnološkemu napredku, čeprav so po drugi stani mnenja, da ne spodbujajo 

dovolj izboljšav in spremembe v načinu dela; ..» ni volje po konstruktivnem sodelovanju«. 

Zaposleni ocenjujejo, da vodje medsebojni odnosi ne zanimajo. Ker nimajo vodstvenih veščin, 

(…»kadrovanje po stroki in delovno dobi v podjetju«…), se izogibajo reševanju konfliktov in 

jih velikokrat prelagajo na vodstvo ali kadrovsko službo. Glede na podane komentarje, 

zaposleni menijo, da jih vodje ne motivirajo ali nagrajujejo glede na delovne dosežke in vložen 

trud. »V podjetju samo določeni napredujejo, ne glede na izobrazbo.« Pripombe so bile tudi 

glede neenakih možnosti napredovanja in razvoja zaposlenih oz. nepotizma v družbi.  
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3.3.5 Povezanost posameznih stilov vodenja  

S korelacijskim testom smo ugotavljali ali so posamezni stili vodenja med sabo povezani ali so 

neodvisni drug od drugega. S pomočjo korelacijske matrike smo prepoznali tesno medsebojno 

povezanost (preglednica 16). Združevalni stil vodenja se močno pozitivno povezuje s socialno 

usmerjenim stilom vodenja. Prav tako zadržani stil vodenja v veliki meri korelira s prizadevnim 

oz. k delovnim ciljem usmerjenim stilom vodenja. Obstaja tudi statistično značilna povezanost, 

med ciljno usmerjenim in socialnim usmerjenim stilom vodenja, vendar v manjši meri.   

Hkrati smo ugotovili statistično značilno negativno korelacijo med posameznimi stili vodenja. 

Zadržani stil se močno povezuje z usmerjenostjo k ciljem in je v negativni korelaciji s socialno 

usmerjenim stilom vodenja zaposlenih. Zadržani stil vodenja je v negativni korelaciji tudi z 

združevalnim stilom vodenja. Bolj je za vodje značilen zadržan stil vodenja, manj so usmerjeni 

k sodelovanju in medsebojnim odnosom med zaposlenimi.  

Preglednica 16: Matrika povezanosti stilov vodenja2 

Stil vodenja zadržani prizadevni socialni združevalni 

zadržani stil vodenja  Pearsonova korelacija  1 ,406** -,104* -,082 

(P) (2-stranski)  ,000 ,016 ,057 

N 533 533 533 533 

prizadevni stil vodenja 

- k ciljem usmerjeni  

Pearsonova  korelacija  ,406** 1 ,316** ,373** 

(P) (2-stranski) ,000  ,000 ,000 

N 533 533 533 533 

socialno usmerjeni stil 

vodenja 

Pearsonova korelacija -,104* ,316** 1 ,808** 

(P) (2-stranski) ,016 ,000  ,000 

N 533 533 533 533 

združevalni stil vodenja 
-  usmerjeni k 

sodelovanju 

Pearsonova korelacija -,082 ,373** ,808** 1 

(P) (2-stranski) ,057 ,000 ,000  

N 533 533 533 533 

** Korelacija je statistično značilna na stopnji 0,01.   
*   Korelacija je statistično značilna na stopnji 0,05. 

Posamezni stili vodenja se med sabo dopolnjujejo in tudi delno izključujejo. Ker skupina 

povezanih družb premogovništva združuje zelo različne dejavnosti in skupine zaposlenih, glede 

izobrazbene in starostne strukture, se uporaba načina vodenja v praksi prepleta in dopolnjuje. 

                                                 

2 Opomba: korelacije med spremenljivkami so od 0 do 1. Če je vrednost 0, povezanosti sploh ni. Če je 
vrednost 1, je povezanost 100 %, kar se v praksi nikoli ne pojavi; to je sama povezanost spremenljivke 

same s seboj. SPSS avtomatsko označuje povezanost; če sta dve zvezdici (**), je povezanost močna, 
ena zvezdica (*) statistično značilna, brez zvezdice povezanost ni statistično značilna. Pomemben je tudi 
sig. koeficient (P), ki je pri statistično značilnih povezanostih manjši od 0,05. 
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Predvidevamo lahko, da vodje v vsakdanji delovni praksi v različnih situacijah prilagajajo stil 

vodenja in uporabljajo bolj ali manj učinkovit stil vodenja. 

3.3.6 Analiza povezanosti stila vodenja in zavzetosti zaposlenih  

V raziskavi smo izhajali iz osnovne predpostavke, da je stil vodenja povezan z zavzetostjo 

posameznika in da ima neposredni vodja odločilno vlogo in hkrati največjo odgovornost za 

ohranjanje in povečanje njegove zavzetosti. V nalogi nas je predvsem zanimalo, kateri način 

vodenja zaposlenemu zbudi kar največ zavzetosti za delo, kakšne vodje imajo aktivno zavzeti 

zaposleni. S korelacijsko matriko smo ugotovili,  da obstaja statistično značilna povezanost stila 

vodenja s stopnjo osebne zavzetosti zaposlenih (preglednica 17). 

Preglednica 17: Matrika povezanosti stilov vodenja in zavzetosti zaposlenih 

Stil vodenja zadržani prizadevni socialni združevalni 
indeks 

zavzetosti 

indeks 

zavzetosti 
(Z1-Z12) 

Pearsonova 

korelacija 

-,124** ,162** ,564

** 

,548** 1 

(P) (2-stranski) ,004 ,000 ,000 ,000  

N 533 533 533 533 533 

** Povezava je statistično značilna na stopnji 0,01.  
*   Povezava je statistično značilna na stopnji 0,05. 

Ne moremo z gotovostjo trditi, da so v preučevani skupini povezanih družb premogovništva 

najbolj učinkoviti vodje tisti, ki so usmerjeni v zaposlene in njihove potrebe. Lahko pa 

potrdimo, da so v naši raziskavi bili najbolj zavzeti zaposleni, katerih vodja najpogosteje 

uporablja socialni stil vodenja, ki je usmerjen predvsem na odnose med zaposlenimi. Skoraj v 

enaki meri se sodelovalni oz. združevalni stil vodenja pozitivno povezuje z indeksom zavzetosti 

zaposlenih (preglednica 17).  

Prav tako se prizadevni stil vodenja pozitivno povezuje s stopnjo osebne zavzetosti zaposlenih, 

vendar bistveno manj kot socialni in sodelovalni stil vodenja. Vodje, ki so močno usmerjeni v 

delovne naloge in cilje ter dajejo velik poudarek tehničnim merilom in standardizaciji 

postopkov, veljajo v našem primeru za manj učinkovite, saj je pozitivna povezanost z indeksom 

zavzetosti manjša glede na socialni in sodelovalni stil vodenja zaposlenih.  

Z gotovostjo pa lahko na osnovi analize podatkov raziskave v skupini povezanih družb 

premogovništva potrdimo, da zadržani stil vodenja negativno vpliva na zavzetost zaposlenih 

(preglednica 17). Bolj kot vodje zahtevajo spoštovanje predpisanih pravil in standardnih 

postopkov dela, manj so zaposleni zavzeti pri delu.  
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3.4 Analiza merjenja organizacijske energije  

V skupini povezanih družb premogovništva smo izmerili energetska stanja produktivne 

energije (PE), energije udobne inertnosti (EUI), korozivno energijo (KE) in energijo 

ravnodušne inertnosti (ERI). Zaposleni so se v raziskavi opredelili glede 15 izjav o stanju v 

njihovi organizaciji. Odločali smo se po načelu večjega ali manjšega strinjanja z vmesno 

nevtralno stopnjo; 1 – sploh se ne strinjam, 2 - deloma se ne strinjam, 3 - sem nevtralen, 4 - 

deloma se strinjam, 5 - popolnoma se strinjam. Posamezna izjava opredeljuje kakovost oz. 

določeno energetsko stanje, stopnja strinjanja z izjavo pomeni jakost oz. vrednost energetskega 

naboja. Z združitvijo vrednosti izjav v kompleksnejše enote dobimo indeks organizacijske 

energije; odstotek pritrdilnih odgovorov oz. trditev, ki se nanašajo na posamezno energetsko 

stanje. Indeks organizacijske energije nam sporoča, kako močno je aktiviran potencial 

organizacije in kam odteka neizkoriščena ustvarjalna energija zaposlenih (Brečko 2011,49).  

3.4.1 Vrednosti energetskega stanja  

Indeks organizacijske energije v izvedeni raziskavi daje vpogled v intenziteto oz. moč 

prisotnosti posameznega energetskega stanja v povezanih družbah premogovništva. Energetska 

stanja energije so bila v obdobju anketiranja zastopana v naslednjih deležih (slika 16):  

· produktivna ali ustvarjalna energija – 55 %, 

· energija udobne inertnosti (lenobnosti) – 36,7 %, 

· energija ravnodušne inertnosti (lenobnosti) – 58,4 %,  

· korozivna ali razjedajoča energija – 48,5 %. 

 

Slika 16: Indeks organizacijske energije skupine 

V skupini povezanih družb premogovništva prevladuje energija ravnodušne inertnosti 
(lenobnosti); slaba negativna energija, ki jo označuje visoka stopnja nezadovoljstva, mentalnih 
umikov, cinizem in slaba kolektivna vpletenost. Delež zastopanosti tega energetskega stanja je 
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58,4 %. V primerjavi s slovenskim povprečjem je delež zastopanosti večji za 6,4 odstotnih točk, 

glede na optimalni indeks je energije preveč za kar 33,4 odstotnih točk. Največ zaposlenih (65,8 
%) se deloma (40,5 %) ali popolnoma strinja (25,3 %), da je v družbi učinkovitost najpogosteje 

najpomembnejši cilj. 12,9 % zaposlenih se s to trditvijo ni strinjalo. Več kot polovica vprašanih 
(51 %) je potrdilo, da je v družbi opaziti veliko nezadovoljstva med zaposlenimi. Skoraj 20 % 

(18,9 %) se s trditvijo popolnoma strinja. 24,9 % zaposlenih se ne strinja ali le deloma 

(preglednica 18).  

Preglednica 18: Vrednosti trditev za energijo ravnodušne inertnosti 

Ravnodušna inertnost 

(lenobnost) 

Sploh 

se ne 

strinjam 

Deloma 

se ne 

strinjam 

Sem 

nevtralen

/ na 

Deloma se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

Učinkovitost je najpogosteje 

najpomembnejši cilj. 

4,3 % 8,6 % 21,2 % 40,5 % 25,3 % 

V naši organizaciji je opaziti 

veliko nezadovoljstva. 

7,1 % 17,8 % 24,0 % 32,1 % 18,9 % 

Povprečna vrednost 5,7 % 13,2 % 22,6 % 36,3 % 22,1 % 

Indeks OE 18,9 %  58,4 % 

Ustvarjalne ali produktivne energije med zaposlenimi je premalo - 55 %, v primerjavi s 

priporočljivim deležem v organizaciji (80 %) in slovenskim povprečjem (69 %). Za močno 

pozitivno energijo je značilna velika čustvena vpletenost, mentalna budnost in visoka stopnja 

aktivnosti, kar se kaže v dinamiki, vzdržljivosti in produktivnosti dela (preglednica 19).  

Preglednica 19: Vrednosti trditev za ustvarjalno energijo  

Ustvarjalna (produktivna) 

energija 

Sploh 

se ne 

strinjam 

Deloma 

se ne 

strinjam 

Sem 

nevtralen/ 

na 

Deloma 

se 

strinjam 

Popolnom

a se 

strinjam 

Vodstvo organizacije zagotovi, 

da se problemi rešujejo. 

4,7 % 15,8 % 26,3 % 40,7 % 12,6 % 

Vodstvo organizacije podpira in 

zahteva inovacije. 

1,9 % 5,8 % 16,5 % 44,3 % 31,5 % 

Večina zaposlenih se identificira 

z organizacijo. 

    2.3 % 9,8 % 31,3 % 41,3 % 15,4 % 

Vodstvo jasno sporoča 

zaposlenim, kakšni so njihovi 

cilji. 

6,4 % 13,5 % 19,1 % 37,1 % 23,8 % 

Vodstvo navdušuje in motivira 

zaposlene. 

21,2 % 22,0 % 28,3 % 23,1 % 5,4 % 

Povprečna vrednost 7,3 % 13,4 % 24,3 % 37,3 % 17,7 % 

Indeks OE 20,7 %  55 % 
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Le polovica anketiranih zaposlenih (53,3 %) se strinja, da vodstvo družbe zagotovi, da se 

problemi učinkovito in pravočasno rešujejo. 20 % zaposlenih se s tem sploh ne strinja (12 %) 

ali le deloma (17,4 %). 75,8 % zaposlenih je mnenja, da vodstvo podpira inovacijsko dejavnost. 

41,3 % zaposlenih se deloma strinja, da se večina identificira z organizacijo. 15,4 % vprašanih 

ocenjuje, da je za večino zaposlenih značilna močna čustvena navezanost in angažiranost, 

usmerjena v ključne strateške cilje skupine. 12,1 % zaposlenih se ne strinja, da se večina 

zaposlenih identificira z organizacijo. Kar 30 % se ni želelo opredeliti glede pripadnosti 

zaposlenih do družbe. Vodstvo jasno sporoča zaposlenim, kakšni so njihovi cilji, ocenjuje 60,9 

% vprašanih. 19,9 % zaposlenih ni takšnega mnenja. Večina vprašanih (43,2 %) je potrdila, da 

vodstvo ne navdušuje in motivira zaposlenih. 28,5 % vprašanih se je pozitivno opredelilo glede 

te trditve (glej preglednico 19).  

Prav tako je v skupini povezanih družb premogovništva prisotne preveč korozivne energije 

(48,5 %). Delež je enak kot v slovenskih podjetjih (49 %), vendar za 23,5 odstotnih točk večji 

glede na priporočljivi delež (25 %). Negativna energija se kaže v kolektivni agresiji, odporu, 

destruktivnem vedenju kot mnoštvu interne politike, odporu  do sprememb in težnji po čim 

večjih individualnih koristih (preglednica 20).  

Preglednica 20: Vrednosti trditev za korozivno energijo  

Korozivna (razjedajoča) 

energija 

Sploh 

se ne 

strinjam 

Deloma 

se ne 

strinjam 

Sem 

nevtralen/ 

na 

Deloma 

se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

V naši organizaciji vlada 

destruktivna klima. 

12,0 % 17,4 % 37,3 % 28,9 % 4,3 % 

V naši organizaciji so strateške 

naloge pogosto zanemarjene. 

14,1 % 19,3 % 35,3 % 25,7 % 5,6 % 

Zaposleni se izgubljajo v 

preštevilnih delovnih aktivnostih. 

6,0 % 14,8 % 25,1 % 38,6 % 15,4 % 

V naši organizaciji se zaposleni 

pogosto počutijo izčrpani.   

5,4 % 16,1 % 23,8 % 34,9 % 19,7 % 

V naši organizaciji je veliko 

pritoževanja in negativizma. 

9,2 % 18,8 % 25,9 % 33,4 % 12,8 % 

V naši organizaciji se velikokrat 

pojavljajo govorice. 

1,7 % 6,8 % 19,9 % 38,6 % 33,0 % 

Povprečna vrednost 8,1 % 15,6 % 27,8 % 33,4 % 15,1 % 

Indeks OE 23,6 %  48,5 % 

Največ vprašanih se ni želelo opredeliti glede trditve, da v organizaciji vlada destruktivna klima 

(37,3 %). Kar 33,2 % zaposlenih je potrdilo, da organizacijska klima ni ugodna in 29,4 %, da 

temu ni tako. Mnenja, da so strateške naloge pogosto zanemarjene, so bila enakomerna 

porazdeljena; 33,4 % zaposlenih se sploh ne strinja ali deloma ne strinja, največ 35,3 % ocen je 

bilo nevtralnih ter 31,3 % se jih deloma ali popolnoma strinja s trditvijo. Zaposleni se izgubljajo 
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v preštevilnih delovnih aktivnostih; 15,4 % se jih popolnoma strinja, 38,6 % deloma, 14,8 % 

deloma ne strinja in 6 % sploh ne strinja. 25,1 % zaposlenih se ni opredelilo.  Dobra polovica 

vprašanih (54,6 %) ocenjuje, da so zaposleni preobremenjeni in pogosto izčrpani. 21,5 % se jih 

s tem ne strinja. 46,2 % opazi veliko pritoževanja in negativizma med zaposlenimi; manj kot 

10 % se s tem sploh ne strinja ali deloma (18,8 %). Kar 72,6 % zaposlenih je zaznalo, da se v 

skupini povezanih družb velikokrat pojavljajo govorice. Samo 8,5 % vprašanih se s trditvijo 

sploh ne strinja ali le deloma ne strinja (glej preglednico 20).  

Energija udobne inertnosti (lenobnosti) je šibka pozitivna energija, vidna predvsem v visoki 

identifikaciji oz. pripadnosti organizaciji in zadovoljstvu zaposlenih. Pri tej energiji prevladuje 

nizka stopnja aktivnosti, slaba mentalna budnost ter osredotočenost na delo. Izmerjen delež v 

skupini je 36,7 % (preglednica 21) in je manjši od optimalnega indeksa (70 %) in manjši od 

izmerjenega deleža v slovenskih podjetjih (49 %). 

Preglednica 21: Vrednosti trditev za energijo udobne inertnosti 

Udobna inertnost 

(lenobnost) 

Sploh 

se ne 

strinjam 

Deloma 

se ne 

strinjam 

Sem 

nevtralen/ 

na 

Deloma 

se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

V naši organizaciji so 

odnosi zelo umirjeni. 

10,5 % 20,5 % 27,2 % 34,5  % 7,3 % 

Zaposleni so zadovoljni s 

trenutnim stanjem in 

zavračajo spremembe.  

 17,3 % 22,7 % 28,5 % 27,8 % 3,8 % 

Povprečna vrednost 13,9 % 21,6 % 27,9 % 31,2 % 55,5 % 

Indeks OE  35,5 %  36,7 % 

Največ, 40,8 % zaposlenih je mnenja, da so odnosi v skupini družb premogovništva umirjeni. 

S to trditvijo se popolnoma strinja le 7,3 %. 31 % vprašanih občuti napetost med zaposlenimi. 

27,2 % vprašanih se ni želelo opredeliti. 40 % zaposlenih meni, da si zaposleni želijo 

spremembe in so nezadovoljni z aktualno politiko vodstva. Manjši delež, 31,6 % vprašanih, se 

strinja, da so zaposleni zadovoljni s trenutnim stanjem v družbi in zavračajo spremembe. 17,3 

% jih meni, da so zaposleni na splošno nezadovoljni in si želijo spremembe. Prav tako se je 

skoraj 30 % vprašanih pri tej trditvi odločilo za nevtralni odgovor (glej preglednico 21).  

3.4.2 Vrednosti trditev organizacijske energije  

Vrednost »energetskega naboja« smo opredelili s stopnjo strinjanja posameznika s trditvijo 

(Brečko 2011, 49). V veliki meri ali pogosto velja, da vodstvo podpira in zahteva inovacije. 

Učinkovitost doseganja delovnih rezultatov je najpogosteje najpomembnejši cilj. Vodstvo jasno 

sporoča zaposlenim, kakšni so njihovi cilji. Večina zaposlenih se identificira z družbo. V 

skupini se velikokrat pojavljajo govorice. Vodstvo v manjši meri navdušuje in motivira 
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zaposlene. Zaposleni niso zadovoljni s trenutnim stanjem in ne zavračajo sprememb. V skupini 

povezanih družb premogovništva so bile s strani zaposlenih glede na slovensko povprečje 

podobno ocenjene trditve, ki se povezujejo z osredotočenostjo organizacije na strateške naloge, 

jasnim sporočanjem ciljev zaposlenim s strani vodstva in spodbujanjem inovacijske dejavnosti. 

Vse ostale trditve so bile slabše ocenjene od slovenskega povprečja, predvsem interno 

komuniciranje, motiviranje zaposlenih in pripadnost organizaciji (preglednica 22).  

Preglednica 22: Povprečne vrednosti trditev organizacijske energije  

Št. 

trditve 

Trditve organizacijske energije Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon     

(E1) V naši organizaciji so odnosi zelo umirjeni.    3,08 1,12 

(E2) V naši organizaciji vlada destruktivna klima. 2,96 1,06 

(E3) Vodstvo organizacije zagotovi, da se problemi rešujejo. 3,41 1,05 

(E4) V naši organizaciji so strateške naloge pogosto zanemarjene. 2,89 1,11 

(E5) Učinkovitost je najpogosteje najpomembnejši cilj. 3,74 1,06 

(E6) Zaposleni se izgubljajo v preštevilnih delovnih aktivnostih. 3,43 1,10 

(E7) Vodstvo organizacije podpira in zahteva inovacije. 3,98 0,94 

(E8) V naši organizaciji se zaposleni pogosto počutijo izčrpani.   3,47 1,14 

(E9) V naši organizaciji je opaziti veliko nezadovoljstva. 3,38 1,18 

(E10) Večina zaposlenih se identificira z organizacijo. 3,58 0,94 

(E11) V naši organizaciji je veliko pritoževanja in negativizma. 3,22 1,16 

(E12)   Vodstvo jasno sporoča zaposlenim, kakšni so njihovi cilji. 3,59 1,17 

(E13)   V naši organizaciji so zaposleni zadovoljni s trenutnim 

stanjem in zavračajo spremembe. 

 

2,78 

 

1,14 

(E14)   V naši organizaciji se velikokrat pojavljajo govorice. 3,95 0,96 

(E15)   Vodstvo navdušuje in motivira zaposlene. 2,70 1,19 

3.4.3 Dejavniki organizacijske energije 

S faktorsko analizo smo poiskali ključne elemente v skupini, ki vplivajo na energetsko stanje 

oz. psihično stanje zaposlenih. Prvi faktor, ki pojasnjuje 28,8 % delež pojasnjene variance, se 

navezuje na kakovost vodenja: sposobnost vodstvenih zaposlenih reševanja problemov, ciljno 

vodenje in komuniciranje ter motiviranje zaposlenih. Jasna strateška usmeritev opredeljuje 

13,5 % delež razpršenosti odgovorov, nanaša se na zagotavljanje delovne uspešnosti zaposlenih  

in je povezana z osredotočanjem na prioritete organizacije. Tretja faktorska utež, ki smo jo v 

raziskavi poimenovali organizacijska klima, predstavlja kakovost odnosov in sodelovanje med 

zaposlenimi in predstavlja 7,5 % pojasnjene variance. Četrta faktorska utež opisuje 

zadovoljstvo zaposlenih s trenutnim stanjem in kaže na pripravljenost in sprejemanje nujnih 

sprememb v družbi. Upravljanje sprememb pojasnjuje 6,7 % pojasnjene variance (preglednica 

23).  
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S štirimi faktorskimi utežmi smo pojasnili 56,6 % variance spremenljivk, ki določajo kakovost 

in jakost organizacijske energije. Potrdimo lahko teoretična izhodišča organizacijske energije, 

ki opredeljujejo ključne vzvode aktiviranja in upravljanja z energijo zaposlenih; kakovostno 

vodenje na vseh nivojih vodenja, jasna strateška usmeritev, odnosi in sodelovanje med 

zaposlenimi, kolektivna zavezanost in prepričanje v uspeh (Brečko 2012a), ki jo lahko 

povežemo s strateškim upravljanjem sprememb.   

Preglednica 23: Matrika glavnih komponent – organizacijska energija 

Faktorske uteži Lastne vrednosti Vsota kvadratov uteži      

Skupaj  %   

Variance 

Komulativa 

% 
Skupaj 

%  

Variance 

Komulativa  

% 

1 4,322 28,810 28,810 4,322 28,810 28,810 

2 2,024 13,490 42,300 2,024 13,490 42,300 

3 1,124 7,493 49,794 1,124 7,493 49,794 

4 1,015 6,770 56,563 1,015 6,770 56,563 

5 ,875 5,832 62,395    

6 ,818 5,450 67,845    

7 ,775 5,169 73,014    

8 ,680 4,531 77,545    

9 ,661 4,406 81,950    

10 ,566 3,770 85,721    

11 ,523 3,486 89,207    

12 ,478 3,184 92,390    

13 ,442 2,945 95,335    

14 ,388 2,587 97,922    

15 ,312 2,078 100,000    
Metoda glavnih komponent – PCA analiza  

3.4.4 Mnenja zaposlenih 

Največ dodatnih komentarjev zaposlenih (6 % vseh anketiranih zaposlenih je zapisalo dodatno 

mnenje na vprašalnik; N=533) je bilo glede internega komuniciranja, kjer od vodstva 

pričakujejo predvsem aktualne informacije, ne zgolj »oglaševanje« ter pripombe glede načina 

vodenja in kakovosti vodenja. Zaposleni si želijo več spodbud in motivacije s strani 

neposrednega vodje. »S strani vodje ni zadostne podpore za uveljavljanje sprememb (nikoli ni 

časa za razvoj in vse se dela raje po »starem«)«. Pogrešajo več možnosti vključevanja, več 

sodelovanja med zaposlenimi in upoštevanje njihovega mnenja. Sistem nagrajevanja in 

napredovanja ocenjujejo kot neučinkovitega in neprimernega. Podani so bili komentarji glede 

slabše organizacije dela in neučinkovitega reševanja aktualnih problemov. Pri komentarjih je 

potrebno upoštevati dejstvo, da so zaposleni izpostavili predvsem negativne vidike v družbi.  
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3.4.5 Interpretacija rezultatov merjenja organizacijske energije  

Rezultate merjenja organizacijske energije smo interpretirali glede na ključne dejavnike oz. 

področja, ki opredeljujejo moč in kakovost energije med zaposlenimi. S pregledom povprečnih 

vrednosti smo povzeli značilnosti delovnega kolektiva oz. organizacijske energije v preučevani 

skupini povezanih družb premogovništva. Za boljše razumevanje rezultatov in orientacijo, 

kakšen je prerez energetskega stanja v skupini povezanih družb premogovništva, bomo podatke 

primerjali tudi z izmerjenim nacionalnim povprečjem v Sloveniji (Brečko 2011).  

Kakovost vodenja  

Pomemben element ustvarjanja produktivne energije je sposobnost izvršnega managementa 

reševanja problemov. Ugotovili smo, da se samo polovica vprašanih (53 %) strinja z izjavo, kar 

praviloma pomeni, da vodstvo po mnenju zaposlenih ni dovolj učinkovito pri reševanju 

aktualne problematike. Razlog je lahko premajhna angažiranost vodij, hitrost reševanja ali 

centralizacija moči, ki je značilna za hierarhično organizacijsko strukturo. Vrednosti je moč 

pripisati tudi preprosto manjši odločnosti sprejemanja odločitev ali odgovornosti vodij za 

pravočasno in učinkovito izvedbo delovnih nalog. Učinkovitost managementa skupine je bila 

nižje ocenjena od slovenskega povprečja, kjer je bil delež strinjanja z izjavo 81 %. Vodstvo 

podpira oz. zahteva inovacije, se strinja  75,8 % zaposlenih. Dobre rezultate lahko pripišemo 

ozaveščanju zaposlenih za nenehne izboljšave delovnih procesov ter tudi učinkovitosti 

izvršnega managementa, ki spodbuja ter podpira inovacijske aktivnosti v skupini. Delež 

strinjanja z izjavo (75,8 %) je bil primerljiv z izmerjenim % v nacionalni raziskavi 

organizacijske energije, 79 % (Brečko 2011). Glede na odstotek identifikacije zaposlenih z 

organizacijo na nacionalni ravni (77 %), smo pričakovali višjo vrednost pripadnosti v skupini 

kot le 56,7 %; glede na relativno stabilen položaj skupine v preteklosti, daljše povprečne 

delovne dobe zaposlenih in zagotovljene varnosti zaposlitve. Ker je identifikacija zaposlenih 

posledica tudi kakovosti vodenja, lahko predvidevamo, da so se načini ravnanja z zaposlenimi 

v skupini družb premogovništva poslabšali, prav tako kot položaj in varnost zaposlitve. 

Navedbe lahko potrdimo s primerjavo rezultatov merjenja organizacijske klime (SiOK 2009). 

Vzrok je lahko tudi slaba selekcija oz. kadrovanje vodstvenih delavcev in pomanjkanje rednega 

izobraževanja za krepitev vodstvenih veščin.  

 

Vodstvo namenja zadosti pozornosti uresničevanju strategije in jasno sporoča zaposlenim, 

kakšni so njihovi operativni cilji, meni 60,9 % vprašanih (slovensko povprečje je 68 %). Vidna 

je učinkovitost ciljnega vodenja, ki še ima potencial za izboljšanje; predvsem v izvajanju letnih 

pogovorov, ki so orodje učinkovitega komuniciranja in vodenja zaposlenih.  

Glede na rezultate v raziskavi se je vodstvo najslabše izkazalo na področju motiviranja in 

spodbujanja učinkovitosti zaposlenih. Le 28,5 % zaposlenih se je strinjalo z izjavo, da vodstvo 

navdušuje in motivira zaposlene. Predvsem so rezultati slabši v primerjavi s slovenskim 

povprečjem (57 %), kjer pa Brečkova (2011) ugotavlja, da se stanje spodbujanja zaposlenih s 
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strani vodij precej izboljšuje. Očitno slabši rezultati so povezani tudi z drugimi zunanjimi 

dejavniki in spremembami, ki vplivajo na trenutno stanje v skupini povezanih družb 

premogovništva. Povzamemo lahko, da je v skupini povezanih družb premogovništva na 

področju kakovosti vodenja in ravnanja z zaposlenimi potrebnih in možnih še dosti izboljšav. 

Pomembno je, da vodstvo prepozna pomembno vlogo kadrovske funkcije pri izboru vodij na 

vseh nivojih vodenja oz. pri uresničevanju poslovne strategije. Gruban (2013, 17) meni, da se 

za opazno gospodarsko, finančno in krizo vrednot skriva prava kriza, kriza vodenja in ravnanja 

z zaposlenimi. 

 

Kakovost odnosov  

Odnosi v skupini niso umirjeni, ne napeti, prej apatični. Veliko je nezadovoljstva, frustracij 

med zaposlenimi, pritoževanja in govoric. Manj kot polovica vključenih v raziskavo (41,8 %) 

je ocenila, da so odnosi v organizaciji umirjeni (50 % je slovensko povprečje). Prevladuje 

destruktivna klima (največ 33,2 % zaposlenih se je strinjalo s to izjavo; največ se jih ni želelo 

opredeliti). Slabša kakovost odnosov v skupini se pokaže v večji prisotnosti frustracij (51 %), 

negativizma in pritoževanja (46,2 %). Povprečje v slovenskih organizacijah je bilo okoli 30 %. 

Kot navaja Brečkova (2011, 50) tradicionalna miselnost učinkovitega »jamranja« je očitno 

popustila, vendar to ne velja za skupino povezanih družb premogovništva. Energija zaposlenih 

se tako izgublja pri »iskanju krivcev«, namesto da bi se usmerila predvsem v reševanje 

problemov. Ugotovili smo že, da se je le dobra polovica vprašanih istovetila z organizacijo. 

Lojalnosti oz. pripadnosti zaposlenih skupini se zmanjšuje glede na zadnjo opravljeno 

raziskavo merjenja organizacijske klime v skupini (SiOK 2009).  

 

Zagotavljanje delovne učinkovitosti in obremenjenost zaposlenih 

Pri upravljanju organizacijske energije je pomembno, kako zagotoviti, da so zaposleni dovolj 

učinkoviti na delovnem mestu, vendar ne preobremenjeni (Brečko 2011, 51), kar je po našem 

mnenju posredno povezano z organizacijo dela in razporejanjem zaposlenih na ustrezna 

delovna mesta. Učinkovitost je v skupini povezanih družb premogovništva pomembna (65,8 % 

zaposlenih se strinja), vendar manj kot v izmerjenem slovenskem povprečju (70 %), kar je 

presenetljivo glede na vodenje, močno usmerjeno k delovnim nalogam. Odgovor lahko 

najdemo v preobremenjenosti zaposlenih (54 %) in izčrpanosti (55 %), ki kaže na pomanjkanje 

ustvarjalne energije v skupini. Zaposleni težje prenašajo stresne situacije, počutijo se utrujeno, 

kar je moč pripisati tudi neenakomerni delitvi dela, slabši organizaciji dela, ne le zunanjim 

spremenjenim razmeram. Prav tako se skupna delovna doba v skupini povečuje in s tem 

starostna struktura zaposlenih. Starejši kot so zaposleni, težje prenašajo stres, težje se 

prilagajajo spremembam, zato je potrebno delovati preventivno. Izobraževalnim vsebinam je 

priporočljivo dodajati vse več tem s področja obvladovanja osebne energije in preprečevanja 

izgorelosti na delovnem mestu.   
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Strateško upravljanje sprememb  

Učinkovitost managementa se kaže v visoki stopnji pozornosti oz. osredotočenosti na strateške 

naloge organizacije (Brečko 2011, 50). Ugotovili smo, da največ zaposlenih v raziskavi (31,3 

%) meni, da so strateške naloge pogosto zanemarjene. V skupini se zaposleni, predvsem so tu 

mišljeni vodje, preveč ukvarjajo z »gašenjem požara« in tako jim zmanjka časa za opravljanje 

pomembnih zadev. Podobno navaja Bruchova (v Gruban 2007), da so t.i. zmedeni vodje 

dezorientirani, nefokusirani ter kratkovidni; zamenjujejo gibanje in akcijo, čutijo le narediti 

karkoli, so stalno prezasedeni, na splošno neučinkoviti in brez refleksije.  

 

Zaposleni, vključeni v raziskavo, niso zadovoljni s trenutnim stanjem (40 %; v primerjavi s 

slovenskim povprečjem, ki je 57 %). Preveliko zadovoljstvo zaposlenih in zavračanje 

sprememb potiska organizacijo v energetsko stanje ravnodušne inertnosti oz. lenobnosti 

(Brečko 2011, 52), v samozadostnost organizacije. Udobne energije ne sme biti preveč, ker ni 

razvoja in tudi ne premalo, saj je za zaposlene nujna za občutek stabilnosti in varnosti (Bruch 

2012). V naši raziskavi je udobne energije premalo, kar pomeni, da se lahko energija zaposlenih 

usmeri celo v stanje razjedajoče energije. Ta močna negativna energija se lahko manifestira v 

odporu zaposlenih do sprememb, kolektivni agresiji, destruktivnemu vedenju in težnji po čim 

večjih individualnih koristih. Na daljši rok lahko to pomeni tudi odpoved prihodnosti, saj je 

lahko ogrožena tudi osnovna dejavnost organizacije (Simenčič 2007).  

Od vseh rezultatov v raziskavi so najbolj zaskrbljujoči odgovori zaposlenih glede pojava 

govoric v organizaciji. Večina vprašanih (72,6 %) se je strinjala, da v organizaciji pogosto 

krožijo govorice, kar pomeni, da vodstvo premalo informira in komunicira z zaposlenimi 

(slovensko povprečje 57 %). Izboljšave so možne na področju internega komuniciranja in 

večjem pretoku informacij med zaposlenimi (Brečko 2011, 52), tudi v preučevani skupini. 

Slabše rezultate merjenja je na drugi strani moč pripisati tudi vplivu močne funkcionalne 

organizacijske strukture ter posledično določenega načina dela, vodenja in komuniciranja z 

zaposlenimi. Zaposlenim predvsem manjkajo informacije »zmoremo«, torej prepričanje v 

uspeh, kar je možno doseči le z redno komunikacijo. Z organizacijsko strukturo in 

sistematizacijo delovnih mest namreč določamo ne samo način in organizacijo dela, temveč 

tudi informiranje, prenos znanja, sodelovanje, torej komuniciranje med zaposlenimi. Izboljšave 

bi bile tako možne tudi v spremembi organizacijske strukture; v zmanjšanju hierarhičnih 

nivojev vodenja zaposlenih in težnji k večji mrežni organizacijski strukturi, predvsem za 

storitve izven osnovne dejavnosti skupine povezanih družb premogovništva. 

3.4.6 Indeks organizacijske energije skupine  

Razlike v zastopanosti posameznih energijskih stanj v organizacijah lahko interpretiramo in 

razumemo z rezultati benchmarkinga na področju organizacijske energije (Bruch in Vogel v 

Brečko 2011). Indeks organizacijske energije izmeri energetsko stanje organizacije in pokaže, 

kam odteka neizkoriščena ustvarjalna energija zaposlenih.  
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Prisotnosti ustvarjalne oz. produktivne energije v skupini panoge premogovništva je bistveno 

premalo (55 %). Organizacija je produktivna, ko koristi 80 % ali več energije potenciala 

zaposlenih, ki ga usmerja v strateške naloge in produktivno delo. Zastopanost energije naj bi 

bila vsaj 75 % ali več (Bruch in Vogel 2011). Ne moremo potrditi, da v skupini premogovništva 

prevladuje kultura skupnega reševanja in iskanja rešitev. Vodstvo s svojimi odločitvami in z 

zgledom ne navdušuje ali motivira zaposlenih. Z raziskavo v skupini smo potrdili teoretična 

izhodišča (Simenčič 2007; Brečko 2012a), da so odločilni dejavniki aktiviranja produktivne 

energije ustrezno in kakovostno vodenje zaposlenih na vseh nivojih, jasna strateška usmeritev, 

dobri odnosi med zaposlenimi in učinkovito upravljanje sprememb.  

Tudi udobne energije je v skupini premalo (36,7 %). Izmerjen delež prisotnosti udobne energije 

kaže, da zaposleni v skupini niso zadovoljni s trenutnim stanjem, ne zaupajo vodstvu in si želijo 

spremembe. Odnosi v družbah niso umirjeni, prej apatični, veliko je nezadovoljstva med 

zaposlenimi. Energija udobne inertnosti ne sme biti prevladujoča, saj bi to pomenilo, da je 

samozadostna ter nedovzetna za nujne spremembe zunanjega okolja. Brez razvoja in nenehnih 

izboljšav, organizacija stagnira in počasi nazaduje, zato je optimalni indeks 70 % udobne 

energije zaželen le ob predpostavki, da je zastopana v enaki meri kot ustvarjalna energija. 

Organizacije, ki so se ujele v »cono udobja« izrabljajo samo 30 % svojih zmožnosti, ostalo 

posrka spanje na lovorikah (Brečko 2012a, 3; Simenčič  2007). V skupini ni preveč udobne in 

tudi produktivne energije, ki ju organizacija potrebuje za učinkovito poslovanje, temveč 

premalo. Udobna energija je nujna, da imajo zaposleni občutek varnosti in stabilnosti, da so se 

pripravljeni odpreti in sodelovati, da delijo znanje in pri tem ne čutijo ogroženosti za svoje 

delovno mesto ali položaj in navsezadnje, da so pripravljeni tvegati in proaktivno delovati.   

V skupini povezanih družb premogovništva prevladuje energija ravnodušne inertnosti oz. 

lenobnosti – 58,4 %. Energija ravnodušne inertnosti ne sme biti večja od 20 do 25 %; če je večja 

(v raziskavi je večja za 38,4 oz. 33,4 odstotnih točk), ima organizacija razloge za skrb in mora 

preučiti silnice, ki pehajo zaposlene v apatičnost. V tem stanju izrabimo le 20 %, ostala energija 

se izgublja v nezadovoljstvu, ravnodušju, zaspanosti in izčrpanosti zaposlenih. Preveč 

ravnodušne energije v skupini povezanih družb premogovništva kaže tudi na veliko 

usmerjenost k delovnim rezultatom in premalo usmerjenosti k zaposlenim. Za uspešno in 

produktivno poslovanje pa je pomembno ravnovesje obojega. Premalo pozornosti se posveča 

kakovosti vodenja in odnosom med zaposlenimi. Nezadovoljni in nezavzeti zaposleni niso 

pripravljeni konstruktivno sodelovati pri reševanju aktualne problematike, deliti in prenašati 

znanja sodelavcem. Kot navaja Simenčičeva (2007), se pri ravnodušni energiji pojavlja 

vsesplošna miselna odsotnost, celo apatičnost zaposlenih.  

Delež razjedajoče oz. korozivne energije v skupini je zaskrbljujoč (48,5 %), saj se energija 

zaposlenih ne uporablja za reševanje skupnih problemov, ampak se destruktivno izgublja 

znotraj organizacije. Kadar je delež namreč večji od 20 %, kar v našem primeru potrjuje analiza 

rezultatov skupine, je za organizacijo sicer značilna velika aktivnost, vendar je usmerjena v 
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negativno in celo destruktivno vedenje zaposlenih. Organizacija izkorišča le 30 % potenciala 

energije, 70 % potencialne produktivne energije je izgubljene. Veliko močne negativne energije 

se po nepotrebnem sprošča zaradi govoric v organizaciji in »gašenja požarov«. Preveč 

korozivne energije pomeni tudi preveč tekmovalnosti med izvršnim managementom (Bruch 

2012). Preveč izčrpanosti in preobremenjenosti med zaposlenimi negativno vpliva ne samo na 

delovno učinkovitost temveč tudi na percepcijo organizacije.  

Na splošno je v skupini povezanih družb premogovništva med zaposlenimi prisotne preveč 

negativne energije in premalo pozitivne energije (preglednica 24). Veliko ustvarjalne energije 

zaposleni zadržijo zase ali jo aktivirajo za iskanje informacij, pogovore o razmerah in aktualnih 

zadevah v družbi oz. jo porabljajo tudi za osebne zadeve na delovnem mestu. Premalo 

produktivne energije se posveti delu. Kadar je pozitivne energije premalo, je zmožnost 

ukrepanja zmanjšana, ogrožena je lahko celo osnovna opravilna dejavnost organizacije 

(Simenčič 2007). Slaba negativna energija je vidna v nizki ravni aktivnosti in kolektivnem 

odporu do sprememb. Zelo pomembno je, kam se bo ta negativna energija usmerila. Dejavniki 

osredotočenja energije, ki vplivajo na nastanek pozitivne energije so skupna zavezanost, skupno 

prepričanje o uspehu, pripadnost in povezanost med zaposlenimi. Kot navaja Simenčičeva 

(2007), je cilj fokusiranja energije poleg koordinacije ciljev in skupne usmerjenosti v 

prihodnost tudi zagotavljanje medsebojne povezanosti, discipline in vztrajnosti zaposlenih.  

Izmerjen delež energetskega stanja v skupini povezanih družb premogovništva je pod 

slovenskim povprečjem (Brečko 2011). V primerjavi z izmerjenim indeksom v družbi TET za 

leto 2012 (Brečko 2012b), ki je prav tako del širše skupine slovenskih elektrarn v večinski 

državni lasti, so si vrednosti posameznih energetskih stanj zelo podobne. Pozitivne oz. 

produktivne energije je v skupini povezanih družb sicer prisotne več, vendar je manjši % 

udobne energije. V obeh družbah je zaznati preveč negativne energije med zaposlenimi, več pa 

je ravnodušne inertnosti (lenobnosti) v naši raziskavi. Delež razjedajoče energije je identičen v 

obeh družbah in prav tako kot v slovenskem povprečju, previsok glede na želen optimalni 

indeks. Preseganje deleža negativne energije kar za 25 odstotnih točk kaže, da ima slovensko 

gospodarstvo še rezerve in neizkoriščene potenciale v zaposlenih ter možnost razvoja.  

Preglednica 24: Energetska stanja v skupini 

Stanja organizacijske 

energije 

Indeks OE Ponder Delež stanja OE 

V organizaciji 

Optimalni 

indeks OE 

Ustvarjalna energija 55 % 25 27,6 % 80 % 

Udobna energija 36,7% 25 18,6 % 70 % 

Ravnodušna energija 58,4 % 25 29,2 % 25 % 

Razjedajoča energija  48,5 % 25 24,6 % 25% 

 199 % 100 100 %  

Indeks (100/199*100) = 50,2512562814 
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Skupina povezanih družb premogovništva ima značilnosti vseh energetskih stanj, kar je 

razvidno iz porazdelitve organizacijske energije (slika 17). Prav vsaka faza organizacijske 

energije vpliva na delovno uspešnost družbe. Z raziskavo smo ugotovili, da skupina povezanih 

družb ni v stanju produktivnosti in razvoja. Ustvarjalne energije ne posrka udobna energija, 

udobje in zadovoljstvo zaposlenih (glede na dobro in stabilno poslovanje v preteklosti), temveč 

se največ energije izgublja zaradi ravnodušja med zaposlenimi (kot posledica daljšega obdobja 

poskusov optimizacije in reorganizacije skupine). 48,5 % je v skupini razjedajočih sil, ki so 

vidne v destruktivnem vedenju zaposlenih; nepripravljenost na sodelovanje, nenehnem 

nasprotovanju tudi nujno potrebnim spremembam, izogibanju sprejemanja odločitev in 

prevzemanja odgovornosti, nezadovoljstvu zaposlenih ipd.  

 

Slika 17: Porazdelitev deležev OE v skupini 

Analiza stanja energije in produktivnosti v preučevani skupini pokaže podobne ugotovitve na 

nivoju organizacije kot analiza zavzetosti zaposlenih na nivoju posameznika. Potenciali 

zaposlenih (znanje, izkušnje in usposobljenost zaposlenih) so aktivirani le (delno) polovično; 

enako kot je zavzet na delovnem mestu le vsak drugi zaposlen in/ali vodja.  Različni odgovori 

in zelo različne percepcije zaposlenih kažejo na neenake možnosti zaposlenih pri napredovanju 

in nasploh pri strokovnem in osebnostnem razvoju (Bruch 2012).  

3.5 Analiza vpliva stila vodenja in organizacijske energije na zavzetost 

Teoretični koncept zavzetosti (Gallup 2009) temelji na predpostavki, da ima na posameznikovo 

delovno uspešnost največji vpliv neposredni vodja in njegov način vodenja, zato smo z 

regresijsko analizo preverili ali obstaja statistično značilen vpliv stila vodenja na stopnjo osebne 

zavzetosti posameznika. Kot navaja Sartijeva (2014) je stil vodenja determinanta zavzetosti 

zaposlenih. Na osnovi izvedene raziskave v povezanih družbah premogovništva lahko potrdimo 

vpliv stila vodenja na zavzetost zaposlenih (preglednica 25).   

27,6%

18,6%
29,2%

24,6%

Ustvarjalna energija Udobna energija

Ravnodušna energija Razjedajoča energija
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Preglednica 25: Vpliv stila vodenja na osebno zavzetost zaposlenih 

Model R R kvadrat  Popravljen  

R kvadrat 

Ocena 

standardne 

napake 

Spremembe statistike  

R kvadrat 

spremembe 

F 

Change 

df1  Sig. F 

Change 

1 ,625a ,391 ,367 ,51518 ,391 16,412 20 512 ,000 

 

Model Vsota kvadratov df Povprečna 

vrednost 

kvadratov 

F Statistična 

značilnost 

1 Regresija  87,118 20 4,356 16,412 ,000a 

Ostanek 135,892 512 ,265   

Skupaj 223,010 532    

Legenda: sig. (P) – stopnja značilnosti; df – stopnja prostosti. 

Iz preglednice 25 je razvidno, da izbrani stil vodenja neposrednega vodje statistično značilno 

vpliva na osebno zavzetost zaposlenih. 39,1 % variance različnih vrednosti indeksa zavzetosti 

pojasnjujejo spremenljivke, ki opredeljujejo posamezni stil vodenja.  

Na različne vrednosti stopnje zavzetosti zaposlenih najbolj vpliva močna usmerjenost vodij na 

delovne rezultate. Pomembni dejavniki vpliva so tudi tehnologija in avtomatizacija dela, 

upoštevanje internih pravil in navodil za delo, pristojnosti dela ter standardizacija procesov, kar 

je določeno s funkcijsko organizacijsko strukturo družbe in delno centralizacijo odločevanja.  

Zaposleni, ki vedo, kaj se od njih pričakuje na delovnem mestu, ki imajo dobre delovne pogoje, 

so ustrezno razporejeni na delovno mesto, so motivirani in imajo dobre možnosti strokovnega 

in osebnega razvoja, so bolj usmerjeni k sodelovanju in se dobro razumejo s sodelavci. Tisti 

zaposleni, ki imajo večje možnosti vključevanja in ocenjujejo, da njihovo mnenje šteje, so bolj 

naklonjeni konstruktivnemu sodelovanju in reševanju problemov ipd.   

Zadržani stil vodenja se močno povezuje z avtokratskim stilom vodenja, kjer zaposleni nimajo 

veliko možnosti vključevanja in sodelovanja. V preučevanem delovnem okolju sta zadržani in 

avtokratski stil vodenja prepoznana kot manj učinkovita pri povečanju in ohranjanju osebne 

zavzetosti zaposlenih.  

V preglednici 26 smo na osnovi izvedene regresijske analize prikazali vpliv organizacijske 

energije med zaposlenimi na osebno zavzetost zaposlenih (preglednica 26). 
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Preglednica 26: Vpliv organizacijske energije na osebno zavzetost zaposlenih    

Model R R 

kvadrat 

Popravljen   

R kvadrat 

Ocena 

standardne  

napake 

Spremembe statistike  

R kvadrat 

spremembe 

F  

Change 

df1  Sig. F 

Change 

1 ,698a ,488 ,473 ,47007 ,488 32,816 15 517 ,000 

 

Model Vsota kvadratov df Povprečna vrednost 

kvadratov 

F Statistična 

značilnost 

1 Regresija  108,769 15 7,251 32,816 ,000a 

Ostanek 114,241 517 ,221   

Skupaj  223,010 532    

 Legenda: sig. (P) – stopnja značilnosti; df – stopnja prostosti. 

 

Teoretična izhodišča (Bruch 2006; Simenčič 2007; Brečko 2011) predpostavljajo, da imajo 

vodilni zaposleni največji vpliv na organizacijsko energijo. Ker z organizacijsko energijo 

merimo, kaj in kako zaposleni čutijo, mislijo in kako se vedejo in ker je vsak posameznik del 

kolektiva, smo preverili, kakšen in kolikšen vpliv ima energija organizacije, specifična vsaki 

organizaciji, na osebno zavzetost posameznika.  

Z raziskavo lahko potrdimo, da tudi kakovost in jakost organizacijske energije statistično 

značilno vpliva na raven osebne zavzetosti zaposlenih v družbi. 48,8 % razpršenosti odgovorov 

pri merjenju stopnje zavzetosti zaposlenih lahko pojasnimo s spremenljivkami organizacijske 

energije. Velik vpliv na vrednost indeksa zavzetosti ima motiviranje zaposlenih s strani vodstva 

ter spodbujanje inovacijske dejavnosti. Organizacijska energija močno vpliva na kvaliteto 

odnosov med zaposlenimi. Pomemben dejavnik vpliva v preučevani skupini povezanih družb 

premogovništva je sposobnost izvršnega vodstva za učinkovito reševanje aktualnih problemov.  

Upravljanje z energijo zaposlenih pomeni predvsem upravljanje z dinamiko energetskega 

stanja. Trije glavni viri dinamike organizacijske energije so organizacijska infrastruktura, 

odnosi med zaposlenimi in vedenja posameznikov (Schiuma, Mason in Kennerley 2007). 
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3.6 Preverjanje hipotez 

S pomočjo teoretičnih spoznanj in odgovorov ter mnenj zaposlenih v izbranem poslovnem 

okolju smo v nadaljevanju preverili naslednje teoretične predpostavke oz. hipoteze v nalogi.  

Hipoteza 1: Vodje najpogosteje uporabljajo k delovnim ciljem usmerjen stil vodenja. Bolj so 

usmerjeni k nalogam, doseganju rezultatov, kot v ljudi in medosebne odnose.  

Hipotezo zavrnemo. Zaposleni ocenjujejo, da vodje v preučevani skupini najpogosteje 

uporabljajo k sodelovanju usmerjeni stil vodenja, ki združuje osredotočenost k nalogam in 

zaposlenim (združevalni, demokratični ali t. i. participativni stil vodenja). Analiza rezultatov 

raziskave je pokazala, da v skupini povezanih družb premogovništva ne moremo govoriti o 

prevladujočem stilu vodenja, saj povprečne vrednosti posameznih trditev sloga vodenja niso 

bile nikjer večje od tri (3 - velja v večji meri oz. pogosto). Nobeden od stilov vodenja močno 

ne izstopa, kar pripisujemo raznoliki naravi dela in številnim dejavnostim, saj so bili ocenjeni 

tako vodje na proizvodnem kot vodje na razvojnem, gospodarskem in kadrovskem področju. 

Predpostavljali smo, da v panogi premogovništva glede na naravo dela in funkcijsko 

organizacijsko strukturo prevladuje k delovnim ciljem usmerjen stil vodenja. Dejavnost 

organizacije je ključna razsežnost opredelitve stila vodenja (Kavčič 1991) oz. kot ugotavlja 

Možina (2002), da v hierarhičnih organizacijah prihaja v ospredje vodenje, usmerjeno v delo.   

Ugotovili smo, da je v skupini sicer močno prisoten prizadevni oz. avtokratski stil vodenja, k 

delovnim nalogam usmerjeni stil vodenja, kar so pokazale najvišje povprečne vrednosti 

posameznih trditev. Vendar glede na skupno povprečno vrednost trditev avtokratskega stila 

vodenja (2,86), ne moremo sklepati, da je ta stil vodenja v skupini prevladujoč. Za neposredne 

vodje je v večji meri značilno, da jasno izražajo svoja stališča in od zaposlenih zahtevajo, da 

jih dosledno upoštevajo ter se odločno zavzemajo za dosledno izpeljavo nalog in doseganje 

ciljev. Vodje so bolj usmerjeni k nalogam, doseganju rezultatov kot v zaposlene in medosebne 

odnose in sodelovanju med zaposlenimi. Povzamemo lahko, da vodje pri vodenju zaposlenih v 

skupini povezanih družb premogovništva najpogosteje uporabljajo kombinacijo sodelovalnega 

in avtoritativnega stila vodenja.  

Hipoteza 2: Obstaja statistično značilna povezanost med stili vodenja in zavzetostjo zaposlenih. 

Bolj zavzeti so posamezniki, katerih vodja ni usmerjen le k doseganju delovnih rezultatov, 

temveč tudi k medosebnim odnosom in sodelovanju med zaposlenimi.  

Hipotezo lahko potrdimo. Stil vodenja opredeljuje stopnjo zavzetosti zaposlenih. S korelacijsko 

matriko smo ugotovili, da obstaja statistično značilna povezanost med izbranim stilom in 

osebno zavzetostjo v panogi premogovništva. Ustrezno vodenje in ravnanje z zaposlenimi je po 

Gallupu  (2013) bistveni dejavnik krepitve zavzetosti na delovnem mestu. 
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V skupini povezanih družb premogovništva so bolj zavzeti posamezniki, katerih vodja 

pogosteje uporablja socialni in/ali združevalni stil vodenja. Vodje, ki so usmerjeni ne le k 

doseganju delovnih rezultatov, temveč tudi k odnosom in sodelovanju med zaposlenimi, so bili 

v naši raziskavi bolj učinkoviti pri angažiranju zaposlenih. Vodje, močno usmerjeni le v 

delovne naloge, so v naši raziskavi manj učinkoviti pri doseganju dogovorjenih ciljev. Zadržani 

stil vodenja se negativno povezuje z  zavzetostjo zaposlenih na delovnem mestu.  

Hipoteza 3: Obstaja statistično značilna povezanost med področjem dela in zavzetostjo 

zaposlenih.  

Predpostavljali smo, da je izbira stila vodenja odvisna od narave dela (Kavčič 1991) in da bodo 

zaposleni na proizvodnem področju glede na specifično naravo dela in temu primerno 

prilagojenemu stilu vodenja, v povprečju manj zavzeti na delovnem mestu. Z analizo variance 

smo ugotovili, da obstaja statistično značilna povezava med področjem dela in stopnjo 

zavzetostjo zaposlenih, zato lahko teoretično predpostavko potrdimo. Večja  stopnja zavzetost 

zaposlenih v tehničnih strokovnih službah je povezana predvsem z boljšimi delovni pogoji in 

večjimi možnosti vključenosti, sodelovanja in soodločanja zaposlenih o pomembnih zadevah v 

družbi. Zaposleni na tehničnem področju izven proizvodnje so v povprečju zavzeti pri delu. 

Zaposleni v proizvodnji in zaposleni v splošnih strokovnih službah so v povprečju manj zavzeti 

oz. spadajo v kategorijo nezavzetih. Ocenjujejo, da so premalo vključeni v aktualno dogajanje 

v družbi in da se njihovo mnenje ne upošteva dovolj.    

Če primerjamo posamezne družbe v skupini, je večina zaposlenih v matični družbi nezavzetih, 

medtem ko v obeh hčerinskih družbah prevladujejo zavzeti zaposleni. Primerjalno smo pri 

analizi variance našli statistično značilne razlike med družbami pri izrekanju pohval, 

aktivnostih razvoja kadrov, možnostih strokovnega napredka in vseživljenjskega izobraževanja 

ter kakovosti odnosov med zaposlenimi. Odnosi med zaposlenimi so bolj prijateljski in 

sodelovalni v matični družbi, medtem ko so ostale spremenljivke bolje ocenjene v hčerinskih 

družbah skupine premogovništva. Pomemben dejavnik pri spodbujanju in ohranjanju zavzetosti 

zaposlenih je velikost družbe. Majhne ali srednje velike družbe so bolj fleksibilne, omogočajo 

večje možnosti vključevanja in sodelovanja zaposlenih ter občutek povezanosti.   

Hipoteza 4: Med stopnjo izobrazbe in zavzetostjo zaposlenih ne obstaja statistično značilna 

povezanost.  

Hersey in Blanchard (1982) navajata, da se stil vodenja povezuje z ravnijo zrelosti oz. razvitosti 

skupine zaposlenih. Pričakovali smo, da prevladujejo zavzeti zaposleni, predvsem vodje in 

strokovni delavci, vendar da razlike med zaposlenimi niso velike. Domnevamo, da je vsako 

delo v skupini pomembno in cenjeno ter da ni statistično značilne povezanosti indeksa osebne 

zavzetosti s formalno  izobrazbo posameznika.  
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Hipotezo zavrnemo. Zavzetost zaposlenih pada sorazmerno z višjo doseženo ravnijo izobrazbe. 

V raziskavi so najbolj zavzeti zaposleni z osnovno šolo ali manj. Zaposleni s srednjo poklicno 

in tehnično šolo ter zaposleni z zaključeno osnovno šolo so bolj zavzeti na delovnem mestu kot 

zaposleni z višjo stopnjo izobrazbe ali več. Statistično značilne razlike smo zaznali pri izrekanju 

pohval za delovne dosežke, spodbujanju strokovnega in osebnega, kar je povezano z razvojem 

zaposlenih, možnostih izobraževanja ter odnosih med zaposlenimi. Ugotovili smo, da imajo več 

možnosti poklicnega razvoja zaposleni z visoko strokovno izobrazbo. Pomembno dejstvo je 

tudi, da so pričakovanja glede možnosti razvoja na delovnem mestu večja pri bolj izobraženih 

zaposlenih, kot jih je organizacija sposobna zagotoviti. Kot navajata Yahaya in Ebrahim (2016), 

so razlogi negativne povezanosti med zavzetostjo in formalno izobrazbo lahko tudi večje 

možnosti spremembe zaposlitve pri zaposlenih z višjo izobrazbo.  

Hipoteza 5: Obstaja statistično značilna povezanost med delovno dobo in zavzetostjo 

zaposlenih. Bolj zavzeti so zaposleni z daljšo delovno dobo. 

Everard in Morris (1996) ugotavljata, da je eden izmed dejavnikov, ki vpliva na stil vodenja, 

tudi količina delovnih izkušenj zaposlenih. Hipotezo zavrnemo. Obstaja statistično značilna 

povezava med delovno dobo in zavzetostjo zaposlenih, vendar zaposleni z daljšo delovno dobo 

niso bolj zavzeti, kot smo predvidevali. Delovna doba je dejavnik, kjer so razlike v odgovorih  

pri zaposlenih največje. Potrdimo lahko teoretična spoznanja (Gallup 2009), da so zaposleni 

najbolj zavzeti prvih 5 let in manj zavzeti, ko so v organizaciji dlje časa. Rezultati raziskave so 

pokazali, da so zaposleni nad 30 let delovne dobe bolj zadovoljni in zavzeti za delo, vendar v 

povprečju še vedno nezavzeti oz. delno odsotni. Največje statistično značilne razlike 

izmerjenega indeksa zavzetosti zaposlenih so bile pri aktivnostih razvoja kadrov, kar ponovno 

kaže na pomanjkanje sistematičnega in kontinuiranega dela z zaposlenimi, vsaj v zadnjem času 

oz. obdobju izvedbe anketiranja v skupini. Zaposleni imajo ob prihodu v organizacijo več 

možnosti in priložnosti za osebno in strokovno rast na delovnem mestu, posveča se jim več 

pozornosti.   

Hipoteza 6: Obstaja statistično značilen vpliv stila vodenja in organizacijske energije na 

zavzetost zaposlenih.  

Hipotezo potrdimo. Z multiplo regresijsko analizo smo v raziskavi ugotovili, da obstaja 

statistično značilen vpliv stila vodenja in organizacijske energije na raven zavzetosti zaposlenih. 

Na osebno zavzetost zaposlenih ima v skupini povezanih družb premogovništva večji vpliv 

organizacijska energija (48,8 % pojasnjene variance indeksa zavzetosti zaposlenih) v primerjavi 

s stilom vodenja neposrednega vodje (39,1 % pojasnjene variance indeksa zavzetosti 

zaposlenih), kjer je vpliv nekoliko manjši.   

Na različne vrednosti zavzetosti zaposlenih najbolj vpliva močna usmerjenost vodij na delovne 

rezultate. Pomembni dejavniki vpliva stila vodenja na zavzetost zaposlenih so tehnologija in 

avtomatizacija dela, (pretirano) upoštevanje internih pravil in navodil za delo, pristojnosti dela 
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ter močna standardizacija procesov, kar je določeno s funkcijsko organizacijsko strukturo 

družbe in delno centralizacijo odločanja. Neposredni vodja in njegov način vodenja ima 

odločilno vlogo za povečanje in ohranjanje zavzetosti zaposlenih (Gallup 2013).  

Prav tako organizacijska energija statistično značilno vpliva na stopnjo zavzetosti zaposlenih. 

Skoraj polovico variance pri indeksu zavzetosti zaposlenih pojasnijo dejavniki spremenljivke 

organizacijske energije. Kakovost vodenja v veliki meri vpliva, koliko so se zaposleni 

pripravljeni aktivno zavzeti za doseganje zastavljenih ciljev skupine premogovništva. Odnosi 

in organizacijska klima, zagotavljanje reševanja problemov in spodbujanje inovacijske 

aktivnosti (naklonjenost k spremembam) s strani vodstva in predvsem pozitivna naravnanost 

vodij (spodbujanje in motiviranje zaposlenih) ter občutek kolektivne pripadnosti organizaciji 

so spremenljivke, ki so odraz kakovosti organizacijske energije in vplivajo na raven osebne 

zavzetosti zaposlenih. Kot navajajo Schiuma, Mason in Kennerley (2007), je pomembna 

komponenta ustvarjanja organizacijske energije tudi socialno okolje.  
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4 POVZETEK REZULTATOV RAZISKAVE 

Zavzetost zaposlenih, ki zagotavlja delovno uspešnost posameznika in produktivnost 

organizacije, ima dimenzijo merljivosti. V preučevani skupini povezanih družb premogovništva 

je največji delež zaposlenih, vendar le polovica aktivno zavzetih na delovnem mestu, ki naredi 

več od pričakovanega. Vsak drugi delavec je tudi nezavzet; naredi le tisto, kar mu je naročeno, 

je sicer prisoten na delovnem mestu, vendar le delno angažiran. Aktivno nezavzetih je v skupini 

malo, a njihovo nezadovoljstvo in negativna energija vpliva na ostale zaposlene. Delež je 

vsekakor prevelik in zaskrbljujoč, glede na to, da je bilo v raziskavo vključenih veliko vodij na 

vseh nivojih vodenja (42 %). Razmerje med zavzetimi in aktivno nezavzetimi zaposlenimi, 

makro pokazatelj zdravja organizacije, pokaže, da je v skupini zagotovljena kritična masa 

zaposlenih, ki bo sledila nujnim spremembam ter se uspešno in predvsem pravočasno 

prilagajala zahtevam zunanjega okolja. V primerjavi s slovenskim povprečjem, objavljenim v 

Gallupovi raziskavi (2013), je bilo v skupini povezanih družb več aktivno zavzetih, manj 

nezavzetih ter bistveno manj aktivno nezavzetih zaposlenih. Predvidevamo, da dober ugled 

družbe v lokalnem in širšem okolju in varnost zaposlitve prispevata k višjim vrednostim indeksa 

zavzetosti glede na slovensko povprečje. Osebno zavzetost v skupini najbolj opredeljujejo trije 

dejavniki: razvoj kadrov, odnosi med zaposlenimi in jasna strateška usmeritev družbe. Indeks 

zavzetosti zaposlenih je relativno visok, predvsem zaradi dosedanjega stabilnega finančnega 

položaja družbe. Odnosi med zaposlenimi v skupini so v povprečju dobri. Slabše so bili 

ocenjeni dejavniki zavzetosti, ki nudijo možnosti poklicnega in osebnega razvoja zaposlenih.  

Raven zavzetosti se pri posameznih dejavnikih zagotavljanja polne zavzetosti statistično 

značilno razlikuje glede na področje dela, izobrazbo, delovno dobo in funkcijo zaposlenih. 

Aktivno zavzemanje za delo v tehničnih strokovnih službah je povezano z boljšimi delovnimi 

pogoji in večjimi možnostmi vključevanja ter soodločanja pri pomembnih odločitvah družbe. 

Bolj zavzeti so zaposleni v hčerinskih družbah skupine, medtem ko je v matični družbi največji 

delež nezavzetih zaposlenih. Velikost družbe je pomemben dejavnik pri zaznavanju možnosti 

strokovnega razvoja posameznika in občutka povezanosti. Zavzetost ali angažiranost 

zaposlenih pada z višjo doseženo ravnijo izobrazbe, kar je sicer povezano tudi z večjimi 

pričakovanji zaposlenih glede poklicnega in osebnostnega razvoja. Zaznane razlike v 

dojemanju zaposlenih z različno formalno izobrazbo so bile pri izrekanju pohval za dobro delo 

in odnosih med zaposlenimi. Večje možnosti razvoja imajo v skupini zaposleni z visoko 

strokovno izobrazbo, kar je skladno s prakso sofinanciranja študija ob delu v skupini. Največje 

razlike v ravni zavzetosti so bile glede na dolžino delovne dobe zaposlenih; glede pričakovanj 

do organizacije, izrekanja pohval za delovne dosežke, upoštevanja posameznika s strani vodje. 

Čeprav smo z raziskavo ugotovili, da so aktivnosti razvoja kadrov namenjene predvsem 

zaposlenim ob prihodu v organizacijo in starejšim delavcem, so starejši, z razliko od zavzetih 

novo zaposlenih, v povprečju nezavzeti na delovnem mestu. Z raziskavo potrdimo izsledke 

raziskav v teoriji (Gallup 2009), da dlje, kot zaposleni ostajajo v organizaciji, manj zavzeti so 

na delovnem mestu.  
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S pomočjo raziskave dokazujemo vpliv stila vodenja na raven osebne zavzetosti zaposlenih.  V 

skupini povezanih družb premogovništva nobeden od stilov vodenja močno ne izstopa, kar 

pripisujemo raznoliki naravi dela in številnim dejavnostim. Najpogosteje uporabljeni stil 

vodenja zaposlenih je sodelovalni stil (t. i. združevalni, demokratični, participativni),  usmerjen 

v medosebne odnose in delovne naloge. Rezultati raziskave so pokazali močan vpliv 

prizadevnega stila vodenja, vendar tudi avtokratski stil vodenja ni prevladujoč (glede na 

povprečne vrednosti), kot smo pričakovali glede na osnovno dejavnost družbe. Posamezni stili 

vodenja zaposlenih v preučevani skupini so med sabo povezani, se dopolnjujejo in tudi delno 

izključujejo. Vodje najpogosteje uporabljajo kombinacijo sodelovalnega in avtoritativnega stila 

vodenja. Aktivno zavzete in energične zaposlene imajo vodje, ki najpogosteje uporabljajo 

socialni stil vodenja, usmerjen predvsem v odnose med zaposlenimi. To je moč povezati tudi s 

povprečno starostjo in delovno dobo zaposlenih v skupini. Z nabiranjem delovnih izkušenj in 

hkrati delovne dobe, zaposleni potrebujejo povratne informacije o svojem delu, ne samo navodil 

za delo ali delegiranje nalog (Edvard in Morris 1996). Aktivno zavzete zaposlene imajo tudi 

vodje, za katere je značilen sodelovalni stil vodenja, usmerjen tako v delovne naloge kot v 

zaposlene in njihove potrebe. Indeks zavzetosti se v manjši meri pozitivno povezuje tudi s 

prizadevnim oz. t. i. avtokratskim stilom vodenja, vendar je v našem primeru prizadevni vodja 

manj učinkovit pri doseganju optimalne delovne učinkovitosti. Zaposleni želijo biti vključeni v 

aktualno dogajanje, biti slišani in imeti možnost osebnega in strokovnega razvoja.  

Najprimernejši in hkrati najmanj učinkovit je zadržani stil vodenja, kjer vodje v bistvu ne 

zanimajo ne delovni rezultati ne zaposleni. Bolj ko pri vodji prevladujejo lastnosti zadržanega 

stila vodenja, manj so zaposleni zavzeti na delovnem mestu. Ker ta stil vodenja zmanjšuje 

zavzetost zaposlenih, je v skupini povezanih družb premogovništva vsekakor preveč prisoten. 

Nezavzeti vodje so sicer pasivno nezavzeti in ne izražajo svojega nezadovoljstva, vendar brez 

energije in spodbujanja zaposlenih ne prispevajo k razvoju družbe in nimajo dodane vrednosti 

– vzdržujejo obstoječe stanje v organizaciji. Pojav pasivnega stila vodenja je mogoč, če se 

procesu vodenja ne namenja dovolj pozornosti oz. se kakovost vodenja ne spremlja ali ocenjuje 

in če se legalni moči pripisuje prevelik pomen, predvsem statusni.  

Značilno vedenje vodij kaže na večjo usmerjenost k delovnim nalogam in doseganju 

zastavljenih ciljev kot na usmerjenost k zaposlenim oz. odnosom med zaposlenimi. Sodelovalni 

stil vodenja glede na teoretična spoznanja (Reddin 1979) ni najbolj primeren za proizvodni del, 

ker lahko preveč ustvarjalnosti in avtonomije onemogoči izvajanje osnovnega procesa; poleg 

tega lahko prihaja do napak in zastojev ali celo do nezgod pri delu. Za proizvodno področje je 

ustrezen avtokratski stil vodenja, pomembno pa je, da je znotraj tega stila v ospredju dobrohotni 

avtokrat. Varnost pri delu, red in disciplino, je moč doseči tudi z ustreznim ravnanjem z 

zaposlenimi, ne le s strogim delegiranjem nalog; z vključevanjem in upoštevanjem mnenja 

zaposlenih, kjer je to mogoče ter predvsem z redno in pravočasno komunikacijo. V procesu 

vodenja zaposlenih v skupini povezanih družb premogovništva je vidno pomanjkanje 

komunikacije med vodilnimi oz. vodji na vseh nivojih vodenja in zaposlenimi. Z raziskavo smo 

ugotovili, da je stopnja zavzetost zaposlenih zelo odvisna od komunikacijskih in socialnih 

kompetenc neposrednega vodje. 
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Situacijski modeli vodenja predpostavljajo, da so pri določanju primernega načina vodenja 

odločilni situacijski dejavniki; osebne značilnosti vodje, zrelost in potrebe zaposlenih, odnosi 

med zaposlenimi, zapletenost dela, ipd. Zastopanost vseh stilov vodenja je v skupini povezanih 

družb enakomerno razporejena, ne glede na raznolikost dejavnosti in strukturo zaposlenih. 

Enakomerna porazdeljenost vseh vedenjskih lastnosti, ki so značilne za posamezni stil vodenja 

kažejo na prvi pogled, da vodje prilagajajo način vodenja glede na zahteve dela in značilnosti 

vodenih zaposlenih. V naši raziskavi je npr. v tehničnih strokovnih službah vodenje prilagojeno 

izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih, prevladuje združevalni stil vodenja. Vendar z 

raziskavo ne moremo potrditi, da je odločitev vodje, kako bo vodil zaposlene, odvisna samo od 

njegovih osebnih značilnosti, vodstvenih kompetenc, od skupine zaposlenih ali od pogojev 

delovanja. Stil vodenja se prevzame iz primarnega delovnega okolja skupine na vsa ostala 

področja dejavnosti. Vodje ne prilagajajo vodenje glede na dano situacijo (naravo dela) ali 

usposobljenost (izobrazbeno strukturo, izkušnje, zmožnost) in motivacijo zaposlenih 

(pripravljenost sodelovanja, voljnost zaposlenih). Lahko sklepamo, da se stil vodenja prenaša s 

tradicijo. Vodje podrejajo stil vodenja sprejetemu načinu vodenja v družbi, zato lahko 

predvidevamo, da ima najmočnejši vpliv na izbrani stil vodenja v skupini filozofija vodenja, ki 

je del skupne organizacijske kulture.  

Avtokratski stil vodenja temelji na teoriji X (McGregor 1960), ki vsebuje negativna prepričanja 

o zaposlenih; zaposleni so nezainteresirani za delo, nimajo delovnih navad in motivira jih le 

denar. Vendar v nasprotju s splošnim prepričanjem, nezadovoljstvo s plačo ni glavni razlog za 

nezavzetost zaposlenih, temveč je za večino veliko pomembneje, koliko jih upoštevajo in 

spoštujejo njihovi vodje in vodstvo (Vilman 2009). Večina zaposlenih (ne samo vodij) je po 

našem mnenju prepričanih, da se zaradi težavnosti dela v proizvodnji, vodje nimajo časa 

ukvarjati z zaposlenimi in tako je nezavedno sprejemljivo, da se zaposlene lahko zapostavlja. 

Ta dejstva potrjujejo tudi neaktivnosti na področju razvoja kadrov, kjer gre za kontinuiran in 

sistematični razvoj vseh zaposlenih. V zadnjem deset letnem obdobju se ne spremlja delovne 

uspešnosti ključnih kadrov, vodij na vseh nivojih in njihovega odnosa do zaposlenih. 

Prepričanja in vrednote zaposlenih se odražajo v vodenju in vedenju zaposlenih, v delovni klimi 

in energetskem naboju družbe. Kultura organizacije je odraz dolgoletne tradicije in obstoja 

družbe ter dobrega gospodarskega položaja skupine na trgu električne energije v preteklosti. 

Na osnovi izvedene raziskave smo potrdili tudi statistično značilen vpliv organizacijske 

energije na osebno zavzetost zaposlenih. Skupina povezanih družb premogovništva se je v 

obdobju merjenja nahajala v stanju ravnodušne inertnosti oz. lenobnosti, kar ponovno potrjuje 

večjo usmerjenost vodenja k delovnim rezultatom kot usmerjenost k zaposlenim ter njihovim 

odnosom v kolektivu. Simenčičeva (2007, 11) kot najpogostejši vzrok za ravnodušje zaposlenih 

navaja nenehne poizkuse uvajanja sprememb, zapostavljanje razvoja družbe, dolgotrajnejše 

nejasnosti glede pomena zaposlenih (hkrati se zmanjšujejo sredstva za razvoj in izobraževanje) 

in nestabilnega položaja na trgu. Navedeno lahko povežemo s trenutno situacijo na slovenskem 

energetskem področju in vplivu na skupino povezanih družb premogovništva.  



 

95 

Udobne energije, ki daje občutek varnosti in stabilnosti je v skupini premalo glede na 

priporočen delež možnosti aktiviranja ustvarjalne energije. Zaposleni niso pripravljeni tvegati, 

proaktivno delovati, se izpostavljati, prevzemati odgovornosti za svoje delo, učinkovito voditi 

zaposlenih idr. Med zaposlenimi je premalo pozitivne energije in preveč negativnega 

energetskega naboja. Kakovost in jakost energije opredeljujejo predvsem način ravnanja z 

zaposlenimi, jasna strategija, medosebni odnosi, kolektivna zavezanost in prepričanje v uspeh, 

ki ju povežemo z uvajanjem sprememb v skupini. Enako kot pri faktorski analizi zavzetosti 

zaposlenih se je tudi pri organizacijski energiji pokazalo, da ustvarjalno organizacijsko energijo 

v največji meri opredeljuje kakovost vodenja.  

Kljub temu da je energija med zaposlenimi značilnost celotne organizacije, Simenčičeva (2007) 

poudarja, da imajo nanjo največji vpliv vodilni zaposleni. Negativno energijo proti vrhnjemu 

managementu pogosto sprožijo kar vodilni sami, skozi subjektivno, neenako obravnavo ali 

nepošteno ravnanje do zaposlenih, kot ga dojemajo ali razumejo zaposleni. Odnos vodstva se 

jim zdi nepravičen, počutijo se ogrožene, zato se odzovejo z neželenim vedenjem, da zaščitijo 

lastne interese (Bruch 2012). Slabša delovna klima se kaže v večji prisotnosti nezadovoljstva, 

negativizma in pritoževanja ter manjši pripadnosti organizaciji in povečani bolniški odsotnosti. 

Energija zaposlenih se izgublja v iskanju odgovornosti, namesto da bi se osredotočila na 

reševanje strateško pomembnih problemov, ne le gašenju požarov.  

Organizacija dela ne zagotavlja maksimalne delovne učinkovitosti, kar se kaže v 

preobremenjenosti in izčrpanosti zaposlenih. Raziskava je pokazala, da skupina povezanih 

družb premogovništva nima sistema, ki bi zagotavljal sproščanje potrebne ustvarjalne energije 

med zaposlenimi. Če prevladuje destruktivna klima, so organizacije podvržene stagnaciji, 

prepočasi in okorno ter z velikim odporom se uveljavljajo nujne spremembe (Brečko 2011). 

Vodstvo po mnenju večine anketiranih ni dovolj učinkovito pri reševanju aktualne problematike 

in strateškemu upravljanju sprememb. V skupini ne prevladuje kultura skupnega reševanja 

problemov in iskanja rešitev. Primerjave energetskega stanja med posameznimi področji in 

skupinami zaposlenimi nismo delali, ker presegajo namen magistrske naloge.  

Organizacijska energija in stil vodenja vplivata na raven zavzetosti zaposlenih na delovnem 

mestu. Regresijska analiza povezanosti je pokazala, da ima na osebno zavzetost v skupini 

povezanih družb premogovništva večji vpliv organizacijska energija v primerjavi s stilom 

vodenja neposrednega vodje, kjer je vpliv nekoliko manjši.  
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4.1 Priporočila za prakso 

Na osnovi teoretičnega in raziskovalnega dela naloge smo oblikovali predloge učinkovitega 

vodenja zaposlenih, ki zagotavljajo večjo osebno zavzetost zaposlenih na delovnem mestu in 

produktivno organizacijsko energijo:  

- Nujna je obsežna, stalna ter prepričljiva komunikacija o pozitivnih možnostih nadaljnjega 

razvoja. Nova delovna okolja zahtevajo redno in pravočasno informiranje ter neposredno 

komuniciranje z zaposlenimi. V času večjih sprememb, ki se napovedujejo skupini (zahteve 

po finančnem in poslovnem prestrukturiranju skupine s strani države, ki je večinski lastnik), 

in nasploh na področju energetike je treba povečati aktivnosti internega komuniciranja za 

večji pretok informacij, predvsem z namenom preprečevanja pojava govoric.  

- Obdobno merjenje zavzetosti in organizacijske energije z vrednotenjem in predlogi 

ukrepov. Rezultate indeksa zavzetosti zaposlenih in kakovosti organizacijske energije je 

smiselno primerjati z deležem bolniške odsotnosti, saj je več kot 4 % odsotnosti z dela 

običajno povezanih s slabimi odnosi na delovnem mestu in vodenjem zaposlenih. 

- Za povečanje osebne zavzetosti zaposlenih in pozitivnega energetskega naboja med 

zaposlenimi je ključno kakovostno vodenje na vseh ravneh družbe. Razvoj in usposabljanje 

ključnih zaposlenih, vodij na vseh nivojih vodenja je nujno za optimizacijo potencialov 

zaposlenih. Vidno je pomanjkanje vodstvenih kompetenc - spodbujanje, usmerjanje, 

motiviranje, dajanje konstruktivnih povratnih informacij o delovni uspešnosti zaposlenim.  

- Osredotočanje in usmerjanje energije zaposlenih - posredovanje občutka o nujnosti 

sprememb, podajanje objektivnih dejstev s strani vodstva. Usmerjanje energije zaposlenih 

prav tako zahteva določen stil vodenja in različne strategije upravljanja z zaposlenimi. 

Strategija osredotočenja in ustvarjanja produktivne energije je pomembna za usmerjanje 

čustev v podjetjih, kjer prevladuje nezadovoljstvo in cinizem med zaposlenimi. Ustvarjalna 

energija omogoča in spodbuja zaposlene k večji zavzetosti pri delu. 

- Vodstvo skupine bi moralo preučiti pristop k vodenju zaposlenih in uvesti bolj sodobne 

načine vodenja. Veliko zadržanih vodij in strogo avtoritativnih vodij lahko hitro uniči 

kolektivno energijo in ustvarja nezadovoljstvo ter nasprotovanje med zaposlenimi. Skupina 

poveznih družb premogovništva ima močno in vplivno vodstvo, ki hkrati nosi breme 

neustreznega vodenja na posameznih nivojih vodenja zaposlenih.  

- Z organizacijo procesov in sistemizacijo delovnih mest, ki je osnova razvoja zaposlenih 

določamo način sodelovanja in komuniciranja med zaposlenimi. Zmanjšanje števila nivojev 

vodenja, kjer to ni omejeno z rudarsko zakonodajo in več projektnega dela, bi vzpostavilo 

boljše pogoje za neposredno komuniciranje, zavedanje medsebojne odvisnosti med 

posameznimi področji in zaupanja med zaposlenimi. 

- Sistematično in kontinuirano delo na razvoju vseh zaposlenih. Kompetenčni modeli, letni 

razgovori, mentorstvo, assessment idr. so učinkovita orodja vodenja in komuniciranja z 

zaposlenimi, ki hkrati omogočajo pravočasno zagotavljanje nasledstev oz. sistematičen 

prenos ključnega strateškega znanja na mlajše generacije. Vse večji poudarek razvoja 

skupine bo v prihodnje na večopravilnosti zaposlenih in medgeneracijskem sodelovanju.  
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- Smiselno bi bilo pristopiti k ocenjevanju delovne uspešnosti zaposlenih; ne samo 

zaposlenih, ampak tudi ali predvsem vodij na vseh nivojih vodenja. Le na osnovi strokovnih 

argumentov oz. ocene kadrovskega potenciala je možno odgovorno in pravično izpeljati 

sprejete kadrovske ukrepe (zaposlovanje in razporejanje zaposlenih). Dogovorjena in 

enotna merila delovne uspešnosti in napredovanja zaposlenih zmanjšujejo subjektivni vpliv 

ocenjevalca in zagotavljajo enake možnosti razvoja vsem zaposlenim ter tako povečujejo 

zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih ter produktivno organizacijsko energijo. 

Predloge smo oblikovali glede na ključne dejavnike zavzetosti in organizacijske energije v 

skupini povezanih družb premogovništva (jasna strateška usmeritev, kakovost vodenja, odnosi, 

razvoj kadrov, uvajanje sprememb), opredeljenih na osnovi izvedene faktorske analize 

posameznega področja. Raziskava je pokazala, da potenciali zaposlenih (znanje, sposobnosti, 

izkušnje) niso izkoriščeni oz. uporabljeni v celoti. K upravljanju in izboljšanju zavzetosti 

zaposlenih in organizacijske energije je potrebno pristopiti celostno.  

4.2 Priporočila za nadaljnje raziskovanje 

Raziskava o stilih vodenja in njihovem vplivu na osebno zavzetost zaposlenih za panogo 

premogovništva še ni bila izvedena. Prispevek naloge k znanosti je potrditev povezanosti stilov 

vodenja z zavzetostjo zaposlenih in organizacijsko energijo v povezanih družbah 

premogovništva. Identificirali smo najpogosteje uporabljene načine vodenja zaposlenih, 

izmerili stopnjo zavzetosti in kakovost organizacijske energije v skupini povezanih družb 

premogovništva. Po našem vedenju raziskava o povezanosti stilov vodenja, organizacijske 

energije in zavzetosti zaposlenih v istem delovnem okolju in slovenskem prostoru ni bila 

izvedena. Gre za preučevanje treh področij znotraj ravnanja z zaposlenimi, z namenom zaobjeti 

več dejavnikov zavzetosti zaposlenih. V nalogi je predstavljen prilagojen metodološki pristop 

k proučevanju področja, s kombinacijo uporabe obstoječih standardiziranih vprašalnikov. 

Ugotovitve raziskave o stilih vodenja, zavzetosti zaposlenih in organizacijski energiji v panogi 

premogovništva smo posplošili na nivo skupine povezanih družb. Ker je skupina del večje 

skupine, združene v državni energetski holding, bi bilo smiselno podobno raziskavo izvesti tudi 

za ostale družbe. Glede na potrebe in želene cilje je možno anketne vprašalnike prilagoditi 

namenu. Raziskavo je priporočeno obdobno ponoviti in spremljati učinke oz. spremembe na 

tem področju ob sprejetju določenih predlogov aktivnosti in ukrepov. Zanimiva bi bila 

primerjalna raziskava stilov vodenja med premogovniki v širšem, evropskem prostoru. Poleg 

preučevanja stilov vodenja na izbranem teoretičnem modelu bi bilo smiselno vključiti vrednote 

in prepričanja o pomenu in vlogi vodenja zaposlenih; raziskavo razširiti na ugotavljanje 

organizacijske kulture in njenega vpliva na zavzetost. Naloga izpostavi pomen in kakovost 

procesa vodenja zaposlenih in razvoja zaposlenih ter nasploh strateške vloge kadrovske 

funkcije. Poznavanje in uvajanje učinkovitih strategij ravnanja z zaposlenimi prispeva k 

izboljšanju kakovosti vodenja in hitrejši realizaciji poslovne strategije organizacije. 



 

98 

5 ZAKLJUČEK  

Z raziskavo v preučevani skupini smo potrdili vpliv stila vodenja neposrednega vodje na osebno 

zavzetost zaposlenega. Zavzetost zaposlenih se odraža v odgovornem in proaktivnem odnosu 

do dela, usmerjenem k doseganju ciljev organizacije. Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem 

mestu ne zadošča več. Koncept zavzetosti združuje zadovoljstvo, motivacijo, pripadnost, ponos 

in pripravljenost zaposlenih narediti še kaj sam od sebe, brez zunanjega pritiska (Gruban 2005, 

10-17). Če so izpolnjeni osnovni pogoji na delovnem mestu in je znana jasna strateška 

usmeritev organizacije (plača, varnost in humanost pri delu, varnost zaposlitve) je dosežena 

stopnja zavzetosti v organizaciji odraz kakovosti procesa vodenja zaposlenih. Vodje s svojim 

pristopom, dejanji in vzorom odločilno vplivajo na delovno uspešnost zaposlenih. Ali zaposleni 

delajo tisto, kar se od njih pričakuje na delovnem mestu, se posledično kaže v poslovni 

uspešnosti organizacije. Zavzeti zaposleni, ki so čustveno navezani na organizacijo, so lojalni 

in prispevajo k razvoju organizacije (Yahaya in Ebrahim 2016).  

Glede na to, da je treba v organizacijah dvigniti produktivnost dela, ne da bi povečali ali 

zmanjšali število zaposlenih, se je potrebno z zaposlenimi več ukvarjati, če želimo izkoristiti 

njihove potenciale. Kljub večkrat preverjenim dejstvom, da so nezavzeti delavci predvsem 

posledica slabega vodenja zaposlenih (ravnanja z zaposlenimi), še vedno v praksi iščemo 

bližnjice oz. rezerve najprej ali le drugje; v racionalizaciji stroškov, materiala, nižanju mase 

plač, krajšem delovniku ipd.. Ekonomika osebne zavzetosti je vidna ne samo v večji delovni 

uspešnosti zaposlenih, temveč tudi v manjši odsotnosti z dela. Delovno uspešnost lahko 

povečamo z boljšim vodenjem zaposlenih, z optimizacijo zavzetosti zaposlenih. Skrb za 

zaposlene je vidna v ustrezni razporeditvi na delovno mesto, spodbujanju in motiviranju, 

ciljnemu vodenju in komuniciranju, možnostim vključevanja in dodatnega izobraževanja. Vse 

naštete aktivnosti so zapisane delovne naloge in odgovornosti neposrednega vodje in bistveno 

opredeljujejo raven zavzetosti zaposlenih. Umetnost vodenja je iskanje ravnovesja med cilji 

organizacije in cilji posameznika, iskanje tistega vmes, območje zanosa, ki je hkrati območje 

razvoja organizacije in rasti posameznika. Aktivnosti razvoja zaposlenih so ključni elementi 

zavzetosti, ki vplivajo na percepcijo zaposlenih in odražajo občutek kolektivne predanosti in 

pripadnosti. Zaposleni se pred neprimernim ravnanjem umaknejo ali branijo z nezavzetostjo 

(Gruban 2007). Delajo le tisto, kar morajo, so sicer prisotni na delovnem mestu, vendar so le 

delno angažirani glede na svoje zmožnosti in strokovno znanje. 

V skupini povezanih družb premogovništva je prisotnost posameznih stilov vodenja 

enakomerno porazdeljena zaradi raznolike narave dela in številnih dejavnosti. Vodje 

najpogosteje uporabljajo kombinacijo participativnega (združevalnega) in avtoritativnega 

(direktivnega) stila vodenja. Nobeden od stilov vodenja ne prevladuje, kaže pa se močna 

prisotnost avtoritativnega načina vodenja zaposlenih. Za proizvodno področje je direktiven 

način učinkovit in nujen, z vidika varnosti in zdravja pri delu ter zagotavljanja osnovne 

proizvodnje, pomembna pa je zmernost uporabe tega stila vodenja. Pri vodenju zaposlenih so 
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v ospredju procesi, delovne naloge in cilji. Način vodenja se prevzema iz specifičnega 

delovnega okolja na ostala področja ter se prilagaja sprejetemu načinu vodenja. Značilno 

vodenje se prenaša tudi s tradicijo obstoja. Avtoritativno vodenje je manj primerno oz. 

stimulativno za vodenje strokovnih sodelavcev, ki razpolagajo z večjo avtonomijo dela in časa. 

Represivni ukrepi prinašajo učinke na kratki rok, dolgoročno je potrebno zaposlenim zagotoviti 

večje možnosti vključevanja in sodelovanja. Avtokratsko vodenje se je v izvedeni raziskavi 

izkazalo za manj učinkovito. Socialni in sodelovalni stil vodenja zbudita kar največ potencialov 

v zaposlenih in pripravljenosti na sodelovanje. Učinkovitost demokratičnega (združevalnega) 

stila je močno odvisna od usklajevanja ciljev in želja zaposlenih s cilji organizacije. Zadržani 

stil se kaže predvsem v lastnostih birokratskega stila vodenja in se negativno povezuje s stopnjo 

zavzetosti zaposlenih. Zadržani vodje so neodločni in se izogibajo odgovornosti vodenja 

(Yahaya in Ebrahim 2016).  

Klasični, tradicionalni modeli vodenja negativno vplivajo na zavzetost zaposlenih, ne glede na 

naravo osnovne dejavnosti ali stopnje zahtevnosti dela. Avtokratski in zadržani stil vodenja 

zaposlenih sta najmanj učinkovita, tudi v izbranem proučevanem poslovnem okolju. Njune 

negativne in razdiralne posledice med zaposlenimi so predvsem dolgoročne, saj ustvarjajo slabo 

delovno klimo in zmanjšujejo pripadnost družbam. Lobnikar (2003) ugotavlja, da so starejši 

vodje bolj naklonjeni zadržanemu stilu vodenja. Sodelovalni stil vodenja zahteva veliko časa, 

energije in osebne zavzetosti, zato z leti vodje spremenijo način vodenja zaposlenih; umaknejo 

se v ozadje, popravljajo napake zaposlenih, z njimi malo komunicirajo, vrednostno pa postanejo 

konservativni, z močnim poudarkom na tradiciji, pravilih in upoštevanju postopkov. Neustrezna 

uporaba ali zloraba moči zmanjšuje produktivnost in zavzetost zaposlenih. Funkcijska struktura 

organizacije prinaša s sabo tudi možnost zlorabe organizacijske moči, ki izhaja iz pozicije 

delovnega mesta in povzroča deviantno vedenje zaposlenih (Duler 2015, 30-34). Sodelovalni 

stil vodenja, usmerjen k delovnim rezultatom in k odnosom med zaposlenimi, povečuje osebno 

zavzetost zaposlenih. Pomembno je ravnovesje vodenja; usmerjenost k delovnim rezultatom in 

usmerjenost k zaposlenim, saj stroga naravnanost na rezultate dolgoročno uničuje delovno 

uspešnost in delovno vzdušje (Gruban 2007).  

Zaposleni so obnovljivi viri organizacije, če znamo ustrezno usmerjati njihovo energijo. 

Različne skupine zaposlenih in področja dela potrebujejo različne strategije vključevanja in 

oblike sodelovanja. Kot poudarja Gruban (2007), je nujna preobrazba vodenja, ključen je 

premik z vodenja, ki temelji na nadzoru in prisotnosti na delovnem mestu, na vodenje, ki daje 

večji poudarek rezultatom dela. Večina vodij zasede vodstveno delo, ker so dobri strokovnjaki 

na svojem področju, vendar običajno nimajo znanja za vodenje. Vodje zaposlene enačijo s 

strokovno odličnostjo in se za motivacijo zaposlenih ne zanimajo, dokler ta ne izgine. 

Organizacije izbiri, usposabljanju in izobraževanju vodij posvečajo premalo pozornosti. 

Občasne aktivnosti razvoja kadrov v družbi naredijo več škode kot koristi in le povečujejo 

nezavzetost zaposlenih. Zaposleni danes potrebujejo odgovorne in praktične vodje, ki ne 

odlašajo z reševanjem problemov in prevzemajo odgovornost za svoje odločitve.  
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Z raziskavo smo potrdili vpliv organizacijske energije na zavzetost zaposlenih v povezanih 

družbah premogovništva. Ustvarjalna organizacijska energija, ki jo lahko poimenujemo tudi 

kolektivna zavzetost zaposlenih, omogoča in spodbuja zaposlene k večji zavzetosti na 

delovnem mestu. Preveč ravnodušne energije v organizaciji kaže na veliko usmerjenost k 

delovnim rezultatom in premalo usmerjenosti k zaposlenim, odnosom. Hkrati se pokažejo 

notranje rezerve povečanja produktivnosti, ki so v neizkoriščenih potencialih zaposlenih. 

Ključno za preživetje organizacij danes je, kako upravljajo energijo med zaposlenimi, t. i. 

socialni kapital organizacije (Gruban 2007). Pomembna je vzajemnost odnosov med 

zaposlenimi, medsebojno zaupanje, pripravljenost deliti znanje in izkušnje. Organizacije z 

nizko in razpršeno produktivno energijo ali celo negativno energijo, se težko soočajo in 

prilagajajo spremembam v okolju, zaposlenim primanjkuje zavzetosti in vztrajnosti pri delu. 

Vse bolj učinkoviti so vodje, ki imajo socialno moč, saj mu zaposleni zaupajo in so mu 

pripravljeni slediti. Ustvarjanje organizacijske energije je večstopenjski proces, ki zajema 

energijo posameznika, energijo tima (skupine) in energijo organizacije (Schiuma, Mason in 

Kennerley 2007). 

Pomanjkanje komunikacije organizacije ogromno stane. Pohvala in vzdušje sta tako ekonomska 

dejavnika, ne le stvar humanosti ali družbeno odgovornega delovanja organizacije. Delovno 

okolje oz. delovna sredina vpliva na ohranjanje osebne zavzetosti. Zaposleni se med seboj 

primerjajo, vzpostavijo se odnosi, socialne mreže, ki močno opredeljujejo dojemanje 

posameznikov, kaj se mu splača v organizaciji, za kaj se mora truditi in ali je pripravljen aktivno 

sodelovati pri razvoju družbe ter postaviti cilje organizacije pred svojimi interesi. Vloga 

upravljanja zaposlenih je v času prestrukturiranja organizacije nepogrešljiva; vse spremembe 

morajo najprej sprejeti zaposleni. Prav tako Franco in Almeida (2010) v raziskavi povezanosti 

stila vodenja in organizacijskega učenja potrjujeta pomen vodenja (motiviranja zaposlenih) pri 

zagotavljanju visoke učinkovitosti posameznika pri delu na področju zdravstva.  

Na kakovost vodenja zaposlenih v skupini povezanih družb premogovništva ima največji vpliv 

filozofija vodenja, ki je del organizacijske kulture. Awan in Mahmood (2010) ugotavljata, da 

je vloga vodenja v organizaciji v veliki meri odvisna od organizacijske kulture. Raven 

zavzetosti in organizacijska energija sta v bistvu posledica sprejetega načina vodenja 

zaposlenih. Delovanje vodij v skupini temelji na ohranjanju obstoječe strukture (vzdrževanju 

internih sistemov, dajanju navodil, načrtovanju delovnih aktivnosti, določanju rokov), kar 

omogoča prisotnost avtokratskega in zadržanega stila vodenja.  

Organizacijska kultura je v panogi premogovništva zelo močna. Rudarska identiteta je v veliki 

meri povezana s specifično naravo dela, na katero so zaposleni zelo ponosni. Delo obenem 

zahteva specifična znanja in veščine, ki so del identitete rudarjev, zato tehnologija ne more 

povsem nadomesti njihovega dela, navajata Allsop in Calveley (2009) pri študiji primera v 

panogi premogovništva v Veliki Britaniji. Povzeli bi lahko, da edinstvena identiteta in 

specifična narava dela daje rudarjem neko osnovo (moč) oz. razlog, da se upirajo večjim 
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spremembam in neposrednemu nadzoru vodstvu, saj želijo zaščititi svoje znanje in avtonomijo 

dela, kar pa je lahko bil večkrat tudi razlog za večje nezadovoljstvo zaposlenih in stavke v 

panogi premogovništva v preteklem obdobju. Hkrati so za razvoj (ali stagniranje), ustvarjanje 

novega in uporabo obstoječega znanja v rudarstvu odgovorni vodilni zaposleni.  

Z izvedeno raziskavo in preučevanjem teorije smo tako ugotovili, da je merjenje zavzetosti 

zaposlenih v organizaciji premalo. Ključnega pomena je kultura organizacije. Zavzetost 

zaposlenih in organizacijska energija sta le odraz organizacijske kulture. Najprej se moramo 

osredotočiti na preučevanje organizacijske kulture, če želimo povečati zavzetost zaposlenih 

(Gruban 2013,17). Pomembno je spremeniti splošno prepričanje, da ima večina zaposlenih 

slabe delovne navade in da potrebujejo stalen nadzor. Vodje, ki verjamejo, da imajo zaposleni 

dobre delovne navade, bodo izbrali združevalni (participativen) način vodenja, ki spodbuja 

zavzetost. Zaposlenim bodo svetovali, jim dali kar največ informacij, jih spodbujali pri delu, 

vključevali pri načrtovanju dela in odločanju. Socialno moč bodo črpali iz opolnomočenih in 

zavzetih sodelavcev (Gruban 2007). Kot navaja Frost (2014), pa vodenje, ki temelji na 

vrednotah, zahteva pogum. Takšen način vodenja temelji na spoštovanju, odprti komunikaciji 

in medsebojnem zaupanju med zaposlenimi. 

Za povečanje osebne zavzetosti zaposlenih in aktiviranje ustvarjalne organizacijske energije je 

ključno kakovostno vodenje na vseh ravneh v organizaciji. Kot navajata Awan in Mahmood 

(2010, 264), je zavzetost zaposlenih kot potencialna energija, ki se lahko pretvori v ustvarjalno 

energijo s pomočjo ustreznih veščin vodenja. Podobno poudarja Sartijeva (2014, 213), da bi se 

moralo vodstvo organizacije bolj zavedati vpliva stila vodenja na vedenje in moralo 

posameznikov in stil vodenja navaja kot »poceni« organizacijsko orodje, ki spodbuja in krepi 

zavzetost zaposlenih v organizaciji. 

Učinkovitost doseganja strateških ciljev organizacije je torej odvisna od učinkovitega in 

primernega ravnanja z zaposlenimi. Zavzetost zaposlenih je bolj kot vse stvar kulture in klime 

organizacije, vidna v organizacijski energiji med zaposlenimi. Trajne spremembe vedenja in 

vodenja zaposlenih lahko dosežemo le s spremembami vrednot in prepričanj zaposlenih (Frost 

2014). Pomembno je predvsem ustvarjanje občutka povezanosti med zaposlenimi v 

organizaciji. Ključni dejavniki želene zavzetosti zaposlenih se nahajajo v organizacijski kulturi, 

ki je specifična vsaki organizaciji. Kljub vsemu lahko vse spremembe v organizaciji, tudi v 

panogi premogovništva, uvajamo hitreje in manj težavno, če se naslonimo na tradicijo skupine, 

jo spoštujemo in nadgradimo.  
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PRILOGE 

Priloga 1  Spremni dopis 

Priloga 2 Anketni vprašalnik 



 

 

 



 

 

Priloga 1 

Spoštovani sodelavec, sodelavka 

 

V okviru magistrskega študija na Fakulteti za management pripravljam zaključno nalogo, s 

katero želim ugotoviti povezanost organizacijske energije, zadovoljstva in zavzetosti 

zaposlenih s stilom vodenja.  

Raziskava bo izvedena v treh povezanih družbah premogovništva.  

Prosim za Vaše sodelovanje pri anketiranju.  

Zavedam se, da je Vaš čas dragocen, zato so vprašanja zastavljena tako, da boste nanje lahko 

kar najhitreje odgovorili. Pri vsaki od trditev v anketnem vprašalniku se odločite, v kolikšni 

meri se s trditvijo strinjate oziroma ne strinjate. Prosim, da ste pri izpolnjevanju čim bolj iskreni 

in če je le mogoče, se izogibajte sredinskim ocenam.  

Zagotavljam Vam anonimnost pri obdelavi podatkov. Anketni vprašalniki bodo analizirani s 

pomočjo statističnega programa SPSS za obdelavo podatkov pri družboslovnem raziskovanju. 

Rezultati anketiranja bodo prikazani izključno na nivoju podjetja in uporabljeni le za namen 

raziskave. Vprašalniki so standardizirani in mednarodno primerljivi.  

Izpolnjene ankete mi prosim, pošljite nazaj preko interne pošte (le speto ali v priloženi kuverti) 

na Izobraževalni center ali meni osebno.  

Za Vašo pomoč in sodelovanje se Vam že v naprej zahvaljujem! 

 

Srečno! 

 

 

Velenje, 15. 09. 2013          

Natalija Lah 

  



 

 

 

 



 

 

Priloga 2 

Anketni vprašalnik 

Pri vsaki od trditev v anketnem vprašalniku se odločite, v kolikšni meri se s trditvijo strinjate 

oziroma ne strinjate. Označite, prosim, le eno številko! 

Sploh se ne strinjam.     1    2   3   4   5  Popolnoma se strinjam. 

 

Sploh 

Se ne 

strinjam 

Deloma 

Se ne 

strinjam 

Sem 

nevtralen/ na 

Deloma se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

1.  
Vem, kaj se od mene pričakuje na 
delovnem mestu. 

 1  2  3  4  5 

2.  
Na voljo imam vse, kar potrebujem, da 

dobro opravim svoje delo. 
 1  2  3  4  5 

3.  
Pri delu imam priložnost delati skoraj 
vsak dan tisto, v čemer sem najboljši.  

 1  2  3  4  5 

4.  
V zadnjem tednu so pohvalili moje 

delo ali prepoznali moje dosežke. 
 1  2  3  4  5 

5.  Vodja me upošteva kot osebo.   1  2  3  4  5 

6.  
Nekdo v organizaciji načrtno skrbi in 
spodbuja moj razvoj.  

 1  2  3  4  5 

7.  Moje mnenje šteje in se upošteva.   1  2  3  4  5 

8.  
Pomembnost mojega dela se zrcali tudi 

v poslanstvu našega podjetja. 
 1  2  3  4  5 

9.  
Moji sodelavci so iskreno zavzeti za 

dobro in kakovostno delo. 
 1  2  3  4  5 

10.  
V službi imam veliko dobrih 
sodelavcev.  

 1  2  3  4  5 

11.  

V zadnjih 6 mesecih so se z menoj 

pogovarjali o mojem razvoju in 

napredku. 

 1  2  3  4  5 

12.  
V zadnjem letu sem imel/a priložnost 
za učenje in razvoj. 

 1  2  3  4  5 

 
Vaše mnenje, komentar ali predlog izboljšave na katero od zgornjih trditev: 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

  



 

 

Priloga 2 

Dodatna navodila izpolnjevanja: Ocenjujete svojega neposredno nadrejenega. 

Ne velja.      1    2   3   4     Velja v največji meri. 

 
Ne 

velja 

Velja v 

manjši 

meri 

Velja v 

večji 

meri 

Velja v 

največji 

meri 

1.  
Vodja se veliko pogovarja z menoj in s sodelavci, saj nas 

tako bolje spozna in razume.  
 1  2  3  4 

2.  
Ker je reševanje konfliktov neprijetno, se mu naš vodja 
izogiba.  

 1  2  3  4 

3.  
O nastalih problemih in rešitvah se vodja nenehno 
pogovarja z nami.  

 1  2  3  4 

4.  
Vodja meni, da prijateljski delovni odnosi niso nujno 

potrebni za dobre delovne rezultate.  
 1  2  3  4 

5.  
Vodja meni, da tehnologija in pravila niso najpomembnejši 
dejavniki za uspešno delo.  

 1  2  3  4 

6.  Vodja strogo ločuje pristojnosti nadrejenih in zaposlenih.  1  2  3  4 

7.  
Vodja se trudi, da se rutinsko delo čim bolj avtomatizira in 
poenostavi.  

 1  2  3  4 

8.  
Vodja je prepričan, da je najpomembnejša materialna kot 
nematerialna stimulacija.  

 1  2  3  4 

9.  
V odnosu vodij do nas sodelavcev prevladuje medsebojno 

zaupanje, vzajemna pomoč in komunikacija. 
 1  2  3  4 

10.  Vodja ne spodbuja naše iniciativnosti.   1  2  3  4 

11.  
Pri izvajanju kompleksnih nalog vodja spodbuja timsko 

delo. 
 1  2  3  4 

12.  
Vodja se odločno zavzema za dosledno izpeljavo nalog in 
doseganje ciljev.  

 1  2  3  4 

13.  Vodja med nami sodelavci vzdržuje kolegialne odnose.   1  2  3  4 

14.  
Pri izvajanju nalog se vodja dosledno drži standardnih 

postopkov.  
 1  2  3  4 

15.  Vodja delovne aktivnosti skrbno organizira in nadzira.   1  2  3  4 

16.  
Vodja jasno izraža svoja stališča in od nas sodelavcev 

zahteva, da jih dosledno upoštevamo.  
 1  2  3  4 

17.  Vodja je vedno prijazen in prizanesljiv.   1  2  3  4 

18.  
Kadar gre kaj narobe, vodja uvaja močnejši nadzor in 

zaostruje našo osebno odgovornost.  
 1  2  3  4 

19.  
Vodja spodbuja iniciativo in inovativnost pri izvajanju 

nalog.  
 1  2  3  4 

20.  
Vodji je bistveno doseči dobre delovne rezultate, včasih 

celo ne glede na uporabljena sredstva.  
 1  2  3  4 

 

Vaše mnenje/komentar na katero od trditev: 
 

 

 
 



 

 

Priloga 2 

Ocenjevanje: Sploh se ne strinjam.    1    2   3   4   5   Popolnoma se strinjam. 

 

 

Sploh 

Se ne 

strinjam  

Deloma 

Se ne 

strinjam 

Sem 

nevtralen/ 

Na 

Deloma 

se 

strinjam 

Popolnoma 

se strinjam 

1.  
V naši organizaciji so odnosi zelo 

umirjeni.  
 1  2  3  4  5 

2.  
V naši organizaciji vlada destruktivna 
klima. 

 1  2  3  4  5 

3.  
Vodstvo organizacije zagotovi, da se 

problemi rešujejo.  
 1  2  3  4  5 

4.  
V naši organizaciji so strateške naloge 
pogosto zanemarjene.  

 1  2  3  4  5 

5.  
Učinkovitost je najpogosteje 
najpomembnejši cilj organizacije.  

 1  2  3  4  5 

6.  
Zaposleni se izgubljajo v preštevilnih 
delovnih aktivnostih.  

 1  2  3  4  5 

7.  
Vodstvo organizacije podpira in 

zahteva inovacije.  
 1  2  3  4  5 

8.  
V naši organizaciji se zaposleni 
pogosto počutijo izčrpani.   

 1  2  3  4  5 

9.  
V naši organizaciji je opaziti veliko 
nezadovoljstva.  

 1  2  3  4  5 

10.  
Večina zaposlenih se identificira z 
organizacijo.  

 1  2  3  4  5 

11.  
V naši organizaciji je veliko 
pritoževanja in negativizma. 

 1  2  3  4  5 

12.  
Vodstvo jasno sporoča zaposlenim, 
kakšni so njihovi cilji. 

 1  2  3  4  5 

13.  

V naši organizaciji so zaposleni 

zadovoljni s trenutnim stanjem in 

zavračajo spremembe.  

 1  2  3  4  5 

14.  
V naši organizaciji se velikokrat 

pojavljajo govorice.  
 1  2  3  4  5 

15.  
Vodstvo navdušuje in motivira 

zaposlene.  
 1  2  3  4  5 

 
Vaše mnenje, komentar ali predlog izboljšave na katero od zgornjih trditev: 
 

 

 

 
 

  



 

 

Priloga 2 

 

 
Prosimo Vas, da odgovorite še na nekaj socialno-demografskih vprašanj: 
 

1. Spol: 

 

 Moški    Ženska 

 

2. Dosežena izobrazba:  
 

 Osnovna ali manj     Visoko strokovna (VS)  

 Poklicna stopnja (IV)     Univerzitetna, strokovni magisterij  

  Srednja tehnična, gimnazija (V)   Specializacija, znanstveni magisterij 

  Višja strokovna (VI)     Doktorat 

 

3. Delovna doba: 

 

 Manj kot 5 let 

 Od  5 - 10 let 

 Od 10 - 20 let 

 Od 20 - 30 let 

 30 let in več 

4. Področje dela: 

        Gospodarsko področje  

        Proizvodno področje      Kadrovsko področje 

 Tehnične službe     Štabne službe 

 Razvojno področje      Drugo: _____________  

 

5. Funkcija: 

 

 Vodim vsaj enega ali več sodelavcev 

 Nimam zaposlenih sodelavcev 

 

 

Hvala za Vaše sodelovanje in pomoč.  

Srečno! 


