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POVZETEK  

V magistrski nalogi smo predstavili teoretično obravnavo stilov vodenja, značilnosti, 

managerskih kompetenc vodij ter zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih v zdravstveni 

negi, ki smo jo nadgradili z empirično kvantitativno analizo omenjenih konstruktov. V 

raziskavo je bilo vključeni 8 % zaposlenih v zdravstveni negi v bolnišnicah. Ugotovili 

smo problem pomanjkanja managerskih kompetenc vodij za izboljšanje uspešnosti 

organizacije, in sicer na področju upravljanja, komuniciranja, reševanja konfliktov, 

motiviranja, medosebnih odnosih, delegiranja, timskega dela, odločanja, obvladovanja 

sprememb, čustvene inteligence, razvoja kadrov ter kakovosti. Prav tako smo v 

raziskavi ugotovili nizko stopnjo zadovoljstva zaposlenih in vodij, predvsem na 

področju plačila za delo, napredovanja, motiviranja, uporabe pohval ter sodelovanja pri 

odločanju. Rezultati regresijske analize nam pokažejo, da smo s postavljenim modelom 

pojasnili dejavnike zadovoljstva v 41 % ter pripadnosti v 70 %. 

Ključne besede: stil vodenja, managerske kompetence, zadovoljstvo, pripadnost, 

zdravstvena nega 

SUMMARY  

In master's thesis we presented theoretical treatment of leadership styles, personality 

characteristics, managers competences of leaders and also satisfaction and affiliation of 

employees in nursing. These constructs we upgraded with empirical quantitative 

analysis. The research included 8% of total employees in nursing in Slovene hospitals. 

In research we found out a inadequate managers competences of leaders on managing, 

communicating, conflict solving, motivating, interpersonal relationships, delegating, 

team working, decision making, managing change, emotional intelligences, human 

resource development and quality assurance. The research also showed a low level of 

satisfaction both employees and leaders on the field of pay for work, advancements, 

motivating, work welfare, use of praises, amount of work and participation in decision 

making. Results of regression analysis show that with presented model we can explain 

factors of satisfaction in 41% and affiliations in 70%. 

Key words: leadership style, managers’ competences, satisfaction, affiliations, nursing 

UDK: 658.3:005.5(043.2) 
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1 UVOD 

Vodenje je v središču pozornosti različnih strokovnjakov že dolgo časa. V teoriji 

prevladuje splošno stališče, da na pridobivanje položaja vodje vplivajo situacijski 

dejavniki, vendar pa kljub temu ne smemo zanemariti vpliva osebnosti in vedenja 

posameznika. Vodenje ljudi je posebna spretnost in veščina vodij in managerjev, ki je 

ne moremo enačiti z upravljanjem, saj zahteva od posameznika povsem drugačno 

znanje in spretnosti – spretnost ravnanja z ljudmi pri delu (Luckman Jagodič 2007).  

V obdobju prilagajanja uveljavitve primerljivosti z razvitim svetom se je pokazalo, 

da je na področju vodenja zdravstvene nege potrebno veliko ustvarjalnih, uspešnih in 

učinkovitih medicinskih sester (Čeferin Kveder 2005), hkrati se zahtevajo tudi 

neprestane dopolnitve pri izboljševanju spretnosti in znanj medicinskih sester potrebnih 

za vodenje v zdravstveni negi. Vloga vodje v zdravstveni negi je največkrat dvojna; 

strokovna in vodstvena. Ljudje, ki so bili učinkoviti izvajalci zdravstvene nege in 

največji poznavalci stroke, so velikokrat napredovali in postali vodje. Mnogi 

strokovnjaki (Bohinc 1997; Skela Savič 2002; 2004; Fakin 2005) menijo, da slovensko 

zdravstvo nima na voljo dovolj strokovno usposobljenega kadra, ki bi imelo ustrezna 

znanja s področja managementa in vodenja. Prav tako so Care in Udod (2003) ter 

Kleinman (2003) ugotovili, da so medicinske sestre na vodilnih delovnih mestih 

običajno manj usposobljene za ukvarjanje z vodstvenimi dejavnostmi, kot pa za 

izvajanje strokovne dejavnosti. Ob tem se je treba zavedati, da učinkovito vodenje 

posameznega oddelka ali enote vpliva neposredno na zadovoljstvo zaposlenih v 

zdravstveni negi.  

Izraz kompetence je prvi uporabil Boyatzis leta 1982. Kompetence je definiral kot 

notranjo značilnost posameznika, ki je vzročno povezana z nadpovprečno storilnostjo, 

njeni konstruktivni deli pa so: motivacija, sposobnosti, samopodoba, znanje, veščine in 

socialna vloga posameznika. Jennings in sodelavci (2007) opredelijo kompetence kot 

skupek, sestavljen iz znanja, spretnosti, odnosov, sposobnosti, vedenja in značilnosti.  

Ugotoviti je, da so le zadovoljni zaposleni lahko učinkoviti in uspešni pri 

opravljanju svojega dela in nalog, s čimer vplivajo na uspešnost in konkurenčnost 

organizacije. Mnoge raziskave v svetu kažejo, da zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni 

negi vpliva tudi na zadovoljstvo bolnikov. Mihalič (2008) navaja, da so le zadovoljni 

zaposleni lahko tudi pripadni, obenem pa zaposlen ne more biti pripaden, ne da bi bil 

zadovoljen. Pripadnost organizaciji je po raziskavah (Mihalič 2006) visoko asociirana z 

občutkom zaposlenih glede naporov vzpostavljanja komunikacije s strani vodstva, z 

vključevanjem zaposlenih v procese sodelovanja pri odločanju in z učinkovitostjo 

timov, v katere so vključeni. 

Namen magistrske naloge je preveriti teoretična spoznanja in ugotoviti povezanost 

med značilnostmi, vedenjem in kompetencami vodij ter zadovoljstvom in pripadnostjo 
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zaposlenih v zdravstveni negi. V zdravstveni negi se še vedno pojavlja vprašanje, ali 

imajo vodje kot strokovnjaki na različnih strokovnih področjih znanja in veščine s 

področja vodenja ljudi pri delu. Mnoge razprave o kakovosti v zdravstveni negi 

zahtevajo od slovenskih bolnišnic ter tudi drugih zdravstvenih zavodov, da uporabljajo 

sodoben način vodenja. Zahteve tako s strani uporabnikov kot tudi plačnikov storitev 

postavljajo vodje pred dejstvo, da se morajo izobraževati in usposabljati s področja 

vodenja. Z raziskavo vedenja, značilnosti in kompetenc vodij v zdravstveni negi v 

povezavi z zadovoljstvom in pripadnostjo zaposlenih želimo dopolniti do sedaj narejene 

raziskave s področja managementa in vodenja v zdravstveni negi v Sloveniji. Cilj je bil 

raziskati oziroma odgovoriti na vprašanja o tem, ali izbrani stil vodenja, osebnostne in 

druge značilnosti vodje in managerske kompetence vodij vplivajo na zadovoljstvo in 

pripadnost zaposlenih v zdravstveni negi ter preveriti pet hipotez:  

− Med vedenjem vodij in zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi obstaja 

pozitivna povezanost. 

− Stopnja izobrazbe in dodatna izobraževanja iz vodenja so pozitivno povezani z 

zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi. 

− Priložnost za timsko sodelovanje in sodelovanje pri odločanju se pozitivno 

povezuje z zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi. 

− Uporaba pohvale in spodbude vodij ter dobri medosebni odnosi se pozitivno 

povezujejo z zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi. 

− Zadovoljstvo zaposlenih se pozitivno povezuje s pripadnostjo zaposlenih v 

zdravstveni negi. 

Ugotovitve raziskave so pokazale, da so bile ugotovitve blizu dejanskemu stanju, 

saj so bile skozi raziskavo te hipoteze potrjene. Dodatni cilj je bil uporabiti rezultate 

raziskave za priporočila managementu zdravstvene nege v bolnišnicah, ki želijo 

izboljšati obstoječe stanje, dosegati konkurenčno prednost in lasten razvoj. Ugotovitve 

so pokazale pomembnost enotne opredelitve managerskih kompetenc vodij, saj imajo 

le-te velik vpliv na zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. Hkrati je pomembno 

zavedanje in skrb za zadovoljstvo zaposlenih, saj so zadovoljni zaposleni nujno potrebni 

za uspešnost in konkurenčnost organizacije, prav tako pa zadovoljstvo zaposlenih vpliva 

tudi na zadovoljstvo bolnikov. 

Prispevek raziskave je osvetlitev ugotovitev povezav med vedenjem, osebnostnimi 

značilnostmi in managerskimi kompetencami vodij ter zadovoljstvom in pripadnostjo 

zaposlenih, kar je pomembno za vsako uspešno in konkurenčno bolnišnico. 
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2 VODENJE  

Barnard (v Novicevic idr. 2005, 1400) vodenje opredeli kot vedenjsko kvaliteto 

posameznikov, ki usmerjajo ljudi oziroma njihove aktivnosti na organiziran način. 

Vodenje lahko v osnovi opredelimo kot vplivanje na druge, vendar mora imeti ta vpliv 

tudi nek namen in cilj. Locke (v Johnson 2002, 242) opredeli vodenje kot proces 

uvajanja drugih v akcijo doseganja skupnih ciljev. 

Hersey in Blanchard (1988) pravita, da mora vodja prepoznati tri osnovne sestavine 

vodenja: sposobnost razumevanja različnih situacij in vplivanja na njih, sposobnost 

prilagajanja vedenja vodij in drugih virov različnim situacijam in sposobnost 

komuniciranja na način, ki je ljudem razumljiv in sprejemljiv. Možina (2002) pravi, da 

uspešen vodja sodeluje s člani skupine v ustvarjanju ugodnega ozračja za doseganje 

organizacijskih ciljev in poudarja štiri potrebne sestavine vodenja: vodja, skupina, člani 

in okolje. Rozman (2002) vodenje opredeli kot sposobnost vplivanja, spodbujanja in 

usmerjanja sodelavcev k želenim ciljem.  

Vodenje ni enkratno dejanje, je dalj časa trajajoč proces vplivanja na ljudi, ki se 

nanaša na usmerjanje in spreminjanje (Sullivan in Decker 2005) z namenom doseganja 

zastavljenih ciljev. Pri vodenju se med vodjo in zaposlenimi oblikuje specifičen odnos – 

interakcija. Oblikovanje specifičnega odnosa predstavlja skupek za posameznega vodjo 

specifičnih ravnanj in vodstvenega obnašanja, pri čemer uporablja različne instrumente 

ter s tem oblikuje celovito zanj značilno obliko vodenja (Kovač, Mayer in Jesenko 

2004).  

Vsak posameznik lahko postane vodja, če ima cilje, ki so izvedljivi v praksi ljudi, 

ki jih vodi ter uporablja elemente procesa vodenja. Vodenje ne more potekati brez 

prisotnosti ljudi, ločeno od vsega drugega. Gre za interakcijo med vodjo in drugimi 

zaposlenimi.  

Pregled navedenih definicij nam kaže bolj malo skupnih točk, saj se definicije med 

seboj razlikujejo tako po pogledih na vodjo kot po procesih vodenja. Lahko pa 

povzamemo, da je vodenje učinkovito le, če zna vodja vzbuditi zaupanje pri sodelavcih 

ter z njimi ustvariti takšen odnos, da bodo s svojo energijo in znanjem prispevali k 

skupnim rezultatom. Prav tako mora vodja voditi, usmerjati in uporabljati različna 

znanja skupine, ki bodo prispevala k izpolnjevanju skupnih nalog ter doseganju ciljev. 

2.1 Naloge vodenja 

Vodja v sodobnem procesu vodenja mora opravljati naloge ter izpolniti 

pričakovanja na treh različnih ravneh (Vukasovič - Žontar 2006):  

− naloge, ki so povezane z zahtevami organizacije (zastavljanje ciljev, ki so 

usklajeni s cilji oddelka, skrb za doseganje rezultatov dela, podpiranje strateške 

usmerjenosti ter racionalizacija stroškov); 
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− naloge, ki so povezane z vodenjem sodelavcev (delegiranje nalog, usmerjanje 

in nadzor, dajanje povratnih informacij, skrb za razvoj in izobraževanje 

sodelavcev, nagrajevanje in motiviranje); 

− naloge, ki so povezane z lastno vlogo v družbi (samomotivacija, pridobivanje 

potrebnih informacij za učinkovito vodenje, samoizpopolnjevanje in 

pripravljenost na spremembe). 

Uspešno vodenje mora zagotoviti uspešno opravljanje vseh omenjenih nalog na 

vseh treh ravneh. Naloge, ki jih mora vodja opraviti, so zahtevne, zato potrebuje veliko 

znanja, izkušenj ter osebne samomotivacije za uspešno doseganje načrtovanih ciljev. Za 

učinkovito vodenje ljudi v današnjem času je uspešen vodja tisti, ki poleg klasičnih 

nalog vodje, lahko opravlja tudi vlogo motivatorja in učitelja. 

2.2 Dejavniki vodenja 

Dejavniki vodenja so tisti vplivi, ki imajo neposreden vpliv na uspešno vodenje. 

Skela Savič (2004) opredeljuje naslednje dejavnike uspešnega vodenja: 

− osebnostno – vedenjski dejavniki (osebnostne in vedenjske značilnosti vodje), 

− demografski podatki (spol, starost, stopnja izobrazbe, delo, izobraževanja ...), 

− temeljne sposobnosti vodje (delitev moči, intuicija, vizija, poznavanje sebe), 

− situacijski dejavniki (delo, zrelost podrejenih, skupinsko odločanje …), 

− druge sposobnosti (komuniciranje, motivacija, vplivanje …). 

Šter (2002) navaja, da lahko dejavnike, ki določajo vodenje, razdelimo na zunanje 

dejavnike (socialni, ekonomski in kulturni faktorji okolja), samo organizacijo podjetja 

ter osebnost in vrednote vodje. Zunanje okolje je tisto, na katerega vodje in managerji 

nimajo vpliva in se zato danim dejavnikom prilagodijo po najboljših močeh in glede na 

trenutno znanje. Ti dejavniki predvsem določajo različne stile vodenja (Šter 2002). Kot 

pomemben dejavnik zunanjega okolja lahko navedemo trenutno socialno, politično in 

ekonomsko situacijo družbe, naklonjenost globalnim spremembam ter tradicionalne 

vrednote družbe. Lenardič (2005) ugotavlja, da v stabilni situaciji na trgu našteti 

dejavniki niso tako pomembni, saj se jim vodenje lahko prilagodi.  

2.3 Značilnosti vodje 

Vodenje določajo tudi osebnostne značilnosti vodje. Vodja bo vzorec vodenja 

sprejel na sebi lasten način, glede na znanje, izkušnje in lastne preteklosti. Če se vodja 

teh notranjih faktorjev zaveda in ve, zakaj se v določeni situaciji obnaša na svojevrsten 

način, se bo lažje in učinkoviteje odločal.  

Osebnostne značilnosti so trajne značilnosti, po katerih se posamezniki razlikujemo 

med seboj. Pri vsakem posamezniku se te značilnosti združujejo v zanj značilen vzorec, 
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ki je enkraten in neponovljiv, to pomeni v njegovo osebnost. Osebnostne značilnosti 

delimo na štiri področja, kot so temperament, značaj, sposobnosti in telesna zgradba. 

Sposobnosti vodje pa so tiste značilnosti, ki bistveno vplivajo na dosežke posameznika 

ter uspešnost pri reševanju nalog in problemov (Musek in Pečjak 2001). 

Šter (2002) pravi, da lahko med osebnostne značilnosti vodje prištevamo tudi 

zrelost, izžarevanje osebnostne moči, zaupanje v lastne sposobnosti, karizmatičnost, 

odgovornost, vztrajnost in pogum. Pomembno je še zaupanje v podrejene. Prav tako se 

mora vodja zavedati tudi svojih osebnih pomanjkljivosti. Po Lipičniku (1998) so 

sposobnosti človeka potencialnost za razvoj določenih zmožnosti. Te opredeli kot širok 

pojem, ki zajema znane in neznane človeške značilnosti. Možina in sodelavci (1994) 

pravijo, da je bistvo osebnostnih značilnosti vodje njegova prepričljivost. Vodeni 

morajo vodji verjeti, zaupati v njegove besede in zaupati, da bo vodja naredil to, kar 

govori. Šter (2002) meni, da je za dobro vodenje pomembna vodjeva pozitivna in visoka 

motivacija za vodenje, medtem ko DuBrin (2004) pravi, da je za uspešno vodenje 

potrebna pravilna kombinacija moči in vpliva vodje, glede na okoliščine v katerih se 

nahaja. Vodja mora delovati prijateljsko, podpirati zaposlene in znati pokazati skrb 

zanje. Kouzes in Posner (1997 v Skela Savič 2007) sta na osnovi rezultatov raziskave 

izpostavila štiri najpomembnejše značilnosti dobrega vodje: poštenost, usmerjenost v 

prihodnost, entuziazem in kompetentnost. Ugotovila sta tudi, da visoko kredibilni vodje 

prispevajo k občutku pripadnosti in predanosti ciljem organizacije pri zaposlenih, nizka 

stopnja verodostojnosti pa sproža nemotiviranost in nezadovoljstvo zaposlenih. 

Dosedanje raziskave (Ule 2000, 386) izpostavljajo predvsem naslednje značilnosti 

dobrih voditeljev: samozavest, stabilna osebnost, empatija, ekstrovertiranost, 

komunikativnost, dominantnost, strokovnost in inteligentnost (tudi čustvena). Mnogi 

avtorji med značilnostmi vodij izpostavljajo predvsem karizmo, ki jo vidijo kot odnos 

med vodjo in sodelavci (Cimerman idr. 2003; Mayer 2003; DuBrin 2004). Karizma 

vodje se kaže v izžarevanju energije, moči in samozavesti. 

Fakin (2008, 15) je mnenja, da so najbolj zaželene značilnosti dobrega vodje 

naslednje:  

− karizmatičnost, kar pomeni izžarevanje pozitivnih osebnostnih značilnosti, 

− pozornost in iskreno zanimanje za ljudi, ki jih vodi, 

− jasnost v postavljanju ciljev in vrednot, 

− komunikativnost – sposobnost komuniciranja v vsaki situaciji, 

− doslednost in enako obnašanje do vseh zaposlenih, 

− ustvarjalnost in sposobnost ustvarjanja novega, 

− sposobnost učinkovitega doseganja zastavljenih ciljev, 

− vztrajnost, kljub oviram in občasnim neuspehom, 

− odgovornost in prevzemanje tveganj, 
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− pogum za izpeljavo nalog v kritičnih situacijah, 

− vizionarstvo. 

Po navedbah Mahoney (2001, 269) so za vodjo v zdravstveni negi nujno potrebne 

naslednje značilnosti: kompetence, zaupanje, pogum, kreativnost, sposobnost 

sodelovanja in terapevtsko komunikacijske spretnosti. Vodje morajo skrbeti tudi za 

inspiracijo, mentorske odnose in upravljanje. 

Številne študije, s katerimi so skušali odkriti ključne značilnosti uspešnih vodij, 

kažejo na nizko skladnost rezultatov, saj je vodenje kompleksen proces, v katerem se 

glede na okoliščine spreminjajo deleži in izražena intenzivnost posameznih značilnosti 

vodje. Glede na raziskavo (Mayer 2003), v kateri je sodelovali 212 strokovnjakov iz 12 

večjih slovenskih organizacij, so se kot ključne – izbrane značilnosti uspešnega vodje 

izkazale: odločanje, samokritičnost, odgovornost, poslušanje, motiviranje, razgledanost, 

organiziranje, ustvarjalnost, poštenost, duhovitost, izrazna moč, sposobnost in 

modeliranje.  

2.4 Vodenje in management v zdravstveni negi 

Zdravstvena nega je podsistem zdravstvenega varstva in igra pomembno vlogo pri 

doseganju ciljev celotnega zdravstvenega sistema. Zato se morajo vodje in management 

v zdravstveni negi zavedati svoje pomembnosti. V slovenskih bolnišnicah je opaziti, da 

ni enotnih nazivov delovnih mest vodij zdravstvene nege, prav tako ni opredeljenih 

enotnih kompetenc vodij zdravstvene nege. 

Različni avtorji, ki so hkrati tudi strokovnjaki s področja zdravstvene nege, 

pripisujejo managementu različne funkcije. Kersnič (1997) navaja, da so najpogostejše 

funkcije medicinskih sester s področja managementa, ki jih le-te tudi opravljajo na eni 

strani: vodenje, reševanje problemov, reševanje konfliktov, delegiranje, komuniciranje, 

neposredno organiziranje, odločanje, načrtovanje, planiranje in na drugi strani: 

strokovni standardi, informacijski sistem, dokumentiranje, kadrovanje, motiviranje, 

nadzor, evalvacija, proces sprememb in supervizija. Skela Savič (2002) navaja, da 

postajajo pri vodstvenih in managerskih kadrih vse bolj pomembne naslednje 

sposobnosti: hitro prepoznavanje kompleksnih strateških usmeritev v zdravstvu, 

pravočasno in učinkovito reagiranje in sposobnost pravočasnega zaznavanja dejavnikov, 

ki opozarjajo na potrebe sprememb v stroki in organiziranosti zdravstvene nege, 

sposobnost za timsko delo, vodenje brez uporabe moči, vpliva in izkoriščanja statusa, 

sposobnost reševanja kompleksnih problemov, sposobnost kooperativnega sodelovanja 

z drugimi zavodi in ustrezno zastopanje doma in v tujini. Prav tako poudarja, da morajo 

biti v managementu zdravstvene nege kadri s pozitivnimi stališči vešči timskega dela s 

pristno inovacijsko motivacijo. Peterka Novak (2007) je ugotovila, da je v zadnjih letih 

opaziti pri vodenju v zdravstveni negi tudi zahteve, kot so: racionalizacija delovnega 
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časa, ocenjevanje uspešnosti, sodelovanje pri izbiri kadrov, sodelovanje pri 

gospodarjenju s stroški, sodelovanje pri izpolnjevanju zahtev, ki sledijo iz pogodbenih 

obveznosti zavodov, sodelovanje na področju kakovosti, pripravi standardov, 

vzpostavljanje zadovoljivih delovnih odnosov z bolniki in svojci, opravljanje dela v 

skladu z vizijo, cilji in vsebinami dela v organizaciji, kar je dodaten dokaz, da vodje v 

zdravstveni negi potrebujejo dodatna znanja s področja vodenja in managementa.  

Za učinkovitega vodjo v zdravstveni negi bi lahko označili osebo, ki je sposobna 

vplivati na zaposlene, tako da vsi zaposleni aktivno sodelujejo v prizadevanju za 

doseganje ciljev organizacije. Značilnosti učinkovitega vodje v zdravstveni negi so: 

ustrezno in zadostno znanje ter strokovna usposobljenost s področja vodenja, 

samozavestnost, učinkovitost in jasnost v procesu komunikacije, odločnost in 

izžarevanje pozitivne energije, sprejemanje in določanje pomembnih ciljev in nalog ter 

prizadevnost (Tappen 2001). 

Maceri (2006) navaja, da mora uspešen vodja v zdravstveni negi:  

− znati učinkovito komunicirati, 

− biti zaposlenim na razpolago, 

− vključevati zaposlene v odločanje, 

− ohranjati klinične spretnosti, 

− nuditi podporo zaposlenim pri reševanju konfliktov, 

− pomagati zaposlenim pri pridobivanju kliničnih spretnosti, 

− biti zagovornik bolnika, 

− spodbujati zaposlene k reševanju problemov, 

− imeti spoštovanje do vseh ljudi. 

Bohinc (1997, 251) pravi, da vodje v zdravstvu niso ustrezno pripravljeni za 

vodenje in prevzemanje odgovornosti za delovne rezultate. Medtem ko Skela Savič 

(2008, 14) ugotavlja, da vodje v zdravstvu svoje delo gradijo predvsem na 

profesionalnem razvoju Jooste (2004) navaja, da različne zahteve in spremembe od 

vodij v zdravstveni negi zahtevajo določene spretnosti, ki jih morajo le-ti učinkovito 

vnesti v izbrane stile vodenja.  

Skela Savič, Pagon in Lobnikar (2004) ugotavljajo, da vodje v zdravstvu nimajo 

realne predstave o uspešnosti vodenja. Ugotovili so tudi opazno pomanjkljivo 

sodelovanje med poklicnimi skupinami v zdravstvu. Zdravstvo je poznano kot področje, 

ki težko sprejema vplive katerega koli drugega strokovnega področja. Le z znanjem iz 

managementa in vodenja bo vodja lahko izkoristil zmogljivosti in sposobnosti 

zaposlenih v korist organizacije in dosegel zadovoljstvo zaposlenih in uspešnost 

organizacije (Skela Savič, Pagon in Lobnikar 2004). Kos Grabner (2008) poudarja, da je 

v slovenskih bolnišnicah nujno treba postaviti enotno vodstveno strukturo in določiti 

jasne pristojnosti in odgovornosti. 
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2.5 Osnovne ravni managementa v zdravstveni negi 

V organizaciji ločimo tri osnovne ravni managementa. 

Vrhnji (top) management: nosi največjo odgovornost za uspešno poslovanje 

organizacije. Ima v upravljalno–vodstvenih procesih vlogo strateškega načrtovanja in 

upravljanja organizacije. V zdravstveni negi vrhnji management službe zdravstvene 

nege v zavodu predstavlja in zastopa službo zdravstvene nege, oblikuje njeno strokovno 

filozofijo ter usklajuje raziskovalno delo v zdravstveni negi. 

Srednji (middle) management ima v upravljalno-vodstvenih procesih vlogo 

načrtovanja na področju zagotavljanja in razporeditve virov. Srednji management 

postavlja vrhnji management, ki mu določa naloge in odgovornosti. V zdravstveni negi 

manager na srednji ravni organizira, vodi, koordinira in nadzira delo službe zdravstvene 

nege. Srednji management predstavlja glavna medicinska sestra samostojne 

organizacijske enote, ki vodi in odgovarja za zdravstveno nego in oskrbo v njej. 

Nižji (supervisory) management navadno predstavlja raven, ki je neposredno nad 

operaterji. Nižji management je neposredno odgovoren za izvajanje storitev ter 

predstavlja zvezo med izvajalci ter preostalim managementom. Na tej ravni 

management zajema vodenje, organiziranje in nadzorovanje dela posameznega oddelka 

ali negovalne enote, poleg tega pa vključuje še koordiniranje dela na področju 

zdravstvene nege ter izvajanje negovalnih in medicinsko tehničnih posegov. 

Naloge najvišjega vodstva so torej postavljanje osnovne usmeritve in nenehno 

preverjanje pravilnosti izbrane smeri ter zagotavljanje pogojev za njihovo uresničitev. 

Srednji management je zadolžen za uresničitev postavljene temeljne usmeritve, 

oblikovanje ciljev ter skrbi za njihovo doseganje. Najnižji nivo managementa je v veliki 

meri obremenjen z neposrednim sodelovanjem pri operativni izvedbi dela. 
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3 TEORIJE IN STILI VODENJA  

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

namenom vzajemnega doseganja postavljenih ciljev (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 

22). Pri tem gre za uporabo različnih vplivnih mehanizmov, kot sta avtoriteta in moč, s 

pomočjo katerih vodja oblikuje zanj značilno obliko stila vodenja. Na splošno naj bi se 

vodje razlikovali po dveh dimenzijah (delo in ljudje), v kateri so usmerjeni (Dimovski, 

Penger in Žnidaršič 2005, 225). French (1998 v Skela Savič 2002) navaja, da mora biti 

stil vodenja ustvarjalen, zagotavljati mora vizijo in usmeritve ter produktivno skupinsko 

delo s sodelovanjem za prihodnost, saj lahko le na ta način ustvarimo učinkovito 

organizacijsko delo. Na stil vodenja vodje vpliva vrsta dejavnikov, kot so narava 

delovnih navad, osebnostne značilnosti, filozofija, znanje vodje, značilnosti vodenih in 

situacije, v katerih vodja deluje. Stil vodenja lahko razumemo torej kot vedenjsko 

usmerjenost vodij bodisi k odnosom bodisi k izvajanju nalog. 

3.1 Teorije na osnovi značilnosti vodij 

V preteklosti se je izoblikovalo prepričanje, da imajo najboljši voditelji tudi 

posebne, torej izredne osebnostne značilnosti. Tako je tudi nastalo prepričanje, da se 

dobri voditelji že rodijo, saj naj bi imeli nekateri že ob rojstvu značilnosti in sposobnosti 

vodje, ki naj bi napovedovale njihovo uspešnost. Kasneje so osebnostnim značilnostim 

dodali še socialne, telesne in delovne značilnosti, ki skupaj določajo vodjo. Stogdill 

(1974 v Yukl 1998, 236) je prišel do pomembnega zaključka, da nobena posamezna niti 

skupina 125 proučevanih značilnosti (telesnih, osebnostnih, socialnih) niti sposobnosti 

in spretnosti konsistentno ne vplivajo na način vodenja. Gre namreč za celosten proces, 

ki poteka v različnih situacijah in z različnimi cilji, za kar ne obstaja lastnost, ki bi 

napovedovala ustrezen stil vodenja.  

Kljub temu so se številne raziskave še vedno ukvarjale z identifikacijo 

najpogostejših značilnosti vodij. Kratek pregled raziskav pokaže, da so v ospredju 

značilnosti, kot so ambicioznost, dominantnost, samozaupanje, socialna spretnost, 

inteligentnost, ki pa se ne povezujejo z uspešnostjo vodenja. In kot pravi Pagonis 

(1992): »Vodje niso rojeni, ampak narejeni.«  

3.2 Teorije na osnovi vedenja vodij 

Raziskovalci so ugotovili, da modeli osebnih značilnosti ne identificirajo uspešnih 

vodij, zato so svojo pozornost namenili obnašanju vodij oziroma njihovim vedenjskim 

značilnostim. Proučevali so, kaj vodje učinkovito počnejo, kako komunicirajo in kako 

delajo.  
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3.3 Situacijske teorije 

Situacijske teorije vodenja temeljijo na predpostavki, da je uspeh vodenja odvisen 

od interakcije med situacijo, vodjem in vodenimi (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 32). 

3.4 Kontingenčne teorije 

Ameriški psiholog Fred Fiedler je proučeval povezanost stila vodenja z 

učinkovitostjo vodene skupine (Dessler 2001, 34). Kontingenčne teorije se usmerjajo na 

raziskovanje odnosa med vodjevimi značilnostmi (osebnost, vedenje) in njihovo 

uspešnostjo, pri tem pa upoštevajo delež (lat. kontingent) situacije ali okolja. 

Teorija vodenja 4-D je plod raziskav Reddina (v Možina idr. 1994), ki v svoji 

teoriji izhaja iz opredelitve učinkovitosti vodenja kot stopnje, s katero dosega rezultate, 

ki jih od njega pričakujejo. Na osnovi usmerjenosti vodje k odnosom ali k nalogam so 

avtorji (Možina idr. 1994) opredelili štiri vrste vodij: združevalni, zadržani, zavzeti in 

prizadevni: 

− Združevalni vodja je močno usmerjen k odnosom in nalogam. Usmerjen je 

predvsem v prihodnost. Zagovarja timsko delo in se enači s podrejenimi, ki jih 

ocenjuje po pripravljenosti za sodelovanje v timu. Ta način je najprimernejši za 

dela, pri katerih morajo člani skupine tesno sodelovati med seboj, za kreativne 

naloge, najmanj pa je primeren za rutinska dela. 

− Zadržani vodja je zelo skromno usmerjen tako k odnosom kot k nalogam. 

Predvsem popravlja napake podrejenih. Malo komunicira s sodelavci, upošteva 

tradicijo in verjame v moč pravil in postopkov. 

− Zavzeti vodja poudarja usmerjenost k odnosom, manj pa k nalogam. Dobro 

obvlada medsebojne odnose: je odprt do sodelavcev, rad se pogovarja in 

spodbuja sodelavce, spore skuša spretno ublažiti. Primeren je zlasti za vodenje 

strokovnih del, pri katerih vsak delavec sam najbolje pozna svoje delo in kjer 

prevladujejo profesionalni standardi. 

− Prizadevni vodja je močno usmerjen k delovnim nalogam, zelo malo pa k 

odnosom. Označuje ga gospodovalno vedenje, zato se ne znajde v položajih, 

kjer ima malo oblasti. Vodja ocenjuje sodelavce predvsem po sposobnostih in 

delovnih rezultatih.  

Za vsakega od teh stilov vodenja velja, da je lahko bolj ali manj učinkovit, kar vodi 

do delitve vodij v osem različnih tipov (Možina idr. 1994). Združevalni stil vodenja: 

kompromisar (neučinkovit, neodločen, izogiba se konfliktom, nezaupanje sodelavcem) 

in izvrševalec (spodbuja timsko delo, dobro usklajuje delo, trudi se za učinkovitost). 

Zavzeti stil vodenja: misijonar (je ljubezniv, izogiba se konfliktov, prizadeva si za mir) 

in spodbujevalec (posluša in upošteva podrejene, rad komunicira, jim pomaga, rešuje 
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probleme). Zadržani stil vodenja: bojazljivec (izogiba se svojim obveznostim, 

zadovoljen z minimalnimi rezultati) in birokrat (močno upoštevanje pravil). Prizadevni 

stil vodenja: avtokrat (vodi samovoljno, odloča sam, zahteva poslušnost, podrejeni se ga 

bojijo) in dobrohotni avtokrat (je odločen in prodoren, svoje dolžnosti temeljito 

izpolnjuje). 

Navadno vodje uporabljajo več načinov vodenja, zaradi česar je pomembno, da 

znajo v konkretni situaciji zavestno izbrati najučinkovitejšega. Pri vodjih je poudarjena 

enkrat ena, drugič druga usmerjenost, lahko pa obe v majhnem ali velikem obsegu. Yukl 

(1998) je opredelil devetnajst tipov vodjevega vedenja, ki so primerni v različnih 

situacijah: poudarjanje storilnosti, upoštevanje, inspirativnost, prizadevanje, 

napredovanje in nagrajevanje, sodelovanje pri odločanju, avtonomijo, delegiranje, 

jasnost vlog, postavljanje ciljev, usposabljanje, razširjanje informacij, reševanje 

problemov, planiranje, koordiniranje, olajševanje dela, predstavljanje, olajšanje 

interakcij, reševanje konfliktov ter kritiko in disciplino.  

Na podlagi rezultatov raziskav lahko povzamemo, da mora vodja najprej 

ovrednotiti situacijo in obstoječe značilnosti organizacije ter se nato ob upoštevanju 

kratkoročnih in dolgoročnih posledic, stroškov in dobička odločiti o stilu vodenja. 

3.5 Teorije zaznav in presoj 

Lord in Maher (1991) definirata vodenje kot proces, v katerem mora biti oseba, ki 

vodi pri sodelavcih zaznana kot vodja. V začetku so se raziskovalci usmerili predvsem v 

iskanje razlogov za posameznikov uspeh ali neuspeh znotraj skupine, pozneje pa so 

ugotovili, da se vodja pogosteje ukvarja s »problematično« skupino. 

3.6 Teorije izmenjave 

Teorije izmenjave obravnavajo vodenje kot odnos med vodjo in zaposlenimi, kot 

vsi odnosi mora tudi ta temeljiti na zaznavanju odnosa kot poštenega in vzajemno 

koristnega. Teorija izmenjave med vodjem in zaposlenimi temelji na individualiziranem 

odnosu vodje do vsakega člana. Vsak odnos je edinstven in določa obnašanje 

posameznega zaposlenega. Vodja razlikuje svoje zaposlene po njihovih sposobnostih in 

spretnostih, stopnji zaupanja in tudi želji po večji odgovornosti znotraj skupine. Iz 

prakse in raziskav izhaja, da so zaposleni v ožjem krogu sodelavcev produktivnejši, 

učinkovitejši ter zadovoljnejši s svojim nadrejenim ter tudi na splošno bolj zadovoljni 

(Graen in Uhl - Bien 1995).  

3.7 Neokarizmatične teorije vodenja 

Osrednji koncept teorij neokarizmatičnega vodenja temelji na paradigmi, da je 

izredno vodenje rezultat vodjevega vedenja. Narejenih je bilo preko 100 različnih 

raziskav, ki temeljijo na neokarizmatičnih teorijah. Vse pokažejo, da se tak način 
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vodenja odraža v visoki motiviranosti in predanosti zaposlenim ter v več kot povprečnih 

rezultatih organizacijske uspešnosti (House, Spangler in Woycke 1991; Waldman idr. 

2001). Za transformacijski stil vodenja je značilno vzajemno spodbujanje vodje in 

zaposlenih, vključevanje zaposlenih v procese ustvarjanja vizije, vzpostavitev procesov 

stalnega spreminjanja. Northouse (2001, 134) navaja, da obstaja razlika med 

transformacijskim in karizmatičnim vodjem; prvi usmerja pozornost na cilj, drugi pa je 

rad v središču pozornosti. Jasper (2005, 94) ter pravi, da je transformacijsko vodenje 

pojem, kjer se pri ljudeh spoštujejo spretnosti in znanje in ne moč njihovega položaja. 

Sergiovani (2005, 12) vidi bistvo transformacijskega vodenja v združevanju prizadevanj 

vodij in sodelavcev z namenom dosegati cilje, ki so skupni obojim. Po mnenju 

VanOyen (2005, 337) je transformacijsko vodenje ključnega pomena za razvoj 

zdravstvene nege, saj transformacijski vodja namenja individualno pozornost vsaki 

medicinski sestri pri prepoznavanju njenih prednosti in slabosti pri delu. Transakcijsko 

vodenje je dogovarjanje med vodjo in zaposlenimi o materialih, kadrovskih, socialnih in 

drugih ugodnostih, ki jih delavec uživa, če dobro dela oziroma opravlja delo v skladu z 

dogovori (Možina idr. 1994, 548). Doran in sodelavci (2004, 18) so ugotovili, da je 

transakcijsko vodenje statistično pomemben napovednik zadovoljstva bolnikov. To 

pomembno ugotovitev razlagajo s tem, da transakcijski vodja usmerja in razjasni 

naloge, procese ter pričakovanja in s tem izboljša zdravstveno nego bolnikov. 

Kljub številnim teorijam, ki se ukvarjajo z vodenjem in vodjo, lahko povzamemo: 

− Vodenje je kompleksen proces, ki zahteva načrtovano, sistematično in 

zahtevno raziskovanje. 

− Na vodenje vplivajo različne spremenljivke, ki posamezne igrajo prav tako 

pomembno vlogo. 

− Pri analizi vodjevega vedenja v organizaciji je treba upoštevati tudi delovno 

okolje, v katerem se odvija delovni proces. 
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4 KOMPETENCE 

Kompetence so v managementu relativno »nov« pojem. Opaziti je, da je to 

pravzaprav novo ime, vendar za pojme (znanje, veščine, spretnosti), ki so že dolgo 

poznani, in se prav tako že dolgo uporabljajo.  

Po Boyatzisu (1982), ki je prvi uporabil izraz kompetenca, so kompetence mešanica 

motivov, sposobnosti, samopodobe, družbenih vlog oziroma splet različnih znanj, ki jih 

posameznik uporablja v določeni situaciji za učinkovito ali superiorno delovanje. 

Podobno Lucia in Lepsinger (1999) kompetence opredelita kot prednostne značilnosti 

osebe, ki se kažejo v uspešnem in učinkovitem delovanju na delovnem mestu. 

Brammingova in Holt Larsen (2000 v Kohont 2005, 33) govorita o socialni in relacijski 

pogojenosti kompetenc. Socialna pogojenost poudarja interakcijo z drugimi ljudmi v 

določeni situaciji, medtem ko se relacijska pogojenost nanaša na okoliščine in 

standarde, ki veljajo v določeni situaciji. Podobno sta razmišljala že Spencer in Spencer 

(1993) ki sta menila, da se kompetence oblikujejo z delom v določeni organizaciji in 

prakso v njej, zato je treba kompetentnost vedno ocenjevati v okviru organizacije 

oziroma delovne situacije, v kateri se znajde posameznik. White (v Kohont 2005, 32) je 

definiral kompetenco kot uspešno interakcijo posameznika z okoljem in poudaril pomen 

motivacije za uspešno delovanje v okolju. Prav tako je Argyle (v Jackson 2002) na 

Oxfordu razvil model veščin in med dejavniki poudaril: motivacijo, znanje in 

razumevanje ter zmožnost, da znanje in razumevanje prevedemo v specifično vedenje in 

delovanje. Kohont (2005) ugotavlja, da pri kompetenci ne gre le za sposobnost uporabe 

znanja, ampak za celoto med seboj povezanih sposobnosti, znanj, motivacije, 

samopodobe in vrednot, ki jo posameznik zna, hoče in zmore uspešno uporabiti v dani 

situaciji. 

Kompetence so vse sposobnosti uporabe znanja in druge zmožnosti, ki so potrebne, 

da nekdo uspešno in učinkovito ter v skladu s standardi izvrši določeno nalogo, opravi 

delo, uresniči cilje ali odigra vlogo v poslovnem procesu. Obsega tako znanja kot tudi 

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

samopodobo ipd.; to pomeni vse tisto, kar je skupaj precej večje jamstvo za delovni 

uspeh, kot je znanje samo po sebi. Pravzaprav bi lahko kompetence definirali kot 

nekakšne vedenjske zapise vlog, ki jih imajo ljudje v delovnih procesih (Gruban 2007). 

Cimerman in sodelavci (2003) ugotavljajo, da se s terminom kompetence pojavlja 

tudi usmerjanje pozornosti na delovno uspešnost oziroma na vedenje (obnašanje) pri 

delu. Vrčko in sodelavci (2004) navajajo, da je kompetence na ravni posameznika treba 

razumeti kot pojem, ki poleg zmogljivosti (sposobnosti, spretnosti in znanj) zajema tudi 

motiviranost za neko nalogo, osebni stil in relacijo do koncepta samega sebe. 

Kompetenca pomeni dobro in kakovostno opravljanje določenega dela, ustreznost 

pogojev za zaposlitev, ustreznost zahtevam za opravljanje določene naloge (Železnik 
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idr. 2008, 11; po Glossary of labor market terms and standards and curriculum 

development terms 1997). 

Kompetentnost izraža dokazano oziroma prikazano sposobnost posameznika, da v 

obstoječih poklicnih situacijah ustrezno uporablja znanje, spretnosti ali usposobljenost 

oziroma kvalificiranost. Kompetentnost obsega vsa znanja, spretnosti in sposobnosti, 

potrebne za izvajanje nalog v določenem poklicu, oseba pa si jih je pridobila s 

formalnim in kontinuiranim izobraževanjem ali z drugimi izkušnjami (Može 2005). 

Constable (v Jackson 2002) managersko kompetenco opredeli kot zmožnost 

managerja, da učinkovito uporabi znanje in izkušnje pri izpolnjevanju managerske 

vloge oziroma zmožnost oblikovanja sistema ali sosledja vedenja, ki ga vodijo k 

doseganju določenega cilja. Medtem ko New (1996) pravi, da managerske kompetence 

označujejo način, kako posameznik sodeluje z drugimi posamezniki, bodisi da gre za 

sodelavce, nadrejene, bodisi podrejene. Ker vsako delo zahteva sodelovanje z drugimi 

ne glede na vrsto organizacije ali posameznikove vloge v hierarhiji organizacije, lahko 

rečemo, da so managerske kompetence osnovni pogoj za opravljanje večine vrst dela. 

Whetten in Cameron (v Kohont 2005, 40) sta v intervjujih s 400 managerji 

identificirala 60 managerskih kompetenc. Med temi managerskimi kompetencami so se 

največkrat pojavljale: verbalna komunikacija; upravljanje časa in stresa; odločanje, 

prepoznavanje, opredeljevanje in reševanje problemov; motivacija in vpliv na druge; 

delegiranje; postavljanje ciljev in oblikovanje vizije; samozavedanje; oblikovanje timov 

in upravljanje konfliktov. Jenning in sodelavci (2007) navajajo, da predstavljajo 

kompetence skupek, ki je sestavljen iz znanja, spretnosti, odnosov, sposobnosti, vedenja 

in drugih značilnosti vodje. Prav tako predstavljajo deset zanje najpomembnejših 

kompetenc za vodenje: osebnostne lastnosti, medčloveške spretnosti, spretnosti 

mišljenja, doseganje vizije, komunikacija, obvladovanje sprememb, razvoj zaposlenih, 

strokovno znanje, veščine managementa in poslovne spretnosti. 

4.1 Kompetence v zdravstveni negi 

Avtorji, ki proučujejo sistem kompetenc in vodenje, ugotavljajo, da je glavni 

problem v nepoznavanju sodobnih načel upravljanja in obvladovanja sprememb med 

vodji v zdravstveni negi. Z dokumentom Poklicne aktivnosti in kompetence v 

zdravstveni in babiški negi, ki je bil izdan leta 2008, so opredeljene strokovne oziroma 

poklicne kompetence, ki pa ne vsebujejo managerskih kompetenc vodij v zdravstveni 

negi. Managerske kompetence so le delno opredeljene v Opisu delovnega mesta, ki pa 

se močno razlikujejo po posameznih bolnišnicah v Sloveniji. 

Za aktivno delo zaposlenih v zdravstveni negi so po navedbah Cadmus (2006, 301) 

potrebne naslednje kompetence: 

− vodenje sebe, 
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− komunikacija, 

− vodenje ljudi in nalog, 

− uvajanje inovacij in sprememb, 

− izvajanje zdravstvene nege. 

Bohinc in Gradišar (2003, 45) pravita, da so vodje v zdravstveni negi omejene v 

sodelovanju z ostalimi profesionalci v zdravstvenem timu, ker področja kompetenc 

vodij v zdravstveni negi niso dovolj jasno definirana. Kompetence morajo biti določene 

za različne ravni usposobljenosti v praksi zdravstvene nege. 

Ameriško združenje vodilnih medicinskih sester (AONE) je leta 2005 opredelilo 

kompetence za vodje v zdravstveni negi v 21. stoletju, kar prikazuje slika 4.1. 

Slika 4.1 Kompetence vodij v zdravstveni negi 

 
Vir: Schirey 2007, 167. 

V modelu je prepoznano pet ključnih kompetenc (komunikacija in odnosi, 

management, profesionalizacija, znanje in poslovne veščine), katerih skupno točko 

predstavlja centralno vodenje. 

V nadaljevanju smo se odločili za proučevanje naslednjih managerskih kompetenc 

(Spencer in Spencer 1993; Johnson 2002; Cadmus 2006; Jennings idr. 2007), ki naj bi 

jih imeli vodje v zdravstveni negi: 
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4.2 Proučevane managerske kompetence vodij v zdravstveni negi 

V nadaljevanju smo predstavili managerske kompetence, ki naj bi jih imeli vodje v 

zdravstveni negi. 

4.2.1 Socialna moč 

Vodja v zdravstveni negi mora biti prijazen in mora sodelovati z ljudmi. Sebe mora 

zaznati kot učinkovito in sposobno osebo, ki zaupa vase, se spoštuje ter je ponosna nase, 

saj ga le v tem primeru lahko tako sprejemajo tudi drugi zaposleni. Prav tako mora imeti 

navade in spretnosti, ki omogočajo uspešno sporazumevanje in dobre medsebojne 

odnose. Pri vodji mora biti prisotna skladnost besed in ravnanj, saj s tem vodja ravna 

tako, da jo drugi posnemajo. Za vodjo lahko rečemo, da ima značilnost (osebno 

avtoriteto), po kateri se sodelavci zgledujejo. Z izraženo socialno močjo 

(dobronamernost, zanesljivost) vodja vpliva na odzivnost in zaupanje sodelavcev. 

Bohinc in Gradišar (2003; po Whyite 1995) navajata, da medicinske sestre, ki zaznavajo 

osebno moč, vpliv in avtonomijo vodij poznajo pristojnosti in odgovornosti ter občutijo 

večje zadovoljstvo pri delu. 

4.2.2 Vizija in cilji 

Mǿller (2001) opredeli delo managerja v tri aktivnosti: opredeljevanje ciljev, poti 

za dosego in odpravljanje ovir na poti do doseganja ciljev ter komuniciranje z drugimi. 

Najnižja raven managementa mora skrbeti, da bodo z vizijo in cilji seznanjeni vsi 

zaposleni ter bodo s svojim znanjem prispevali k doseganju skupno zastavljenih ciljev. 

Srednja raven managementa usklajuje cilje in naloge oddelka, celotne službe in dela 

predvsem s timi, skupinami in tudi posamezniki. Vrhnja raven managementa je 

osredotočena na zastavljanje in doseganje ciljev ter uspešno raven delovanja celotne 

organizacije.  

4.2.3 Komunikacija 

Pomemben dejavnik komuniciranja je, da prejemnik sporočila razume pošiljatelja 

tako, kot je bilo to mišljeno s strani pošiljatelja (Mǿller 2001; Zidar Gale 2002). 

Razumevanje je osebna stvar med ljudmi, prav tako različni ljudje sporočilo različno 

interpretirajo. Zato se morajo vodje sami odločiti, kakšen način komuniciranja bo po 

njihovem mnenju najučinkovitejši za dosego določenega cilja (Zidar Gale 2002). 

Pomemben element pri komuniciranju je poslušanje sogovornika, vendar je treba k temu 

dodati še druge spretnosti komuniciranja, kot so razumevanje čustev in govorica telesa. 

Mǿller (2001) imenuje prepoznavanje čustev in razpoloženje sogovornika empatično 

komuniciranje, ki je za vodjo v zdravstveni negi izredno pomembno. Hkrati mora biti 
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vodja sposoben aktivno, sprotno, učinkovito in nepristransko reševati konflikte, kadar se 

pojavijo.  

4.2.4 Motivacija 

Motivacija je tisto, zaradi česar ljudje ob določenih spretnostih in znanju delajo. 

Zelo pomembna je motivacija za delo. Managerji uporabljajo motivacijo, da lahko 

krmilijo človekove aktivnosti v želeno smer (Lipičnik 1998). Pri motiviranju moramo 

biti pozorni na pravičnost, enakost in pričakovanja zaposlenih. Za motiviranje 

uporabljamo tri skupine vzpodbud: denarne nagrade, druge oblike nagrad in mehke 

vzpodbude (Lipičnik 1998; Mǿller 2001). Posebej se mora vodja zavedati tudi pomena 

uporabe pohvale in spodbujanja zaposlenih. Prav tako mora biti seznanjen z dejavniki, 

ki sodelavce motivirajo. Vodjo spodbuja pri motiviranju sodelavcev velikokrat zagretost 

za doseganje ciljev, zato svojo energijo usmerja v aktivnosti, ki vodijo k rezultatom, 

katere želi doseči.  

4.2.5 Reševanje problemov 

Vodja mora imeti sposobnost hitrega prepoznavanja problemov ob neprestanem 

opazovanju dogajanja, presojanja ter kombiniranja različnih znanj s sposobnostjo 

opazovanja. Hkrati mora imeti sposobnost predstaviti in izpeljati predvideno zamišljeno 

rešitev. Imeti mora sposobnost ustreznega reagiranja v primerih, ko se je treba odločiti 

med dvema ali večini danimi možnostmi. Na probleme mora gledati optimistično, s 

stališča priložnosti ter prepričanja, da bo probleme rešil na ustrezen način. 

4.2.6 Medosebni odnosi 

Vodja mora imeti sposobnost razumeti potrebe drugih in predvideti razpoloženje, 

občutke in razmišljanje iz njihovih neizrečenih misli in načinov vedenja, da lahko 

vzdržuje dobre medosebne odnose. Kukec (2004) navaja, da imajo medosebni odnosi 

najpomembnejšo vlogo, še posebej tedaj, ko se zaostrijo do konfliktov. Pomembno je 

sprotno reševanje konfliktnih situacij in njihovo preprečevanje. Prav tako mora imeti 

vodja sposobnost hitrega in prijetnega vključevanja ter navezovanja stikov z ljudmi ter 

sposobnost prenašanja znanj in izkušenj na druge. Za izboljševanje zdravstvene 

obravnave so potrebni dobri medosebni odnosi. Sodelavci si želijo enakovreden, 

spoštljiv in prijazen odnos s strani vodij. Zato mora vodja izražati vedenje do 

sodelavcev na odprt, prijateljski in sprejemljiv način ter pokazati pristno zanimanje za 

sodelavce in njihove težave. 
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4.2.7 Odločanje 

Vodja se mora znati ustrezno in pravočasno odločiti v skladu s svojimi 

predvidevanji. Pred sprejetjem odločitve mora vodja povabiti k podajanju predlogov 

sodelavce, skupaj z njimi najti najboljšo odločitev ter jih o končni odločitvi seznaniti in 

ob tem zanjo sprejeti tudi odgovornost. Prav tako mora vodja imeti sposobnost 

oblikovanja pravočasnih in ustreznih odločitev ter sprejemati odločitve tudi v negotovih 

situacijah. Li-Min in sodelavci (2007) navajajo, da mora vodja spodbujati enakopravno 

vključevanje in sodelovanje pri sprejemanju odločitev, saj bodo le tako doseženi 

pozitivni rezultati pri bolniku ter optimalno izkoriščeni resursi vseh sodelujočih v 

procesni obravnavi zdravstvene nege. 

4.2.8 Delegiranje 

Delegiranje nalog je eden izmed elementov za izboljšanje delovnega procesa. Z 

delegiranjem določenih nalog da vodja medicinskim sestram možnost za izvajanje nalog 

in izražanje lastne kreativnosti, kar poveča njihovo zavzetost za dobro opravljeno delo. 

Svetic (2003, 587) pravi, da je posledica delegiranja ploščenje hierarhične strukture in 

zniževanje hierarhične ravni, kar pomeni obenem tudi hitrejši pretok informacij. Preko 

delegiranja se veča število tistih, ki sodelujejo pri odločanju. Vodja mora pri delegiranju 

nalog sodelavcem zaupati in jim dajati zadolžitve za delo glede na njihovo znanje in 

sposobnosti. Delegirane naloge naj sodelavcem predstavljajo izziv in hkrati omogočajo 

njihov individualni razvoj.  

4.2.9 Timsko delo 

Sodelovanje posameznika v timu je najuspešnejši in najbolj učinkovit način 

vključevanja v skupinski oziroma organizacijski razvoj. Možina (2002, 669) navaja, da 

so timi pomembni za organizacijo, ker se trend nagiba k decentraliziranosti in hkrati 

večji povezanosti. Prav tako se v timu združujejo psihološki, socialni in delovni vidiki, 

katerih rezultat je sodelovanje, zadovoljstvo pri delu in uspešnost, saj tovrstno delo 

omogoča boljše medsebojno komuniciranje. Skela Savič (2005) navaja, da lahko le 

timski pristop okrepi medsebojno povezanost in sodelovanje, poveča razumevanje vodij 

in zaposlenih v zdravstvu ter razširja uspešno prakso vodenja v organizaciji. 

Samostojnost pri delu v timu omogoča medicinskim sestram večjo odgovornost, 

inovativnost in ustvarjalnost pri delu (Bohinc 2000, 90). Ambrož in Ovsenik (2002, 

127) menita, da je zaradi posledic organizacijskih sprememb v delovanju organizacij 

mogoče uspešno delovati in dosegati cilje organizacije le s timskim načinom dela.  
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4.2.10 Obvladovanje in uvajanje sprememb 

Vodja mora biti sprejemljiv in odprt za spremembe, ki so za organizacijo koristne 

in uporabne. Stalne spremembe v okolju zahtevajo od zaposlenih vedno nove spretnosti 

in znanja, saj predstavljajo »premik od znanega stanja k neznanemu« (Smith 2005, 

152), tega se morajo zavedati tako vodje kot zaposleni. Vodja mora imeti sposobnost 

prilagajanja na spremenjene zahteve, okolje, situacije in ohranjanje učinkovitosti. Kizer 

(2002) navaja, da izboljšanje procesov v zdravstvu vodi v boljše izide zdravljenja 

bolnikov, bolj zadovoljne bolnike, bolj zadovoljno osebje, prav tako se nižajo stroški za 

zdravljenje. Hkrati mora vodja spodbujati sodelavce za spremembe ter jim pokazati 

načine izvajanja potrebnih sprememb in učinkovito voditi njihovo upravljanje. 

4.2.11 Čustvena inteligenca (EQ) 

Čustvena inteligentnost je z drugo besedo izraz za socialne spretnosti. Čustvena 

inteligenca je sestavljena iz petih med seboj povezanih dejavnikov: prepoznavanje 

lastnih občutkov pri sprejemanju odločitev (samozavedanje); zavedanje in obvladovanje 

strahu, dvoma, depresije, ki vplivajo na delovni spomin (samoobvladanje); sposobnost 

ohranjanja optimizma, vztrajnosti, kadar se srečujemo z na videz nerešljivimi 

situacijami (samomotiviranje); prepoznavanje neizrečenih občutkov ter sposobnost 

vživljanja v čustva drugih (socialno zavedanje) in sposobnost prepričevanja, 

usklajevanja in vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov (obvladovanje odnosov) 

(Goleman, Boyatzis in McKee 2002). 

Brečko (2008) navaja, da je čustvena inteligentnost sposobnost spoznavanja, 

obvladovanja, izražanja čustev in spretnosti ravnanja z ljudmi. Zadel (2001) ugotavlja, 

da čustvena inteligenca omogoča voditeljem, da v popolnosti izkoristijo osebnostne 

potenciale sodelavcev. Zupan (2001) navaja, da so raziskave pokazale, da čustveni 

količnik bolj prispeva k uspešnosti posameznika kot njegov inteligenčni količnik. 

Pri voditeljih je razvita čustvena inteligenca približno dvakrat pomembnejša od 

delovnih izkušenj in intelektualnih sposobnosti (Možina 2002, 510; Šmuc in Senge 

2004, 20), saj je intelektualnost po njihovem mnenju le predpogoj za prevzem vodilnega 

delovnega mesta, medtem ko so za obvladovanje potrebne številne dodatne veščine. 

4.2.12 Razvoj kadrov 

Razvoj kadrov je sistematičen in načrtovan proces priprave, izvajanja in 

nadzorovanja vseh kadrovsko izobraževalnih postopkov in ukrepov, namenjenih 

strokovnemu, delovnemu in osebnemu razvoju posameznika (Možina 2002, 56). 

Vodja mora imeti izdelan načrt in skrb za razvoj vsakega posameznika, prav tako 

mora spodbujati vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih. Temeljni namen 

izobraževanja zaposlenih je, da ima organizacija primerno usposobljene zaposlene, ki so 
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sposobni dosegati cilje in s svojim delom prispevati k uspešnosti (Miglič 2005, 271). 

Znanje postaja v postindustrijski družbi ključni dejavnik uspeha, kar velja tudi za 

zdravstvene organizacije in zdravstveno nego (Bohinc in Gradišar 2005, 1374). 

4.2.13 Skrb za vodje 

Vodja se mora zavedati, da mora svoje znanje neprestano obnavljati, širiti, 

posodabljati ter pridobivati tudi znanja mejnih področij. Vodja si mora želeti 

izobraževati na področju vodenja in managementa, zaradi zavedanja hitrih in 

nepredvidljivih sprememb, prav tako pa spremljati vse novosti na strokovnem področju. 

Skela Savič (2002) poudarja, da je treba medicinske sestre izobraziti tudi za področje 

organizacije in managementa, da bodo znale pravilno voditi in organizirati delo.  

4.2.14 Kakovost 

Kakovostna zdravstvena oskrba je tista, ki posameznikom in prebivalstvu zagotovi 

izide zdravljenja skladno s trenutnim strokovnim znanjem (Robida 2006, 20). 

Upravljanje zdravstvene prakse je način nenehnega izboljšanja kakovosti zdravstvene 

prakse in pomeni uspešno uvajanje potrebnih sprememb za doseganje visoko 

kakovostne zdravstvene obravnave (NHS 2008). Nenehno izboljševanje kakovosti 

zdravstvene prakse je doseganje nove ravni kakovosti ali uspešno delovanje, ki je boljše 

od prejšnjega (Robida 2006). Griffin (2006, 188) navaja, da je rezultat izboljševanja 

kakovosti izboljšana zdravstvena oskrba, ki mora biti usmerjena na nujno spremembo 

vedenja vseh udeležencev zdravstvenega tima. Vodja je prvi, ki se mora zavedati, da je 

treba nenehno izboljševati zdravstvene storitve in k temu spodbuditi tudi sodelavce.  
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5 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

Zadovoljstvo zaposlenih je eno izmed najpomembnejših občutij povezano z delom 

in organizacijo. Pri zadovoljstvu govorimo o vedenju in čustvenem odzivu zaposlenega 

na določene naloge in delo. Rečemo lahko, da je zadovoljstvo za vsakega zaposlenega 

največ, kar si lahko posameznik želi pri delu ter predpogoj za to, kar lahko posameznik 

sploh doseže.  

Zadovoljstvo zaposlenih pomeni partnerstvo med zaposlenimi in managementom, 

ki se ob podpori tehnološke infrastrukture dosega skozi ustrezno usposobljenost in 

motiviranost sodelavcev za uresničevanje ciljev (Gorišek 2000). Zadovoljstvo pri delu 

je rezultat primerjave pričakovanj, ki jih ima posameznik glede dela in značilnostmi, ki 

jih njegovo delo ponuja. Armstrong (1991) opredeli, da se zadovoljstvo pri delu nanaša 

na mnenja in občutke posameznikov do dela in njihovih delovnih mest. Uhan (1998) je 

mnenja, da na zadovoljstvo pri delu in stopnjo zadovoljstva potreb in ciljev zaposlenih v 

veliki meri vpliva že narava dela, ki ga zaposleni opravljajo. Po definiciji Možine 

(2002) se zadovoljstvo pri delu opredeli kot skupek pozitivnih in negativnih občutkov, 

ki jih ljudje doživljajo pri delu. Po mnenju nekateri avtorjev je zadovoljstvo pri delu 

prijeten občutek, ki ga posameznik zazna na osnovi izpolnitve pričakovanj povezanih z 

delom (Hollenbeck in Wright 1994 v Treven 1998, 131). Fister (2003) pravi, da 

zadovoljstvo z delom vključuje kognitivne in efektivne odzive na delo in delovno silo. 

Za razumevanje zadovoljstva zaposlenih z delom so pomembna naslednja 

pričakovanja (Musek Lešnik 2009): 

− Človek je zadovoljen z delom, če čuti, da mu delo nudi tisto, kar naj bi mu 

nudilo. 

− Človek je zadovoljen z delom, če čuti, da lahko pri delu uresničuje tisto, kar si 

želi in ceni. 

− Človek je zadovoljen z delom, ker je nasploh zadovoljen z življenjem in del 

svojega zadovoljstva pripisuje delu. 

Zadovoljstvo z delom spada k naravnanosti do dela. Definira se kot želeno in 

pozitivno čustveno stanje, ki je rezultat posameznikove ocene dela in doživljanja 

izkušenj pri delu (GZS 2005). Zupan (2001) navaja, da je zadovoljstvo zaposlenih 

pozitivna čustvena reakcija na posameznikovo doživljanje dela. Mihaličeva (2008) 

zadovoljstvo zaposlenih definira kot izrazito pozitivno emocionalno stanje 

posameznika, ki je rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja 

delovnega okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in 

delovnega mesta. Zagotovo je, da so zadovoljni zaposleni največ, kar si lahko želi vsak 

vodja. Za vsakega zaposlenega je pomembno, da najde takšno delo, ki čimbolj ustreza 

njegovim sposobnostim in interesom, mu omogoča doseganje uspehov, dobrih 
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rezultatov ter napredovanje. Mihalič (2008) trdi, da so le zadovoljni zaposleni lahko pri 

delu učinkoviti in uspešni in zato je tudi vsaka organizacija lahko resnično učinkovita in 

uspešna le, če je večina posameznikov zadovoljnih. 

5.1 Raziskave o zadovoljstvu 

Namen proučevanja in merjenja zadovoljstva je pridobitev temeljnih informacij o 

trenutnem stanju zadovoljstva zaposlenih v organizaciji. Mihalič (2008) je mnenja, da je 

merjenje zadovoljstva zaposlenih vodstvu bogat vir povratnih informacij. Dejstvo o 

ključnem pomenu zadovoljstva zaposlenih za uspešen razvoj človeškega kapitala nam 

vedno znova potrjujejo raziskave na področju človeškega kapitala v okviru upravljanja z 

intelektualnim kapitalom (Florides 2008). Emmons (1986) ugotavlja, da so tisti 

zaposleni, ki imajo pri delu jasne cilje, za katere z visoko verjetnostjo ocenjujejo, da jih 

bodo dosegli in poznajo poti za njihovo doseganje, bolj zadovoljni z delom. Gorege in 

Jones (v Jenifer in Gareth 1996) pravita, da na delovnem mestu postanemo 

nezadovoljni, ko občutimo in doživimo nelagodje, kar pomeni, da na zadovoljstvo 

zaposlenega vpliva njegovo ugodje pri delu. Rozman (2002) je mnenja, da zadovoljstvo 

pri delu ocenjujemo s primerjavo značilnosti dela, ki si jih posameznik želi pri svojem 

delu in značilnostmi, ki jih njegovo delo ima. 

Številne študije so pokazale, da je zadovoljstvo medicinskih sester na srednji in 

nizki ravni (Golbasi, Kelleci in Dogan 2008). Raziskave so pokazale, da se delovno 

nezadovoljstvo zgodi, ko obstajajo razlike med tem, kar ljudje hočejo in kaj prejmejo 

pri delu. Pri medicinskih sestrah pride pogosto do neskladnosti velikih pričakovanj in 

idealov v času študija in kasneje zasedenim delovnim mestom (Daehlen 2008). Tzeng 

(2002) navaja, da se je treba zavedati dejstva, da izčrpanost kot posledica fluktuacije ter 

nezadovoljstvo medicinskih sester občutijo tudi in predvsem bolniki. Hayes in sodelavci 

(2006) ugotavljajo, da je v zdravstveni negi nizko zadovoljstvo bolj izrazito pri mladih, 

novo usposobljenih in visoko izobraženih medicinskih sestrah. Coomber in Bariball 

(2007) sta ugotovila, da so bolj izobražene medicinske sestre bolj zadovoljne na svojih 

delovnih mestih kot kolegice z nižjo izobrazbo. Sveinsdottir, Biering in Rahel (2006) so 

ugotovili, da so medicinske sestre najbolj zadovoljne s sodelavci in glavnimi 

medicinskimi sestrami ter najmanj zadovoljne z možnostjo napredovanja in plačo. 

Carson in sodelavci (2001) pa ugotavljajo, da so zaposleni v zdravstveni negi bolj 

zadovoljni in sprejemajo pravilne in verodostojne informacije od svojih nadrejenih, 

kadar zaznajo, da je vodja dobro obveščen o njihovi usposobljenosti, razume težave in 

spore ter je seznanjen s prispevki in različnostjo posameznikov ali oddelkov. 

Zadovoljstvo medicinskih sester je pomemben koncept in ima globalni vpliv na 

zaposlene v zdravstvu. Čeprav se v večini raziskav razlikuje stopnja zadovoljstva med 

medicinskimi sestrami, literatura pokaže, da so dejavniki zadovoljstva relativno 
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podobni: fizični pogoji dela, odnosi s sodelavci in vodji, plača, napredovanje, varnost 

zaposlitve, odgovornost in delovni čas. 

Kovač (2008) navaja, da je večina ljudi prepričana in verjame, da zadovoljstvo 

zaposlenih pozitivno vpliva na delovno učinkovitost v smislu, da je zadovoljen delavec 

bolj učinkovit kot nezadovoljen delavec. Nenazadnje pa trditev (Mihalič 2008), da je 

stopnja zadovoljstva najpomembnejši dejavnik pri delu, potrjuje tudi podatek, da je 

danes najpogostejši vzrok, tako za slabo in neustrezno opravljanje del in nalog kot 

odhod zaposlenih iz organizacije, ravno nezadovoljstvo posameznika. 

5.2 Dejavniki zadovoljstva 

Zadovoljstvo pri delu je pogoj za ustvarjanje zdravega organizacijskega okolja. 

Dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, so različni. Najbolj splošna delitev 

dejavnikov zadovoljstva je delitev na notranje in zunanje. Notranji dejavniki temeljijo 

na človekovih notranjih občutjih in imajo psihološko vrednost. Mednje uvrščamo 

samostojnost pri delu, priznanje za delo, zanimivost dela in podobno. Zunanji dejavniki 

pa temeljijo na človekovem okolju. Med te dejavnike spadajo odnos s sodelavci, 

delovne razmere, plača in podobno. Dejavnike, kot so plača, delovne razmere, odnos s 

sodelavci pa lahko uvrščamo tako med notranje kot zunanje dejavnike. Ti dejavniki so 

sicer zunaj posameznika, vendar so vir notranjih občutkov. 

Mihaličeva (2008) navaja, da na zadovoljstvo posameznika vplivajo različni 

dejavniki. Ti so vezani zlasti na sodelavce, fizične pogoje dela, nadrejene, plačo, način 

dela in podobno. Ključno vprašanje pa je, kateri so v praksi dejansko tisti 

najpomembnejši predpogoji za zadovoljstvo zaposlenih. Po rezultatih najpomembnejše 

mednarodne raziskave na tem področju so elementi sledeči: definiranje pričakovanj in 

jasno zastavljanje ciljev, spodbujanje sposobnosti in interakcije z nadarjenostjo, 

izpostavljanje dosežkov pri delu in spodbujanje samoiniciativnosti, prispevanje k 

razvoju organizacije preko osebnega razvoja, razvijanje solidarnosti in prijateljstva v 

medsebojnih poslovnih odnosih, izpostavljanje pomena prispevka posameznika za 

uspehe organizacije, omogočanje odprte in predvsem demokratične komunikacije, 

spodbujanje zdrave konkurenčnosti med zaposlenimi ter motiviranje zaposlenih 

(Mihalič 2008).  

Moorhead in Griffin (1992) dejavnike zadovoljstva pri delu razvrščata v tri 

skupine: organizacijski dejavniki (plača, možnost napredovanja, varnost in delovni 

pogoji), skupinski (sodelavci, nadrejeni) in delovni dejavniki (potrebe, prizadevanja in 

odgovornosti). Uhan (1998) predstavi naslednje dejavnike zadovoljstva zaposlenih: 

zanimivo delo, primerno delovno okolje, razporeditev delovnega časa, možnost 

strokovnega usposabljanja ob delu, možnosti napredovanja, medsebojni odnosi s 

sodelavci, soodločanje pri delu, plača in osebni dohodek, priznanja za uspešnost pri 

delu, stalnost in zanesljivost zaposlitve. Posamezni dejavniki so v različnih okoljih in 
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obdobjih različno pomembni za različne ljudi in skupine ter se med seboj različno 

dopolnjujejo, prekrivajo in nadomeščajo. Svetlik (1998) pa dejavnike zadovoljstva z 

delom uvršča v šest skupin: vsebina dela (uporaba znanja, možnost učenja, strokovna 

rast in zanimivost dela), samostojnost pri delu (sodelovanje pri odločanju), vodenje in 

organizacija dela (nadzor, pohvale, priznanja), plača, dodatki in druge ugodnosti, odnosi 

pri delu in delovne razmere. 
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6 PRIPADNOST ZAPOSLENIH 

Pripadnost zaposlenih je strokovno definirana kot multidimenzionalni konstrukt, ki 

je opredeljen z identifikacijo s poslanstvom organizacije in delovne etike kot njunih 

dveh elementov (Varona 2002). Mihalič (2008) navaja, da lahko pripadnost zaposlenega 

prepoznamo kot izražen občutek posameznika, da pripada organizaciji in timu, da želi 

pomagati sodelavcem v organizaciji, da podpira svojega vodjo, da ravna v skladu z 

delovno etiko in profesionalnostjo, da se zavzema za kolektivno dobro, da ob krizah ne 

zapusti organizacije, da mu je v čast opravljati svoje delo, da širi dobro ime o 

organizaciji in podobno. 

Poznamo več vrst pripadnosti, in sicer lahko govorimo o pripadnosti timu ali 

skupini, o pripadnosti vodji, o pripadnosti karieri, o pripadnosti organizaciji in podobno. 

Pripadnost je vedno nekoliko manj pomembna za uspešnost in učinkovitost 

posameznika kot zadovoljstvo. Ugotoviti je, da je zaposleni pri delu lahko uspešen le, če 

je najprej zadovoljen. Po drugi strani pa za uspešnost in učinkovitost pri delu ni 

potrebno, da je posameznik tudi pripaden. Mihalič (2008) ugotavlja, da je le zadovoljen 

zaposleni lahko pripaden, vendar pa je lahko posameznik sicer zadovoljen, vendar ob 

tem ni pripaden. Hkrati pa ne more biti zaposleni pripaden, ne da bi bil prej zadovoljen.  

Pravo pripadnost označuje istovetenje in ponotranjena vključenost zaposlenih v 

organizacijo (Musek Lešnik 2009). Visok občutek pripadnosti je povezan z močnim 

zaupanjem in sprejemanjem ciljev in vrednot organizacije, zato ga spremlja 

pripravljenost zaposlenih, da se trudijo za organizacijo. Zaposleni, ki bolj pozitivno 

zaznavajo svoj odnose s sodelavci, navadno čutijo več pripadnosti organizaciji. O 

občutku pripadnosti in predanosti organizaciji lahko govorimo, kadar zaposleni: 

− verjamejo v cilje organizacije in jih sprejmejo za svoje, 

− so pripravljeni prispevati k uspešnosti organizacije, 

− so odločeni ostati v organizaciji. 

Organizacijska pripadnost je pomembna spremenljivka pri proučevanju vedenjskih 

vzorcev zaposlenih ter njihove učinkovitosti (Mowday, Steers in Porter 1982). 

Pomembna je predvsem v tistih organizacijah, kjer želijo obdržati obstoječe ali privabiti 

nove kadre, ter tam, kjer želijo povečati njihovo učinkovitost in uspešnost. Empirične 

raziskave (Mihalič 2008) kažejo, da je pripadnost posredno povezana z dejavniki, kot so 

demokratična komunikacija, visoka stopnja participacije, dobri delovni pogoji, 

nagrajevanje in podobno, vendar je treba poudariti, da te povezave niso neposredne, 

temveč so ti dejavniki najprej povzročili zadovoljstvo posameznika, kar pa je v večini 

primerov povzročilo tudi pripadnost. Rezultati raziskav organizacijske pripadnosti 

nakazujejo, da nekatere spremenljivke veljajo za vse zaposlene v organizaciji, medtem 

ko druge veljajo le za nekatere zaposlene. Pojavlja se potreba proučevanja individualnih 
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spremenljivk znotraj organizacij in pojasnitev njihovega odnosa glede na populacijo 

zaposlenih. 

V preteklosti so pripadnost enačili z zadovoljstvom na delovnem mestu. Mowday, 

Steers in Porter (1982) so na pripadnost gledali kot na bolj stabilen proces v primerjavi 

z delovnim zadovoljstvom. Ugotovili so, da proces pripadnosti traja dlje in pripelje do 

trajnejših odnosov med zaposlenimi in organizacijo. Zaposleni, ki je pri delu 

zadovoljen, bo pri delu tudi uspešen in učinkovit, vendar če ni ob tem tudi pripaden, je 

za delodajalca to veliko slabše, saj ga lahko zaposleni hitreje zapusti. Mihalič (2008) 

ugotavlja, da lahko pri pripadnem zaposlenem pričakujemo dolgoročnejše sodelovanje, 

višjo stopnjo zanesljivosti v kriznih trenutkih, bolj skrbno varovanje poslovnih 

skrivnosti, odločnejše zagovarjanje kolektivnih interesov in podobno. Pripadnost 

zaposlenih je veliko težje doseči kot pa njihovo zadovoljstvo pri delu. Eden glavnih 

vzrokov je ta, da je interes za doseganje zadovoljstva dvostranski (zaposleni in 

delodajalec), medtem ko je interes za doseganje pripadnosti le enostranski (delodajalec). 

Zaposleni lahko postanejo zelo hitro nezadovoljni, počasneje in veliko težje pa 

postanejo zadovoljni. Zaposleni prav tako skoraj nikoli ne razmišljajo o tem, kako bi 

bili pripadni organizaciji, timu ali vodji, temveč se pripadnost razvije bolj ali manj sama 

po sebi na osnovi njihovega zadovoljstva, za kar pa je v prvi vrsti odgovorno vodstvo. 

To pomeni, da lahko za zagotavljanje pripadnosti skrbimo le na način, da najprej 

poskrbimo za zagotavljanje in povečanje stopnje zadovoljstva zaposlenih pri delu. 
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7 EMPIRIČNA ANALIZA 

V okviru raziskovalnega procesa smo uporabili kvantitativni pristop raziskovanja. 

Kot metodo raziskovanja smo uporabili poizvedovanje, za metodo zbiranja podatkov pa 

anketni vprašalnik, ki je vseboval vprašanja zaprtega tipa ter analizo dokumentov. Samo 

raziskovanje je potekalo v štirih fazah. Prva faza je preučitev literature s področja 

vodenja, osebnostnih značilnosti vodij, managerskih kompetenc vodij, zadovoljstva in 

pripadnosti zaposlenih. Na podlagi teoretičnih izhodišč so bile oblikovane hipoteze. 

Sledila je sestava vprašalnika, ki je vključeval vprašanja o stilih vodenja, značilnostih 

vodij, managerskih kompetencah vodij, zadovoljstvu in pripadnosti zaposlenih. Tretja 

faza je bilo zbiranje podatkov, ki je potekalo kombinirano z anketo po pošti in z anketo, 

pri kateri smo neposredno vročili anketne vprašalnike strokovnim vodjem oddelkov. 

Nato je sledila analiza podatkov za testiranje hipotez. Uporabili smo različne statistične 

metode s pomočjo računalniškega programa SPSS 16,0. Z uporabo opisne statistike, t 

testa in analize variance smo ugotavljali statistično pomembne razlike med 

posameznimi spremenljivkami in s pomočjo korelacijske analize ugotovili povezanost 

med posameznimi spremenljivkami. Prav tako smo uporabili faktorsko analizo za 

oblikovanje nekaterih faktorjev, ki predstavljajo značilnosti merjenih spremenljivk. 

Analizirali smo vpliv ene ali več neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko s 

pomočjo multivariantne regresijske analize in pojasnili delež skupne variabilnosti 

odvisne spremenljivke s proučevanimi neodvisnimi spremenljivkami. V nadaljevanju je 

opisan anketni vprašalnik, vzorec, raziskovalni okvir, omejitve raziskave ter rezultati. 

7.1 Anketni vprašalnik 

V raziskavi smo uporabili dva vprašalnika, enega za vodje in drugega za zaposlene 

v zdravstveni negi. Pripravili smo ju na osnovi študija literature o sodobnem vodenju ter 

že izdelanim vprašalnikom za merjenje kompetenc (O. K. Consulting), za katerega smo 

pridobili pisno soglasje za uporabo. Vodje so v anketnem vprašalniku ocenjevali sebe 

kot vodjo, to pomeni, da smo z njim pridobili lastno oceno vodij o stilu vodenja, 

izraženosti managerskih kompetenc vodij ter njihovih značilnostih. Zaposleni so se 

opredeljevali do trditev, ki so opisovale njihovega neposrednega vodjo glede na 

posamezne izražene managerske kompetence, stil vodenja in značilnosti vodje, kar nam 

je omogočilo primerjavo med vodji in zaposlenimi. Anketiranci (vodje in zaposlenih) so 

ocenjevali tudi lastno stopnjo zadovoljstva in pripadnosti. V raziskavo je bil vključen 

vzorec vodij na srednji in nižji ravni managementa in vzorec zaposlenih v proučevanih 

bolnišnicah na področju zdravstvene nege. Oba vprašalnika sta vsebovala 134 vprašanj 

zaprtega tipa, s čemer obstaja manjša verjetnost, da bi dobili dvoumne in preširoke 

odgovore, kar nam je omogočilo kasnejšo natančno obdelavo. Anketiranci so se 

opredelili do trditev na lestvici Likertovega tipa, kjer je 1 pomenilo sploh ne drži, 5 pa 
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popolnoma drži. Vmesne ocene ustrezajo vmesni lestvici. Na začetku (prvi sklop) 

anketnega vprašalnika so bili demografski podatki anketiranih: spol, starost, ustanova, 

število let delovne dobe, število let zaposlitve v bolnišnici, število let na vodilnem 

delovnem mestu ter stopnja dosežene izobrazbe. Strukturna predstavitev anketnega 

vprašalnika: 

Vedenje vodij 

Vedenje vodij smo proučevali s pomočjo štirih stilov vodenja. Stil vodenja smo 

ugotavljali z 20 trditvami, za vsak stil vodenja po pet trditev, ki smo jih oblikovali s 

pomočjo teoretičnih izhodišč ter že uporabljenih vprašalnikov (Možina idr. 1994; Skela 

Savič 2002, Čeferin Kveder 2005). Stopnja zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,748.  

Socialna moč 

Področje socialne moči vodij smo ugotavljali s 6 trditvami, katere smo oblikovali s 

pomočjo izdelanega anketnega vprašalnika O. K. Consultinga za ugotavljanje 

kompetenc, ki smo jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege s 

teoretičnimi izhodišči na tem področju (Ferlie in Shortell 2001; Dickson, Den Hartog in 

Mitchelson 2003). Stopnja zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,779.  

Vizija in cilji 

Področje vizije in ciljev smo ugotavljali z devetimi trditvami, ki smo jih oblikovali 

s pomočjo izdelanega anketnega vprašalnika O. K. Consultinga za ugotavljanje 

kompetenc, ki smo jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege s 

teoretičnimi izhodišči na tem področju (Mǿller 2001). Stopnja zanesljivosti omenjenega 

sklopa je 0,855.  

Komuniciranje 

Področje komuniciranja smo ugotavljali z 11 trditvami, katere smo oblikovali s 

pomočjo izdelanega anketnega vprašalnika O. K. Consultinga za ugotavljanje 

kompetenc, ki smo jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege s 

teoretičnimi izhodišči na tem področju (Zidar Gale 2002 in 2005). Stopnja zanesljivosti 

omenjenega sklopa je 0,789.  

Motiviranje 

Področje motiviranja smo ugotavljali s 13 trditvami, katere smo oblikovali s 

pomočjo izdelanega anketnega vprašalnika O. K. Consultinga za ugotavljanje 

kompetenc, ki smo jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege s 
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teoretičnimi izhodišči na tem področju (Lipičnik 1998; Møler 2001; Trunk 2005) 

Stopnja zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,818.  

Medosebni odnosi 

Področje medosebni odnosi smo ugotavljali z 9 trditvami, ki smo jih oblikovali s 

pomočjo izdelanega anketnega vprašalnika O. K. Consultinga za ugotavljanje 

kompetenc, ki smo jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege s 

teoretičnimi izhodišči na tem področju (Carson idr. 2001; Ferlie in Shortell 2001). 

Stopnja zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,803. 

Reševanje problemov 

Področje reševanja problemov smo ugotavljali z 8 trditvami, ki smo jih oblikovali s 

pomočjo izdelanega anketnega vprašalnika O. K. Consultinga za ugotavljanje 

kompetenc, ki smo jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege s 

teoretičnimi izhodišči na tem področju (Ferlie in Shortell 2001; Heller in Hindle 2001). 

Stopnja zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,908. 

Timsko delo 

Področje timskega dela smo ugotavljali s pomočjo sedmih trditev, ki smo jih smo 

oblikovali s pomočjo izdelanega anketnega vprašalnika O. K. Consultinga za 

ugotavljanje kompetenc, ki smo jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege 

s teoretičnimi izhodišči na tem področju (Carson idr. 2001; Skela Savič 2002). Stopnja 

zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,899.  

Odločanje 

Področje odločanja smo ugotavljali z 11 trditvami, ki smo jih oblikovali s pomočjo 

izdelanega anketnega vprašalnika O. K. Consultinga za ugotavljanje kompetenc, ki smo 

jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege s teoretičnimi izhodišči na tem 

področju (Skela Savič 2002; Dickson, Den Hartog in Mitchelson 2003). Stopnja 

zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,774. 

Delegiranje 

Področje delegiranja smo ugotavljali s sedmimi trditvami, ki smo jih oblikovali s 

pomočjo izdelanega anketnega vprašalnika O. K. Consultinga za ugotavljanje 

kompetenc, ki smo jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege s 

teoretičnimi izhodišči na tem področju (Skela Savič 2002; Dickson, Den Hartog in 

Mitchelson 2003). Stopnja zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,691. 
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Obvladovanje in uvajanje sprememb 

Področje obvladovanja sprememb smo ugotavljali z 12 trditvami, ki smo jih 

oblikovali s pomočjo izdelanega anketnega vprašalnika O. K. Consultinga za 

ugotavljanje kompetenc, ki smo jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege 

s teoretičnimi izhodišči na tem področju (Ferlie in Shortell 2001; Skela Savič 2002). 

Stopnja zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,701 

Čustvena inteligenca 

Področje čustvene inteligence smo ugotavljali s sedmimi trditvami, ki smo jih 

oblikovali s pomočjo izdelanega vprašalnika O. K. Consultinga za ugotavljanje 

kompetenc, ki smo jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege s 

teoretičnimi izhodišči na tem področju (Goleman 2001; Goleman in Boyatzis 2008). 

Stopnja zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,731. 

Razvoj kadrov 

Področje razvoja kadrov smo ugotavljali s 14 trditvami, ki smo jih oblikovali s 

pomočjo izdelanega vprašalnika O.K. Consultinga za ugotavljanje kompetenc, ki smo 

jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege s teoretičnimi izhodišči na tem 

področju (Ferlie in Shortell 2001; Skela Savič 2002). Stopnja zanesljivosti omenjenega 

sklopa 0,798.  

Kakovost 

Področje kakovosti smo ugotavljali z devetimi trditvami, ki smo jih oblikovali s 

pomočjo izdelanega vprašalnika O. K. Consultinga za ugotavljanje kompetenc, ki smo 

jih dopolnili in prilagodili za področje zdravstvene nege s teoretičnimi izhodišči na tem 

področju (Kizer 2002; Robida 2006). Stopnja zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,735. 

Zadovoljstvo 

Področje zadovoljstva smo ugotavljali z 20 trditvami ocenjevanja zadovoljstva, ki 

smo jih oblikovali s pomočjo teoretičnih izhodišča na tem področju (Svetlik 1998; 

Mihalič 2008). Stopnja zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,849. 

Pripadnost 

Področje smo ugotavljali z 12 trditvami ocenjevanja pripadnosti, ki smo jih 

oblikovali na podlagi teoretičnih izhodišč na tem področju (Mihalič 2008; Musek 

Lešnik 2009). Stopnja zanesljivosti omenjenega sklopa je 0,781. 
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Osebnostne značilnosti 

Področje osebnostnih in drugih značilnosti vodij smo ugotavljali na podlagi 

izbranih 25 osebnostnih in drugih značilnosti, katere smo oblikovali s pomočjo 

karakterističnih značilnosti in veščin, ki naj bi jih imel uspešen vodja (Yukl 1998; 

Tappen 2001; Mayer 2003; Maceri 2006). Anketiranci so se opredelili do trditev na 

lestvici Likertovega tipa, kjer je 1 pomenilo sploh ne drži, 5 pa popolnoma drži. 

Vmesne ocene ustrezajo vmesni lestvici. 

7.2 Vzorec 

V raziskavo smo želeli vključiti zaposlene v Univerzitetnem kliničnem centru 

Ljubljana in Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Vodstvo Univerzitetnega 

kliničnega centra Ljubljana je sodelovanje v raziskavi zavrnilo. Naknadno smo zaradi 

reprezentativnosti vzorca prosili za sodelovanje v raziskavi vodstvo Splošne bolnišnice 

Celje, Splošne bolnišnice Murska Sobota in Splošne bolnišnice Slovenj Gradec ter 

prejeli pisna soglasja za izvedbo raziskave. Dogovori o izvedbi raziskave so potekali s 

pomočniki direktorjev za področje zdravstvene nege. Od štirih bolnišnic smo eno 

bolnišnico (Univerzitetni klinični center Maribor) obiskali in sodelovali pri razdelitvi 

vprašalnikov zaposlenim in vodjem, kjer je bila avtorica tudi predhodno zaposlena. 

Ostalim sodelujočim bolnišnicam smo anketne vprašalnike poslali po pošti, le-te so jih 

nato zbirale v za to namenjenih skrinjah, s čimer je bila zagotovljena anonimnost. 

Predhodno smo na manjšem vzorcu (deset zaposlenih, tri vodje) preizkusili uporabnost 

vprašalnika, da bi se s tem izognili nerazumljivim in občutljivim postavkam. Po 

preizkusu nismo odstranili nobenih vprašanj. K vsakemu razdeljenemu anketnemu 

vprašalniku je bilo priloženo kratko spremno pismo z navedbo namena raziskave. 

Anketiranci so imeli 14 dni časa za izpolnitev anketnih vprašalnikov. Izražena je bila 

zahvala vsem, ki so bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. 

Razdelili smo 750 anketnih vprašalnikov, kar predstavlja 26,8 % vzorec med 2802 

zaposlenimi v zdravstveni negi v bolnišnicah, ki so sodelovale v raziskavi in 8 % vzorec 

glede na 9404 zaposlene v zdravstveni negi v vseh slovenskih bolnišnicah. 110 anketnih 

vprašalnikov za vodje smo razdelili med vodje na srednji in nižji ravni vodenja, od tega 

je bilo razdeljenih 50 anketnih vprašalnikov v Univerzitetnem kliničnem centru 

Maribor, po 20 anketnih vprašalnikov pa v Splošno bolnišnico Celje, Splošno 

bolnišnico Murska Sobota in Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. Razporeditev 

vprašalnikov za vodje ni bila naključna, saj je bila povezana z delovnim mestom 

anketiranega vodje v zdravstveni negi, kar pomeni, da smo uporabili namensko 

vzorčenje. Istočasno smo razdelili 640 anketnih vprašalnikov za zaposlene v zdravstveni 

negi, in sicer 250 anketnih vprašalnikov v Univerzitetni klinični center Maribor, po 130 

anketnih vprašalnikov pa v Splošno bolnišnico Celje, Splošno bolnišnico Murska 
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Sobota in Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, kateri so se prostovoljno odločili za 

sodelovanje v raziskavi. 

Opazili smo, da se je močno razlikoval odziv med proučevanimi bolnišnicami 

(prikazano v nadaljevanju), a namen raziskave ni bila primerjava med bolnišnicami, 

ampak slika o stanju v slovenskih bolnišnicah. 

7.3 Raziskovalni okvir in omejitve raziskave 

Raziskovalni okvir predstavljajo teoretična izhodišča o vodenju, managerskih 

kompetencah in značilnostih vodij, na kar se raziskava tudi omejuje ter njihov vpliv na 

zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. Kar pomeni, da smo preučevali le vpliv nekaterih 

dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. Nismo pa vključili 

drugih dejavnikov, ki prav tako vplivajo na zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih. 

V raziskavi nismo uporabili že preverjenega anketnega vprašalnika, ampak smo 

večino vprašanj sestavljali sami in jih pred pričetkom anketiranja testirali. Anketiranci 

so odgovarjali na vprašanja zaprtega tipa tako, da so izbrali med v naprej formuliranimi 

odgovori, kar pa predstavlja po eni strani slabost, ker je vedno podano le omejeno 

število odgovorov. Ne glede na to, je uporaba vprašanj zaprtega tipa za kvantitativni 

pristop raziskovanja primernejša. Določene podatke iz analize je treba obravnavati z 

rezervo, saj je anketni vprašalnik imel določene omejitve, ker ni vseboval vseh 

priporočil za dober vprašalnik. Povprečen čas izpolnjevanja je bil relativno dolg (več 

kot 15 minut), prav tako v primeru, da anketirani ni razumel vprašanja, ni imel pomoči, 

ker vprašanja niso vsebovala dodatnih pojasnil niti glede vsebine niti glede načina 

izpolnjevanja. Omenimo lahko še, da obstaja omejena zmogljivost raziskovalke kot 

posameznice glede na kompleksnost obravnavane problematike 

Prav tako je omejitev raziskave tudi ta, da je bila raziskava izvedena le na vzorcu 

zaposlenih v štirih bolnišnicah, za katere smo se odločili glede na pripravljenost 

sodelovanja v raziskavi. Ne glede na to menimo, da je vzorec reprezentativen, saj je bila 

odločitev za sodelovanje v raziskavi s strani zaposlenih v zdravstveni negi prostovoljna. 

Vzorec nam zagotavlja verodostojnost podatkov, ustrezen nivo veljavnosti in 

zanesljivosti raziskave, saj je odzivnost znašala 68 %. Zanesljivost smo dodatno 

podkrepili še z izračunom Cronbachovega koeficienta vsakega posameznega sklopa 

anketnega vprašalnika. Nepristranskost je bila zagotovljena z uporabo anonimnega 

anketnega vprašalnika ter z nevpletenostjo raziskovalke, saj raziskovalka ni zaposlena v 

nobeni izmed proučevanih bolnišnic. 

7.4 Rezultati raziskave 

V tabeli 7.1 so prikazani podatki o številu zaposlenih v bolnišnicah v Sloveniji. V 

bolnišnicah, kjer je raziskava potekala, je 2802 zaposlenih v zdravstveni negi od skupno 

9404 zaposlenih v zdravstveni negi v slovenskih bolnišnicah (Organizacija zdravstvene 
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dejavnosti 2008), kar predstavlja 26,8 % vseh zaposlenih v zdravstveni negi. 

Razdeljenih je bilo 750 anketnih vprašalnikov, od tega 110 anketnih vprašalnikov za 

vodje v zdravstveni negi in 640 anketnih vprašalnikov za zaposlene v zdravstveni negi. 

Vrnjenih smo dobili 509 vprašalnikov, od tega 96 vprašalnikov za vodje, kar znaša 

87,3 % odziv in 413 vprašalnikov za zaposlene, kar predstavlja 64,5 % odziv. Skupna 

odzivnost znaša 68 %. 

Tabela 7.1 Vzorec sodelujočih v raziskavi 

Sodelujoči MB CE MS SG Skupaj Delež 

Vodje  50  14  17  15 96 87,3 % 

Zaposleni  213  68  56  76  413 64,5 % 

Skupaj  anketirani  261  82  73  91  509 67,9 % 

Zaposleni v ZN   1285  740  413  364  2802  

 

Povprečna starost anketiranih vodij je 43,5 let, povprečna starost zaposlenih pa 38 

let. Med anketiranimi je bilo 11 moških in 496 žensk. Med vodji je bilo 1 % moških, 

med zaposlenimi pa 2,4 % moških. Podatki o spolu so v skladu z dejanskim stanjem, saj 

se za poklice v zdravstvu, zlasti na področju zdravstvene nege odločajo večinoma 

ženske. Povprečna starost zaposlenih in vodij se razlikuje za 5,5 let. Povprečna starost 

vodij v zdravstveni negi nam pove, da je anketiranec v povprečju postal vodja pri 38 

letih. Vodje so v povprečju na vodilnem položaju 10,1 leto (10 % jih je na vodilnem 

položaju 1 leto ali manj in 6,3 % nad 25 let). Zaposleni, ki so vrnili anketni vprašalnik, 

so v povprečju zaposleni v bolnišnici 16,5 let, kar kaže na to, da dobro poznajo razmere 

v bolnišnici in delujejo kot strokovnjaki na svojem strokovnem področju. V tabeli 7. 2 

je prikazana stopnja izobrazbe anketirancev. 

Tabela 7.2 Izobrazbena struktura anketirancev 

Stopnja izobrazbe Vodje Zaposleni 

Srednja  1,1 % 66,3 % 

Višja 16,0 % 4,4 % 

Visoko strokovna 77,7 % 27,8 % 

Univerzitetna  5,3 % 1,0 % 

Magisterij  0,0 % 0,5 % 

 

Največ vodij v zdravstveni negi je visoko strokovno izobraženih (77,7 %), sledijo 

vodje v višješolsko izobrazbo (16,0 %), vodje z univerzitetno izobrazbo (5,3 %) in na 

koncu vodja s srednješolsko izobrazbo (1,1 %). Med zaposlenimi jih ima največ 

srednješolsko izobrazbo (66,3 %), sledi visoko strokovna izobrazba (27,8 %), nato 

višješolska izobrazba (4,4 %), univerzitetna izobrazba (1,0 %) ter magisterij (0,5 %). 
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7.4.1 Rezulati analize trditev za stil vodenja 

V tabeli 7.3 so prikazane izvedene spremenljivke za proučevane (zavzeti, zadržani, 

združevalni in zadržan) stile vodenja. 

Tabela 7.3 Primerjava povprečnih vrednosti o stilih vodenja med vodji in 

zaposlenimi ter statistično pomembne razlike 

Stili vodenja PV vodje 
PV zapos 
% variab. 

PV 
zaposleni 

PV vodje 
% variab. 

t p 

Združevalni 4,14 10,6 3,79 16,9 6,294 0,000 

Zadržani 2,86 15,6 3,13 17,5 -5,159 0,000 

Zavzeti 4,00 10,8 3,79 17,3 3,931 0,000 

Prizadevni 4,00 9,5 3,56 15,5 9,034 0,000 

 

Iz tabele 7.3 je razvidno, da vodje menijo, da najbolj uporabljajo združevalni stil 

vodenja (PV=4,14), sledita prizadevni (PV=4,00) in zavzeti (PV=4,00), nazadnje so 

vodje mnenja, da le občasno pri svojem delu uporabljajo zadržan stil vodenja 

(PV=2,86). Zaposleni so prav tako mnenja, da vodje največ uporabljajo združevalni stil 

vodenja (PV=3,79) in hkrati zavzeti (PV=3,79), sledi prizadevni (PV=3,56) in nazadnje 

vodje najmanj uporabljajo zadržan stil vodenja (PV=3,13). Statistično pomembne 

razlike povprečnih vrednosti je opaziti pri vseh štirih stilih vodenja: vodje sebi 

pripisujejo večjo prisotnost združevalnega (t=6,170), p=0,000), prizadevnega (t=9,061, 

p=0,000) in zavzetega stila vodenja (t=3,699, p=0,000). Prav tako je opaziti, da 

zaposleni ocenjujejo, da vodje v zdravstveni negi večkrat uporabljajo zadržan stil 

vodenja (t=-5,159, p=0,000), kot to ocenjujejo vodje. 

Korelacijska analiza trditev stilov vodenja 

Izvedli smo tudi korelacijsko analizo (priloga 5) med stili vodenja in stopnjo 

izobrazbe vodij, številom let zaposlitve, številom let na vodilnem položaju, starostjo 

vodij, proučevanimi managerskimi kompetencami ter izbranimi lastnostmi vodje. 

Ugotovili smo statistično pomembno povezavo med starostjo in združevalnim 

stilom vodenja (r=0,216*, p=0,036), kar pomeni, višja je starost vodje, bolj uporabljajo 

združevalni stil vodenja. Prav tako smo ugotovili statistično pomembni povezavo med 

leti zaposlitve vodij in združevalnim stilom vodenja (r=0,279**, p=0,006) pri vodjih, 

kar pomeni dalj časa so vodje zaposleni, bolj uporabljajo združevalni stil vodenja. 

Ugotovili smo, da se po mnenju vodij združevalni stil vodenja pozitivno povezuje le z 

zavzetim stilom vodenja (r=0,419**, p=0,000), medtem ko se zadržan stil vodenja 

pozitivno povezuje le s prizadevnim stilom vodenja (r=0,220*, p=0,031). Opaziti je, da 

se izbrane lastnosti uspešnega vodje pozitivno povezujejo z zavzetim (r=0,339**, 

p=0,001), združevalnim (r=0,396**, p=0,000), manj pa s prizadevnim (r=0,210*, 
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p=0,040) stilom vodenja. Prav tako se proučevane managerske kompetence pozitivno 

povezujejo z združevalnim (r=0,660**, p=0,000), zavzetim (r=0,339**, p=0,001) in 

prizadevnim (r=0,367**, p=0,000) stilom vodenja. 

7.4.2 Rezultati analize ocenjevanja značilnosti vodij 

Osebnostne in druge značilnosti uspešnih vodij, katere bi vodje potrebovali pri 

vodenju, smo v vprašalniku oblikovali po modelu karakterističnih značilnosti in veščin, 

ki naj bi jih imel vsak uspešen vodja. Iz povprečnih vrednosti v tabeli 7.4 je razvidno, 

kolikšno vrednost za posamezno značilnost vodje pripisujejo samemu sebi in kako 

izraženost omenjenih značilnosti vodij ocenjujejo zaposleni. Prav tako je iz tabele 7.4 

razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike med ocenami vodij, ki so 

ocenjevali svoje značilnosti in zaposlenimi, ki so ocenjevali značilnosti pri svojih 

neposrednih vodjih, kar pri 21 od navedenih 25 osebnostnih in drugih značilnosti. 

Vodje s statistično pomembno višjo povprečno vrednostjo ocenjujejo svoje 

značilnosti, kot so odločnost (PV=4,49; p=0,002), iniciativnost (PV=4,39; p=0,000), 

inovativnost (PV=4,31; p=0,007), vztrajnost (PV=4,53; p=0,001), komunikativnost 

(PV=4,59; p=0,005), prilagodljivost (PV=4,43; p=0,001), aktivnost pri delu (PV=4,76; 

p=0,000), taktičnost (PV=4,31; p=0,002), premišljenost (PV=4,46; p=0,000), poštenost 

(PV=4,86; p=0,000), zanesljivost (PV=4,79; p=0,000), objektivnost (PV=4,46; 

p=0,000), kooperativnost (PV=4,38; p=0,002), uporabo timskega dela (PV=4,70; 

p=0,000), organiziranost (PV=4,57; p=0,000), odgovornost (PV=4,76; p=0,000) in 

čustvena inteligenca (PV=4,34; p=0,031). Medtem ko vodje pri sebi kot manj 

pomembne značilnosti s statistično pomembno nižjo oceno ocenjujejo ambicioznost 

(PV=3,96; p=0,005), vplivnost (PV=3,86; p=0,021), pomen zunanjega videza 

(PV=3,07; p=0,000) ter pomen nižje starosti (PV=3,49; p=0,000), kot te značilnosti pri 

njih ocenjujejo zaposleni. Iz podatkov v tabeli 7. 4 lahko razberemo, da so vse 

povprečne vrednosti ocenjevanih značilnosti tako pri vodjih kot pri zaposlenih relativno 

visoko ocenjene. Poleg ocenjevanja navedenih osebnostnih in drugih značilnosti so 

vodje in zaposleni rangirali zanje deset najpomembnejših značilnosti, ki bi jih po 

njihovem mnenju moral imeti vsak vodja. Iz tabele 7.4 prav tako razberemo, da je kot 

najpomembnejša značilnost izbrana lastnost poštenost, sledi organiziranost, timsko delo, 

odločnost, zanesljivost, objektivnost, odgovornost, samozavestnost, komunikativnost in 

ambicioznost. 
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Tabela 7.4 Primerjava povprečnih vrednosti o osebnostnih in drugih značilnosti 

med vodji in zaposlenimi ter statistično pomembne razlike 

Osebnostne in 
druge lastnosti 

PV za 
vodje 

Koef. 
variab. 

 % 
vodje 

PV za 
zaposl. 

Koef. 
variab. 

 % 
zaposleni 

t p Rang 

Odločnost 4,49 13,8 4, 27 20,5 2,898 0,002 4 

Iniciativnost 4,39 16,1 4.07 21,1 3,442 0,000  

Inovativnost 4,31 16,7 4,05 22,8 2,540 0,007  

Prepričljivost 4,24 14,1 4,16 20,0 1,145 0,175  

Ambicioznost 3,96 23,1 4,25 20,2 -2,993 0,005 10 

Vztrajnost 4,53 12,4 4,38 19,5 3,083 0,001  

Komunikativnost 4,59 13,7 4,38 19,7 2,705 0,005 9 

Samozavestnost 4,24 17,5 4,35 17,9 -1,218 0,295 8 

Prilagodljivost 4,43 13,8 4,08 23,5 3,343 0,001  

Aktivnost pri 
delu 

4,76 9,6 4,26 21,3 7,568 0,000 
 

Taktičnost 4,31 16,3 4,00 23,0 3,096 0,002  

Premišljenost 4,46 13,4 4,11 22,9 4,484 0,000  

Poštenost 4,86 8,3 4,27 21,7 9,586 0,000 1 

Družabnost 4,33 17,4 4,38 18,4 -0,499 0,727  

Zanesljivost 4,79 8,6 4,39 17,3 7,068 0,000 5 

Objektivnost 4,46 12,6 4,00 23,6 6,188 0,000 6 

Kooperativnost 4,38 14,6 4,08 21,4 3,223 0,002  

Vplivnost 3,86 18,0 4,16 22,3 -2,321 0,021  

Timsko delo 4,70 10,3 4,24 20,6 6,958 0,000 3 

Organiziranost 4,57 11,3 4,16 22,3 5,940 0,000 2 

Odgovornost 4,76 10,1 4,40 17,8 5,674 0,000 7 

EQ 4,34 18,7 4,10 22,7 2,319 0,031  

Stopnja 
izobrazbe 

4,57 13,1 4,53 17,4 0,540 0,598 
 

Zunanji videz 3,07 40,6 4,06 24,9 -7,172 0,000  

Mlajša 3,49 38,4 4,04 27,8 -3,655 0,000  

 

7.4.3 Rezultati analize trditev za kompetenco socialna moč 

V tabeli 7.5 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko socialna moč. S t testom 

smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi mnenj vodij in zaposlenih 

obstajajo statistično pomembne razlike. Statistično pomembne razlike je opaziti pri 

štirih (1, 2, 3 in 4) od šestih trditev. Iz tega lahko sklepamo, da se mnenja vodij in 

zaposlenih glede na spoštovanje, zaupanje vodji ter izpeljavi nalog razlikujejo. 
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Tabela 7.5 Primerjava trditev o socialni moči med vodji in zaposlenimi ter 

statistično pomembne razlike 

 Trditve za vodje: 
PV 

vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 Sodelavci me spoštujejo. 3,96 13,8 4,57 15,3 -9,346 0,000 

2 Držim se dogovorov pri 
delu. 

4,67 10,7 4,15 20,0 7,900 0,000 

3 Ponosen/na sem, da delam 
v tej organizaciji. 

4,20 20,2 3,82 26,6 3,379 0,001 

4 Pri izpeljavi pravil sem 
dosleden. 

4,35 14,6 3,99 21,7 3,982 0,000 

5 Menim, da je moje 
delovno mesto ugledno. 

3,78 24,0 3,79 25,0 -0,122 0,903 

6 Sodelavci mi kot vodji 
zaupajo. 

4,18 15,0 4,23 20,8 -0,631 0,529 

 

Vodje menijo, da jih zaposleni ne spoštujejo dovolj (PV=3,96), medtem ko 

zaposleni s statistično pomembno višjo povprečno vrednostjo (t=-9,346; p=0,000) 

menijo, da neposredne vodje spoštujejo (PV=4,57). Opaziti je tudi statistično 

pomembno razliko med povprečnimi vrednostmi vodij, ki menijo, da se držijo 

dogovorov pri delu (PV=4,67; p=0,000) v večji meri, kot to menijo zaposleni 

(PV=4,15). Prav tako vodje s statistično pomembno višjo povprečno vrednostjo menijo, 

da so pri izpeljavi pravil dosledni (PV=4,35; p=0,000). Opaziti je, da so vodje s 

statistično pomembno višjo povprečno vrednostjo (PV=4,20; p=0,001) bolj ponosni, da 

delajo v proučevani organizaciji, kot so ponosni zaposleni (PV=3,99). 

7.4.4 Rezultati analize trditev za kompetenco vizija in cilji 

V tabeli 7.6 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko vizija in cilji. S t testom 

smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi mnenj vodij in mnenj 

zaposlenih obstajajo statično pomembne razlike. Statistično pomembne razlike so pri 

šestih (2, 3, 4, 5, 6 in 9) od devetih trditev. Iz rezultatov sklepamo, da se mnenja med 

vodji in zaposlenimi razlikujejo glede doseganja ter postavljanja realnih ciljev vodij, 

organiziranja dela ter vizije organizacije. Opaziti je statistično pomembne razlike 

(t=2,787; p=0,006) med povprečnih vrednostmi vodij (PV=4,38) in zaposlenih 

(PV=4,10) v poznavanju ključnih vrednot organizacije. Vodje s statistično pomembno 

(t=4,386; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo menijo (PV=4,41), da poskrbijo, da je 

vizija organizacije poznana vsem sodelavcem, kot to menijo zaposleni (PV=3,99). 
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Tabela 7.6 Primerjava trditev o viziji in ciljih med vodji in zaposlenimi ter 

statistično pomembne razlike 

 Trditve za vodje: 
PV 

vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 Na oddelku dosegamo 
zastavljene cilje. 

4,05 10,5 3,95 19,4 1,842 0,066 

2 Delovne aktivnosti je treba 
skrbno organizirati. 

4,64 12,9 3,98 21,6 7,077 0,000 

3 Poskrbim, da je vizija naše 
organizacije poznana 
sodelavcem. 

4,41 13,9 3,99 22,1 4,386 0,000 

4 Vedno postavljam realne 
cilje. 

4,09 14,9 3,87 23,1 2,954 0,004 

5 Naša organizacija ima dober 
ugled v javnosti. 

3,69 23,6 3,40 28,8 2,606 0,009 

6 Meni so poznane ključne 
vrednote naše organizacije. 

4,38 16,4 4,10 21,7 2,787 0,006 

7 Mojim sodelavcem so 
poznane ključne vrednote 
naše organizacije. 

4,02 15,7 3,92 22,1 1,302 0,195 

8 S svojim vedenjem zastopam 
vizijo naše organizacije. 

4,30 16,6 4,12 21,3 1,885 0,060 

9 Verjamem v uspešen razvoj 
naše organizacije 

4,10 17,2 3,71 23,4 4,665 0,000 

 

Vodje bolj verjamejo (t=4,665; p=0,000) v uspešen razvoj organizacije (PV=4,10), 

kot verjamejo zaposleni (PV=3,71). Vodje prav tako s statistično pomembno višjo 

povprečno vrednostjo (t=2,954; p=0,004) menijo, da pri delu vedno postavljajo realne 

cilje (PV=4,09), kot to menijo zaposleni (PV=3,87). Prav tako zaposleni (PV=3,40) v 

manjši meri (t=2,606; p=0,009) menijo, da ima njihova organizacija dober ugled v 

javnosti, kot to menijo vodje (PV=3,69). 

7.4.5 Rezultati analize trditev za kompetenco medosebni odnosi 

V tabeli 7.7 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko medosebni odnosi. S t 

testom smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi mnenj vodij in 

mnenj zaposlenih obstajajo statistično pomembne razlike. Statistično pomembne razlike 

je opaziti pri osmih (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, in 9) od devetih trditev. Zaposleni s statistično 

pomembno (t=-2,692; p=0,007) višjo povprečno vrednostjo (PV=4,06) menijo, da je 

med sodelavci treba vzdrževati čim bolj prijateljske odnose, kot to menijo vodje 

(PV=3,76). Prav tako vodje v manjši meri (t=3,871; p=0,000) menijo, da so prijateljski 

odnosi potrebni za dobre delovne rezultate. Vodje s statistično pomembno z višjo oceno 
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(t=2,454; p=0,015) ocenjujejo, da so do sodelavcev prijazni in prizanesljivi (PV=4,31), 

kot to menijo zaposleni (P=4,11), prav tako vodje s statistično pomembno (t=11,080; 

p=0,000) višjo povprečno vrednostjo ocenjujejo, da so jim pomembni dobri medosebni 

odnosi (PV=4,85) ter da imajo na oddelku, ki ga vodijo, dobre medosebne odnose 

(PV=4,00). 

Tabela 7.7 Primerjava trditev o medosebnih odnosih med vodji in zaposlenimi ter 

statistično pomembne razlike 

 Trditve za vodje: 
PV 

vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 Pomembni so mi dobri 
medosebni odnosi. 

4,85 7,4 4,21 22,2 11,080 0,000 

2 Med sodelavci je treba 
vzdrževati čim bolj 
prijateljske odnose. 

3,76 25,2 4,06 24,0 -2,692 0,007 

3 Na oddelku, ki ga vodim, 
imamo dobre medosebne 
odnose. 

4,00 17,2 3,63 26,6 4,345 0,000 

4 Prispevam k prijetnemu 
delovnemu vzdušju. 

4,35 12,9 3,84 26,1 6,792 0,000 

5 Sodelavci lahko povedo, kaj 
mislijo. 

4,60 11,6 3,89 25,9 9,686 0,000 

6 Moj način komuniciranja 
pozitivno vpliva na 
medosebne odnose. 

4,21 15,4 3,72 27,1 5,925 0,000 

7 Zaposleni podpirajo drug 
drugega in so si pripravljeni 
pomagati. 

3,83 17,4 3,70 25,9 1,625 0,106 

8 Prijateljski delovni odnosi 
niso nujno potrebni za dobre 
delovne rezultate. 

3,15 38,6 2,61 47,9 3,871 0,000 

9 Do sodelavcem sem prijazen 
in prizanesljiv. 

4,31 15,9 4,11 22,0 2,454 0,015 

 

Vodje s statistično pomembno višjo povprečno vrednostjo (t=9,686; p=0,000) 

menijo, da sodelavci na oddelku lahko povedo, kar mislijo (PV=4,60), kot to menijo 

zaposleni (PV=3,63) na oddelku. Zaposleni s statistično pomembno (t=4,345; p=0,000) 

nižjo povprečno vrednostjo ocenjujejo, da so medosebni odnosi na oddelku dobri 

(PV=3,63), kot to menijo vodje (PV=4,00). Vodje s statistično pomembno višjo 

(t=6,792; p=0,00) povprečno vrednostjo menijo, da prispevajo k prijetnemu delovnemu 

vzdušju (PV=4,35), kot to menijo zaposleni (PV=3,84). Vodje s statistično pomembno 

(t=5,925; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo menijo, da s svojim načinom 

komuniciranja pozitivno vplivajo na medosebne odnose (PV=4,21), medtem ko 
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zaposlenih (PV=3,72) menijo, da vodje s svojim načinom komuniciranja le včasih 

vplivajo na medosebne odnose. 

7.4.6 Rezultati analize trditev za kompetenco komunikacija 

V tabeli 7.8 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za komunikacijo za vodje 

in zaposlene s koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko 

komunikacija.  

Tabela 7.8 Primerjava trditev o komunikaciji med vodji in zaposlenimi ter 

statistično pomembne razlike 

 Trditve za vodje: 
PV 

vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zap. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 Komunikacija na oddelku je 
spontana in teče v vseh 
smereh 

3,99 17,0 3,93 25,2 0,739 0,461 

2 Pri reševanju konfliktov 
poudarjam skupne interese 
in cilje. 

4,26 15,0 3,98 22,3 3,634 0,000 

3 Pri pogovoru dajem 
sogovorniku občutek 
enakovrednosti. 

4,52 12,1 3,90 14,6 8,563 0,000 

4 S konflikti se aktivno 
soočam. 

4,25 17,5 3,99 27,2 2,574 0,010 

5 Sodelavcem pravočasno 
posredujem vse potrebne 
informacije. 

4,40 17,7 3,94 25,8 6,134 0,000 

6 Jasno povem svoja stališča 
in sodelavci se jih morajo 
držati. 

3,70 12,5 3,59 23,5 0,920 0,358 

7 S sodelavci se veliko 
pogovarjam, saj jih tako 
bolje spoznam. 

4,16 14,3 3,79 21,11 4,079 0,000 

8 Moja sporočila sodelavcem 
so jasna in razumljiva. 

4,28 12,3 4,07 21,1 2,331 0,020 

9 Svojo komunikacijo 
ustrezno prilagodim 
različnim ljudem in 
situacijam. 

4,38 13,3 3,86 22,3 7,149 0,000 

10 Potrebno je upoštevati 
nadrejene, prav tako se 
sodelavcem ne sme 
ugovarjati. 

2,82 36,7 3,14 35,5 -2,507 0,012 

Se nadaljuje. 
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Tabela 7.8 – nadaljevanje 

11 Sodelavce pozorno 
poslušam. 

4,42 13,4 3,75 26,3 8,589 0,000 

12 Tisto, kar govorim, tudi 
delam. 

4,64 8,4 3,68 21,9 12,786 0,000 

13 Svoje mnenje vsiljujem 
sodelavcem. 

1,76 36,2 2,98 30,5 -15,497 0,000 

 

S t testom smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi mnenj 

vodij in mnenj zaposlenih obstajajo statistično pomembne razlike. Statistično 

pomembne razlike so pri enajstih (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13) od trinajstih 

trditev.  

Kljub visoki povprečni oceni za vodje (PV=4,64) in zaposlene (PV=3,68) obstaja 

statistično pomembne razlika (t=12,786; p=0,000) pri sposobnosti vodje, da vodja dela 

to, kar govori. Prav tako obstaja statistično pomembna razlika (t=8,589; p=0,000) med 

povprečno oceno vodij (PV=4,42) in zaposlenih (PV=3,75), da sodelavce vodje pozorno 

poslušajo. Zaposleni s statistično pomembno višjo (t=-2,507; p=0,012) povprečno oceno 

(PV=3,14) menijo, da je nujno upoštevati nadrejene in se jim ne sme ugovarjati, kot je o 

tem mnenje vodij (PV=2,82). Prav tako zaposleni ocenjujejo (t=-15,497; p=0,000), da 

jim vodje svoje mnenje večkrat vsiljujejo (PV=2,98), kot to menijo vodje (PV=1,76). 

Obstaja tudi statistično pomembna višja povprečna ocena vodij pri trditvah, da le-ti 

komunikacijo prilagodijo posamezniku in situaciji (PV=4,37; p=0,000), da so njihova 

sporočila jasna in razumljiva (PV=4,28; p=0,020), da podajo zaposlenim vse 

informacije pravočasno (PV=4,39; p=0,000) ter da se z zaposlenimi veliko pogovarjajo 

(PV=4,15; p=0,000), kot omenjene komunikacijske sposobnosti vodij ocenjujejo njihovi 

sodelavci. Vodje s statistično pomembno višjo (t=2,574; p=0,010) povprečno vrednostjo 

(PV=4,25) menijo, da se s konflikti na oddelku aktivno soočajo, medtem ko se 

zaposlenih le delno strinjajo (PV=3,99), da se vodje aktivno soočajo s konflikti. 

V tabeli 7.9 so predstavljene povprečne vrednosti odgovorov za trditve, ki se 

nanašajo na različne načine reševanja konfliktov za vodje in zaposlene s koeficientom 

variabilnosti ter rezultati t testa. S t testom smo preverili, ali med posameznimi 

povprečnimi vrednostmi mnenj vodij in zaposlenih o načinih reševanja konfliktov 

obstajajo statistično pomembne razlike. Statistično pomembne razlike je opaziti pri vseh 

navedenih načinih reševanja konfliktov. Vodje menijo, da največkrat rešujejo konflikte 

z dogovarjanjem (PV=4,50), sledi kompromis (PV=4,08) in prilagajanje (PV=4,05). Po 

mnenju vodij pri reševanju konfliktov le izjemoma uporabijo prevladovanje (PV=2,82), 

prav tako se konfliktom ne izogibajo (PV=1,78). Zaposleni so s statistično pomembno 

višjo povprečno vrednostjo mnenja, da vodje večkrat uporabijo pri reševanju konfliktov 

izogibanje (PV=2,40; p=0,000), ko se želijo umakniti iz situacije, ali želijo ostati na ta 

način nevtralni. Prav tako po mnenju zaposlenih vodje večkrat uporabijo prevladovanje 
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(PV=3,53; p=0,000), ker izhajajo iz svojega položaja ter uporabijo pri reševanju 

konfliktov svojo moč. 

Tabela 7.9 Primerjava trditev o reševanju konfliktov med vodji in zaposlenimi ter 

statistično pomembne razlike 

Reševanje 
konfiktov: 

PV vodje 
Koef. 

variab. ( %) 
PV 

zapo. 
Koef. 

variab. ( %) 
t p 

Kompromis 4,08 15,2 3,85 24,1 3,030 0,003 

Prilagajanje  4,05 18,9 3,77 24,8 3,075 0,002 

Prevladovanje 2,82 45,0 3,53 29,0 -4,985 0,000 

Izogibanje 1,78 57,9 2,40 49,3 -5,135 0,000 

Dogovor 4,50 17,3 3,62 23,8 7,959 0,000 

 

Opaziti je, da vodje ocenjujejo s statistično pomembno višjo povprečno oceno način 

reševanja konfliktov s kompromisom (t=3,030, p=0,000), način reševanja konfliktov s 

prilagajanjem (t=3,075, p=0,000) ter način reševanja konfliktov z dogovorom (t=7,959, 

p=0,000), kot omenjene načine reševanja konfliktov ocenjujejo zaposleni. 

Rezultati faktorske analize trditev za kompetenco komunikacija in medosebni 

odnosi 

Oceno stanja na področju komuniciranja v bolnišnici smo ugotavljali s 13 trditvami, 

reševanje konfliktov z dodatnimi 5 trditvami, medosebne odnose pa z 9 trditvami. 

Postavili smo si vprašanje, ali je mogoče število teh spremenljivk zmanjšati. V ta namen 

je bila opravljena faktorska analiza (priloga 6). S pomočjo Kaiser-Meyer-Olkinovega 

testa (v nadaljevanju KMO) ter Bartlettovega testa smo preverili primernost za uporabo 

faktorske analize in nato skušali identificirati dejavnike komunikacije in medosebnega 

odnosa. V prvi poskus so bile v faktorski model vključene vse trditve, ki se nanašajo na 

komunikacijo in medosebni odnos. Zaradi zelo nizke vrednosti komunalitet smo iz 

obdelave odstranili pet trditev (2, ki se nanašata na komunikacijo; 1, ki se nanaša na 

reševanje konfliktov ter 2, ki se nanašata na medosebne odnose). Po ponovni oceni in 

proučitvi »scree« diagrama smo nadaljevali s poskusom ocene faktorskega modela s 3 

faktorji. Vrednost KMO statistike je po izključitvi trditev z nizko vrednostjo 

komunalitet znašala 0,968 (na začetku je KMO znašala 0,959), kar kaže na pravilnost 

odločitve o izključitvi nekaterih trditev iz analize. Z analizo glavnih komponent (priloga 

6) smo dobili tri komponente, s katerimi skupno pojasnimo 52,7 % celotne variabilnosti 

spremenljivke komuniciranje, reševanje konfliktov ter medosebni odnosi. S prvo 

komponento pojasnimo kar 46 % celotne variabilnosti, z drugo 4 % in s tretjo 2,3 % 

celotne variabilnosti. Z rotacijo faktorjev (priloga 6) smo dobili tri faktorje. 
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V prvi faktor se je uvrstilo 17 spremenljivk in ga poimenujemo način 

komuniciranja v podporo sodelavcev, katerega skupni imenovalec je način 

komuniciranja v smislu poslušanja, prilagajanja komuniciranja, posredovanja informacij 

ter sporazumnega reševanja konfliktov, ki pripomore k dobrim medosebnim odnosom in 

učinkoviti komunikaciji med sodelavci. V drugi faktor so se uvrstile tri spremenljivke in 

ga poimenujemo komunikacija vodje v smislu prevladovanja, s katerim želi vodja z 

načinom komuniciranja izražati svojo moč in izkazovati prevlado. V tretji faktor sta se 

uvrstili dve spremenljivki, ki poudarjata pomen sodelovanja ter medsebojno podporo 

sodelavcev, katerega poimenujemo skrb za medsebojno sodelovanje sodelavcev. 

Korelacijska analiza faktorjev komunikacije in medosebnih odnosov  

V nadaljevanju so prikazani rezultati korelacijske analize (priloga 7) med 

demografskimi dejavniki (starost, stopnja izobrazbe, leta delovne dobe, leta na 

vodilnem delovnem mestu pri vodjih) in proučevanimi stili vodenja s tremi faktorji, ki 

smo jih dobili na osnovi faktorske analize glavnih komponent o komuniciranju in 

medosebnih odnosih pri vodjih in zaposlenih. V korelacijsko analizo smo vključili tudi 

načine reševanja konfliktov (kompromis, prevladovanje, prilagajanje, izogibanje in 

dogovor) ter izbranih 10 najpomembnejših značilnosti (odločnost, ambicioznost, 

komunikativnost, samozavestnost, poštenost, zanesljivost, objektivnost, timsko delo, 

organiziranost dela ter odločnost).  

Prvi faktor, ki smo ga označili komunikacija v podporo sodelavcem, je statistično 

pomembno povezana s stopnjo izobrazbe (r=0,141*; p=0,001), to pomeni, da jo bolj 

uporabljajo vodje z višjo stopnjo izobrazbe. Vodje, ki komunicirajo v smislu podpore 

zaposlenih, so vodje, ki pri reševanju konfliktov uporabijo dogovor (r=0,839**; 

p=0,000), kompromis (r=0,686**; p=0,000) in se prilagajajo (r=0,696**; p=0,000) prav 

tako se konfliktom ne izogibajo (r=-0,267**; p=0,000). Za vodenje uporabljajo zavzet 

(r=0,839**; p=0,000), združevalni (r=0,778**; p=0,000) ali prizadevni (r=0,633**; 

p=0,000) stil vodenja. Prav tako so vodje, ki komunicirajo v podporo zaposlenim, 

odločni (r=0,421**; p=0,000), ambiciozni (r=0,223**; p=0,000), komunikativni, 

(r=0,557**, p=0,000) samozavestni (r=0,382**, p=0,000), pošteni (r=0,597**; 

p=0,000), zanesljivi (r=0,598**; p=0,000), objektivni (r=0,643**; p=0,000), odgovorni 

(r=0,607**; p=0,000) in dobri organizatorji dela (r=0,603**; p=0,000), ki spodbujajo 

timsko obliko dela (r=0,628**; p=0,000). Lahko rečemo, da imajo izraženih vseh deset 

izbranih osebnostnih značilnosti uspešnega vodje. 

Komunikacija v smislu prevladovanja se statistično pomembno negativno povezuje 

s starostjo (r=-0,090*; p=0,043) in leti zaposlitve (r=-0,088*; p=0,048), kar pomeni, da 

mlajši vodje, ki so zaposleni krajši čas, pogosteje uporabljajo komunikacijo v smislu 

izražanja osebne moči in prevladovanja. Vodje, ki komunicirajo v smislu prevladovanja 

in izražanja moči pri reševanju konfliktov, uporabijo prevladovanje (r=0,703**; 



Empirična analiza 

44 

p=0,000), prav tako se konfliktom izogibajo (r=0,133**; p=0,003). Hkrati se omenjen 

način komuniciranja povezujejo z vodjevimi osebnostnimi značilnostmi, kot so 

samozavestnost (r=0,100*; p=0,025 ), odločnost (r=0,127**; p=0,004) in ambicioznost 

(r=0,144**; p=0,001).  

Vodje, ki s komunikacijo poudarjajo skupne interese in omogočajo skrb za 

medsebojno sodelovanje, bolj uporabljajo prizadevni (r=0,462**; p=0,000) in 

združevalni (r=0,607**; p=0,000) stil vodenja. Prav tako se omenjen način 

komuniciranja pozitivno povezuje z vsemi desetimi izbranimi osebnostnimi 

značilnostmi vodje. Pri reševanju konfiktov se poslužujejo kompromisa (r=0,638**; 

p=0,000) in dogovora (r=0,502**; p=0,000), hkrati se konfliktom ne izogibajo (r=-

0,164**; p=0,000).  

7.4.7 Rezultati analize trditev za kompetenco motivacija 

V tabeli 7.10 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko motivacija. S t testom 

smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi mnenj vodij in zaposlenih 

obstajajo statistično pomembne razlike. Statistično pomembne razlike med vodji in 

zaposlenimi ugotovimo pri vseh trinajstih trditvah, ki se nanašajo na motivacijo. Vodje 

s statistično pomembno (t=2,649; p=0,008) višjo povprečno vrednostjo (PV=3,32) 

menijo, da sodelavce ustrezno nagradijo za delo, kot je mnenje sodelavcev (PV=2,98). 

Prav tako vodje v večji meri (t=6,703; p=0,000) menijo (PV=4,10), da skrbijo, da so 

zaposleni motivirani, kot je mnenje zaposlenih (PV=3,55). Opaziti je statistično 

pomembno nižje povprečne vrednosti zaposlenih, pri trditvah, ki govore o tem, da vodja 

pohvali sodelavce za dosežke pri delu (PV=3,46; p=0,000) ter, da vodja pohvalo javno 

predstavi (PV=3,57, p=0,000), kot so ocene vodij, ki omenjeni trditvi ocenjujejo z višjo 

povprečno vrednostjo (PV=4,49 in PV=4,16). Kljub relativno nizkim povprečnim 

vrednostim o ustreznem plačilu za delo tako vodij kot zaposlenih obstaja statistično 

pomembna razlika (t=2,175; p=0,030) med povprečnima vrednostima vodij (PV=3,03), 

ki v večji meri menijo, da dobijo ustrezno plačilo za delo, kot to menijo zaposleni 

(PV=2,74). Zaposleni statistično pomembno (t=8,621; p=0,000) nižje ocenjujejo, da 

vodja poda kritiko na samem in vsakemu posebej (PV=3,60), kot to menijo vodje 

(PV=4,34). Prav tako zaposleni s statistično pomembno (t=3,449; p=0,001) nižjo 

povprečno vrednostjo (PV=3,92) ocenjujejo, da jim je ob podajanju graje jasno podano, 

kaj je bilo narejeno narobe, kot to menijo vodje (PV=4,27). 
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Tabela 7.10 Primerjava trditev o motivaciji med vodji in zaposlenimi ter statistično 

pomembne razlike 

 Trditve za vodje: 
PV 

vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 Sodelavce ustrezno 
nagradim za delo. 

3,32 28,0 2,98 39,4 2,649 0,008 

2 Skrbim, da so zaposleni 
motivirani. 

4,10 16,1 3,55 27,4 6,703 0,000 

3 Potrebno je uvajati več 
stimulacije in 
nagrajevanja v 
materialnem smislu. 

4,17 21,0 3,60 32,2 5,373 0,000 

4 Za svoje delo dobim 
ustrezno plačilo. 

3,03 38,8 2,74 43,9 2,175 0,030 

5 Vedno pohvalim dobro 
opravljeno delo.  

4,49 14,9 3,86 28,2 7,231 0,000 

6 Sodelavce pohvalim, ker 
to vpliva na njihovo 
zadovoljstvo. 

4,57 12,7 4,39 18,8 2,598 0,010 

7 Kadar podam grajo, je 
jasno, kaj je bilo narejeno 
narobe. 

4,27 17,9 3,92 23,8 3,449 0,001 

8 Pohvalo dobro 
opravljenega dela tudi 
javno predstavim. 

4,16 22,3 3,57 30,8 5,414 0,000 

9 Kritiko podam vsakemu 
posebej in na samem.  

4,34 16,1 3,60 27,5 8,621 0,000 

10 Čutim odgovornost za 
rezultate dela. 

4,71 9,7 3,66 31,5 14,315 0,000 

11 Moje delo vpliva na delo 
sodelavcev. 

4,61 10,6 3,98 17,0 8,750 0,000 

12 Pri delu sem samostojen 
in neodvisen. 

4,40 11,1 2,81 29,3 24,627 0,000 

13 Seznanjen sem z rezultati 
svojega dela. 

4,58 10,8 2,84 25,9 27,990 0,000 

 

Zaposleni s statistično pomembno (t=14,315; p=0,000) nižjo povprečno vrednostjo 

(PV=3,66) ocenjujejo odgovornost vodje za rezultate pri delu, kot vodje sami ocenjujejo 

(PV=4,71) svojo odgovornost za rezultate dela. Vodje s statistično pomembno (t=8,750; 

p=0,000) višjo povprečno vrednostjo (PV=4,61) menijo, da njihovo delo vpliva na delo 

sodelavcev, kot to menijo sodelavci (PV=3,98). Statistično pomembno (t=27,990; 

p=0,000) razliko v povprečni vrednosti med vodji (PV=4,58) in zaposlenimi (PV=2,84) 

je opaziti tudi glede seznanjenosti o rezultatih svojega dela, saj so zaposleni veliko 

slabše seznanjeni z rezultati svojega dela, kot so seznanjeni vodje. Zaposleni so pri 
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svojem delu statistično pomembno (t=24,627; p=0,000) manj samostojni in neodvisni 

(PV=2,81), kot so samostojni in neodvisni pri svojem delu vodje (PV=4,40). Tako vodje 

(PV=4,57) kot zaposleni (PV=4, 39) so izrazili strinjanje, da pohvala sodelavcev vpliva 

na njihovo zadovoljstvo z dokaj visokimi povprečnimi vrednostmi.  

Faktorska analiza trditev za kompetenco motivacija 

Oceno stanja motivacije za delo v bolnišnici smo ugotavljali s 13 trditvami. 

Postavili smo si vprašanje, ali je mogoče število spremenljivk zmanjšati. V ta namen je 

bila opravljena faktorska analiza (priloga 8). S pomočjo Kaiser-Meyer-Olkinovega testa 

(v nadaljevanju KMO) ter Bartlettovega testa smo preverili primernost za uporabo 

faktorske analize in nato skušali identificirati dejavnike motivacije. V prvi poskus so 

bile v faktorski model vključene vse trditve, ki se nanašajo na motivacijo. Zaradi zelo 

nizke vrednosti komunalitet smo iz obdelave odstranili štiri trditve. Po ponovni oceni in 

proučitvi »scree« diagrama, smo nadaljevali s poskusom ocene faktorskega modela z 2 

faktorjema. Vrednost KMO statistike po izključitvi trditev z nizko vrednostjo 

komunalitet je znašala 0,881 (na začetku je KMO znašala 0,866), kar kaže na pravilnost 

odločitve o izključitvi nekaterih trditev iz analize. Z analizo glavnih komponent (priloga 

8) smo dobili dve komponenti, s katerima skupno pojasnimo 45 % celotne variabilnosti 

spremenljivke motivacije. S prvo komponento pojasnimo kar 37,9 % celotne 

variabilnosti in z drugo 7 % celotne variabilnosti. Z rotacijo smo dobili dva faktorja 

(priloga 8). V prvi faktor se je uvrstilo 7 spremenljivk in smo ga poimenovali skrb za 

motiviranje zaposlenih na nematerialen način, katerega skupni imenovalec je skrb za 

motiviranje s pohvalo, spodbujanjem in usmerjanjem zaposlenih, kot način nematerialne 

motivacije. Predstavlja skrb za zadovoljstvo in motiviranje zaposlenih v nematerialnem 

smislu. V drugi faktor sta se uvrstili dve spremenljivki in smo ga poimenovali 

samostojnost pri delu, katerega skupni imenovalec poudarja vpliv in zavedanje 

individualnosti in samostojnosti pri delu. 

Korelacija analiza faktorjev motivacije 

V nadaljevanju so prikazani rezultati korelacijske analize (priloga 9) med 

demografskimi dejavniki (starost, stopnja izobrazbe, leta delovne dobe, leta na 

vodilnem delovnem mestu pri vodjih) in proučevanimi stili vodenja z dvema 

faktorjema, ki smo jih dobili na osnovi faktorske analize glavnih komponent motivacije 

tako pri vodjih kot pri zaposlenih. V korelacijsko analizo smo vključili tudi načine 

reševanja konfliktov (kompromis, prevladovanje, prilagajanje, izogibanje in dogovor) 

ter izbranih 10 najpomembnejših značilnosti (odločnost, ambicioznost, 

komunikativnost, samozavestnost, poštenost, zanesljivost, objektivnost, timsko delo, 

organiziranost dela ter odločnost).  
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Prvi faktor, ki smo ga označili kot skrb za motivacijo s pohvalo, spodbudo in 

usmerjanjem zaposlenih, je statistično značilno povezan s stopnjo izobrazbe (r=0,163**; 

p=0,000), kar pomeni, da vodje z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje skrbijo za 

motiviranje svojih zaposlenih s spodbudo in pohvalo. Omenjen način motiviranja se 

povezuje z zavzetim (r=0,747**; p=0,000), prizadevnim (r=0,635**; p=0,000) in 

združevalnim (r=0,710**; p=0,000) ter vsemi desetimi izbranimi značilnostmi uspešnih 

vodij. Pri reševanju konfliktov vodja, ki skrbi za nematerialno motivacijo zaposlenih 

uporablja dogovor (r=0,779**, p=0,000), kompromis (r=0,593**, p=0,000) in 

prilagajanje (r=0,588*, p=0,000).  

Drugi faktor, ki smo ga poimenovali samostojnosti pri delu ter vpliv na sodelavce, 

se pozitivno povezuje s starostjo (r=0,155**, p=0,000) ter z leti zaposlitve (r=0,123*, 

p=0,005). Vodje, ki spodbujajo samostojnost in neodvisnost pri delu, pogosteje 

uporabljajo zavzet (r=0,747**, p=0,000), prizadevni (r=0,635**, p=0,000) in 

združevalni (r=0,710**, p=0,000), medtem ko zadržan stila vodenja (r=-0,144**; 

p=0,000) ne uporabljajo. Pri reševanju konfliktov se poslužujejo kompromisa 

(r=0,208**, p=0,000) in dogovora (r=0,313**, p=0,000), konfliktom se ne izogibajo 

(r=-0,179**; p=0,000) in ne uporabljajo prevladovanja. Opaziti je tudi pozitivne 

statistične povezave z izbranimi značilnostmi vodje razen z ambicioznostjo (r=-0,005, 

p=0,915) in samozavestnostjo vodje (r=0,032, p=0,471).  

7.4.8 Rezultati analize trditev za kompetenco reševanje problemov 

V tabeli 7.11 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko reševanje problemov. S t 

testom smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi mnenj vodij in 

zaposlenih obstajajo statistično pomembne razlike. 

Statistično pomembne razlike smo opazili pri vseh osmih trditvah, ki se nanašajo na 

reševanje problemov. Vodje statistično pomembno (t=4,768; p=0,000) menijo, da znajo 

prepoznati in realno opredeliti probleme (PV=4,24), ter da probleme rešujejo sproti 

(PV=4,36). Zaposleni menijo, da vodje vedno ne prepoznajo in ne znajo realno 

opredeliti problemov (PV=3,90). Zaposleni statistično pomembno (t=3,500; p=0,001) 

nižje ocenjujo, da vodje ne rešujejo problemov sproti (PV=4,02) in se le ti kopičijo. 

Vodje menijo (t=6,088; p=0,000), da se reševanja problemov lotijo sistematično 

(PV=4,30), medtem ko je mnenje zaposlenih o sistematičnem pristopu vodij k reševanju 

problemov drugačno (PV=3,86). Zaposleni statistično pomembno (t=5,510; p=0,000) 

nižje ocenjujejo sodelovanje pri pogovoru o problemih in predvidenih rešitvah 

problemov (PV=4,08), kot ocenjujejo vodje (PV=4,47), da se o nastalih problemih 

pogovarjajo s sodelavci.  
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Tabela 7.11 Primerjava trditev o reševanju problemov med vodji in zaposlenimi ter 

statistično pomembne razlike 

 Trditve za vodje: 
PV 

vodje 

Koef. 
variab. 

(%) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 

(%) 
t p 

1 Znam prepoznati in realno 
opredeliti probleme. 

4,24 12,6 3,90 23,1 4,768 0,000 

2 O nastalih problemih in 
rešitvah se pogovarjam s 
sodelavci. 

4,47 12,2 4,08 21,3 5,510 0,000 

3 Probleme rešujem sproti, da se 
ne kopičijo. 

4,36 15,0 4,02 22,7 3,500 0,001 

4 Reševanja problemov se lotim 
sistematično. 

4,30 13,1 3,86 23,7 6,088 0,000 

5 Enakovredno obravnavam vse 
predloge za rešitev problema. 

4,18 15,6 3,75 25,2 5,267 0,000 

6 Kadar predstavim problem, so 
sodelavci pripravljeni aktivno 
sodelovati. 

3,84 15,7 4,17 20,2 -4,386 0,000 

7 Sodelavce spodbujam, da 
predlagajo možne rešitve 
problema. 

4,35 13,3 3,89 24,4 6,175 0,000 

8 K reševanju problemov 
pristopim aktivno. 

4,35 15,3 3,89 22,9 5,732 0,000 

 

Vodje s statistično pomembno (t=5, 267; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo 

(PV=4,18) ocenjujejo, da enakovredno obravnavajo vse predloge za rešitev problema, 

medtem ko zaposleni (PV=3,75) menijo, da vodje ne obravnavajo vedno enako vseh 

predlogov za rešitev problema. Vodje s statistično pomembno (t=6,175; p=0,000) višjo 

povprečno vrednostjo (PV=4,35) menijo, da spodbujajo sodelavce, da predlagajo možne 

rešitve problema, kot to menijo zaposleni (PV=3,89). Opaziti je tudi, da vodje s 

statistično pomembno (t=-4,386; p=0,000) nižjo povprečno vrednostjo (PV=3,85) 

menijo, da zaposleni niso pripravljeni aktivno sodelovati, kadar jim vodje predstavijo 

problem, medtem ko zaposleni menijo, da so vedno pripravljeni aktivno sodelovati 

(PV=4,17) pri reševanju problemov. 

7.4.9 Rezultati analize trditev za kompetenco delegiranje 

V tabeli 7.12 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko delegiranje. S t testom 

smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi mnenj vodij in mnenj 

zaposlenih obstajajo statistično pomembne razlike. Statistično pomembne razlike so pri 

šestih (1, 2, 4, 5, 6 in 7) od sedmih trditev. Vodje s statistično pomembno (t=3,462; 
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p=0,001) višjo povprečno vrednostjo (PV=4,45) menijo, da kadar naloge delegirajo 

sodelavcem, jim tudi zaupajo, da jih bodo le-ti dobro opravili, medtem ko zaposleni 

(PV=4,14) menijo, da jim vodje vedno ne zaupajo opravljanje delegiranih nalog. Vodje 

menijo, da zaposlenim dodeljujejo naloge, ki predstavljajo zanje izziv (PV=3,81) s 

statistično pomembno (t=2,263; p=0,025) višjo povprečno vrednostjo, medtem ko 

zaposleni (PV=3,62) menijo, da so delegirane naloge le občasno takšne, ki jim 

predstavljajo izziv pri delu. Zaposleni s statistično pomembno (t=3,733; p=0,000) nižjo 

povprečno vrednostjo (PV=3,77) menijo, da jim vodje dodeljujejo delovne naloge 

vedno glede na njihovo znanje. 

Tabela 7.12 Primerjava trditev o delegiranju med vodji in zaposlenimi ter 

statistično pomembne razlike 

 Trditve za vodje: 
PV 

vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zap. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 Bistveno je doseči dobre 
rezultate. 

3,07 28,4 3,32 33,4 -2,110 0,037 

2 Kadar naloge delegiram 
sodelavcem, jim tudi zaupam, 
da jih bodo dobro opravili. 

4,45 13,0 4,14 19,9 3,462 0,001 

3 Sodelavcem delegiram 
naloge, ki zahtevajo višjo 
stopnjo odgovornosti. 

3,16 33,2 3,23 32,8 -0,633 0,527 

4 Sodelavcem dodeljujem 
delavne naloge, ki so zanje 
izziv. 

3,80 17,3 3,62 23,8 2,263 0,025 

5 Sodelavcem dodeljujem 
delovne naloge glede na 
njihovo znanje. 

4,09 17,5 3,77 24,9 3,733 0,000 

6 Zaposleni lahko pri delu 
uporabijo svoja znanja in 
sposobnosti. 

4,50 14,5 4,10 21,6 4,143 0,000 

7 Sodelavcem omogočam 
samostojnost pri opravljanju 
delegiranih nalog. 

4,21 17,0 3,90 20,8 3,391 0,001 

 

Zaposleni s statistično pomembno (t=-2,110; p=0,037) višjo povprečno vrednostjo 

menijo, da je najbolj pomembno doseči dobre delovne rezultate (PV=3,32), medtem ko 

vodje v manjši meri menijo, da je treba doseči dobre delovne rezultate za vsako ceno 

(PV=3,07). Opaziti je tudi statistično pomembno (t=4,143; p=0,000) višjo povprečno 

oceno vodij (PV=4,50), da lahko pri delu uporabijo svoja znanja in sposobnosti, ter da 

zaposlenim omogočajo samostojnost pri izvedbi delegiranih nalog (PV=4,21), kot je to 

opaziti pri mnenju zaposlenih. 
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7.4.10 Rezultati analize trditev za kompetenco timsko delo 

V tabeli 7.13 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko timsko delo. S t testom 

smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi mnenj vodij in mnenj 

zaposlenih obstajajo statistično pomembne razlike. Opaziti je statistično pomembne 

razlike pri vseh sedmih trditvah. Vodje se s statistično pomembno (t=8,063; p=0,000) 

višjo povprečno vrednostjo (PV=4,89) zavedajo, da je za uspešno delo tima potrebno 

medsebojno zaupanje, pomoč in komunikacija, kot se tega zavedajo zaposleni 

(PV=4,34), kljub temu da je povprečna ocena zaposlenih prav tako relativno visoka. 

Tabela 7.13 Primerjava trditev o timskem delu med vodji in zaposlenimi ter 

statistično pomembne razlike 

 Trditve za vodje: 
PV 

vodje 

Koef. 
variab. 

( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 Za uspešno delo je 
potrebno medsebojno 
zaupanje, pomoč in 
komunikacija. 

4,89 10,3 4,34 20,9 8,063 0,000 

2 Zaposlenim 
omogočam, da 
pokažejo svoje 
sposobnosti in 
znanja. 

4,43 12,2 3,98 22,9 6,368 0,000 

3 Sodelavce pohvalim 
za prispevke pri delu 
tima. 

4,50 13,3 3,46 31,9 12,783 0,000 

4 Pri izvajanju 
kompleksnih nalog 
spodbujam timsko 
delo. 

4,58 12,0 4,15 20,9 5,800 0,000 

5 Člane tima 
spodbujam, da si 
med seboj pomagajo 
in vzajemno 
spodbujajo. 

4,49 14,2 3,95 23,2 6,839 0,000 

6 Zaposlenim dam 
možnost, da 
sodelujejo v 
delovnem timu. 

4,52 14,8 4,19 19,6 4,202 0,000 

7 Člane tima 
spodbujam, da delajo 
za skupne cilje. 

4,34 13,3 3,99 21,5 3,802 0,000 
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Vodje s statistično pomembno (t=6,368; p=0,000) višjo povprečno oceno 

(PV=4,43) ocenjujejo, da zaposlenim omogočajo, da le-ti pokažejo svoje sposobnosti in 

znanja, prav tako višje ocenjujejo pogostost pohvale sodelavcev, ki jo uporabljajo za 

prispevke pri delu tima (PV=4,50), kot to ocenjujejo zaposleni. Zaposleni statistično 

pomembno (t=5,8000; p=0,000) nižje ocenjujejo (PV=4,15), da vodje pri izvajanju 

kompleksnih nalog spodbujajo timsko delo, medtem ko je mnenje vodij (PV=4,58), da 

pri izvajanju kompleksnih nalog v veliki meri spodbujajo timsko delo. Vodje s 

statistično pomembno (t=6,839; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo (PV=4,49) 

menijo, da člane timu spodbujajo za medsebojno pomoč, medtem ko zaposleni 

(PV=3,95) ocenjujejo, da vodje le redko spodbujajo člane tima, da bi si med seboj 

pomagali in vzajemno podpirali. Vodje s statistično pomembno (t=4,202, p=0,000) višjo 

povprečno vrednostjo menijo, da zaposlenim nudijo možnost sodelovanja v delovnem 

timu (PV=4,52), prav tako pa vodje (PV=4,34) menijo, da v večji meri (t=3,802; 

p=0,000) spodbujajo člane tima, da delajo za skupne cilje, kot to menijo zaposleni.  

7.4.11 Rezultati analize trditev za kompetenco odločanje 

V tabeli 7.14 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko odločanje. S t testom 

smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi mnenj vodij in mnenj 

zaposlenih obstajajo statistično pomembne razlike. Statistično pomembne razlike so pri 

deset (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11) od enajstih trditev.  

Tabela 7.14 Primerjava trditev o odločanju med vodji in zaposlenimi ter statistično 

pomembne razlike 

 
Trditve za vodje: 

PV 
vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 Pri odločanju uporabljam 
materialne nagrade. 

2,89 44,3 2,92 44,9 -0,224 0,827 

2 Odločam se v skladu s 
svojimi pristojnostmi in 
odgovornostmi. 

4,53 12,0 4,13 21,0 5,699 0,000 

3 Pri odločanju uporabljam 
pritiske. 

1,28 51,6 2,10 59,8 -9,004 0,000 

4 Za svoje odločitve 
sprejmem tudi 
odgovornost. 

4,64 11,8 4,13 21,5 7,170 0,000 

5 Pri odločanju uporabljam 
svojo osebno moč. 

2,40 46,9 2,94 40,4 -4,085 0,000 

Se nadaljuje. 
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Tabela 7.14 – nadaljevanje 

6 Pri odločanju uporabljam 
nematerialne nagrade. 

3,09 33,1 2,82 43,4 2,316 0,022 

7 Sprejemam strokovno 
utemeljene odločitve. 

4,42 13,9 4,08 20,4 3,763 0,000 

8 Pri odločanju uporabljam 
moč vodstvene hierarhije. 

2,65 42,4 3,03 36,4 -3,055 0,002 

9 Pri sprejemanju odločitev 
upoštevam tudi predloge 
sodelavcev. 

4,43 13,1 3,78 23,8 8,763 0,000 

10 Svoje odločitve ustrezno 
argumentiram. 

4,42 14,2 4,04 19,4 5,023 0,000 

11 Pri odločanju uporabljam 
svoje strokovno znanje. 

4,51 13,7 4,08 20,8 4,743 0,000 

 

Vodje s statistično pomembno (t=5,699; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo 

menijo, da se odločajo v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi (PV=4,53) in 

da za svoje odločitve (t=7,170; p=0,000) sprejmejo tudi odgovornost (PV=4,64), 

medtem ko zaposleni menijo, da se vodje odločajo v skladu s pristojnostmi v manjši 

meri (PV=4,13) in v manjši meri (PV=4,13) sprejemajo tudi odgovornosti za svoje 

odločitve. Zaposleni s statistično pomembno (t=-9,004; p=0,000) višjo povprečno 

vrednostjo menijo, da vodje pri odločanju uporabljajo različne pritiske (PV=2,10), prav 

tako zaposleni v višji meri menijo (PV=2,94), da vodje pri odločanju uporabljajo svojo 

osebno moč (t=-4,085; p=0,000) ter moč vodstvene hierarhije (PV=3,03; t=-3,055; 

p=0,000), kot to menijo vodje sami. Zaposleni statistično pomembno (t=2,316; 

p=0,022) nižje (PV=2,82) ocenjujejo, da vodje pri odločanju uporabljajo nematerialne 

nagrade, kot to menijo vodje (PV=3,09). Vodje s statistično pomembno (t=5,023; 

p=0,000) višjo povprečno vrednostjo menijo, da svoje odločitve ustrezno argumentirajo 

(PV=4,42), ter da pri odločanju uporabljajo svoje strokovno znanje (PV=4,51; t=4,743; 

p=0,000), kot to menijo zaposleni. Vodje prav tako s statistično pomembno (t=8,763; 

p=0,000) višjo povprečno vrednostjo menijo (PV=4,43), da pri sprejemanju odločitev 

poslušajo in upoštevajo predloge sodelavcev, medtem ko zaposleni (PV=3,78) 

ocenjujejo, da vodje le redko upoštevajo njihove predloge pri sprejemanju odločitev. 

Faktorska analiza trditev kompetence odločanja 

Oceno stanja odločanja pri delu v bolnišnici smo ugotavljali z 11 trditvami. 

Postavili smo si vprašanje, ali je mogoče število spremenljivk zmanjšati. V ta namen je 

bila opravljena faktorska analiza (priloga 10). S pomočjo Kaiser-Meyer-Olkinovega 

testa (v nadaljevanju KMO) ter Bartlettovega testa smo preverili primernost za uporabo 

faktorske analize in nato skušali identificirati dejavnike odločanja. V prvi poskus so bile 

v faktorski model vključene vse trditve, ki se nanašajo na odločanje. Zaradi zelo nizke 
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vrednosti komunalitet, smo iz obdelave odstranili dve trditvi. Po ponovni oceni in 

proučitvi »scree« diagrama smo nadaljevali s poskusom ocene faktorskega modela z 2 

faktorjema. Vrednost KMO statistike po izključitvi trditev z nizko vrednostjo 

komunalitet je znašala 0,895 (na začetku je KMO znašala 0,883), kar kaže na pravilnost 

odločitve o izključitvi dveh trditev iz analize. Z analizo glavnih komponent (priloga 10) 

smo dobili dve komponenti, s katerima skupno pojasnimo skoraj 49 % celotne 

variabilnosti spremenljivke odločanja. S prvo komponento pojasnimo kar 39 % celotne 

variabilnosti ter z drugo skoraj 10 % celotne variabilnosti. Z rotacijo (priloga 11) smo 

dobili dva faktorja. V prvi faktor se je uvrstilo 6 spremenljivk, katerega smo glede na 

skupni imenovalec poimenovali odgovornost za sprejete odločitve. Glede na 

sprejemanje odločitev ima vodja strokovno znanje in pri odločanju upošteva tudi 

predloge sodelavcev. V drugi faktor so se uvrstile tri spremenljivke, katerih skupni 

imenovalec je uporaba osebne ali vodstvene moči pri sprejemanju odločitev, zato ga 

poimenujemo uporaba moči pri odločanju. 

Korelacija analiza faktorjev odločanja 

V nadaljevanju so prikazani rezultati korelacijske analize (priloga 11) med 

demografskimi dejavniki (starost, stopnja izobrazbe, leta delovne dobe, leta na 

vodilnem delovnem mestu pri vodjih) in proučevani stili vodenja z dvema faktorjema, 

ki smo jih dobili na osnovi faktorske analize glavnih komponent odločanja. V 

korelacijsko analizo smo vključili tudi načine reševanja konfliktov (kompromis, 

prevladovanje, prilagajanje, izogibanje in dogovor) ter izbranih 10 najpomembnejših 

značilnosti (odločnost, ambicioznost, komunikativnost, samozavestnost, poštenost, 

zanesljivost, objektivnost, timsko delo, organiziranost dela ter odločnost).  

Prvi faktor, ki smo ga označili kot odgovornost za sprejete odločitve in 

vključevanje sodelavcev pri sprejemanju odločitev, se pozitivno povezuje s stopnjo 

izobrazbe (r=0,147**; p=0,001), kar pomeni, da se vodje z višjo stopnjo izobrazbe bolj 

zavedajo svoje odgovornosti pri sprejemanju odločitev in sodelavce pogosteje 

vključujejo pri sprejemanju odločitev. Vodje, ki sprejemajo odgovornost za svoje 

odločitve, uporabljajo različne stile vodenja, razen zadržanega stil vodenja. Konflikte 

rešujejo na različne načine, hkrati se pa konfliktom ne izogibajo (r=-0,285**; p=0,000). 

Prav tako se zavedanje odgovornosti in vključevanje sodelavcev pozitivno povezuje z 

vsemi izbranimi značilnostmi uspešnega vodje. 

Drugi faktor, ki smo ga označili uporaba moči, se negativno povezuje s starostjo 

(r=-0,106*, p=0,017), leti zaposlitve (r=-0,088, p=0,048), leti vodenja (r=-0,275**, 

p=0,007) in stopnjo izobrazbe (r=-0,101**, p=0,022 ), kar pomeni, da moč, osebno ali 

vodstveno pogosteje uporabljajo mlajši vodje, ki so zaposleni krajši čas, so krajši čas na 

vodilnem delovnem mestu in imajo nižjo stopnjo izobrazbe. Vodje, ki uporabljajo pri 

odločanju svojo moč, uporabljajo predvsem zadržan stil vodenja (r=0,416**; p=0,000). 
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Pri reševanju konfliktov se poslužujejo predvsem izogibanja (r=0,396**, p=0,000). 

Prav tako je opaziti negativno povezanost uporabe moči pri odločanju z izbranimi 

značilnostmi uspešnega vodje, razen ambicioznosti. Kar pomeni, da pri odločanju 

uporabljajo moč vodje, ki so manj komunikativni, manj samozavestni, manj zanesljivi, 

manj objektivni, manj odgovorni, slabše organizirani in ne spodbujajo timskega dela. 

7.4.12 Rezultati analize trditev za kompetenco obvladovanje sprememb 

V tabeli 7.15 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko obvladovanje sprememb. 

S t testom smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi mnenj vodij in 

mnenj zaposlenih obstajajo statistično pomembne razlike. Statistično pomembne razlike 

so pri enajstih (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11 in 12) od dvanajstih trditev. Vodje s statistično 

pomembno (t=6,064; p=0,000) višjo oceno (PV=4,66) menijo, da je v bolnišnici 

uvajanje sprememb nujno in potrebno, kot to menijo zaposleni (PV=4,17). Vodje s 

statistično pomembno (t=4,288; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo menijo 

(PV=4,21), da pred uvajanjem sprememb le-te vedno predstavijo zaposlenim, medtem 

ko je njihovo mnenje o seznanitvi precej nižje (PV=3,83). Prav tako zaposleni s 

statistično pomembno (t=5,642; p=0,000) nižjo povprečno vrednostjo (PV=4,15) 

menijo, da jih vodje ne obveščajo vedno o spremembah, ki zadevajo njihovo delo. 

Zaposleni s statistično pomembno (t=-4,386; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo 

menijo (PV=4,17) da so pripravljeni aktivno sodelovati, kadar vodja predstavi novo 

nalogo, medtem ko je mnenje vodij glede aktivnega sodelovanja zaposlenih nižje 

(PV=3,84). 

Tabela 7.15 Primerjava trditev o obvladovanju sprememb med vodji in 

zaposlenimi ter statistično pomembne razlike 

 
Trditve za vodje: 

PV 
vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 V bolnišnici je uvajanje 
sprememb nujno in potrebno. 

4,66 13,3 4,17 23,9 6,064 0,000 

2 Pred uvajanjem sprememb le-
te predstavim zaposlenim. 

4,21 17,2 3,83 26,5 4,288 0,000 

3 Sodelavce obvestim o 
spremembah, ki zadevajo 
njihovo delo. 

4,72 10,6 4,15 18,8 5,642 0,000 

4 Kadar gre kaj narobe, je treba 
uvesti kontrolo. 

4,17 18,9 3,84 25,7 3,520 0,002 

Se nadaljuje. 
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Tabela 7.15 – nadaljevanje 

5 Kadar predstavim novo nalogo, 
so sodelavci pripravljeni 
aktivno sodelovati. 

3,84 15,7 4,17 20,2 -4,386 0,000 

6 Kadar je organizacija uspešna, 
uvajanje sprememb ni 
potrebno. 

2,10 46,3 3,08 42,9 -8,102 0,000 

7 Ob uvajanju sprememb 
predvidim morebitne ovire. 

3,76 21,2 3,62 24,6 1,503 0,135 

8 Za uvajanje sprememb je 
pristojno in odgovorno 
vodstvo. 

3,85 25,9 4,16 20,9 -3,067 0,002 

9 Spremembe so najlažje v 
znanju, težje v vrednotah, 
najtežje pa v vedenju. 

4,11 18,8 3,85 23,5 2,943 0,004 

10 V procesu uvajanja sprememb 
sodelavcem nudim ustrezno 
podporo. 

4,35 12,9 3,89 23,3 6,440 0,000 

11 Spremembe so vedno težavne. 3,17 24.5 4,17 19,3 -11,031 0,000 

12 Sprememb je treba izvajati le, 
kadar je organizacija v krizi. 

2,49 39,9 3,39 26,4 -8,686 0,000 

 

Prav tako so zaposleni s statistično pomembno (t=-8,102; p=0,000) višjo povprečno 

vrednostjo (PV=3,08) mnenja, da uvajanje sprememb ni potrebno, kadar je organizacija 

uspešna, glede na mnenje vodij (PV=2,10). Prav tako so zaposleni v višji meri (t=-

3,067; p=0,002) mnenja, da je za uvajanje sprememb odgovorno in pristojno vodstvo 

(PV=4,16), kot to menijo vodje. Vodje s statistično pomembno (t=6,440; p=0,000) višjo 

povprečno vrednostjo menijo (PV=4,35), da v procesu uvajanja sprememb nudijo 

zaposlenim ustrezno podporo, kot to menijo zaposleni (PV=3,98). Prav tako vodje v 

višji meri ocenjujejo (PV=3,76), da ob uvajanju sprememb predvidijo tudi morebitne 

ovire. Vodje se statistično pomembno (t=2,943; p=0,004) bolj zavedajo (PV=4,11), da 

so spremembe najtežje v vedenju, kot se tega zavedajo zaposleni (PV=3,85). Zaposleni 

s statistično pomembno (t=-11,031; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo (PV=4,17) 

menijo, da so spremembe za zaposlene vedno težavne, ter da je spremembe treba 

izvajati le, kadar je organizacija v krizi (PV=3,39). 

Faktorska analiza trditev kompetence obvladovanja sprememb 

Oceno stanja obvladovanje in uvajanja sprememb smo ugotavljali z 12 trditvami. 

Postavili smo si vprašanje, ali je mogoče število spremenljivk zmanjšali. V ta namen je 

bila opravljena faktorska analiza (priloga 12). S pomočjo Kaiser-Meyer-Olkinovega 

testa (v nadaljevanju KMO) ter Bartlettovega testa smo preverili primernost za uporabo 

faktorske analize in nato skušali identificirati dejavnike obvladovanja sprememb. V prvi 
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poskus so bile v faktorski model vključene vse trditve, ki se nanašajo na obvladovanje 

sprememb. Zaradi zelo nizke vrednosti komunalitet smo iz obdelave odstranili štiri 

trditev. Po ponovni oceni in proučitvi »scree« diagrama smo nadaljevali s poskusom 

ocene faktorskega modela z 2 faktorjema. Vrednost KMO statistike po izključitvi trditev 

z nizko vrednostjo komunalitet je znašala 0,862 (na začetku je KMO znašala 0,821), kar 

kaže na pravilnost odločitve o izključitvi dveh trditev iz analize. Z analizo glavnih 

komponent (priloga 12) smo dobili dve komponenti, s katerimi pojasnimo skoraj 40 % 

celotne variabilnosti spremenljivke obvladovanja sprememb. S prvo komponento 

pojasnimo 34,4 % in z drugo komponento 5 % celotne variabilnosti obvladovanja 

sprememb. Z rotacijo smo dobili dva faktorja (priloga 12). 

V prvi faktor se je uvrstilo 5 spremenljivk, katerega smo poimenovali vključevanje 

sodelavcev pri obvladovanju in uvajanju sprememb. Torej gre za uvajanje in 

obvladovanje sprememb s podporo sodelavcev. Opredeljujejo ga naslednje 

spremenljivke: seznanjanje sodelavcev, nudenje podpore sodelavcem, obveščanje o 

spremembah ter predvidevanje morebitnih ovir ob uvajanju sprememb. V drugi faktor 

so se uvrstile tri spremenljivki in smo ga poimenovali odgovornost vodstva za 

obvladovanje sprememb. Skupni imenovalec omenjenega faktorja je opredeljen z 

zavedanjem odgovornosti in pristojnosti vodstva pri obvladovanju in uvajanju 

sprememb. 

Korelacija analiza faktorjev obvladovanja sprememb 

V nadaljevanju so prikazani rezultati korelacijske analize (priloga 13) med 

demografskimi dejavniki (starost, stopnja izobrazbe, leta delovne dobe, leta na 

vodilnem delovnem mestu pri vodjih) in proučevani stili vodenja z dvema faktorji, ki 

smo jih dobili na osnovi faktorske analize glavnih komponent obvladovanja sprememb. 

V korelacijsko analizo smo vključili tudi načine reševanja konfliktov (kompromis, 

prevladovanje, prilagajanje, izogibanje in dogovor) ter izbranih 10 najpomembnejših 

značilnosti (odločnost, ambicioznost, komunikativnost, samozavestnost, poštenost, 

zanesljivost, objektivnost, timsko delo, organiziranost dela ter odločnost).  

Prvi faktor, ki smo ga označili kot vključevanje in obveščanje ob uvajanju 

sprememb, je statistično povezan s stopnjo izobrazbe (r=0,118**; p=0,008), kar pomeni, 

da vodje z višjo stopnjo izobrazbe bolj obveščajo in vključujejo sodelavce ob uvajanju 

in obvladovanju sprememb. Vodje, ki obveščajo in vključujejo zaposlene ob uvajanju 

sprememb, uporabljajo zavzeti (r=0,726**; p=0,000), združevalni (r=0,741**; p=0,000) 

ali prizadevni (r=0,643**; p=0,000) stil vodenja, pri reševanju konfliktov uporabljajo 

kompromis (r=0,600**; p=0,000), dogovor (r=0,687**; p=0,000) ali prilagajanje 

(r=0,609**; p=0,000). Prav tako se faktor vključevanje in obveščanje zaposlenih ob 

uvajanju sprememb pozitivno povezuje z vsemi desetimi izbranimi značilnostmi, ki naj 

bi jih imeli uspešni vodje. 
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Drugi faktor, ki smo ga opredelili kot zavedanje odgovornost in pristojnost vodstva 

ob uvajanju in obvladovanju sprememb, se pozitivno povezuje z vsemi štirimi stili 

vodenja (zavzeti - r=0,527**, p=0,000; prizadevni - r=0,480**, p=0,000, združevalni - 

r=0,741** p=0,000 in zadržan - r=0,212**, p=0,000). Pri reševanju konfliktov se vodje 

poslužujejo kompromisa (r=0,385**, p=0,000), dogovora (r=0,470**, p=0,000) in 

prilagajanja (r=0,377**; p=0,000). Prav tako se faktor zavedanje in pristojnosti vodstva 

pri uvajanju sprememb pozitivno povezuje z vsemi desetimi izbranimi značilnostmi 

uspešnih vodij. 

7.4.13 Rezultati analize trditev za kompetenco čustvena inteligenca (EQ) 

V tabeli 7.16 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko čustvena inteligenca. Pri 

primerjavi povprečnih vrednosti ocen vodij in zaposlenih s t testom ugotovimo 

statistično pomembne razlike med vodji in zaposlenimi pri štirih (2, 3, 5 in 6) od sedmih 

trditev. Vodje s statistično pomembno (t=3,317; p=0,001) višjo povprečno vrednostjo 

(PV=4,50) menijo, da je dogovor podlaga medsebojnega sodelovanja, medtem ko je 

mnenje (PV=4,26) zaposlenih statistično pomembno nižje. 

Tabela 7.16 Primerjava trditev o čustveni inteligenci med vodji in zaposlenimi ter 

statistično pomembne razlike 

 Trditve za vodje: 
PV 

vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 Jezo izražam na ustrezen 
način. 

3,48 33,9 3,38 36,6 0,710 0,478 

2 Dogovor je podlaga 
sodelovanja. 

4,50 13,3 4,26 18,7 3,317 0,001 

3 Prepoznam doživljanja 
čustev sodelavcev. 

4,19 15,4 3,66 26,0 6,533 0,000 

4 Pripravljen sem 
pomagati sodelavcem. 

4,62 11,5 4,55 14,7 1,155 0,250 

5 V čustveno napornih in 
stresnih situacijah 
ohranim razsodnost. 

4,04 18,1 3,79 24,3 2,938 0,000 

6 O organizaciji govorim 
le pozitivno. 

4,05 19,5 3,65 27,5 4,305 0,000 

7 Odprt sem za 
konstruktivno kritiko. 

4,25 14,2 4,15 18,7 1,236 0,217 

 

Vodje s statistično pomembno (t=6,533; p=0,000) višjo oceno (PV=4,19) menijo, 

da prepoznajo doživljanja čustev sodelavcev, kot je mnenje (PV=3,66) zaposlenih. 

Zaposleni statistično pomembno (t=2,935; p=0,000) nižje ocenjujejo ohranjanje 
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razsodnosti vodje v čustveno napornih in stresnih situacijah (PV=3,79). Prav tako vodje 

s statistično pomembno (t=4,305; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo (PV=4,05) o 

organizaciji govorijo le pozitivno, kot govorijo le pozitivno o organizaciji zaposleni 

(PV=3,65). 

7.4.14 Rezultati analize trditev za kompetenco razvoj kadrov 

V tabeli 7.17 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko razvoj kadrov. Pri 

primerjavi povprečnih ocen vodij in zaposlenih s t testom ugotovimo statistično 

pomembne razlike pri šestih (1, 2, 4, 5, 6 in 7 ) od osmih trditev.  

Tabela 7.17 Primerjava trditev o razvoju kadrov med vodji in zaposlenimi ter 

statistično pomembne razlike 

 
Trditve za vodje: 

PV 
vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 Kažem osebno zanimanje za 
razvoj zaposlenih. 

4,42 15,0 3,84 26,1 6,969 0,000 

2 Sodelavcem nudim možnost za 
strokovni razvoj. 

4,39 13,8 4,03 21,8 3,753 0,000 

3 Zaposleni so najpomembnejše 
premoženje, ki ga ima naša 
bolnišnica. 

4,15 22,1 3,92 32,6 1,942 0,054 

4 Vsi zaposleni v zdravstvu se 
moramo kontinuirano 
izobraževati. 

4,79 9,6 4,43 17,8 6,021 0,000 

5 Moj razvoj v bolnišnici je v skladu 
z mojimi osebnimi cilji. 

3,73 23,3 3,50 26,7 2,202 0,028 

6 Naša bolnišnica gradi svoj razvoj 
na razvoju posameznika. 

3,19 33,8 2,90 38,0 2,330 0,020 

7 Sodelavcem omogočam njihov 
osebni razvoj. 

4,24 17,8 3,46 29,5 8,487 0,000 

8 Ravnanje z zaposlenimi je tesno 
povezano s strategijo delovanja 
bolnišnice. 

4,06 18,9 3,89 26,9 1,858 0,065 

 

Vodje so izrazili s statistično pomembno (t=6,969; p=0,000) višjo povprečno 

vrednostjo osebno zanimanje za razvoj zaposlenih (PV=4,42), medtem ko zaposleni 

(PV=3,84) menijo, da se vodje redko osebno zanimajo za razvoj posameznikov. Prav 

tako vodje s statistično pomembno (t=3,753; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo 

(PV=4,39) menijo, da sodelavcem nudijo možnost za strokovni razvoj, kot to menijo 

sodelavci (PV=4,03). Vodje s statistično pomembno (t=8,487; p=0,000) višjo povprečno 

vrednostjo menijo, da omogočajo sodelavcem njihov osebni razvoj (PV=4,24), medtem 
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ko zaposleni ocenjujejo (PV=3,46), da vodje redko omogočajo sodelavcem njihov 

osebni razvoj. Vodje s statistično pomembno (t=2,202, p=0,028) višjo povprečno 

vrednostjo menijo, da je njihov razvoj v bolnišnici v skladu z njihovimi osebnimi cilji 

(PV=3,73) ter da bolnišnica gradi svoj razvoj na razvoju vsakega posameznika 

(PV=3,19), kot to menijo ostali zaposleni. 

Tako vodje kot zaposleni v zdravstveni negi se zavedajo glede na relativno visoko 

povprečno vrednost (PVv=4,79; PVz=4,43), da se morajo vsi zaposleni v zdravstveni 

negi kontinuirano izobraževati. 

7.4.15 Rezultati analize trditev za skrb vodij 

V tabeli 7.18 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa, ki se nanašajo na skrb za razvoj oziroma 

izobraževanje vodij.  

Tabela 7.18 Primerjava trditev o skrbi za izobraževanje vodij med vodji in 

zaposlenimi ter statistično pomembne razlike 

 
Trditve za vodje: 

PV 
vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 Kot vodja imam dovolj 
znanja s področja vodenja. 

3,55 26,1 4,15 21,7 -5,861 0,000 

2 Znanja s področja vodenja 
sem s pridobil/la na željo 
delodajalca. 

2,40 43,2 3,80 28,5 -11,82 0,000 

3 Znanj sem si pridobil/la pred 
prevzemom vodilnega 
delovnega mesta . 

2,88 46,3 3,77 30,5 -6,139 0,000 

4 V mojem vodenju je opaziti 
napredek, od prevzema 
vodilnega delovnega mesta. 

3,94 19,8 3,86 24,6 0,871 0,385 

5 Vsak vodja v ZN potrebuje 
dodatna znanja s področja 
vodenja. 

4,73 10,9 4,48 17,1 3,875 0,000 

6 Za uspešno vodenje v ZN je 
potrebna opredelitev 
managerskih kompetenc. 

4,50 12,1 4,27 14,6 3,341 0,000 

 

Pri primerjavi povprečnih vrednosti mnenj vodij in zaposlenih s t testom ugotovimo 

statistično pomembne razlike med vodji in zaposlenimi pri petih (1, 2, 3, 5 in 6) od 

šestih trditev. Vodje se z relativno nizko povprečno vrednostjo (PV=3,55) zavedajo, da 

nimajo dovolj znanja s področja vodenja. Zaposleni s statistično pomembno (t=-6,139; 

p=0,000) višjo povprečno vrednostjo (PV=3,77) menijo, da so si vodje pridobili znanja 

s področja vodenja pred prevzemom vodilnega delovnega mesta, hkrati menijo, da so si 
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vodje znanja s področja vodenja pridobili na željo delodajalca (t=-11,824; p=0,000). 

Tako vodje kot zaposleni v zdravstveni negi se zavedajo z relativno visoko povprečno 

vrednostjo (PVv=4,73; PVz=4,48), da vsak vodja v zdravstveni negi potrebuje dodatna 

znanja s področja vodenja. Tako zaposleni kot vodje prav tako z visoko povprečno 

vrednostjo menijo, da je za uspešno vodenje v zdravstveni negi potrebna opredelitev 

managerskih kompetenc vodij (PVv=4,50; PVz=4,27). 

7.4.16 Rezultati analize trditev za kakovost 

V tabeli 7.19 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko kakovost. Pri primerjavi 

povprečnih ocen vodij in zaposlenih s t testom ugotovimo statistično pomembne razlike 

pri sedmih (2, 3, 4, 5, 6, 7 in 9) od devetih trditev.  

Tabela 7.19 Primerjava trditev o kakovosti med vodji in zaposlenimi ter statistično 

pomembne razlike 

 
Trditve za vodje: 

PV 
vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

1 Pri delu se držim standardnih 
postopkov. 

4,19 13,6 4,05 18,9 1,639 0,102 

2 Kadar se da, se je treba 
izogniti rutinskemu delu. 

4,00 26,3 3,41 37,3 4,774 0,000 

3 Sodelavce spodbujam k 
izboljšanju kakovosti dela. 

4,71 9,8 4,26 20,0 7,122 0,000 

4 Bistveno je doseči dobre 
rezultate. 

3,07 34,2 3,32 33,4 -2,110 0,037 

5 Pri sodelavcih spodbujam 
inovativnost za boljšo 
kakovost. 

4,56 11,8 4,02 21,5 5,928 0,000 

6 Spodbujam inovativne 
predloge svojih sodelavcev. 

4,65 11,8 3,98 22,2 9,488 0,000 

7 Na oddelku spremljamo 
kakovost zdravstvene nege. 

4,57 12,7 3,87 23,5 9,555 0,000 

8 Sodelavce spodbujam za 
sodelovanje pri delu. 

4,34 14,6 4,12 50,5 1,047 0,296 

9 Pri svojem delu sem odločen 
za dosledno izpeljavo nalog. 

4,35 13,3 4,04 20,6 4,346 0,000 

 

Vodje s statistično pomembno (t=4,774, p=0,000) višjo povprečno vrednostjo 

menijo (PV=4,00), da se je treba izogibati rutinskemu delu, kot to menijo zaposleni 

(PV=3,41). Vodje s statistično pomembno (t=7,122, p=0,000) višjo povprečno 

vrednostjo (PV=4,71) menijo, da sodelavce spodbujajo k izboljšanju kakovosti dela, kot 

je mnenje zaposlenih (PV=4,26). Zaposleni pa s statistično pomembno (t=-2,110; 
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p=0,037) višjo oceno (PV=3,32) menijo, da je najpomembnejše doseči dobre rezultate 

ne glede na porabljena sredstva, medtem ko je mnenje vodij drugačno. Vodje s 

statistično pomembno (t=5,928; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo (PV=4,56) 

menijo, da pri sodelavcih spodbujajo inovativnost in iniciativnost za boljšo kakovost 

dela, kot to menijo zaposleni (PV=4,02). Vodje statistično pomembno (t=9,488; 

p=0,000) višje ocenjujejo svoje spodbujanje sodelavcev za inovativne predloge 

(PV=4,65), kot ocenjujejo spodbujanje vodje za inovativne predloge (PV=3,89) 

zaposleni. Vodje s statistično pomembno (t=9,555; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo 

(PV=4,57) menijo, da na oddelku, kjer so zaposleni spremljajo kakovost zdravstvene 

nege, medtem ko je ocena zaposlenih o spremljanju kakovosti na oddelku precej nižja 

(PV=3,87). 

Prav tako vodje s statistično pomembno (t=4,346; p=0,000) višjo povprečno 

vrednostjo (PV=4,35) menijo, da so pri svojem delu odločni in dosledni za izpeljavo 

nalog. 

7.4.17 Rezultati analize managerskih kompetenc  

V tabeli 7.20 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za proučevane managerske kompetence.  

Tabela 7.20 Primerjava povprečnih vrednosti proučevanih managerskih kompetenc 

med vodji in zaposlenimi ter statistično pomembne razlike 

Kompetence 
PV 

vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

Socialna moč 4,19 10,3 4,09 15,2 1,828 0,069  

Vizija in cilji  4,19 9,52 3,89 15,4 5,808 0,000 

Komunikacija  3,97 8,3 3,74 14,3 5,357 0,000 

Reševanje konfliktov – dogovor  4,50 12,5 3,92 23,5 7,595 0,000 

Reševanje konfliktov – kompromis  4,08 15,4 3,85 24,1 3,030 0,003 

Reševanje konfliktov – prevladovanje 2,82 45,7 3,53 29,0 -4,985 0,000 

Reševanje konfliktov – prilagajanje  4,05 18,7 3,77 24,8 3,075 0,002 

Reševanje konfliktov – izogibanje  1,78 58,3 2,40 49,3 -5,153 0,000 

Motivacija 4,17 7,7 3,49 15,7 16,129 0,000 

Medosebni odnosi 4,12 8,6 3,75 16,9 7,679 0,000 

Reševanje problemov  4,26 9,1 3,94 18,1 6,036 0,000 

Delegiranje  3,90 10,6 3,73 15,1 3,353 0,001 

Timsko delo  4,54 8,1 4,01 18,1 10,197 0,000 

Odločanje  3,57 9,9 3,46 13,9 2,516 0,013 

Obvladovanje sprememb  3,79 6,8 3,88 11,8 -2,598 0,010 

Se nadaljuje. 
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Tabela 7.20 – nadaljevanje 

Čustvena stabilnost  4,16 11,2 3,92 14,5 3,902 0,000 

Razvoj kadrov  4,12 10,2 3,75 15,9 7,198 0,000 

Skrb za vodje  3,66 12,0 4,06 14,4 -7,335 0,000 

Kakovost  4,27 8,3 3,90 16,3 7,838 0,000 

 

Pri primerjavi povprečnih ocen vodij in zaposlenih s t testom ugotovimo statistično 

pomembne razlike pri štirinajstih od navedenih petnajstih managerskih kompetenc 

vodij. Vodje s statistično pomembno višjo povprečno vrednostjo menijo, da imajo 

izražene in pri delu uporabljajo proučevane managerske kompetence, kot so: vizija in 

cilji (t=5,808; p=0,000), komunikacija (t=5,375; p=0,000), reševanje konfliktov 

(dogovor (t=7,595; p=0,000), kompromis (t=3,030; p=0,003) in prilagajanje (t=3,075; 

p=0,002)), motivacija (t=16,129; p=0,000), medosebni odnosi (t=7,679; p=0,000), 

reševanje problemov (t=6,036; p=0,000), delegiranje (t=3,353; p=0,000), timsko delo 

(t=10,187; p=0,000), odločanje (t=2,516; p=0,013), čustvena inteligenca (t=3,902; 

p=0,000), razvoj kadrov (t=7,198, p=0,000) in kakovost (t=7,838; p=0,000), kot je 

mnenje zaposlenih. 

Zaposleni s statistično pomembno (t=-7,335; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo 

menijo, da vodje skrbijo za svoj razvoj sedaj, ko so na vodilnem delovnem mestu. 

Statistično pomembno višjo povprečno vrednost zaposlenih je opaziti tudi pri dveh 

izmed načinov reševanja konfliktov (izogibanje (t=-5,153; p=0,000) in prevladovanje 

(t=-4,985; p=0,000)), prav tako zaposleni pripisujejo statistično pomembno višjo 

povprečno vrednost vodjem pri izraženosti kompetence obvladovanje sprememb (t=-

2,598; p=0,010). Edino pri izraženosti kompetence socialna moč ni opaziti statistično 

pomembne razlike med mnenji vodij in zaposlenih. 

Korelacijska analiza managerskih kompetenc 

Glede na ocenjene zanesljivosti posameznega sklopa (kompetence) na začetku 

empiričnega dela vidimo, da se vrednosti gibljejo v razponu od 0,691 do 0,903. Glede 

na to, da so ocenjene zanesljivosti visoke za tovrsten vprašalnik, je nadaljnja analiza 

skupnih dosežkov na posameznih sklopih (kompetencah) smiselna. Po pričakovanjih so 

sklopi (managerske kompetence) med seboj srednje močno in močno pozitivno 

povezani. Pri rezultatih korelacijske analize (priloga 15) proučevanih managerskih 

kompetenc z izbranimi neodvisnimi dejavniki, kot so demografski podatki, izbrane 

značilnosti in stili vodenja, ugotovimo, da se proučevane managerske kompetence 

pozitivo povezujejo z izobrazbo vodij (r=0,139**, p=0,000), s skrbjo za izobraževanje 

vodij (r=0,681**, p=0,000), kar pomeni, da imajo izražene managerske kompetence 

vodij, tisti vodje, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe in bolj skrbijo za svoje izobraževanje. 

Prav tako se proučevane managerske kompetence pozitivno povezujejo z izbranimi 
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značilnostmi uspešnih vodij (r=0,710**, p=0,000) ter vsemi štirimi proučevanimi stili 

vodenja (prizadevni- r=0,713**, p=0,000; zavzeti-r=0,811**, p=0,000; združevalni-

r=0,819**, p=0,000; in zadržan-r=0,118**, p=0,000). Prav tako je opaziti negativno 

povezanost (r=0,211**, P=0,000) med proučevanimi managerskimi kompetencami in 

delovnim mestom, kar je opaziti že pri preprostejših analizah, saj vodje izraženost 

managerskih kompetenc ocenjujejo z višjo oceno, kot jih pri vodjih ocenjujejo zaposleni 

v zdravstveni negi. 

Regresijska analiza managerskih kompetenc 

Pri preprostejših modelih variance pri vseh sklopih (managerskih kompetencah) je 

opaziti kot pomemben dejavnik položaj (vodja ima višji pričakovani dosežek, kot ga 

imajo zaposleni). Pri multipli regresijski analizi smo vključili naslednje neodvisne 

dejavniki, kot so demografski podatki (starost, leta zaposlitve v bolnišnici, stopnja 

izobrazbe), izobraževanje vodij oziroma njihova skrb za pridobivanje dodatnih znanj, 

vedenje vodij na podlagi stilov vodenja ter izbrane značilnosti vodij, ki naj bi jih imel 

po mnenju anketiranih vsak vodja v zdravstveni negi (priloga 16). 

Kompetenca socialna moč je značilno povezana z vedenjem (ß=0,329; p=0,000), 

izbranimi značilnostmi vodje (ß=0,299; p=0,000), izobraževanjem vodje (ß=0,324; 

p=0,000) ter s stopnjo izobrazbe (ß=0,057; p=0,048), kateri pojasnijo 64,3 % 

variabilnosti izražene kompetence socialna moč. Kompetenca vizija in cilji je značilno 

povezana z vedenjem (ß=0,490; p=0,000), izbranimi značilnostmi (ß=0,160; p=0,000), 

izobraževanjem vodij (ß=0,286; p=0,001), z leti delovne dobe (ß=0,083; p=0,035) in 

starostjo (ß=0,142; p=0,000). Vsi omenjeni dejavniki pojasnijo 66,1 % variabilnosti 

izražene kompetence, ki se nanaša na vizijo in cilje organizacije. Komunikacija, 

reševanje problemov, medosebni odnosi, timsko delo, čustvena inteligenca in kakovost 

so značilno povezani z izbranimi značilnostmi, vedenjem vodij, izobraževanjem vodij 

ter stopnjo izobrazbe. Vsi omenjeni dejavniki lahko pojasnijo 75,4 % variabilnosti 

izražene kompetence komunikacija, 75 % variabilnosti izražene kompetence reševanje 

problemov, 69,6 % variabilnosti izražene kompetence medosebni odnosi, 70,8 % 

izražene kompetence timsko delo, 50,2 % izražene kompetence čustvena inteligenca in 

72,3 % variabilnosti izražene kompetence skrb za kakovost. Kompetenca reševanje 

konfliktov je značilno povezana z vedenjem (ß=0,687; p=0,000) in izobraževanjem 

vodij (ß=0,207; p=0,000). Ta dejavnika pojasnita 72,2 % variabilnosti izražene 

kompetence način reševanja konfliktov. Motivacija je značilno povezana s starostjo 

(ß=0,190; p=0,011), leti zaposlitve (ß=0,152; p=0,043), stopnjo izobrazbe (ß=0,147; 

p=0,000) ter z vedenjem (ß=0,510, P=0,000) in izbranimi značilnostmi vodij (ß=0,251; 

p=0,000). Ti dejavniki pojasnijo 59 % variabilnosti izražene kompetence skrb za 

motivacijo zaposlenih. Kompetenca delegiranje je značilno povezana z izobraževanjem 

vodij (ß=0,194; p=0,000), vedenjem vodij (ß=0,555; p=0,000) ter izbranimi 



Empirična analiza 

64 

značilnostmi vodij (ß=0,094; p=0,015). Ti dejavniki pojasnijo 56,4 % variabilnosti 

izražene kompetence delegiranja. Kompetenca odločanje je značilno povezana z 

izobraževanjem (ß=0,275; p=0,000) in vedenjem (ß=0,564; p=0,000) vodij. Omenjena 

dejavnika pojasnita 56,4 % variabilnosti izražene kompetence odločanja vodje. 

Kompetenca obvladovanje sprememb je značilno povezana z izobraževanjem (ß=0,343; 

p=0,000), vedenjem (ß=n0,502, p=0,000) in izbranimi značilnostmi vodij (ß=0,108; 

p=0,001). Omenjeni trije dejavniki pojasnijo 68,2 % variabilnosti izražene kompetence 

obvladovanja sprememb. Kompetenca, ki se nanaša na razvoj kadrov, je značilno 

povezana s starostjo (ß=0,194; p=0,014), leti zaposlitve v bolnišnici (ß=0,173, 

p=0,029), stopnjo izobrazbe (ß=0,167; p=0,000), vedenjem (ß=0,406; p=0,000), 

izobraževanjem vodij (ß=0,254; p=0,000) ter izbranimi značilnostmi vodij (ß=0,169; 

p=0,000). Omenjeni dejavniki pojasnijo 54,7 % variabilnosti izražene kompetence 

razvoj kadrov. V nadaljevanju so iz tabele 7.21 so razvidni rezultati regresijske analize 

proučevanih managerskih kompetenc, in sicer, da so proučevane managerske 

kompetence vodij povezana s stopnjo izobrazbe (ß=0,042; p=0,033), z vrsto zaposlitve 

(ß=0,156; p=0,000), s skrbjo za izobraževanje vodij (ß=0,330; p=0,000) ter z vedenjem 

(ß=0,536; p=0,000) in izbranimi značilnostmi vodij (ß=0,184; p=0,000).  

Tabela 7.21 Rezultati regresijske analize za spremenljivko managerske 

kompetence 

Managerske 
kompetence 

vodij 
Značilnosti b ß p 

R ²=0,861 Starost (leta)  

Leta zaposlitve v bolnišnici 

Stopnja izobrazbe (srednja ... 
univer) 

Zaposlitev (vodja, zaposlen) 

Izobraževanje vodij 

Vedenje vodij 

Izbrane značilnosti vodij 

0,001 

-0,001 

0,021 

-0,197 

0,283 

0,630 

0,148 

0,474 

-0,031 

0,042 

-0,156 

0,330 

0,536 

0,184 

0,636 

0,485 

0,033 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

 

Ti dejavniki pojasnijo 86,1 % variabilnosti izraženih managerskih kompetenc. Med 

omenjenimi dejavniki najpomembneje vpliva na izraženost proučevanih managerskih 

kompetenc vedenje vodje, kar je razvidno na osnovi najvišje vrednosti 

standardiziranega regresijskega koeficienta (ß=0,536). 

V tabeli 7.22 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko zadovoljstvo.  
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Tabela 7.22 Primerjava povprečnih vrednosti stopnje zadovoljstva med vodji in 

zaposlenimi ter statistično pomembne razlike 

Zadovoljstvo 
PV 

vodje 

Koef. 
variab. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
variab. 
( %) 

t p 

s samim delom. 4,27 14,6 4,02 19,0 2,946 0,003 

z vodstvom organizacije. 3,41 27,4 3,08 34,0 2,854 0,004 

s sodelavci. 3,96 14,3 3,86 21,1 1,344 0,180 

z medsebojnimi odnosi. 3,47 21,0 3,30 27,4 1,678 0,094 

z načinom vodenja nadrejenega. 3,62 21,1 3,73 25,0 -1,038 0,300 

s povratnim informiranjem. 3,60 24,2 3,47 24,6 1,411 0,159 

z možnostmi napredovanja. 3,83 108,5 3,11 32,0 1,702 0,092 

s plačilom za delo, ki ga prejemam. 2,93 40,2 2,56 42,5 2,944 0,003 

s statusom v organizaciji. 3,56 24,6 3,14 30,6 3,981 0,000 

s prizadevanjem za strokovni 
razvoj. 

3,52 24,0 3,20 28,6 3,131 0,002 

z varnostjo in zanesljivostjo 
zaposlitve 

3,94 19,8 3,49 25,0 4,910 0,000 

s količino del in nalog. 3,32 31,4 3,36 53,8 -0,172 0,863 

z oblikami motiviranja. 3,24 27,0 3,11 32,4 1,126 0,261 

z delovnimi pogoji (oprema, 
prostori). 

3,09 33,5 3,21 32,0 -0,962 0,336 

z možnostmi za izobraževanje. 3,56 23,7 3,34 30,2 2,037 0,042 

s prisotnostjo nadzora in kazni. 3,15 29,5 3,24 27,7 -0,911 0,363 

z delovnim časom, ki mi je 
določen. 

3,65 22,0 3,33 31,2 3,108 0,002 

s skrbjo za moje počutje. 2,93 33,6 3,02 36,1 -0,781 0,435 

s prisotnostjo pohval in zaupanja. 3,31 26,6 3,13 33,5 1,617 0,107 

z možnostjo soudeležbe pri 
odločanju. 

3,51 19,1 3,18 30,7 3,949 0,000 

Skupna stopnja zadovoljstva 3,49 15,0 3,29 19,3 3,237 0,001 

 

Pri primerjavi povprečnih ocen vodij in zaposlenih s t testom ugotovimo statistično 

pomembne razlike le pri devetih (1, 2, 8, 9, 10 11, 15, 17 in 20) od dvajsetih navedenih 

trditev, s katerimi so anketirani izrazili stopnjo zadovoljstva. Vodje s statistično 

pomembno (t=2,946; p=0,003) višjo povprečno vrednostjo izražajo stopnjo zadovoljstva 

s samim delom (PV=4,27), z vodstvom organizacije (PV=3,41, t=2,854; p=0,004), s 

plačilom za delo (PV=2,93, t=2,944; p=0,003), s statusom v organizaciji (PV=3,56, 

t=3,981, P=0,000), z izkazanim prizadevanjem za svoj strokovni razvoj (PV=3,92; 

t=3,131; p=0,002), s stopnjo varnosti in zanesljivosti zaposlitve (PV=3,94; t=4,910; 

p=0,000), z delovnim časom, ki jim je določen (PV=3,65; t=3.108; p=0,002) ter z 

možnostjo soudeležbe pri odločanju (PV=3,51; t=3,949; p=0,000), kot svojo stopnjo 
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zadovoljstva z omenjenimi dejavniki ocenjujejo zaposleni. Pri ostalih dejavnikih ni 

opaziti statistično pomembne razlike v stopnji zadovoljstva med vodji in zaposlenimi. 

Opaziti je tudi statistično pomembno (t=3,237; p=0,001) višjo povprečno vrednost 

skupne stopnje zadovoljstva vodij (PV=3,49), glede na izraženo povprečno vrednost 

stopnje zadovoljstva zaposlenih (PV=3,29). Opaziti je tako pri vodjih kot zaposlenih 

relativno nizko stopnjo zadovoljstva s sodelavci, medsebojnimi odnosi in delovnimi 

pogoji. Prav tako je opaziti, da tudi vodje, tako kot ostali zaposleni niso zadovoljni z 

možnostmi napredovanja, s povratnim informiranjem, ki so ga deležni, z oblikami 

motiviranja, z možnostmi za izobraževanje, s skrbjo za dobro počutje, s prisotnostjo 

pohval in zaupanja ter možnostjo soudeležbe pri odločanju. Vodje in zaposleni so 

istočasno razvrstili dejavnike zadovoljstva glede na to, kaj jim predstavlja največje 

zadovoljstvo na delovnem mestu. Deset najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 

zadovoljstvo, je predstavljenih v tabeli 7.23.  

Tabela 7.23 Deset najpomembnejših dejavnikov zadovoljstva 

Največje zadovoljstvo na delovnem mestu Rang 

Dobri delovni odnosi 1 

Plača  2 

Pohvala nadrejenih 3 

Možnost napredovanja 4 

Možnost izobraževanja 5 

Spoduda  nadrejenih 6 

Boljši delovni pogoji 7 

Odgovornejše delo in strokovni izzivi 8 

Svoboda in neodvisnost pri delu 9 

Več prostega časa 10 

 

Izmed podanih dejavnikov, ki anketiranim predstavljajo največje zadovoljstvo na 

delovnem mestu so glede na pomembnost na prvo mesto razvrstili dobre delovne 

odnose, sledi plača, pohvala nadrejenih, možnost napredovanja, možnost izobraževanja, 

spodbuda nadrejenih za delo, dobri delovni pogoji, odgovornejše delo in strokovni 

izzivi, svoboda in neodvisnost pri delu ter nazadnje več prostega časa. 

V tabeli 7.24 so prikazane povprečne vrednosti odgovorov za vodje in zaposlene s 

koeficientom variabilnosti ter rezultati t testa za spremenljivko pripadnost. Pri 

primerjavi povprečnih ocen vodij in zaposlenih s t testom ugotovimo statistično 

pomembne razlike pri petih (1, 2, 3, 11 in 12) od dvanajstih navedenih trditev. 

Zaposleni s statistično pomembno (t=-9,346; p=0,000) višjo oceno menijo, da jih 

sodelavci spoštujejo (PV=4,57), kot to menijo vodje (PV=3,96). Vodje s statistično 

pomembno (t=8,063; p=0,000) višjo povprečno vrednostjo (PV=4,89) menijo, da si na 
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oddelku medsebojno zaupajo, ter da skrbijo (t=6,703; p=0,000), da so sodelavci 

zadovoljni (PV=4,10), kot to menijo zaposleni. Vodje s statistično pomembno (t=4,665; 

p=0,000) višjo povprečno vrednostjo (PV=4,05) o organizaciji, v kateri so zaposleni, 

govorijo le pozitivno ter verjamejo v uspešen razvoj organizacije (PV=4,10), kot je 

verjetje zaposlenih (PV=3,71) o uspešnem razvoju organizacije. 

Tabela 7.24 Primerjava trditev o stopnji pripadnosti med vodji in zaposlenimi ter 

statistično pomembne razlike 

 Trditve za vodje: 
PV 

vodje 

Koef. 
varia. 
( %) 

PV 
zapo. 

Koef. 
varia. 
( %) 

t p 

1 Sodelavci me spoštujejo. 3,96 13,8 4,57 15,3 -9,346 0,000 

2 Na oddelku si sodelavci zaupamo. 4,89 10,3 4,34 20,9 8,063 0,000 

3 Skrbim, da so sodelavci 
zadovoljni. 

4,10 16,0 3,55 27,4 6,703 0,000 

4 Pripravljen sem pomagati 
nadrejenim.  

4,52 11,6 4,62 43,4 -0,456 0,649 

5 Organizacija ima dober ugled v 
javnosti. 

3,69 23,6 3,40 28,8 2,606 0,283 

6 Ponosen sem, da delam v 
organizaciji. 

4,20 20,2 3,82 26,6 3,379 0,377 

7 Moje delovno mesto je ugledno. 3,78 24,0 3,79 25,0 -0,122 0,903 

8 Iz organizacije ne bi šel, kljub 
boljši službi. 

2,89 38,3 2,69 45,5 1,546 0,124 

9 Z vedenjem zastopam vizijo 
organizacije. 

4,30 16,6 4,12 21,3 1,885 0,060 

10 Pripravljen sem pomagati 
sodelavcem. 

4,62 11,5 4,55 14,7 1,155 0,250 

11 O organizaciji govorim le 
pozitivno. 

4,05 19,5 3,65 27,5 2,938 0,000 

12 Verjamem v uspešen razvoj 
organizacije. 

4,10 17,3 3,71 23,5 4,665 0,000 

 Skupna pripadnost 4,09 10,3 3,90 14,6 3,720 0,000 

 

Tako pri vodjih kot zaposlenih je opaziti, da z relativno nizko povprečno vrednostjo 

ocenjujejo, da je delovno mesto, ki ga zasedajo, ugledno, in da ima organizacija, v 

kateri so zaposleni, dober ugled v javnosti. Prav tako vodje in zaposleni z zelo nizko 

oceno ocenjuje, da bi ostali v organizaciji, četudi bi dobili boljšo službo. Opaziti je tudi, 

da vodje in zaposleni z relativno visoko oceno menijo, da so vedno pripravljeni 

pomagati svojim nadrejenim. Prav tako je opaziti statistično pomembno (t=3,720; 

p=0,000) višjo povprečno vrednost vodij (PV=4,09) glede stopnje pripadnosti, kot je 

povprečna vrednost stopnje pripadnosti (PV=3,90) ostalih zaposlenih.  
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Korelacijska analiza trditev za zadovoljstvo in pripadnost 

Naredili smo korelacijsko analizo stopnje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih ter 

vodij v zdravstveni negi (priloga 17) s starostjo, leti delovne dobe, vrsto zaposlitve, 

stopnjo izobrazbe, izbranimi značilnostmi uspešnega vodje, vedenjem vodij ter 

proučevanimi managerskimi kompetencami. Iz rezultatov korelacijske analize je opaziti 

slabo pozitivno povezanost med zadovoljstvom zaposlenih in stopnjo izobrazbe 

(r=0,109*; p=0,014) ter negativno povezanost med zadovoljstvom in vrsto zaposlitve 

(r=-0,127**; p=0,004), kar pomeni, da so bolj zadovoljni vodje kot zaposleni v 

zdravstveni negi in tisti, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe. Opaziti je močno pozitivno 

povezanost s proučevanimi managerskimi kompetencami vodij, kot so: socialna moč 

(r=0,613**; p=0,000), vizija in cilji (r=0,577**; p=0,000), komunikacija (r=0,545**; 

p=0,000), motivacija (r=0,582**; p=0,000), medosebni odnosi (r=0,549**; p=0,000), 

reševanje problemov (r=0,554**; p=0,000), delegiranje (r=0,498**; p=0,000), timsko 

delo (r=0,502**; p=0,000), odločanje (r=0,502**; p=0,000), obvladovanje sprememb 

(r=0,468**; p=0,000), čustvena inteligenca (r=0,516**; p=0,000), razvoj zaposlenih 

(r=0,556**, p=0,000), kakovost (r=0,579**; p=0,000) in reševanje konfliktov 

(r=0,460**; p=0,000). To pomeni, da so vse proučevane managerske kompetence, 

vedenje vodij in izbrane proučevane značilnosti vodij močno pozitivno povezane z 

zadovoljstvom zaposlenih in vodij v zdravstveni negi.  

Prav tako je iz rezultatov korelacijske analize razvidno, da je vrsta zaposlitve slabo 

povezana (r=-0,136**; p=0,002) s pripadnostjo, kar pomeni, da so vodje v zdravstveni 

negi bolj pripadni kot ostali zaposleni v zdravstveni negi. Stopnja pripadnosti se prav 

tako močno pozitivno povezuje z vsemi proučevanimi managerskimi kompetencami, 

izbranimi značilnostmi in vedenjem vodij. Opaziti je, da je stopnja pripadnosti zelo 

močno pozitivno povezana z managerskimi kompetencami socialna moč (r=0,835**; 

p=0,000), vizija in cilji (r=0,831**; p=0,000), komunikacija (r=0,709**; p=0,000), 

motivacija (r=0,706**; p=0,000), medosebni odnosi (r=0,728**; p=0,000), reševanje 

problemov (r=0,723**; p=0,000), timsko delo (r=0,727**; p=0,000), čustvena 

inteligenca(r=0,741**; p=0,000) in razvoj kadrov (r=0,681**; p=0,000). Prav tako je 

opaziti, da se stopnja pripadnosti vodij in zaposlenih močno pozitivno povezuje 

(r=0,601**; p=0,000) s stopnjo zadovoljstva vodij in zaposlenih. 

Regresijska analiza trditev za zadovoljstvo in pripadnost 

V tabeli 7.25 so predstavljeni rezultati regresijske analize za spremenljivko 

zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi. Iz rezultatov razberemo, da je zadovoljstvo 

značilno povezano s starostjo zaposlenih (ß=0,191; p=0,033), z leti zaposlitve (ß=0,193; 

p=0,033) v ustanovi, izbranimi značilnostmi vodij (ß=0,158; p=0,001) ter izraženimi 
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proučevanimi managerskimi kompetencami vodij (ß=0,634; p=0,000), le-ti dejavniki 

pojasnijo 40,7 % variabilnosti izražene stopnje zadovoljstva zaposlenih in vodij.  

Tabela 7.25 Rezultati regresijske analize za spremenljivko zadovoljstvo 

Zadovoljstvo Značilnosti b ß p 

R ²=0,407 Starost (leta) 

Leta zaposlitve v bolnišnici 

Stopnja izobrazbe (srednja ... univer) 

Izobraževanje vodij 

Vedenje vodij 

Izbrane značilnosti vodij 

Managerske kompetence vodij 

0,013 

-0,011 

0,001 

-0,022 

-0,185 

0,159 

0,791 

0,191 

-0,193 

0,002 

-0,020 

-0,126 

0,158 

0,634 

0,033 

0,033 

0,965 

0,688 

0,075 

0,001 

0,000 

 

Med omenjenimi dejavniki pomembneje vplivajo izražene managerske kompetence 

vodij na zadovoljstvo zaposlenih, kar je razvidno iz najvišje vrednosti standardiziranega 

regresijskega koeficienta (ß=0,634). V naslednjem koraku smo ocenili še regresijsko 

enačbo, s pomočjo katere smo skušali ugotoviti vpliv izbranih dejavnikov na 

zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi. Skladno z ocenami regresijske analize smo 

oblikovali naslednji regresijski model: 

Zadovoljstvo zaposlenih=a + b1 * starost + b2 * leta zaposlitve v bolnišnici + b3* 

izbrane značilnosti vodje + b4* izražene managerske kompetence vodij 

Na podlagi ocene determinacijskega koeficienta ugotovimo, da lahko s pomočjo 

štirih izpostavljenih dejavnikov pojasnimo skoraj 41 % variabilnosti zadovoljstva 

zaposlenih na delovnem mestu. Gre za relativno nižji delež pojasnjene variabilnosti, kar 

nakazuje, da na zadovoljstvo na delovnem mestu vplivajo še drugi dejavniki, ki niso bili 

predmet dane raziskave. V nadaljevanju so v tabeli 7.26 predstavljeni rezultati 

regresijske analize za spremenljivko pripadnost zaposlenih v zdravstveni negi. Iz tabele 

7.26 je razvidno, da je pripadnost značilno povezana z izobraževanjem vodij (ß=0,077; 

p=0,031), vedenjem vodij (ß=0,228; p=0,000), izraženimi proučevanimi managerskimi 

kompetencami vodij (ß=0,922; p=0,000) ter z zadovoljstvom zaposlenih (ß=0,137; 

p=0,000). Ti dejavniki pojasnijo 70,1 % variabilnosti izražene pripadnosti zaposlenih in 

vodij. Med omenjenimi dejavniki pomembneje vplivajo na pripadnost izražene 

managerske kompetence, kar je razvidno na osnovi najvišje vrednosti standardiziranega 

regresijskega koeficienta (ß=0,922). 
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Tabela 7.26 Rezultati regresijske analize za spremenljivko pripadnost 

Pripadnost Značilnosti b ß p 

R²=0,705 Starost (leta) 

Leta zaposlitve v bolnišnici 

Stopnja izobrazbe (srednja ... univer) 

Izobraževanje vodij 

Vedenje vodij 

Izbrane značilnosti vodij 

Managerske kompetence vodij 

Zadovoljstvo  

0,000 

0,002 

-0,013 

 0,073 

-0,297 

-0,044 

1,022 

0,122 

0,004 

0,046 

-0,023 

0,077 

-0,228 

0,049 

0,922 

0,137 

0,950 

0,473 

0,390 

0,031 

0,000 

0,156 

0,000 

0,000 

 

V naslednjem koraku smo ocenili še regresijsko enačbo, s pomočjo katere smo 

skušali ugotoviti vpliv izbranih dejavnikov na pripadnost zaposlenih v zdravstveni negi. 

Skladno z ocenami regresijske analize smo oblikovali naslednji regresijski model: 

Pripadnost zaposlenih=a + b1* skrb za izobraževanje vodje + b2* vedenje vodij + 

b3* izražene managerske kompetence vodij + b4* zadovoljstvo zaposlenih 

Na podlagi determinacijskega koeficienta lahko vidimo, da s pomočjo štirih 

izpostavljenih dejavnikov pojasnimo približno 70 % variabilnosti pripadnosti 

zaposlenih organizaciji, v kateri so zaposleni. Gre za relativno visok delež pojasnjene 

variabilnosti, kar nakazuje, da je vpliv sicer še drugih dejavnikov, ki niso bili predmet 

dane raziskave, majhen. 

V nadaljevanju smo na osnovi pridobljenih podatkov izdelali celotni model vpliva 

na zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih v zdravstveni negi, kar prikazuje slika 7.1.  
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Slika 7.1 Shema celotnega modela, ki vpliva na pripadnost zaposlenih 
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V raziskavi smo ugotovili, da demografski podatki, vedenje vodij na osnovi stila 

vodenja, izbrane osebnostne in druge značilnosti vodij ter skrb za izobraževanje vodij 

vplivajo na izraženost managerskih kompetenc. Le te skupaj z izbranimi značilnostmi in 

vedenjem vodij vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Vsi dejavniki skupaj pa vplivajo na 

pripadnost zaposlenih v zdravstveni negi. 

7.4.18 Preverjanje hipotez 

V magistrskem delu smo si zastavili pet hipotez: 

Hipoteza 1: Med vedenjem vodij in zadovoljstvom zaposlenih obstaja pozitivna 

povezanost. 

Hipotezo smo potrdili, saj smo s korelacijsko analizo ugotovili, da obstaja srednje 

močna pozitivna povezanost (r=0,514**, p=0,000) med vedenjem vodij in 

zadovoljstvom zaposlenih (priloga 17). To pomeni, da se vedenje vodij z izbiro 

ustreznega stila vodenja glede na situacijo, v kateri se vodja nahaja, in ljudi, s katerimi 

pri delu sodeluje, pozitivno povezuje z zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi. 

Hipoteza 2: Priložnost za timsko sodelovanje in sodelovanje pri odločanju se 

pozitivno povezuje z zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj smo s korelacijsko analizo ugotovili, da se timsko 

sodelovanje (r=0,566**, p=0,000) in sodelovanje pri odločanju (r=0,502**, p=0,000) 

pozitivno povezuje z zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi (priloga 17). 

Hipoteza 3: Stopnja izobrazbe in dodatna izobraževanja iz vodenja so pozitivno 

povezani z zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj je stopnja izobrazbe sicer slabo pozitivno povezana 

(r=0,109*, p=0,014) z zadovoljstvom zaposlenih, medtem ko je skrb vodij za dodatna 

izobraževanja s področja vodenja značilno pozitivno povezana (r=0,408**, p=0,000) z 

zadovoljstvom zaposlenih.  

Hipoteza 4: Uporaba pohvale in spodbude vodij ter dobri medosebni odnosi se 

pozitivno povezuje z zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi. 

Hipotezo lahko potrdimo, saj smo z rezultati faktorske analize za spremenljivko 

motivacija dobili dve komponenti. Pri čemer smo prvo komponento poimenovali skrb 

za nematerialno motiviranje, s katero lahko pojasnimo skoraj 38 % celotne variabilnosti 

motivacije (priloga 9). Skupni imenovalec omenjene komponente je motiviranje s 

pohvalo, spodbudo in usmerjanjem. Komponenta skrb za nematerialno motiviranje se 

močno pozitivno povezuje z zadovoljstvom (r=0,580**, p=0,000) zaposlenih v 

zdravstveni negi (priloga 9). Prav tako na podlagi rezultatov korelacijske analize 

ugotovimo, da se medosebni odnosi močno pozitivno (r=0,549**, p=0,000) povezujejo 

z zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi (priloga 17). 

Hipoteza 5: Zadovoljstvo zaposlenih se pozitivno povezuje s pripadnostjo 

zaposlenih v zdravstveni negi. 
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Tudi to hipotezo lahko potrdimo, saj na podlagi rezultatov korelacijske analize 

ugotovimo, da se zadovoljstvo zaposlenih močno pozitivno povezuje (r=0,601**, 

p=0,000) s pripadnostjo zaposlenih (priloga 17). Prav tako pa na podlagi rezultatov 

multiple regresijske analize ugotovimo, da ima zadovoljstvo vpliv (ß=0,137, p=0,000) 

na pripadnost zaposlenih, saj lahko z zadovoljstvom pojasnimo skoraj 36 % 

variabilnosti pripadnosti (tabela 7.26). 
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8 RAZPRAVA 

Znano je, da je razvoj managementa že poznana in sodobna težava v zdravstveni 

negi (Bohinc 1997; Fakin 2005; Skela Savič 2002; 2007; Russell in Scoble 2004; 

Donaher idr. 2007). 

V raziskavi ugotavljamo, da imajo vodje v zdravstveni negi proučevanih bolnišnic 

relativno boljše mnenje o izraženosti proučevanih managerskih kompetenc ter o 

uspešnosti in ustvarjalnosti vodenja, kot to menijo njihovi sodelavci. Ugotovitev kaže, 

da morda prihaja do halo efekta, saj ponavadi ljudje sebi pripisujemo boljše ocene, kot 

nam jih dodeljujejo drugi. Rezultati kažejo, da se anketiranci v manjši meri strinjajo, da 

vodje v bolnišnicah uporabljajo predvsem zavzeti in združevalni stil vodenja, hkrati 

ugotovimo večjo usmerjenost vodij k odnosom kot k nalogam ter odprtost vodij do 

sodelavcev. Možina in sodelavci (1994) ugotavljajo, da je zavzeti stil vodenja primeren 

za vodenje strokovnih del, kjer vsak zaposleni najbolje pozna svoje delo in kjer 

prevladujejo profesionalni standardi. Delo v zdravstveni negi poteka v veliki meri po 

standardiziranih postopkih dela, ki jih predpiše zdravnik ali odgovorna medicinska 

sestra, iz tega lahko sklepamo, da so zaposleni ta način dela sprejeli kot sestavni del 

delovnega procesa ob bolniku. Prav tako je za zdravstveno nego primeren združevalni 

stil vodenja, saj so naloge predvsem timskega značaja in ne predvidevajo vedenja vodij 

v smislu gospodovalnosti. Rezultati raziskave pokažejo, da vodje v zdravstveni negi v 

veliki meri uporabljajo tudi prizadevni in zadržani stil vodenja. Vodje, ki uporabljajo 

prizadevni stil vodenja, so bolj usmerjeni k nalogam in jih označuje gospodovalno 

vedenje, medtem ko so vodje, ki uporabljajo zadržan stil vodenja nekomunikativni in 

verjamejo v moč postopkov in pravil. Prevelika usmerjenost k nalogam in zanemarjanje 

odnosov se v zdravstvu kaže v delovnih timih in je velikokrat ovira za podajanje idej ter 

inovativnih predlogov pri strokovnjakih, ki niso na vodilnih delovnih mestih. Prizadevni 

in zadržani stil vodenja bi lahko označili kot neprimerni stil vodenja v zdravstveni negi, 

medtem ko zavzeti in združevalni stil vodenja lahko označimo kot primerni stil vodenja 

v zdravstveni negi. Opaziti je, da vodje uporabljajo primerni stil vodenja (PV=3,79) 

skoraj v enakem obsegu kot neprimerni stil vodenja (PV=3,34). Še bolj zaskrbljujoče pa 

je dejstvo, da je rezultat skoraj enako slab, kot ga je ugotovila Skela Savič (2002), saj je 

bila takrat razlika povprečne vrednosti o uporabi primernega in neprimernega stila 

vodenja (PVraz=0,35), sedaj pa je razlika še vedno le (PVraz=0,45) kljub dolgoletnemu 

opozarjanju na težave vodenja v zdravstveni negi.  

S korelacijsko analizo smo ugotovili, da starejše vodje in vodje, ki so dalj časa 

zaposleni, pogosteje uporabljajo združevalni stil vodenja. Prav tako vodje z višjo 

stopnjo izobrazbe pogosteje uporabljajo združevalni in prizadevni stil vodenja. Hkrati 

pa ugotavljamo, da vodje z višjo stopnjo izobrazbe manj uporabljajo zadržan stil 

vodenja v zdravstveni negi v proučevanih bolnišnicah. Mnogi avtorji (Hersey in 
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Blanchard 1988; Bennet 1997, 178; Dessler 2001, 301) trdijo, da ne obstaja najboljši in 

idealni stil vodenja, ki bi bil uspešen v vseh situacijah. Učinkovit vodja mora znati 

uporabljati različne stile vodenja in jih prilagajati nastalim situacijam in sodelavcem 

(Goleman 2001; Northouse 2001, 76; Scott idr. 2003; DuBrin 2004, 112). Obstaja nekaj 

dokazov povezav med stilom vodenja na eni strani in zadovoljstvom med zaposlenimi, 

organizacijsko uspešnostjo in kakovostjo zdravstvene nege na drugi strani (Aiken, 

Clarke in Sloan 2001; Firth Cozens in Mowbray 2001 v Skela Savič 2007; Mesiti 2003; 

Borrill, West in Dawson 2005), zato je izbira ustreznega stila vodenja zelo pomembna. 

Ugotovili smo, da vodje osebnostne in druge značilnosti v večini primerov 

ocenjujejo statistično pomembno višje, kot njihove značilnosti ocenjujejo ostali 

zaposleni v zdravstveni negi. Vodje so z nižjo povprečno vrednostjo ocenili le 

značilnosti, kot so: ambicioznost, samozavestnost, družabnost, vplivnost, primerna 

stopnja izobrazbe ter mlajša oseba. Z rangiranjem smo ugotovili deset najpomembnejših 

značilnosti, ki naj bi jih po mnenju vodij in zaposlenih imel vsak vodja v zdravstveni 

negi. Te značilnosti so: poštenost, organiziranost, timsko delo, odločnost, zanesljivost, 

objektivnost, odgovornost, samozavestnost, komunikativnost in ambicioznost. Z 

raziskavo potrdimo že znana spoznanja, da se vodenje povezuje z osebnostnimi 

značilnostmi uspešnega vodje. V raziskavi ugotovimo, da je kot najpomembnejša 

značilnost vodje izpostavljena poštenost, kar so ugotovili že mnogi avtorji (Covey 2000; 

Goleman 2001; DeCremer in Van Knippenberg 2002; Van Vugt in DeCremer 2002). 

Hkrati smo ugotovili, da se vodenje povezuje z značilnostmi in delovanjem za 

spodbujanje iniciativnosti, kot je ambicioznost, samospoštovanje, ekstrovertiranost, 

inteligenca, sposobnost za reševanje problemov, organiziranje timskega dela, poštenost 

in kakovost, s katero prepričajo zaposlene, da opustijo predhodno strategijo. Podobno so 

že ugotavljali nekateri avtorji (De Cremer in Van Knippenberg 2002; Van Vught in De 

Cremer, 2002; Van Vught 2006). McArthur (2006) je ugotovila, da uspešen in učinkovit 

vodja potrebuje najprej učinkovite zaposlene, urejeno delovno okolje, pogum in 

predanost, da lahko sprejema standarde na profesionalni ravni za kakovostno 

zdravstveno nego. Cummings in sodelavci (2008) navajajo, da so v osmih raziskavah 

ugotovili, da značilno vedenje vodje, uporaba primernega stila vodenja, veščin in 

spretnosti pomembno vplivajo na vodenje v zdravstveni negi.  

Raziskava pokaže, da vodje statistično pomembno višje ocenjujejo svoje 

managerske kompetence, kot njihovo izraženost ocenjujejo zaposleni v zdravstveni 

negi. Managerske kompetence lahko opredelimo šele na podlagi vodjevega vedenja. To 

pomeni, da je vedenje vodje posledica njegovih kompetenc. Na uspešnost dela vodje 

vplivajo znanje, sposobnosti in veščine vodje kot tudi izkušnje v posameznih situacijah.  

Vodja mora sebe zaznati kot učinkovito in sposobno osebo, ki zaupa vase, se 

spoštuje ter je ponosna nase. Le tako ga lahko tudi zaposleni spoštujejo in mu zaupajo. 

Vodja mora imeti navade in spretnosti, ki omogočajo sporazumevanje in medsebojne 
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odnose, s katerimi izkazuje svojo osebno moč. Z raziskavo smo ugotovili, da je socialna 

moč edina proučevana kompetenca vodij, kjer ni prišlo do statistično pomembne razlike 

med povprečnimi ocenami vodij in zaposlenih, kljub temu da vodje menijo, da jih 

zaposleni premalo spoštujejo in jim tudi premalo zaupajo. Shipper s sodelavci in Rahim 

s sodelavci (v Dickson, Den Hartog in Mitchelson 2003) so ugotovili, da je 

samozavedanje pomemben vidik socialne moči in je povezano z uspešnostjo vodenja, 

hkrati pa Sullivan in Decker (2005) ugotavljata, da je uspešen vodja lahko le tisti, ki 

pridobi zaupanje sodelavcev, jih spodbuja pri delu in ustvarja zanje varno okolje. 

Za vodjo je pomembno, da skupaj z zaposlenimi deluje za doseganje ciljev in 

vizije, ki si jo zastavi. V raziskavi smo ugotovili, da zaposleni menijo, da so jim vizija 

in vrednote organizacije slabo poznani. Prav tako zaposleni ne verjamejo v uspešen 

razvoj organizacije v taki meri, kot to verjamejo vodje. Zaposleni so tudi mnenja, da 

vodje ne postavljajo realnih ciljev. Sullivan in Decker (2005) ugotavljata, da je uspešen 

vodja lahko le tisti, ki ustvarja varno okolje za prevzemanje tveganja, je odkrit ter 

motivira in spodbuja sodelavce, da lahko dosežejo cilje in vizijo organizacije. Hkrati je 

Schira (2007) ugotovila, da je najpomembnejša funkcija vodje v zdravstveni negi biti 

član tima in izkazovanje sposobnosti, da delo usmerja k zastavljeni viziji in ciljem.  

Če vodja želi, da bo delo uspešno opravljeno, mora imeti zraven organizacijskih 

tudi komunikacijske sposobnosti, ki so zelo pomembne za doseganje rezultatov in 

izboljševanje kakovosti. V raziskavi smo ugotovili, da vodje v zdravstveni negi po 

mnenju zaposlenih niso dobri poslušalci, da sogovorniku ne dajejo občutka 

enakovrednosti, prav tako svoje komunikacije ne prilagodijo različnim ljudem in 

situacijam ter včasih svoje mnenje celo vsiljujejo sodelavcem. Opaziti je, da vodje v 

zdravstveni negi sodelavcem informacij ne posredujejo pravočasno, kljub temu da vodje 

menijo, da se s sodelavci veliko pogovarjajo, pogovor prilagodijo ljudem in situacijam, 

ter da sodelavce pozorno poslušajo. Glede na različne povprečne vrednosti vodij in 

zaposlenih v zdravstveni negi pri trditvah o komunikaciji lahko sklepamo, da se mnenja 

med vodji in zaposlenimi razlikujejo glede na način in prilagajanje komuniciranja vodje 

s sodelavci, poslušanja sogovornika, pravočasnega posredovanja informacij ter udejanja 

tistega, kar vodje govorijo. Ob tem se je treba zavedati, da lahko vodja s svojo 

komunikacijo vpliva na vedenje zaposlenih in ga tudi spreminja. Skela Savič (2007) in 

Yazbeck (2004) ugotavljata, da hierarhija in moč vodje v bolnišnicah predstavljata oviro 

za uspešno komuniciranje. Zidar Galetova (2005) pa ugotavlja, da dobro razvite 

spretnosti komuniciranja vodje pripomorejo k večji storilnosti in zadovoljstvu na 

delovnem mestu.  

Vodja mora znati reševati nastale konflikte na ustrezen način, to pomeni biti 

objektiven in izhajati iz svoje nevtralnosti. Pred izbiro ustrezne rešitve mora znati 

opazovati in poslušati v konflikt vpletene sodelavce. V raziskavi ugotovimo, da se po 

mnenju zaposlenih vodje še vedno v veliki meri konfliktom izogibajo, ali uporabijo pri 
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reševanju konfliktov prevladovanje, kljub temu da je mnenje vodij, da konflikte aktivno 

rešujejo, ter da pri reševanju konfliktov uporabljajo kompromis, prilagajanje in 

dogovor. Prav zato se po mnenju zaposlenih vodje ne soočajo aktivno s konflikti. 

Velepič (v Klemenc 2007, 4) ugotavlja, da so vzroki, ki povzročajo nesoglasja in 

konflikte med zdravstvenimi delavci: slaba organizacija dela in pomanjkljivo znanje s 

področja managementa in komunikacije pri vseh poklicnih skupinah v zdravstvu. 

Gruber in Hartman (2007) ugotavljata, da vodja v zdravstveni negi, ki mu manjka 

pogajalskih spretnosti in ni učinkovit poslušalec, najverjetneje ne bo sposoben 

prevzemati vodstvenih odgovornosti. Medina in sodelavci (2005) ugotovijo, da konflikti 

v timu zmanjšajo stopnjo zadovoljstva z delom in dobro počutje zaposlenih. Hkrati 

McVicar (2003) ugotovi, da izboljšanje vodstvenih spretnosti vodje zmanjša konflikte 

in hkrati izboljša timsko delo.  

Z raziskavo smo ugotovili, da so tako vodjem kot zaposlenim zelo pomembni dobri 

medosebni odnosi. Zaposleni menijo, da na oddelku, kjer so zaposleni, nimajo dobrih 

odnosov. Prav tako ugotovimo, da zaposleni v manjši meri menijo, da vodje prispevajo 

k prijetnemu delovnemu vzdušju in dobrim medosebnim odnosom, ter da s 

komunikacijo ne vplivajo pozitivno na medosebne odnose. Vodje menijo, da so do 

sodelavcev prijazni in prizanesljivi, da prispevajo k dobrim medosebnim odnosom in 

delovnemu vzdušju, ter da imajo na oddelku, ki ga vodijo, dobre medosebne odnose. 

Majcen (2004, 28) ugotavlja, da pomenijo zaposlenemu dobri medosebni odnosi 

priznanje, potrditev, spoštovanje in upoštevanje, hkrati pa tudi, da so za organizacijo 

koristni in zaželeni. Z raziskavo ugotovimo, da vodje menijo, da prijateljski delovni 

odnosi niso nujno potrebni za dobre medosebne odnose. Hkrati ugotovimo, da imajo 

vodje v zdravstveni negi pomanjkljivo razvite komunikacijske veščine ter premalo 

razvito skrb za dobre medsebojne odnose. Mayer (1991, 120) ugotavlja, da pozitivna 

naravnanost medsebojnih odnosov zmanjšuje stres na delovnem mestu, omogoča večje 

zaupanje in učinkovitost zaposlenih. Številne raziskave v tujini (Taylor in Fields 2003) 

govorijo o tem, da se odnosi med zdravstvenimi delavci skozi obdobja spreminjajo. 

Odnos vodij do sodelavcev, do sebe, do vizije, do svojih napak določa razvoj in rast 

zaposlenih. Tudi Firth - Cozens (2001 v Skela Savič 2007) je ugotovila, da so mnoge 

raziskave pokazale pomanjkanje veščin medsebojnega sodelovanja in komuniciranja 

med zaposlenimi v zdravstvu. Northouse (2001) je ugotovil, da sprejetost vodje s strani 

tima predstavlja medosebni odnos med vodjo in vodenimi. V raziskavi prav tako 

ugotavljamo, da se vodje v zdravstveni negi zavedajo, da jih zaposleni ne spoštujejo 

dovolj, kar jim dodatno otežuje delo na področju vodenja. Možina (2002) ugotavlja, da 

lahko medosebni odnosi s sodelavci olajšajo delo in pripomorejo k občutku uspešnosti 

ali pa so izvor frustracij in občutkov neuspeha. 

S faktorsko analizo smo po združevanju spremenljivk za komunikacijo in 

medosebne odnose ugotovili, da lahko izpostavimo tri dejavnike dobrih medosebnih 
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odnosov in učinkovite komunikacije. Prvi dejavnik smo poimenovali komuniciranje v 

podporo sodelavcev, s katerim lahko pojasnimo kar 46 % celotne variabilnosti 

komunikacije in medosebnih odnosov. Uporabljajo jo vodje, ki imajo višjo stopnjo 

izobrazbe ter se pri reševanju konfliktov poslužujejo kompromisa, dogovarjanja in 

prilagajanja. Vodje, ki komunicirajo v podporo sodelavcev, imajo izraženih vseh deset 

značilnosti dobrega vodje. Izpostavili smo tudi dejavnik komunikacija vodje v smislu 

prevladovanja, ki ga uporabljajo vodje, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe. Omenjeni 

dejavnik komuniciranja uporabljajo vodje, ki uporabljajo pri delu zadržan stil vodenja in 

se konfliktom izogibajo. Običajno so to vodje, ki so odločni, samozavestni in 

ambiciozni. Tretji dejavnik komuniciranja, ki poudarja medsebojno sodelovanje in 

skupne interese, uporabljajo vodje, ki uporabljajo različne stile vodenja ter imajo 

izbrane značilnosti dobrega vodje. 

Ugotavljamo, da so vodje tudi skrb za motivacijo zaposlenih ocenjevali statistično 

pomembno višje od zaposlenih, in da s stopnjo izobrazbe ocene padajo. V raziskavi 

ugotovimo, da tako pri vodjih kot zaposlenih pohvala v veliki meri vpliva na 

zadovoljstvo. To pomeni, da bi bilo smiselno, da se v namen motiviranja in stimuliranja 

izvaja ukrepe, kot so nagrajevanje, hvaljenje, spodbujanje, podpiranje, navduševanje in 

podobno. Pomembno je, da se vodstvo zaveda, da vir konkurenčne prednosti ni samo 

storitev in finančni viri, temveč tudi motivirani zaposleni.  

V raziskavi smo s faktorsko analizo ugotovili, da lahko motivacijo pojasnimo z 

dvema dejavnikoma. Prvi dejavnik smo poimenovali motiviranje s pohvalo, 

spodbujanjem in usmerjanjem, s katerim pojasnimo skoraj 38 % celotne variabilnosti 

motivacije. Vodje, ki uporabljajo več pohvale, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev pri 

delu so starejši. Prav tako se omenjen dejavnik povezuje z ustrezno izbranim stilom 

vodenja in vsemi desetimi izbranimi značilnostmi dobrega vodje. Izpostavili smo še 

dejavnik, ki smo ga poimenovali vpliv in zavedanje individualnosti pri delu in se 

pozitivno povezuje s starostjo ter leti na vodilnem delovnem mestu, kar pomeni, da se 

individualnega vpliva pri delu bolj zavedajo starejši vodje. Vodje, ki se zavedajo vpliva 

individualnosti, uporabljajo zavzeti, prizadevni in združevalni stil vodenja. Pri reševanju 

konfliktov se poslužujejo kompromisa in dogovora. 

 Raziskava prav tako pokaže pomanjkljivo delovanje vodij na področju reševanja 

delovnih problemov ter dajanja razumljivih povratnih informacij zaposlenim. Vodje po 

mnenju zaposlenih ne znajo realno prepoznati in opredeliti problemov ter k reševanju 

problemov ne pristopijo aktivno. Prav tako ugotavljamo, da so zaposleni premalo 

seznanjeni in vključeni v reševanje problemov. Zaposleni ugotavljajo, da pri delu niso 

samostojni, prav tako pa niso seznanjeni z rezultati svojega dela. Medtem ko so vodje 

mnenja, da se reševanja problemov lotijo sistematično ter enakovredno, obravnavajo vse 

predloge za rešitev problema. 
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Zaposleni bodo veliko bolj zadovoljni, če bodo zahteve, ki jih ima organizacija 

oziroma vodja do njih, usklajene s pričakovanji, ki jih imajo zaposleni do vodje. V 

raziskavi ugotovimo, da vodja sodelavcem ne zaupa, jim ne dodeljujejo nalog, ki bi jim 

predstavljale izziv in jim ne omogoča samostojnosti pri opravljanju delegiranih nalog. 

Po mnenju zaposlenih jim vodje velikokrat delegirajo zahtevnejše naloge, ki zahtevajo 

višjo stopnjo odgovornosti, kot bi jih zaposleni lahko izvedli glede na svojo strokovno 

usposobljenost. Ugotovili smo, da vodje s statistično pomembno višjo povprečno 

vrednostjo menijo, da je timsko delo na oddelku, ki ga vodijo učinkovito, in da lahko 

vsi zaposleni sodelujejo v timu. Organizacije so bolj učinkovite, če imajo vzpostavljeno 

timsko delo, kar omogoča boljšo uporabo znanja posameznikov. Pri timskem delu mora 

vodja skrbeti za doseganje uspešnosti in učinkovitosti na osnovi prispevkov vsakega 

posameznika. Naloga vodje je, da poskrbi za enakopravno porazdeljen prispevek vseh 

članov tima. Hkrati je dober vodja lahko le tisti, ki ne dela razlik med zaposlenimi. 

Ugotovitve raziskave podpirajo spoznanja mnogih avtorjev (Lipičnik in Možina 1998; 

Adrinkova 2004; Reader, Flin in Cuthbertson 2007), ki navajajo, da je medsebojno 

komuniciranje vseh članov tima ključnega pomena za delovanje tima v zdravstveni 

negi. Skela Savič (2007) ugotavlja, da so učinkovito vodeni timi v zdravstvu izjemnega 

pomena pri zagotavljanju varne obravnave bolnikov ter povezani z večjo kakovostjo 

zdravstvene obravnave. Robida (2006, 25) ugotavlja, da se o timskem delu v zdravstvu 

govori že dolgo časa, čeprav sistemskega pristopa ni v večini držav, predvsem zaradi 

vedno večje kompleksnosti dela, hitrega razvoja novih spoznanj, tehnologije, vedno 

večjih zahtev bolnikov ter pomanjkanja zdravstvenih strokovnjakov. Sodelovanje v timu 

je po njegovem mnenju pomemben element kakovosti v zdravstvu, sam sistem 

zdravstvene oskrbe pa mora biti organiziran tako, da vzpodbuja povezovanje in 

sodelovanje med različnimi skupinami.  

Z raziskavo ugotovimo, da vodje v zdravstveni negi v proučevanih bolnišnicah ne 

vključujejo zaposlene v procese odločanja in obvladovanja sprememb v taki meri, kot to 

ocenjujejo sami. Po mnenju zaposlenih smo ugotovili, da vodje pri sprejemanju 

odločitev ne oziroma slabo upoštevajo predloge sodelavcev. Vodje svoje odločitve 

slabo argumentirajo ter sprejemajo tudi strokovno neutemeljene odločitve. Medtem ko 

vodje navajajo, da za svoje odločitve vedno sprejmejo tudi odgovornost. Ugotovili smo, 

da problem vključevanja ni prisoten samo na nivoju zaposlenih, ampak tudi pri vodjih 

na nivoju nižjega managementa. Skela Savič, Pagon in Robida (2007) ugotavljajo, da 

morajo postati vodje ključni spodbujevalci vključevanja posameznika v procese 

spreminjanja v bolnišnici. Z raziskavo ugotovimo, da nekateri vodje v zdravstveni negi 

pri odločanju še vedno uporabljajo različne pritiske, svojo osebno moč ter moč 

vodstvene hierarhije. S faktorsko analizo smo ugotovili, da lahko odločanje pojasnimo z 

dvema dejavnikoma. Prvi dejavnik smo poimenovali odgovornost za sprejete odločitve, 

s katerim lahko pojasnimo skoraj 40 % celotne variabilnosti odločanja. Vodje, ki 
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sprejemajo odgovornost za sprejete odločitve in vključujejo tudi sodelavce, so starejši, 

uporabljajo različne stile vodenja, razen zadržanega stila vodenja ter imajo izraženih 

vseh deset izbranih značilnosti dobrega vodje. Drugi dejavnik smo poimenovali uporaba 

moči pri odločanju, katerega uporabljajo vodje, ki so na vodilnem delovnem mestu 

krajši čas ter imajo izražene izbrane značilnosti vodje razen samozavesti in 

ambicioznosti. 

V raziskavi je zanimiv rezultat, da vodje s statistično pomembno nižjo povprečno 

vrednostjo ocenjujejo svojo kompetenco obvladovanje sprememb, kot jo ocenjujejo 

zaposleni v zdravstveni negi. Vodje se zavedajo, da bi bilo treba uvajati več sprememb 

za izboljšanje kakovosti zdravstvene nege. Na spremembe se mora vodja odzivati 

pozitivno, ne sme se jih bati in v njih mora videti priložnost za izboljšanje kakovosti 

storitev v zdravstveni negi. V raziskavi ugotovimo, da se tako vodje kot zaposleni v 

zdravstveni negi zavedajo, da je uvajanje sprememb v bolnišnici nujno in potrebno. 

Ugotovili smo, da vodje pred uvajanjem sprememb le-te slabo predstavijo zaposlenim, 

prav tako slabo predvidijo morebitne ovire ob uvajanju sprememb. Medtem ko vodje 

menijo, da zaposlenim nudijo ustrezno podporo ob uvajanju sprememb ter jih vedno 

obvestijo o spremembah, ki se tičejo njihovega dela. Kotter in Cohen (2003, 15) 

ugotavljata, da je uvajanje sprememb povezano s spreminjanjem vedenja ljudi v 

organizacijah. Prav tako Gruban (2007) ugotavlja, da brez korenitih sprememb vodij in 

vodenja, sprememb k večji uspešnosti in s tem večji zavzetosti ni mogoče pričakovati. S 

faktorsko analizo smo dobili dva dejavnika obvladovanja in uvajanja sprememb. Prvega 

smo poimenovali vključevanje sodelavcev in obveščanje o uvajanju in obvladovanju 

sprememb, z njim lahko pojasnimo 34 % celotne variabilnosti obvladovanja in uvajanja 

sprememb v zdravstveni negi. S korelacijsko analizo ugotovimo, da vodje, ki 

vključujejo in obveščajo sodelavce o spremembah, uporabljajo različne stile vodenja, 

najmanj zadržan stil vodenja, prav tako pa imajo izraženih vseh deset značilnosti 

dobrega vodje. Ugotovimo tudi, da vodje, ki se zavedajo pomena odgovornosti vodstva 

pri obvladovanju in uvajanju sprememb, kakor smo poimenovali drugi dejavnik, prav 

tako uporabljajo pri delu proučevane stile vodenja ter imajo izražene vse značilnosti 

dobrega vodje. 

Vodja mora biti dovzeten za čustva drugih. Biti mora obziren pri delu s težavnimi 

ljudmi in ljudmi, nad katerimi nima neposredne avtoritete. Znati jih mora prepričati do 

te mere, da doseže njihovo sodelovanje. Imeti mora sposobnost mirnega, sproščenega, 

kontroliranega reagiranja na različne stresne situacije. Svoja čustva mora obvladati in 

jih biti sposoben izraziti na ustrezen način. V raziskavi ugotovimo, da po mnenju 

zaposlenih vodje slabo prepoznajo doživljanja čustev sodelavce, kar pomeni, da imajo 

slabo razvito sposobnost empatije. V napornih in stresnih situacijah ne znajo ohraniti 

razsodnosti ter jeze ne izražajo na ustrezen način. Vodje menijo, da so vedno odprti za 

konstruktivno kritiko, ter da predstavlja dogovor zanje podlago za medsebojno 
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sodelovanje. Conway (2003); Goleman in Boyatzis (2008); Higgs in Aitken (2003) ter 

Kellet, Humphrey in Sleeth (2002) ugotovijo, da je empatija kot element čustvene 

inteligence znak vodstvene prednosti in uspeha. Prav tako Goleman in Boyatzis (2008, 

81) ugotavljata, da medicinske sestre, katerih vodje imajo razvito kompetenco čustvene 

inteligence, imajo dobro duševno zdravje in hkrati izboljšane možnosti za kakovostno 

zdravstveno nego bolnikov. 

Z raziskavo ugotovimo, da vodje po mnenju zaposlenih ne kažejo dovolj osebnega 

zanimanja za zaposlene, gre torej za nezadostno upoštevanje želja in predlogov 

zaposlenih pri njihovem razvoju. Vodje bi morali usmerjati zaposlene v smeri, ki 

spodbuja njihov največji možni napredek in rast, saj se na ta način širijo tudi meje 

odgovornosti zaposlenih. Iz rezultatov lahko razberemo, da tako po mnenju vodij kot 

zaposlenih v zdravstveni negi proučevane bolnišnice ne gradijo na razvoju 

posameznikov. Mihalič (2006) ugotavlja, da celovitost osebnega razvoja zaposlenih 

pomeni, da posameznik posveča dovolj pozornosti svojemu strokovnemu, delovnemu in 

osebnemu razvoju. Zaposleni bodo zadovoljnejši, če bo vodja skrbel za njihov karierni, 

strokovni in osebni razvoj, če bo izkazoval zanimanje za njihov napredek pri delu, 

izobraževanju ter spodbujal njihovo rast v organizaciji.  

Rezultati raziskave so pokazali, da vodje dobro ocenjujejo tudi kompetence za 

izboljševanje kakovosti. Njihova ocena se ne sklada niti z mnenjem zaposlenih o 

izvajanju aktivnosti za kakovost niti z zapisom kompetenc v bolnišničnih predpisih. V 

raziskavi smo ugotovili, da zaposleni ocenjujejo, da vodje slabo spodbujajo inovativne 

predloge ter slabo spodbujajo sodelavce za izboljšanje kakovosti. Prav tako po mnenju 

zaposlenih na oddelku slabo spremljajo kakovost zdravstvene nege. Zanimiv je rezultat, 

da zaposleni v večji meri menijo, da je treba in bistveno doseči dobre rezultate za vsako 

ceno, kot to menijo vodje. Kizer (2002) ugotavlja, da izboljševanje procesov dela v 

zdravstvu vodi v boljše izide zdravljenja bolnikov, bolj zadovoljne bolnike s storitvami, 

bolj zadovoljne zaposlene, prav tako se nižajo stroški zdravljenja in oskrbe. Skela Savič 

in Pagon (2007) ugotavljata, da bi vodje morali prevzeti ključno vlogo pri spodbujanju 

vpletenosti posameznika ter vključevanju njegovega znanja v procese izboljševanja 

kakovosti zdravstvene nege. 

V raziskavi smo ugotovili, da se vodje v zdravstveni negi zavedajo, da nimajo 

dovolj znanja s področja vodenja, ter da si večina anketiranih vodij znanj s področja 

vodenja ni pridobila pred prevzemom vodilnega delovnega mesta. Tako vodje kot 

zaposleni v zdravstveni negi menijo, da bi bilo treba opredeliti managerske kompetence 

vodij za uspešno vodenje v zdravstveni negi. Z raziskavo potrdimo že znana dejstva 

(Donaher idr. 2007; Li-Min idr. 2007), da vodje v zdravstveni negi velikokrat 

prevzamejo vodilno delovno mesto z malo ali brez vodstvenih sposobnosti, saj niso bili 

deležni izobraževanja, s katerim bi si pridobili managerske kompetence in vodstvene 

spretnosti.  
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Z multiplo regresijsko analizo proučevanih managerskih kompetenc vodij z 

neodvisnimi dejavniki smo ugotovili, da so proučevane managerske kompetence 

značilno pozitivno povezane z vedenjem vodij, izbranimi značilnostmi vodij, 

izobraževanjem vodij s področja vodenja in stopnjo izobrazbe. S temi dejavniki 

pojasnimo 86 % celotne variabilnosti proučevanih managerskih kompetenc. Na osnovi 

rezultatov je opaziti, da med omenjenimi dejavniki najbolj vpliva na izraženost 

managerskih kompetenc vedenje vodje, sledi skrb za izobraževanje vodij, izbrane 

osebnostne lastnosti vodij ter nazadnje stopnja izobrazbe vodje. 

Iz rezultatov raziskave razberemo, da je stopnja delovnega zadovoljstva relativno 

nizka tako pri vodjih kot zaposlenih. Najnižje vrednosti stopnje zadovoljstva je 

ugotoviti na področju zadovoljstva s plačilom, s prisotnostjo pohval, zaupanja, z 

možnostjo soudeležbe pri odločanju, s skrbjo za dobro počutje, z možnostmi 

napredovanja ter z vodstvom organizacije. Opaziti je, da tudi vodje izražajo nizko 

stopnjo zadovoljstva oziroma so slabo zadovoljni s plačilom, ki ga prejemajo, s količino 

del in nalog, z oblikami motiviranja, z delovnimi pogoji, s skrbjo za počutje, s 

prisotnostjo pohval in zaupanja ter z možnostjo soudeležbe pri odločanju. Lipičnik in 

Možina (1998, 41) ugotavljata, da dajanje pohval v obliki priznanj, nagrad in 

napredovanja pozitivno vpliva na večje zadovoljstvo in zavzetost za delo, saj s tem 

zaposleni zadovoljujejo potrebo predvsem po potrditvi pred drugimi. Kavar - Vidmar 

(1995, 219) ugotavlja, da lahko plača spodbuja tekmovalnost, poveča zadovoljstvo in 

lojalnost zaposlenih, vendar pa je navadno zaposleni ne cenijo dovolj in jo obravnavajo 

kot nekaj samoumevnega. Prav tako v raziskavi presenečeni ugotovimo, da vodjem in 

zaposlenim v zdravstveni negi predstavlja plača drugi najpomembnejši dejavnik 

zadovoljstva na delovnem mestu, medtem ko je dejavnik več prostega časa šele na 

desetem mestu po pomembnosti. Kljub temu Majstorovič (2007) ugotavlja, da denar ni 

za vsakega zaposlenega enako učinkovito motivacijsko sredstvo, saj enega bolj motivira 

denar, drugega pa več prostega časa. Z raziskavo ugotovimo, da predstavljajo dobri 

medosebni odnosi za vodje in zaposlene v zdravstveni negi najpomembnejši dejavnik 

zadovoljstva na delovnem mesu. Ti odnosi so odvisni od stopnje razvitosti demokracije, 

od delovne in kulturne ravni in od osebnosti posameznikov. Dobri odnosi s sodelavci so 

pogoj za osebno zadovoljstvo in uspeh v mnogih poklicih. Kljub temu z raziskavo 

ugotovimo, da anketirani izražajo nizko stopnjo zadovoljstva s sodelavci, medsebojnimi 

odnosi v bolnišnici ter z načinom vodenja neposrednega vodje. Luckman Jagodič in 

Pacek (2003) ugotavljata, da prav zadovoljstvo z nadrejenimi najbolj vpliva na splošno 

zadovoljstvo z odnosi v organizaciji in s tem na motiviranost zaposlenih. Zaposleni 

želijo sodelovati pri odločitvah, pri določanju ciljev in si želijo biti vključeni v tiste 

procese in aktivnosti, ki so neposredno vezani na položaj in vlogo posameznika v 

organizaciji. Kadar zaposleni lahko sodelujejo pri odločanju, bodo z večjo zavzetostjo 

in pripravljenostjo za aktivno sodelovanje izvajali ukrepe in aktivnosti, ki izvirajo iz 



Razprava  

84 

sprejete odločitve. Patrick in Spence Laschinger (2006, 15) ugotavljata, da so bolj 

zadovoljne medicinske sestre, ki dobijo za inovacije pozitivne odzive in priznanja v 

obliki nagrad, saj čutijo, da jih organizacija vrednoti in prepoznava njihove dosežke. Na 

zadovoljstvo posameznika pomembno vpliva, ali se njegov trenutni status sklada z 

želenim statusom. V raziskavi ugotovimo, da tako vodje kot zaposleni izražajo relativno 

nizko stopnjo zadovoljstva s statusom v proučevanih bolnišnicah. Zaposleni, ki mu je 

čast opravljati svoje delo, ima pozitivne občutke do dela oziroma organizacije, v kateri 

je zaposlen. V splošnem je občutek časti pričakovati v primerih, če je posameznik 

zaposlen v organizaciji, ki je uspešna, ugledna v javnosti ali mednarodno uveljavljena. 

V raziskavi ugotavljamo, da pri anketiranih delovno mesto ne dosega po njihovem 

mnenju zadovoljive stopnje ugleda, prav tako organizacija, v kateri so zaposleni, po 

njihovem mnenju nima najboljšega ugleda v javnosti. Carson in sodelavci (2001) 

ugotavljajo, da so zaposleni v zdravstveni negi bolj zadovoljni, če jim vodje posredujejo 

informacije, probleme in novosti pravočasno in natančno. Medtem ko Gorenakova in 

Pagon (2006) ugotavljata, da je človek zadovoljen, kadar so uresničene njegove potrebe, 

kadar dobi za svoja dejanja potrditev, pohvalo in ko ima občutek, da je potreben in 

pomemben. Rus in Toš (2005) ugotovita, da je zadovoljstvo pri delu močno povezano s 

posameznikovim zadovoljstvom nasploh. Mihaličeva (2006) ugotavlja, da je za 

zagotavljanje zadovoljstva vseh zaposlenih treba izhajati iz individualnih potreb in želja 

posameznega zaposlenega, hkrati pa Tavčar (2006) in Antončič (2008) ugotavljata, da 

bo zavzemanje vodstva za upoštevanje dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo 

zaposlenih, vzpodbudilo zavzemanje zaposlenih za čim boljšo izvedbo storitev in nalog, 

ki lahko pripomorejo k rasti posameznika in organizacije. Na osnovi ugotovitev 

različnih raziskav (Brezovec 2003; Kvas in Seljak 2004; Gračner 2006) ugotavljamo, da 

morajo vodje upoštevati spoznanja o zadovoljstvu zaposlenih pri delu. Ne le zaradi 

domneve, da so zadovoljni zaposleni uspešnejši in produktivnejši, raziskave so pokazale 

tudi, da obstaja močna povezanost tudi med zadovoljstvom zaposlenih in stopnjo 

izostajanja z dela ter fluktuacijo. Carson in sodelavci (2005) navajajo, da je veliko 

raziskav pokazalo, da zadovoljni zaposleni manj radi zapustijo organizacijo, v kateri so 

zaposleni. Mnoge raziskave pokažejo pozitivno povezanost med zadovoljstvom 

zaposlenih pri delu in kakovostjo zdravstvene nege (Skela Savič, Pagon in Robida 

2007). Mesiti (2003, 114) ugotavlja, da ima razvoj vedenja vodje pozitiven učinek na 

zadovoljstvo zaposlenih. Na podlagi rezultatov korelacijske analize smo ugotovili, da je 

zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi srednje močno pozitivno povezano z 

vedenjem, izbranimi značilnostmi vodij ter proučevanimi managerskimi kompetencami 

vodij. S temi dejavniki lahko pojasnimo skoraj 41 % celotne variabilnosti zadovoljstva 

zaposlenih v zdravstveni negi. Največji vpliv na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni 

negi imajo proučevane managerske kompetence vodij. Prav tako pa obstajajo še drugi 
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dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, vendar niso bili predmet proučevanja 

te raziskave. 

Večina ljudi čuti potrebo po pripadnosti. Želi si biti del celote. Če se na delovnem 

mestu zaposleni dobro počutijo in jih delo in medsebojni odnosi zadovoljujejo ter so 

izpolnjene osnovne ekonomske potrebe zaposlenih, se le ti začnejo istovetiti z 

organizacijo, postanejo del celote in s tem izražajo pripadnost organizaciji. V raziskavi 

ugotovimo, da je stopnja pripadnosti zaposlenih v zdravstveni negi nižja, kot je stopnja 

pripadnosti vodij. Ugotovili smo, da zaposleni in vodje niso pripadni v taki meri, da iz 

bolnišnice ne bi odšli, če bi dobili boljšo službo. Opaziti je tudi, da zaposleni v manjši 

meri verjamejo v uspešen razvoj bolnišnice, v kateri so zaposleni, kot verjamejo v 

uspešen razvoj njihovi vodje. Bolj, ko zaposleni čutijo, da so v organizaciji cenjeni in 

spoštovani, bolj verjetno bodo pozitivno prispevali k doseganju dobrih poslovnih 

rezultatov oziroma rasti organizacije ter nenazadnje tudi k osebnemu zadovoljstvu in 

razvoju. Na podlagi rezultatov korelacijske analize ugotovimo, da se stopnja pripadnosti 

srednje močno povezuje z vedenjem, izbranimi značilnostmi, proučevanimi 

managerskimi kompetencami vodij ter zadovoljstvom zaposlenih v zdravstveni negi, ti 

dejavniki lahko pojasnijo kar 70 % celotne variabilnosti pripadnosti zaposlenih in vodij, 

kar pomeni, da je vpliv drugih dejavnikov, ki niso bili predmet raziskave, majhen. Na 

podlagi dobljenih rezultatov ugotovimo, da imajo izražene proučevane managerske 

kompetence vodij največji vpliv na pripadnost zaposlenih v zdravstveni negi. 

8.1 Povzetek ugotovitev 

Razvoj človeških virov v bolnišnici je eden najpomembnejših elementov za 

uspešno vodenje ljudi kot tudi dvig konkurenčnosti delovnih pogojev, ki omogočajo 

zadovoljne in pripadne zaposlene preko stalnega zagotavljanja rasti in razvoja 

zaposlenih v skladu z njihovimi pričakovanji. Najpomembnejši dejavnik uspešne 

bolnišnice so zadovoljni zaposleni z novimi idejami, pripravljenostjo na učenje in razvoj 

ter visoko stopnjo motivacije in ustvarjalnosti. 

Ugotovili smo, da predpisi v bolnišnicah različno in nenatančno opredeljujejo 

avtoriteto, naloge in odgovornosti za nižjo in srednjo raven managementa v zdravstveni 

negi na področju upravljanja, kakovosti, medosebnih odnosov in komuniciranja. 

Ugotovili smo, da se vodje v zdravstveni negi zavedajo, da nimajo dovolj znanja s 

področja vodenja, ter da si večina anketiranih vodij znanj s področja vodenja ni 

pridobila pred prevzemom vodilnega delovnega mesta. Kar pomeni, da so si vodje 

znanja s področja vodenja pridobili kasneje, ali pa so si ga le izboljšali z izkušnjami pri 

delu. Skoraj polovica vodij v zdravstveni negi pri delu namreč še vedno uporablja 

neprimerni stil vodenja.  

V raziskavi smo ugotovili problem pomanjkanja managerskih kompetenc vodij za 

izboljšanje uspešnosti organizacije, saj vodje nimajo ustreznih kompetenc na področju 
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upravljanja, komuniciranja, reševanja konfliktov, motiviranja zaposlenih, medosebnih 

odnosih, reševanja problemov, delegiranja, timskega dela, odločanja, obvladovanja 

sprememb, čustvene inteligence, razvoja kadrov in kakovosti. Ugotovili smo tudi 

pomanjkljivo podporo vodij v zdravstveni negi za samostojno delo, timsko sodelovanje, 

vključevanje zaposlenih pri sprejemanju odločitev in zaupanju zaposlenim ter njihovim 

individualnim nalogam. Hkrati smo ugotovili, da problem vključevanja ni prisoten samo 

na nivoju zaposlenih, ampak tudi pri vodjih na nivoju nižjega managementa. Prav tako 

ugotovimo, da tako vodje kot zaposleni v zdravstveni negi menijo, da bi bilo treba 

opredeliti managerske kompetence vodij za uspešno vodenje v zdravstveni negi. 

Ugotovimo, da proučevane bolnišnice ne gradijo na razvoju posameznikov (vodij in 

zaposlenih), prav tako ugotavljamo, da njihov razvoj ni v skladu z njihovimi osebnimi 

cilji. 

Ugotovili smo relativno nizko stopnjo delovnega zadovoljstva tako pri vodjih kot 

zaposlenih. Hkrati ugotavljamo, da je zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi 

srednje močno pozitivno povezano z vedenjem vodij, izbranimi značilnostmi vodij ter 

proučevanimi managerskimi kompetencami vodij. Medtem ko je pripadnost zaposlenih 

v zdravstveni negi srednje močno pozitivno povezana z vedenjem, izbranimi 

značilnostmi vodij, proučevanimi managerskimi kompetencami vodij ter zadovoljstvom 

zaposlenih. Vodje morajo biti najprej sami zavzeti in zadovoljni, da lahko vplivajo na 

zavzetost, motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih. Zato je naloga managementa velika, 

da bodo vodje in zaposleni najprej zadovoljni in šele nato pripadni bolnišnici, v kateri 

so zaposleni. 

Kot mnogi drugi avtorji (Sellgren, Ekvall in Tomson 2007; Vincent 2007; YimLing 

2007) smo ugotovili, da je vedenje vodij v zdravstveni negi pozitivno povezano z 

zadovoljstvom in tudi pripadnostjo zaposlenih v zdravstveni negi. Prav tako smo 

ugotovili, da so z zadovoljstvom in pripadnostjo zaposlenih pozitivno povezane tudi 

proučevane managerske kompetence vodij ter izbrane osebnostne lastnosti uspešnega 

vodje, zato bi bila še kako pomembna enotna opredelitev managerskih kompetenc vodij 

v zdravstveni negi. 

V spreminjajočem se okolju bodo konkurenčne le bolnišnice, ki se dobro zavedajo, 

kako velik pomen imajo zadovoljni zaposleni in njihov razvoj ter bodo znale ustvariti 

razmere, ki bodo zaposlene spodbujale k inovativnosti in nenehnemu strokovnemu ter 

osebnemu razvoju. 

8.2 Predlogi  

Na podlagi natančnega proučevanja vedenja, osebnostnih značilnosti, managerskih 

kompetenc vodij ter proučevanja zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih v zdravstveni 

negi podajamo naslednje predloge. 
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Vodje v zdravstveni negi je treba izobraziti o različnih stilih vodenja in uporabi le-

teh glede na situacijske dejavnike. Znanje s področja vodenja bi moralo postati pogoj 

pred zasedbo vodilnega delovnega mesta. Vodenje namreč zahteva osnovna znanja iz 

vedenjskih znanosti, izkušnje in veščine ter razumevanje interesov posameznikov in 

skupin. Vodje v zdravstveni negi se morajo zavedati pomena in možnosti pravilnega 

ravnanja z zaposlenimi v bolnišnici, biti morajo usmerjeni k sodelavcem, tako da jim 

pomagajo pri delu, enako obravnavajo vse zaposlene, spoštujejo njihova mnenja, skupaj 

z njimi rešujejo probleme ter skrbijo za dobro informiranost na oddelku. 

Osnovni in prvi korak je uvedba načrtnega spremljanja in skrb za razvoj vseh 

zaposlenih v bolnišnici. Posameznika ne smemo prepustiti samemu sebi ali načrtnemu 

poteku dogodkov v njegovi karieri. Za uspešen razvoj posameznika je treba upoštevati 

želje in cilje vsakega posameznika. 

Naloga vodstva je spodbujati močno organizacijsko kulturo, katere glavne vrednote 

bodo medosebni odnosi, sodelovanje, timsko delo, inovativnost, motiviranost in 

kakovost. Delovanje vodij naj bo vzdrževati odprto komuniciranje, ugotavljanje in 

spremljanje zadovoljstva zaposlenih, omogočanje sodelovanja pri oblikovanju ciljev ter 

načrtovanju osebnega strokovnega razvoja. Poudariti je treba, da so odnosi s sodelavci 

zelo pomembni za storitveno dejavnost. Pomembno je, da se zaposleni med seboj dobro 

razumejo, da so z medsebojnimi odnosi zadovoljni, da imajo sodelavce, kakršne si 

želijo in nanje delujejo stimulativno. Vodje so tisti, ki morajo iskati nove poti in 

možnosti, kako ostati konkurenčen oziroma konkurenčnost še izboljšati. 

Pri uvajanju, spremljanju in zagotavljanju kakovosti je treba dati poudarek 

predvsem na osebni razvoj zaposlenih in posledično tudi na skupinski razvoj zaposlenih 

v organizaciji. Pri udejanjanju sprememb je ključni dejavnik strategija vodje ter 

motivirani in zadovoljni zaposleni ob podpori vodstva. Vodje so tisti, ki morajo postati 

ključni spodbujevalci za izboljšanje kakovosti in uvajanje sprememb v zdravstveni negi. 

Pri spremljanju in izboljševanju kakovosti v zdravstveni negi je bistvenega pomena tudi 

izobraževanje vodij in zaposlenih za kakovost. 

Potrebno bi bilo natančno opredeliti managerske kompetence vodij v zdravstveni 

negi ter jih enotno opredeliti za vso državo. Oblikovanje enotnega modela managerskih 

kompetenc vodij v zdravstveni negi bi nam omogočilo uspešno vrednotenje 

kompetentnosti in hkrati možnost konstantnega spremljanja vodij, s čimer bi vsekakor 

prispevali tudi k višji stopnji zadovoljstva zaposlenih. 

V zdravstveni negi je potrebno razmišljanje in usmerjanje tudi na področje 

zadovoljstva zaposlenih in ne samo v zagotavljanje kakovosti storitev in zadovoljstvo 

bolnikov. Zadovoljni in pripadni zaposleni imajo velik vpliv na uspešnost in 

konkurenčnost bolnišnice. Smiselno bi bilo enkrat letno spremljati stopnjo zadovoljstva 

zaposlenih v zdravstveni negi, saj bi se lahko le na ta način prilagajali posameznikom. 

Pomemben dejavnik so tukaj predvsem izkušnje in znanje zaposlenih, samostojnost pri 
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delu, odnos do bolnikov, ki naj bo strokoven, profesionalen, prijazen in ustrežljiv. 

Zdravstvene organizacije so tiste, ki bi morale določiti in oceniti posameznim vodjem 

vodstvene sposobnosti in kompetence, kar pozitivno vpliva na zadovoljstvo in 

pripadnost zaposlenih ter posledično na zadovoljstvo bolnikov. 

8.3 Pomen raziskave za znanost in stroko ter možnosti za nadaljnje 

raziskovanje 

Raziskave, ki bi ugotavljala vpliv vedenja, značilnosti vodij in managerskih 

kompetenc vodij na zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih v zdravstveni negi v 

slovenskem prostoru še ni bilo. Do sedaj so bile narejene raziskave uporabe stilov 

vodenja v slovenskem zdravstvu in njihov vpliv na upravljanje kakovosti ter uvajanje 

sprememb. Prav tako je bila proučevana organizacijska kultura in klima v zdravstvu. 

Izvedene so bile tudi študije primera, v katerih so raziskovalci ugotavljali stopnjo 

zadovoljstva zaposlenih ter dejavnike zadovoljstva v obravnavanih organizacijah.  

Magistrska naloga je prispevek k razvoju obravnavanega področja v zdravstveni 

negi povezanega s proučevanjem sodobnih pristopov k povečevanju zadovoljstva in 

pripadnosti zaposlenih. Z raziskavo smo potrdili nekatera spoznanja na področju 

vodenja v slovenskem zdravstvu in razvitem svetu, prav tako pa raziskava prinaša 

doprinos novih spoznanj na proučevanih področjih na nivoju srednjega in nižjega 

managementa v zdravstveni negi. Dokazali smo, da imajo managerske kompetence 

vodij močan vpliv na zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih, kar pomeni, da bi bilo treba 

le-te enotno opredeliti za vsa vodilna delovna mesta v zdravstvu. Izpostavili smo tudi 

ugotovitve in problem, da vodje v zdravstveni negi še vedno nimajo dovolj znanja s 

področja vodenja. Hkrati smo z raziskavo ugotovili relativno nizko stopnjo zadovoljstva 

in pripadnosti zaposlenih v zdravstveni negi. Na osnovi ugotovitev raziskave smo 

zasnovali tudi predloge za vpeljavo določenih sprememb, ki so na področju vodenja in 

managementa v zdravstveni negi nujno potrebne. 

V magistrski nalogi obravnavana tema daje možnosti za vrsto nadaljnjih 

raziskovanj. Takšno vrsto raziskave je možno izvesti v vseh zdravstvenih zavodih, prav 

tako bi bilo smiselno spremljati spremembe na tem področju ob sprejetju določenih 

predlogov in opredelitvi managerskih kompetenc vodij čez nekaj let. 
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9 SKLEP 

Glede na hiter družbeno ekonomski razvoj je potrebno hitro, sprotno, učinkovito in 

uspešno usposabljanje in prilagajanje vodij v zdravstveni negi. Jasno je, da ni enega 

samega učinkovitega stila vodenja. Vsi imajo prednosti in omejitve. Najučinkovitejši 

vodje so tisti, ki so sposobni prilagoditi svoj stil vodenja razmeram in zaposlenim, za to 

pa potrebujejo ustrezna znanja s področja vodenja. Uspešnost zaposlenih, njihove 

kompetence, zadovoljstvo in pripadnost so za doseganje kakovosti v zdravstveni negi 

izjemnega pomena. Zaposleni uskladijo svoja prepričanja in vrednote z vrednotami 

vodij, če jih dojemajo kot kompetentne; zato prostovoljno sledijo le tistim, za katere 

menijo, da so dovolj kompetentni, da jih vodijo.  

Glavni namen magistrske naloge je bil ugotoviti, ali obstajajo povezave med 

vedenjem, značilnostmi in managerskimi kompetencami vodij ter zadovoljstvom in 

pripadnostjo zaposlenih v zdravstveni negi. Vloga zaposlenih je pomembna v vseh 

organizacijah, ne glede na velikost, panogo in državo, zato smo v nalogi poudarili 

pomen zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih. Želeli smo prikazati vodenje kot 

najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih v 

zdravstveni negi. V magistrskem delu smo dosegli namen in zastavljene cilje ter potrdili 

pet hipotez, ki smo si jih zastavili v uvodu. 

Z raziskavo smo ugotovili, da so proučevane managerske kompetence vodij v 

zdravstveni negi slabo razvite. Že Davies in Harrison (v Edwards idr. 2002) sta 

opredelila usmerjenost vodij v zdravstvu v strokovne kompetence. Ugotavljamo, da 

zdravstveni strokovnjaki na področju srednjega in nižjega managementa potrebujejo 

dodatna izobraževanja s področja vodenja ter managerskih kompetenc. Omenjeno 

znanje bi moralo postati pogoj pred zasedbo vodilnega delovnega mesta ali vsaj zahteva 

za pridobitev znanja v določenem časovnem obdobju. Glede na dobljene rezultate so 

tako zaposleni kot vodje v proučevanih bolnišnicah mnenja, da bi bilo treba natančno 

opredeliti managerske kompetence vodij in managerjev v zdravstveni negi. Ker gre za 

javno zdravstveno službo, bi po našem mnenju morale biti kompetence enotno urejene 

za vso državo. Kompetence veljajo za poskusne in nedorečene napovednike 

učinkovitega managementa in vodenja (Donaher idr. 2007), zato bi morale biti predmet 

konstantnega spremljanja. Potrebno bi bilo oblikovanje enotnega modela managerskih 

kompetenc vodij v zdravstveni negi za uspešno vrednotenje kompetentnosti vodij, s 

čimer bi vsekakor pripomogli k višji stopnji zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih v 

zdravstveni negi ter boljši kakovosti zdravstvene nege. Hkrati Robida (2008) ugotavlja, 

da današnji izobraževalni sistem v zdravstvu poudarja le učenje strokovnih znanj in ne 

tudi drugih kompetenc. Posledica tega so dobljeni rezultati na področju managerskih 

kompetenc in vodenja. Obravnavan primer je le način, s katerim smo skušali prikazati 
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da vodje v zdravstveni negi potrebujejo dodatna znanja s področja vodenja pred 

prevzemom vodilnega delovnega mesta oziroma že v času izobraževanja. 

Managerji in vodje, ki želijo uspešno izvajati naloge vodenja skladno z novim 

načinom dela, morajo razvijati svoje kompetence na področjih, ki zajemajo: 

komunikacijo, motivacijo, stil vodenja, medosebne odnose, prenos znanja, timsko delo, 

odločanje, reševanje problemov, organizacijsko kulturo, organizacijsko klimo, 

obvladovanje sprememb, organiziranje dela, kakovost, ocenjevanje uspešnosti dela, itd. 

Razvijanje in obvladovanje kompetenc na omenjenih področjih je nujno, če želi vodja 

razvijati in izkoristiti potenciale in znanje svojih sodelavcev, reševati probleme v 

skupini, voditi sestanke, itd. Že nekaj časa je govora, da bi se moral manager in vodja 

vsaj polovico svojega delovnega časa ukvarjati z vodenjem zaposlenih, kar pomeni, da 

bi bilo treba v praksi zagotoviti vodjem v zdravstveni negi več časa za vodenje. Prav 

tako Skela Savič (2008, 7) ugotavlja, da so danes ključne voditeljske veščine povezane 

z razvojem sposobnosti na področju mehkih veščin vodenja, kot so stil vodenja, 

izgradnja spodbudne organizacijske kulture, ki temelji na vrednotah in spodbuja timsko 

delo, inovativnost in razvoj posameznika. Povzamemo lahko, da brez korenitih 

sprememb vodij in vodenja sprememb k večji uspešnosti ni pričakovati. 

Splošno zadovoljstvo zaposlenih in vodij v zdravstveni negi je na nizki ravni. 

Opaziti je, da je najnižje ocenjena stopnja zadovoljstva s plačilom za delo, le-to pa je na 

drugem mestu po pomembnosti vpliva na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi. 

Pomemben vpliv na zadovoljstvo ima tudi komunikacija in medosebni odnosi 

zaposlenih. Mnogi avtorji ravno komuniciranju in informiranju pripisujejo velik pomen 

tudi pri utrjevanju pripadnosti zaposlenih v organizaciji. Ohranjanje zadovoljstva 

zaposlenih in povečanje njihove motiviranosti predstavlja ključni izziv za vsako 

organizacijo. Zaradi pozitivne povezanosti med zadovoljstvom zaposlenih in 

organizacijsko uspešnostjo (Carson idr. 2005) ter zadovoljstvom in pripadnostjo 

zaposlenih bi bilo smiselno konstantno spremljati stopnjo zadovoljstva zaposlenih v 

zdravstveni negi. 

Vodja prihodnosti v zdravstveni negi bo lahko postal le tisti, ki bo sposoben doseči 

vizijo in motivirati zaposlene. Potreboval bo sposobnosti, kot so: zaupanje, 

obvladovanje lastne podobe, prepričljivost, inspiracijo, dajanje pobud, iniciativnost, 

nenehno učenje, analitično in ustvarjalno sposobnost reševanja problemov, gledanje na 

prihodnost organizacije in predvsem vključitev in sodelovanje zaposlenih. Dober 

voditelj ne pomeni vedno tudi dober manager, kar se mora zavedati tako management 

kot vodje v zdravstveni negi. Pomembno je tudi zavedanje, da so znanje, kompetence, 

vedenje in inovativnost tisti dejavniki, ki omogočajo organizaciji preživetje v 

konkurenčnem okolju. Le organizacija, v kateri so zaposleni zadovoljni in pripadni, je 

lahko učinkovita in boljša kot konkurenca. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VODJE 

Spoštovani! 

 
Pred Vami je vprašalnik, ki v prvem delu vsebuje trditve, s katerim želim ugotoviti značilnosti, 

vedenje ter kompetence vodij v zdravstveni negi s področja vodenja. V drugem delu pa so navedene 

trditve, s katerimi želim ugotoviti stopnjo zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih v zdravstveni negi. 

Prosim Vas, da izpolnite vprašalnik, kajti brez Vas, ki ste zaposleni prav v zdravstveni negi, tega ne 

morem raziskovati. Zagotavljam Vam anonimnost pri obdelavi podatkov, saj bom podatke interpretirala 

zgolj v sumarni obliki. Rezultati vprašalnika bodo uporabljeni pri pripravi magistrske naloge z naslovom 

Vedenje, značilnosti in kompetence vodij v povezavi z zadovoljstvom in pripadnostjo zaposlenih v 

zdravstveni negi. 

 

Hvala za Vaše sodelovanje in lepo pozdravljeni. 

Mateja Lorber, univ. dipl. org. 
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Splošni podatki: Leta delovne dobe: Najvišje dosežena izobrazba: 

Spol     M     Ž 

Starost v letih (vpišite)………let. 

Kje ste zaposleni: ………………………... 

Koliko let ste zaposleni v tej   

ustanovi (vpišite) …….. let . 

Koliko let ste na vodilnem delovnem  

mestu (vpišite)…… let . 

1.  <5 let 
2. 5 - 10 let 
3. 11 - 15 let 
4. 16 - 20 let 
5. 21- 25 let 
6. 26 - 30 let 
7.  > 30let 

1. SREDNJA 
2. VIŠJA 
3. VISOKO-STROKOVNA 
4. UNIVERZITETNA 
5. MAGISTERIJ 
6. DOKTORAT 

Navodilo 
V vprašalniku so napisane različne trditve s področja vodenja in kompetenc vodij. Prosim Vas, da se opredelite do trditev na 
lestvici od 1 do 5. Če trditev za vas sploh ne drži oz. se nikakor ne strinjate z njo, jo označite s št. 1. Če trditev za Vas 
popolnoma drži oz. se popolnoma strinjate z njo, jo označite s št. 5. Vmesne ocene predstavljajo stopnje, koliko trditev za Vas 
drži oz. stopnjo vašega strinjanja z njo. Prosim označite,  v kolikšni meri spodaj navedene trditve držijo za Vas kot vodjo. 
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1.Pri delu se dosledno držim standardnih postopkov.   1   2   3   4   5 

2.Sodelavci me spoštujejo.   1   2   3   4   5 

3.Na oddelku dosegamo zastavljene cilje.   1   2   3   4   5 

4.Znam prepoznati in realno opredeliti probleme.   1   2   3   4   5 

5.V konfliktni situaciji uporabim kompromis.   1   2   3   4   5 

6.Kažem osebno zanimanje za razvoj zaposlenih.   1   2   3   4   5 

7. Kadar se da, se je potrebno izogniti rutinskemu delu.   1   2   3   4   5 

8. V bolnišnici je uvajanje sprememb nujno in potrebno.   1   2   3   4   5 

9. Sodelavce spodbujam k  izboljšanju kakovosti dela.   1   2   3   4   5 

10.Za uspešno delo je potrebno medsebojno zaupanje,  pomoč in komunikacija.   1   2    3   4   5 

11.Ker izboljšave niso potrebne, ni potrebno spodbujati iniciative pri zaposlenih.   1   2   3   4   5 

12.Delovne aktivnosti je potrebno skrbno organizirati.   1   2   3   4   5 

13.Zaposlenim omogočam, da pokažejo svoje sposobnosti in znanja pri reševanju nalog.   1   2   3   4   5 

14.Pred sprejetjem odločitve le-to predstavim zaposlenim.   1   2   3   4   5 

15.Pri odločanju uporabljam materialne nagrade (dodatki, napredovanje,…).   1   2   3   4   5 

16.Bistveno je doseči dobre rezultate ne glede na porabljena sredstva.   1   2   3   4   5 

17.Kot vodja v zdravstveni negi imam dovolj znanja s področja vodenja.   1   2   3   4   5 

18.Pri reševanju konfliktov izhajam iz svoje nevtralnosti.   1   2   3   4   5 

19.O nastalih problemih in rešitvah se pogovarjam s sodelavci.   1   2   3   4   5 

20.Sodelavce obvestim o spremembah, ki se tičejo njihovega dela.   1   2   3   4   5 

21.Držim se dogovorov pri delu.   1   2   3   4   5 

22.Kadar gre kaj narobe, je potrebno uvesti kontrolo.   1   2   3   4   5 

23.Komunikacija na oddelku, ki ga vodim je spontana in teče v vseh smereh.   1   2   3   4   5 

24.Pri reševanju konfliktov poudarjam skupne interese in cilje.   1   2   3   4   5 

25.Probleme rešujem sproti, da se ne kopičijo.   1   2   3   4   5 

26.Poskrbim, da je vizija naše organizacije poznana sodelavcem.   1   2   3   4   5 
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27. Sodelavce ustrezno nagradim za delo.   1   2   3   4   5 

28. Skrbim, da so zaposleni motivirani.   1   2   3   4   5 

29.Sodelavce pohvalim za prispevke pri delu tima.   1   2   3   4   5 
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30.Kadar naloge delegiram sodelavcem, jim tudi zaupam, da jih bodo dobro opravili.   1   2   3   4   5 

31.Odločam se v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi.   1   2   3   4   5 

32.Vedno sem pripravljen pomagati nadrejenim.   1   2   3   4   5 

33.Pri sodelavcih spodbujam iniciativnost in inovativnost za boljšo kakovost.   1   2   3   4   5 

34.Pri pogovoru dajem sogovornikom občutek enakovrednosti.   1   2   3   4   5 

35.Reševanja problemov se lotim sistematično.   1   2   3   4   5 

36.Pri reševanju konfliktov uporabim moč za pristanek na ponujeno rešitev.   1   2   3   4   5 

37.Sodelavcem nudim možnost za strokovni razvoj.   1   2   3     4   5 

38.Pomembni so mi dobri medosebni odnosi.   1   2   3   4   5 

39.Spodbujam inovativne predloge svojih sodelavcev.   1   2   3   4   5 

40.Med sodelavci je potrebno vzdrževati čim bolj prijateljske odnose.   1   2   3   4   5 

41.Pri izvajanju kompleksnih nalog spodbujam timsko delo.   1     2   3   4   5 

42.S konflikti se aktivno soočam.   1   2   3   4   5 

43.Potrebno je uvajati več stimulacije in nagrajevanja v materialnem smislu.   1   2   3   4   5 

44.Vedno postavljam realne cilje.   1   2   3   4   5 

45.Enakovredno obravnavam vse predloge za rešitev problema   1   2   3   4    5 

46.Sodelavcem pravočasno posredujem vse potrebne informacije.   1   2   3   4   5 

47.Za svoje delo dobim ustrezno plačilo.   1   2   3   4   5 

48.Pri odločanju uporabljam različne pritiske (šikaniranje, očitki, premestitev,…).   1   2   3   4   5 

49.Na oddelku, ki ga vodim imamo dobre medosebne odnose.   1   2   3   4   5 

50.Sodelavcem delegiram tudi zahtevnejše naloge, ki zahtevajo višjo stopnjo odgovornosti.   1   2   3   4   5 

51.Naša organizacija ima dober ugled v javnosti.   1   2   3   4   5 

52.Za svoje odločitve sprejmem tudi odgovornost.   1   2   3   4   5 

53.Vedno pohvalim dobro opravljeno delo.   1   2   3    4    5 

54.Kadar predstavim novo nalogo so sodelavci pripravljeni aktivno sodelovati.   1   2   3   4   5 

55.Meni, kot vodji so poznane ključne vrednote naše organizacije.   1   2   3   4   5 

56.Kadar je organizacija uspešna, uvajanje sprememb ni potrebno.   1   2   3   4   5 

57.Znanja s področja vodenja sem si pridobil/a na željo delodajalca.   1   2   3   4   5 

58.Zaposleni so najpomembnejše premoženje, ki ga ima naša bolnišnica.   1   2   3   4   5 

59.Prispevam k prijetnemu delovnemu vzdušju.   1   2   3   4   5     

60. Ker je reševanje konfliktov neprijetno, se jim skušam izogniti.   1   2   3   4   5 

61.Člane tima spodbujam, da si med seboj pomagajo in vzajemno podpirajo.   1   2   3   4   5 

62.Sodelavcem, dodeljujem delovne naloge, ki so zanje izziv.   1   2   3   4   5 

63.Jasno povem svoja stališča in sodelavci se jih morajo držati.   1   2   3   4   5 

64.Pri odločanju uporabljam svojo osebno moč.   1   2   3   4   5 

65.Ob uvajanju sprememb predvidim morebitne ovire.   1   2   3   4   5 

66.S sodelavci se veliko pogovarjam, saj jih tako bolje spoznam.   1   2   3   4   5 

67.Sodelavce spodbujam, da predlagajo možne rešitve problema.   1   2   3   4   5 

68.Zaposleni na oddelku lahko povedo, kaj mislijo.   1   2   3   4   5 

69.Pri reševanju konfliktov skupaj z zaposlenimi iščem ustrezne rešitve.   1   2   3   4   5 

70.Mojim sodelavcem so poznane ključne vrednote naše organizacije.   1   2   3   4   5 

71.Sodelavcem dodeljujem delovne naloge, glede na njihovo znanje.   1   2   3   4   5 

72.Pri odločanju uporabljam nematerialne nagrade (izobraževanje, dopust,..).   1   2   3   4   5 

73.Moja sporočila sodelavcem so jasna in razumljiva.   1   2   3   4   5 

74.Zaposleni lahko pri delu uporabijo svoja znanja, sposobnosti in veščine.   1   2   3   4   5 

75.Jezo izražam na ustrezen način.   1   2   3   4   5 

76.Zaposlenim dam možnost, da sodelujejo v delovnem timu.   1   2    3   4    5 

77.Znanja s področja vodenja sem si pridobil/a  pred  prevzemom vodilnega delov. mesta.    1   2   3   4   5 
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78.Ponosen/na sem, da delam v tej organizaciji.   1   2   3   4   5 

79.Na oddelku spremljamo kakovost zdravstvene nege.   1   2   3   4   5 

80.Sodelavce pohvalim, ker to vpliva na njihovo zadovoljstvo.   1   2   3   4   5 

81.V mojem načinu vodenja je opaziti napredek, od prevzema vodilnega del. mesta.   1   2   3   4   5 
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82.Sprejemam strokovno utemeljene odločitve.   1   2   3   4   5 

83.Kadar podam grajo, je jasno, kaj je bilo narejeno narobe.   1   2   3   4   5 

84.Pri izpolnjevanju pravil sem dosleden.   1   2   3   4   5 

85.Menim, da je moje delovno mesto ugledno.   1   2   3   4   5 

86.Svojo komunikacijo ustrezno prilagodim različnim ljudem in situacijam.   1   2   3   4     5 

87. Pri odločanju uporabljam moč vodstvene hierarhije.   1   2   3   4   5 

88.Nujno je potrebno upoštevati nadrejene, prav tako se nadrejenim ne sme ugovarjati.   1   2   3   4   5 

89.Pri sprejemanju odločitev poslušam in upoštevam tudi predloge sodelavcev.   1   2   3   4   5 

90.Moj način komuniciranja pozitivno vpliva na medosebne odnose.   1   2   3   4      5 

91.Iz organizacije ne bi odšel, četudi bi dobil boljšo službo.   1     2   3   4     5 

92.Zaposleni v zdravstvu se moramo kontinuirano izobraževati.   1    2   3   4   5 

93.Za uvajanje sprememb je pristojno in odgovorno vodstvo.    1   2   3   4   5 

94.S svojim vedenjem zastopam vizijo naše organizacije.   1   2   3   4   5 

95.Svoje odločitve ustrezno argumentiram.   1   2   3   4   5 

96.Dogovor je podlaga medsebojnega sporazumevanja   1   2   3   4   5 

97.Prepoznam doživljanje čustev drugih sodelavcev.   1   2   3   4   5 

98. Vedno sem pripravljen sem pomagati svojim sodelavcem   1   2   3   4   5 

99.Vsak vodja v zdravstveni negi potrebuje dodatna znanja s področja vodenja.    1   2   3   4   5 

100.Sodelavci mi kot vodji zaupajo.   1   2   3   4   5 

101.Pohvalo dobro opravljenega dela tudi javno predstavim.   1   2    3   4   5 

102. Spremembe so najlažje v znanju, težje v stališčih in vrednotah in najtežje v vedenje.   1   2   3   4   5 

103.Moj razvoj v bolnišnici je v skladu z mojimi osebnimi cilji.   1   2    3   4    5 

104.V čustveno napornih in stresnih situacijah ohranim razsodnost.   1   2   3   4   5 

105.Sodelavce spodbuja za sodelovanje pri delu.   1   2   3   4   5 

106.Zaposleni podpirajo drug drugega in so si pripravljeni pomagati.   1   2   3   4   5 

107.Člane tima spodbujam, da delajo za skupne cilje.   1   2   3   4   5 

108.V procesu uvajanja sprememb sodelavcem nudim ustrezno podporo.   1   2   3   4   5 

109.O naši organizaciji govorim le pozitivno   1   2   3   4   5 

110.Pri svojem delu sem odločen za dosledno izpeljavo nalog in ciljev.   1   2   3   4   5 

111.Odprt sem za konstruktivno kritiko.   1   2   3   4   5 

112.Tehnika in tehnologija  niso nujno potrebni za uspešno delo.   1   2   3    4   5 

113.Sodelavcem omogočam samostojnost pri opravljanju delegiranih nalog.   1   2   3   4   5 

114.Verjamem v uspešen razvoj naše organizacije.    1     2   3   4   5 

115.Kritiko podam vsakemu posebej in na samem.   1   2   3   4   5 

116.Pri odločanju uporabljam svoje strokovno znanje.   1   2   3   4   5 

117.Naša bolnišnica gradi svoj razvoj na razvoju posameznika   1   2   3   4   5 

118.Sodelavcem omogočam osebno izražanje in njihov osebni razvoj.   1   2   3   4   5 

119.Sodelavce pozorno poslušam.   1   2   3   4   5 

120.Prijateljski delovni odnosi niso nujno potrebni za dobre delovne rezultate.   1   2   3   4   5 
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121.K reševanju problemov pristopim aktivno.   1   2   3   4   5 

122.Do sodelavcev sem prijazen in prizanesljiv.   1   2   3   4   5 

123.Za uspešno vodenje v ZN je potrebna opredelitev managerskih kompetenc vodij v ZN.   1   2   3   4   5 

124.Ravnanje z zaposlenimi je tesno povezano s strategijo delovanja naše bolnišnice.   1   2   3   4   5 

125.Tisto kar govorim, tudi delam. 1 2 3 4 5 

126.Svoje mnenje vsiljujem podrejenim. 1 2 3 4 5 

127.Spremembe so za zaposlene vedno težavne. 1 2 3 4 5 

128.Spremembe je potrebno izvajati le, kadar je organizacija v krizi. 1 2 3 4 5 

129.Sodelavce vključujem v odločitve o spremembah. 1 2 3 4 5 

130.Moje delo je koristno in pomembno. 1 2 3 4 5 

131.Čutim odgovornost za rezultate svojega dela. 1 2 3 4 5 

132.Moje delo vpliva na delo sodelavcev. 1 2 3 4 5 

133.Pri delu sem samostojen in neodvisen. 1 2 3 4 5 

134.Seznanjen sem z rezultati svojega dela. 1 2 3 4 5 

 
Prosim označite stopnjo lastnega zadovoljstva pri delu. 
1 – nezadovoljen, 2 – malo zadovoljen, 3 – srednje zadovoljen,  4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen☺ 
 
ZADOVOLJSTVO…        STOPNJA     

  ZADOVOLJSTVA 

                                                                             … s samim delom      1      2      3      4      5 

                                                               … z vodstvom organizacije     1      2      3      4      5 

                                                                                    … s sodelavci     1      2      3      4      5 

                         … z medsebojnimi odnosi, ki vladajo v organizaciji     1      2      3      4      5 

                           … z načinom vodenja, ki ga izvaja moj nadrejeni     1      2      3      4      5 

                            … s povratnim informiranjem, ki sem ga deležen     1      2      3      4      5 

                                       … z možnostmi napredovanja, ki jih imam     1      2      3      4      5 

                                              … s plačilom za delo, ki ga prejemam     1      2      3      4      5 

                                                              … s statusom v organizaciji     1      2      3      4      5 

                    … z izkazanim prizadevanjem za moj strokovni razvoj     1      2      3      4      5 

                       … s stopnjo varnosti in zanesljivosti moje zaposlitve     1      2      3      4      5 

                                        … s količino del in nalog, ki jih prejemam     1      2      3      4      5 

                                   … z oblikami motiviranja, ki sem jih deležen     1      2      3      4      5 

                                         … z delovnimi pogoji ( oprema, prostori)     1      2      3      4      5  

                                                     … z možnostmi za izobraževanje     1      2      3      4      5 

                                                    … s prisotnostjo nadzora in kazni     1      2      3      4      5 

                                            … z delovnim časom, ki mi je določen     1      2      3      4      5 

                                 .... s skrbjo za moje počutje, ki sem je deležen     1      2      3      4      5    

                                                  ... s prisotnostjo pohval in zaupanja     1      2      3      4      5 

                                           ... z možnostjo soudeležbe pri odločanju     1      2      3      4      5 
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Kaj vam predstavlja največje zadovoljstvo na delovnem mestu? Rangirajte oz. razvrstite dane 
odgovore od 1-najpomembnejše do 10-najmanj pomembno. 
 

1 pohvala nadrejenih     

2 dobri delovni odnosi   

3 dvig plače   

4 več prostega časa   

5 možnost napredovanja   

6 možnost izobraževanja   

7 boljši delovni pogoji (oprema, prostori)   

8 spodbude nadrejenih za delo   

9 odgovornejše delo in strokovni izzivi   

10 svoboda in neodvisnost pri delu   
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(1-10) 

odločnost 1 2 3 4 5   

iniciativnost 1 2 3 4 5   

inovativnost 1 2 3 4 5   

prepričljivost 1 2 3 4 5   

ambicioznost 1 2 3 4 5   

vztrajnost 1 2 3 4 5   

komunikativnost 1 2 3 4 5   

samozavestnost 1 2 3 4 5   

prilagodljivost 1 2 3 4 5   

aktivnost pri delu 1 2 3 4 5   

taktičnost 1 2 3 4 5   

premišljenost 1 2 3 4 5   

poštenost 1 2 3 4 5   

družabnost 1 2 3 4 5   

zanesljivost 1 2 3 4 5   

objektivnost 1 2 3 4 5   

kooperativnost 1 2 3 4 5   

vplivnost 1 2 3 4 5   

timsko delo 1 2 3 4 5   

organiziranost dela 1 2 3 4 5   

odgovornost dela 1 2 3 4 5   
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čustvena stabilnost 1 2 3 4 5   

primerna stopnja izobrazbe 1 2 3 4 5   

atraktivna zunanjost 1 2 3 4 5   

mlajša oz. srednja starost 1 2 3 4 5   

 
Prosim ocenite, v kolikšni meri navedene lastnosti veljajo za Vas kot vodjo. Če menite, da posamezna 
lastnost za Vas sploh ne velja jo ocenite s številko 1, če menite, da za Vas lastnost popolnoma velja, jo 
ocenite s številko 5.  Vmesne ocene predstavljajo stopnje, v kolikšni meri posamezna lastnost velja/ne 
velja za Vas. V zadnjem stolpcu izberite in rangirajte le 10 najpomembnejših lastnosti, ki so po Vašem 
mnenju za Vas – kot vodjo najpomembnejše pri vodenju. S številko 1 označite za Vas 
najpomembnejšo lastnost, naslednje pa po pomembnosti z naslednjimi številkami, do 10. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLENE 

 

Spoštovani! 

 
Pred Vami je vprašalnik, ki v prvem delu vsebuje trditve, s katerim želim ugotoviti značilnosti, vedenje ter kompetence 

vodij v zdravstveni negi s področja vodenja. V drugem delu pa so navedene trditve, s katerimi želim ugotoviti stopnjo 

zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih v zdravstveni negi. Prosim Vas, da izpolnite vprašalnik, kajti brez Vas, ki ste zaposleni 

prav v zdravstveni negi, tega ne morem raziskovati. Zagotavljam Vam anonimnost pri obdelavi podatkov, saj bom podatke 

interpretirala zgolj v sumarni obliki. Rezultati vprašalnika bodo uporabljeni pri pripravi magistrske naloge z naslovom 

Vedenje, značilnosti in kompetence vodij v povezavi z zadovoljstvom in pripadnostjo zaposlenih v zdravstveni negi. 

 

Hvala za Vaše sodelovanje in lepo pozdravljeni. 

Mateja Lorber, univ. dipl. org 

Splošni podatki: Leta delovne dobe:       Najvišje dosežena izobrazba: 

Starost v letih (vpišite) …………. let. 

Spol     M     Ž 

Kje ste zaposleni (vpišite) : ……........... 

……………………………………….. 

Koliko let ste zaposleni v tej ustanovi 

  (vpišite) …….. let . 

 

8.  <5 let 
9. 5 - 10 let 
10. 11 - 15 let 
11. 16 - 20 let 
12. 21- 25 let 
13. 26 - 30 let 
14.  > 30let 

7. SREDNJA 
8. VIŠJA 
9. VISOKO-STROKOVNA 
10. UNIVERZITETNA 
11. MAGISTERIJ 
12. DOKTORAT 

 

Navodilo 
V vprašalniku so napisane različne trditve s področja vodenja in kompetenc vodij. Prosim Vas, da se opredelite do trditev 

na lestvici od 1 do 5. Če trditev za Vas oz. vašega vodjo (glavno medicinsko sestro oddelka) sploh ne drži jo označite s št. 1. 

Če trditev za Vas oz. vašega vodjo popolnoma drži oz. se popolnoma strinjate z njo, jo označite s št. 5. Vmesne ocene 

predstavljajo stopnje, koliko trditev za Vas oz. vašega vodjo držijo. Prosim označite, v kolikšni meri spodaj navedene trditve 

držijo za Vas oz. vašega vodjo. 

V kolikšni meri spodaj navedene trditve držijo za Vas oz. vašega vodjo? Sp
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1.Vodja se pri delu dosledno drži standardnih postopkov.   1   2   3    4   5 

2.Vodjo spoštujem.   1   2   3   4   5 

3.Na oddelku dosegamo zastavljene cilje.   1   2   3   4   5 

4.Vodja realno opredeli probleme.   1   2   3   4   5 

5.Vodja pri reševanju konfliktov uporabi kompromis.   1   2   3   4   5 

6.Vodja se osebno zanima za razvoj zaposlenih.   1   2   3   4   5 

7. Vodja se izogiba rutinskemu delu, kadar se le da.   1   2   3   4   5 

8. V bolnišnici uvajanje sprememb nujno in potrebno.   1   2   3   4   5 

9. Vodja nas spodbuja k izboljšanju kakovosti dela.   1   2   3   4   5 

10.Vodja ve, da je za uspešno delo potrebno medsebojno zaupanje, pomoč in komunikacija   1   2   3   4   5 

11.Vodja pri nas ne spodbuja iniciative, ker meni, da inovacije in izboljšave niso potrebne.   1   2   3   4   5 

12.Vodja delovne aktivnosti skrbno organizira.   1   2   3   4   5 

13.Vodja nam omogoča, da pokažemo svoje sposobnosti pri reševanju nalog.   1   2   3   4   5 

14.Vodja nam pred sprejetjem odločitve le-te vedno  tudi predstavi.   1   2   3   4   5 

15.Vodja pri odločanju uporablja materialne nagrade (dodatki k plači, napredovanje,…).   1    2   3   4   5 
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16.Vodji je pomembno, da doseže dobre rezultate, ne glede na porabljena sredstva.   1   2   3   4   5 

17.Moj vodja v zdravstveni negi ima dovolj znanja s področja vodenja.   1   2   3   4   5 

18.Vodja pri reševanju konfliktov izhaja iz svoje nevtralnosti.   1   2   3   4   5 

19.Vodja se o nastalih problemih pogovarja s sodelavci.   1   2   3   4   5 

20.Vodja nas obvesti, o spremembah, ki se tičejo našega dela.   1   2   3   4   5 

21.Vodja se drži dogovorov pri delu.   1   2   3   4   5 

22. Vodja zahteva, da se uvede kontrola, kadar gre kaj narobe.   1   2   3   4   5 

23.Vodja skrbi, da je komunikacija na oddelku poteka v vseh smereh.   1   2   3   4   5 

24.Vodja pri reševanju konfliktov poudarja skupne cilje.   1    2   3   4   5 

25.Vodja probleme  rešuje sproti, da se ne kopičijo.   1   2   3   4   5 

26.Vodja skrbi, da je vsem poznana vizija naše organizacije.   1    2   3   4   5 

V kolikšni meri spodaj navedene trditve držijo za Vas oz. vašega vodjo? 
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27.Vodja nas ustrezno nagradi za delo.   1   2   3   4   5 

28.Vodja skrbi, da smo njegovi zaposleni zadovoljni.   1   2   3   4   5 

29.Vodja pohvali vsakega posameznika za prispevke pri delu tima.   1   2   3   4   5 

30.Kadar nam vodja delegira naloge, nam tudi zaupa, da bomo delo dobro opravili.   1   2   3   4   5 

31.Vodja se odloča samostojno v skladu s svojimi pristojnostmi in odgovornostmi.   1   2   3   4   5 

32.Vedno sem pripravljen pomagati vodji.   1    2   3   4   5 

33.Vodja pri sodelavcih spodbuja inovativnost pri izvajanju nalog.   1   2   3   4   5 

34.Pri pogovoru daje vodja sogovorniku občutek enakovrednosti.   1   2   3   4   5 

35.Vodja se loti reševanja problemov sistematično.   1   2   3   4   5 

36.Vodja pri reševanju konfliktov uporabi moč za pristanek na ponujeno rešitev.   1   2   3   4   5 

37.Vodja nam nudi možnost za strokovni razvoj.   1   2   3   4   5 

38.Vodji so pomembni dobri medosebni odnosi.   1   2   3   4   5 

39.Vodja spodbuja inovativne predloge svojih sodelavcev.   1   2   3   4   5 

40.Vodja se zaveda, da je med sodelavci potrebno vzdrževati  čim bolj prijateljske odnose.   1   2   3   4   5 

41.Vodja pri izvajanju kompleksnih nalog spodbuja timsko delo.   1    2   3   4   5 

42.Vodja se s konflikti aktivno sooča.   1   2   3   4   5 

43.Vodja se zaveda, da je potrebno več  nagrajevanja in stimulacije v materialnem smislu.   1    2   3   4   5 

44.Vodja  postavlja realne cilje.   1   2   3   4   5 

45.Vodja enakovredno obravnava vse predloge sodelavcev za rešitev problema.   1   2   3   4   5 

46.Vodja sodelavcem pravočasno posreduje vse potrebne informacije.   1   2   3   4   5 

47.Za svoje delo dobim ustrezno plačilo.   1   2   3   4   5 

48.Vodja pri odločanju uporablja različne pritiske (šikaniranje, očitki, premestitev,…).   1   2   3   4   5 

49.Na oddelku, kjer sem zaposlen/a imamo dobre medosebne odnose.   1    2   3   4   5 

50.Vodja nam delegira tudi zahtevnejše naloge, ki zahtevajo višjo stopnjo odgovornosti.   1   2   3   4   5 

51.Naša organizacija ima dober ugled v javnosti.   1   2   3   4   5 

52.Vodja za svoje odločitve sprejme odgovornost.   1   2   3   4   5 

53.Vodja pohvali dobro opravljeno delo   1   2   3   4   5 

54.Kadar vodja predstavi novo nalogo sem pripravljen/a aktivno sodelovati.   1   2   3   4   5 

55.Vodja pozna ključne vrednote naše organizacije.   1   2   3   4   5 

56.Kadar je organizacija uspešna uvajanje sprememb ni potrebno.   1   2   3   4   5 

57.Vodja si pridobiva dodatna znanja s področja vodenja  na željo delodajalca.   1   2   3   4   5 

58.Zaposleni so najpomembnejše premoženje, ki ga ima naša bolnišnica   1    2   3   4   5 

59.Vodja prispeva k prijetnemu delovnemu vzdušju.   1   2   3   4   5 

60.Vodja se izogiba reševanju konfliktov ker mu je neprijetno   1    2   3   4   5 
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61.Vodja nas spodbuja, da si med seboj pomagamo in vzajemno podpiramo.   1   2   3   4   5 

62.Vodja nam dodeljuje delovne naloge, ki nam predstavljajo izziv.   1   2   3   4   5 

63.Vodja jasno izraža, da se držimo njegovih stališč.   1   2   3   4   5 

64.Vodja pri odločanju uporablja svojo osebno moč.   1   2   3   4   5 

65.Vodja ob uvajanju sprememb predvidi morebitne ovire.   1   2   3   4   5 

66.Vodja se s sodelavci veliko pogovarja, saj nas tako bolje spozna.   1    2   3   4   5 

67.Vodja nas spodbuja, da predlagamo možne rešitve problema.   1   2   3   4   5 

68.Vodja nam omogoča, da lahko zaposleni na oddelku povemo, kaj mislimo.   1   2   3   4   5 

69.Vodja pri reševanju konfliktov skupaj z zaposlenimi išče ustrezne rešitve.   1   2   3   4   5 

70.Kot zaposlenemu so mi  poznane ključne vrednote naše organizacije.   1   2   3   4   5 

71.Vodja sodelavcem dodeljuje delovne naloge, glede na njihovo znanje.   1   2   3   4   5 

72.Vodja pri odločanju uporablja nematerialne nagrade (izobraževanje, dopust,…).   1   2   3   4   5 

73.Sporočila vodje sodelavcem so razumljiva.   1   2   3   4   5 

74. Vodja nam omogoča, da pri delu uporabimo svoja znanja in veščine.   1   2   3   4   5 

75.Vodja jezo izraža na ustrezen način.   1    2   3   4   5 

76.Vodja nam da možnost, da sodelujemo v delovnem timu.   1   2   3   4   5 

77.Vodja je pridobil/a znanja s področja vodenja pred prevzemom delov. mesta.   1    2   3   4   5 

78.Ponosen/na sem, da delam v tej organizaciji.   1   2   3   4   5 

79.Vodja spodbuja inovativne predloge zaposlenih.   1    2   3   4   5 

80. Pohvala vpliva na moje zadovoljstvo.   1   2   3   4   5 

81.V vodjevem načinu vodenja je opaziti napredek od kar je na tem delovnem mestu.   1    2   3   4   5 

82.Vodja sprejema strokovno utemeljene odločitve.   1   2   3   4   5 

V kolikšni meri spodaj navedene trditve držijo za Vas oz. vašega vodjo? 
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83.Kadar vodja poda grajo je jasno, kaj je bilo narejeno narobe.   1   2   3    4   5 

84.Vodja je pri izpolnjevanju pravil dosleden   1   2   3   4   5 

85.Menim, da je moje delovno mesto ugledno.   1   2   3   4   5 

86.Vodja svojo komunikacijo ustrezno prilagodi različnim situacijam.   1   2   3   4   5 

87.Vodja pri odločanju uporablja moč vodstvene hierarhije.   1   2   3   4   5 

88.Vodja zahteva, da moramo upoštevati nadrejene in jim ne smemo ugovarjati.   1   2   3   4   5 

89.Vodja pri sprejemanju odločitev posluša in upošteva tudi naše predloge.   1   2   3   4   5 

90.Vodjev način komuniciranja pozitivno vpliva na medosebne odnose.   1   2   3   4   5 

91.Iz organizacije ne bi šel, četudi bi dobil boljšo službo.   1   2   3   4   5 

92.Zaposleni v zdravstvu se moramo kontinuirano izobraževati.   1   2   3   4   5 

93.Za uvajanje sprememb je pristojno in odgovorno vodstvo.   1   2   3   4   5 

94.Vodja s svojim vedenjem zastopa vizijo organizacije.   1   2   3   4   5 

95.Vodja svoje odločitve ustrezno argumentira.   1   2   3   4   5 

96.Dogovor je podlaga medsebojnega sporazumevanja   1   2   3   4   5 

97.Vodja prepozna doživljanje čustev pri drugih.   1    2   3   4   5 

98. Pripravljen sem pomagati svojim sodelavcem   1   2   3   4   5 

99.Vsak vodja v zdravstveni negi potrebuje dodatna znanja s področja vodenja.    1   2   3   4   5 

100.Vodji zaupam.   1   2   3   4   5 

101.Vodja pohvalo za dobro opravljeno delo tudi javno predstavi.   1   2   3   4   5 

102 Spremembe so najlažje v znanju, težje v stališčih in vrednotah in najtežje v vedenje.   1   2   3   4   5 

103.Moj razvoj v bolnišnici je v skladu z mojimi osebnimi cilji.   1   2   3   4   5 

104.Vodja v čustveno napornih in stresnih situacijah ohrani razsodnost.   1   2   3   4   5 
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105.Vodja nas spodbuja za sodelovanje pri izvajanju nalog.   1   2   3   4   5 

106.Zaposleni podpiramo drug drugega.   1    2   3   4   5 

107.Vodja nas  spodbuja, da delamo za skupne cilje.   1   2   3    4   5 

108.Vodja nam v procesu uvajanja sprememb nudi ustrezno podporo.   1   2   3   4   5 

109.O naši organizaciji govorim le pozitivno   1   2   3   4   5 

110.Vodja je pri svojem delu odločen za dosledno izpeljavo nalog in ciljev.   1   2   3   4   5 

111.Odprt sem za konstruktivno kritiko.   1   2   3   4   5 

112.Vodja meni, da tehnika in tehnologija  niso nujno potrebni za uspešno delo.   1   2   3   4   5 

113.Vodja nam omogoča ustrezno mero samostojnosti pri opravljanju delegiranih nalog.   1   2   3   4   5 

114.Verjamem v uspešen razvoj naše organizacije.    1   2   3   4   5 

115.Ko vodja podaja kritiko, jo poda individualno.   1   2   3   4   5 

116.Vodja pri odločanju uporablja svoje strokovno znanje.   1   2   3   4   5 

117.Naša bolnišnica gradi svoj razvoj na razvoju posameznika   1   2   3   4   5 

118.Vodja nam omogoča priložnosti za naš osebni razvoj.   1   2   3   4   5 

119.Vodja zna pozorno poslušati svoje sodelavce.   1   2   3   4   5 

120.Vodja meni, da prijateljski delovni odnosi niso nujno potrebni za dobre rezultate.   1   2   3   4   5 

121.Vodja pristopi k reševanju problemov aktivno.   1    2   3   4   5 

122.Vodja je prijazen do sodelavcev.   1   2   3   4   5 

123.Za uspešno vodenje v ZN je potrebna opredelitev managerskih kompetenc vodij v ZN.   1   2   3   4   5 

124.Ravnanje z zaposlenimi je tesno povezano s strategijo delovanja naše bolnišnice.   1   2   3   4   5 

125.Vodja govori tisto, kar tudi dela. 1 2 3 4 5 

126.Vodja nam vsiljuje svoje mnenje. 1 2 3 4 5 

127.Spremembe so za zaposlene vedno težavne. 1 2 3 4 5 

128.Spremembe je potrebno izvajati le, kadar je organizacija v krizi. 1 2 3 4 5 

129.Vodja nas vključuje v odločitve o spremembah. 1 2 3 4 5 

130.Moje delo je koristno in pomembno. 1 2 3 4 5 

131.Čutim odgovornost za rezultate svojega dela. 1 2 3 4 5 

132.Moje delo vpliva na delo sodelavcev. 1 2 3 4 5 

133.Pri delu sem samostojen in neodvisen. 1 2 3 4 5 

134.Seznanjen sem z rezultati svojega dela. 1 2 3 4 5 

 

Ocenite stopnjo lastnega zadovoljstva pri delu? 
1 – nezadovoljen, 2 – malo zadovoljen, 3 – srednje zadovoljen, 4 – zadovoljen, 5 – zelo zadovoljen☺ 

ZADOVOLJSTVO…        STOPNJA     

  ZADOVOLJSTVA 

                                                                             … s samim delom      1      2      3      4      5 

                                                               … z vodstvom organizacije     1      2      3      4      5 

                                                                                    … s sodelavci     1      2      3      4      5 

                         … z medsebojnimi odnosi, ki vladajo v organizaciji     1      2      3      4      5 

                           … z načinom vodenja, ki ga izvaja moj nadrejeni     1      2      3      4      5 

                            … s povratnim informiranjem, ki sem ga deležen     1      2      3      4      5 

                                       … z možnostmi napredovanja, ki jih imam     1      2      3      4      5 

                                              … s plačilom za delo, ki ga prejemam     1      2      3      4      5 
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                                                              … s statusom v organizaciji     1      2      3      4      5 

                    … z izkazanim prizadevanjem za moj strokovni razvoj     1      2      3      4      5 

                       … s stopnjo varnosti in zanesljivosti moje zaposlitve     1      2      3      4      5 

                                        … s količino del in nalog, ki jih prejemam     1      2      3      4      5 

                                   … z oblikami motiviranja, ki sem jih deležen     1      2      3      4      5 

                                         … z delovnimi pogoji ( oprema, prostori)     1      2      3      4      5  

                                                     … z možnostmi za izobraževanje     1      2      3      4      5 

                                                    … s prisotnostjo nadzora in kazni     1      2      3      4      5 

                                            … z delovnim časom, ki mi je določen     1      2      3      4      5 

                                 .... s skrbjo za moje počutje, ki sem je deležen     1      2      3      4      5    

                                                  ... s prisotnostjo pohval in zaupanja     1      2      3      4      5 

                                           ... z možnostjo soudeležbe pri odločanju     1      2      3      4      5 

 

Kaj za vas pomeni največje zadovoljstvo na delovnem mestu? Rangirajte oz. razvrstite  dane odgovore od 1- 
najpomembnejše do 10-najmanj pomembno. 
 

1 pohvala nadrejenih  

2 dobri delovni odnosi  

3 dvig plače  

4 več prostega časa  

5 možnost napredovanja  

6 možnost izobraževanja  

7 boljši delovni pogoji (oprema, prostori)  

8 spodbude nadrejenih za delo  

9 odgovornejše delo in strokovni izzivi  

10 svoboda in neodvisnost pri delu  

 

 

Prosim ocenite v kolikšni meri navedene lastnosti veljajo za vašega vodjo. Če menite, da lastnost za 
vašega vodjo sploh ne velja jo ocenite s številko 1, če menite, da za vašega vodjo lastnost popolnoma 
velja jo ocenite s številko 5.  Vmesne ocene predstavljajo stopnje, v kolikšni meri posamezna lastnost 
velja/ne velja za vašega vodjo. V zadnjem stolpcu izberite in rangirajte le 10 najpomembnejših lastnosti, 
ki jih po Vašem mnenju vodja potrebuje za vodenje . S št. 1 označite po vašem mnenju najpomembnejšo 
lastnost, naslednje pa po pomembnosti s številkami do 10. 

 

 

Lastnosti: 
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RANG 

(1-10) 

odločnost        1        2       3       4       5   

iniciativnost        1        2       3       4       5   
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inovativnost        1        2       3       4       5   

prepričljivost        1        2       3       4       5   

ambicioznost        1        2       3       4       5   

vztrajnost        1        2       3       4       5   

komunikativnost        1        2       3       4       5   

samozavestnost        1        2       3       4       5   

prilagodljivost        1        2       3       4       5   

aktivnost pri delu        1        2       3       4       5   

taktičnost        1        2       3       4       5   

premišljenost        1        2       3       4       5   

poštenost        1        2       3       4       5   

družabnost        1        2       3       4       5   

zanesljivost        1        2       3       4       5   

objektivnost        1        2       3       4       5   

kooperativnost        1        2       3       4       5   

vplivnost        1        2       3       4       5   

timsko delo        1        2       3       4       5   

organiziranost dela        1        2       3       4       5   

odgovornost dela        1        2       3       4       5   

čustvena stabilnost        1        2       3       4       5   

stopnja izobrazbe        1        2       3       4       5   

atraktivna zunanjost        1        2       3       4       5   

mlajša oz. srednja starost        1        2       3       4       5   
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SOGLASJA SODELUJOČIH BOLNIŠNIC 
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SOGLASJE ZA UPORABO ANKETNEGA VPRAŠALNIKA O. K. 

CONSULTING 
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REZULTATI KORELACIJSKE ANALIZE STILOV VODENJA ZA VODJE 

   zadržan za vzeti prizadevni združe valni 

Pearson Correlation ,032 ,116 ,049 ,216
*
 

Sig. (2-tailed) ,759 ,259 ,633 ,034 

s taros t 

N 96 96 96 96 

Pearson Correlation -,016 ,075 ,140 ,279
**
 

Sig. (2-tailed) ,878 ,468 ,172 ,006 

Leta zaposlitve 

N 96 96 96 96 

Pearson Correlation -,107 ,056 -,064 ,147 

Sig. (2-tailed) ,301 ,586 ,537 ,153 

Vodilno m es to 

N 96 96 96 96 

Pearson Correlation -,176 -,027 -,013 ,002 

Sig. (2-tailed) ,086 ,792 ,904 ,981 

izobrazba 

N 96 96 96 96 

Pearson Correlation -,030 ,339
**
 ,210

*
 ,396

**
 

Sig. (2-tailed) ,772 ,001 ,040 ,000 

Izbrane las tnos ti 

N 96 96 96 96 

Pearson Correlation ,121 ,555 ** ,367 ** ,666** 

Sig. (2-tailed) ,239 ,000 ,000 ,000 

m anagerske 

kompetence 

N 96 96 96 96 

Pearson Correlation 1 -,046 ,220
*
 ,100 

Sig. (2-tailed)  ,656 ,031 ,335 

zadržan 

N 96 96 96 96 

Pearson Correlation -,046 1 -,037 ,419
**
 

Sig. (2-tailed) ,656  ,718 ,000 

za vzeti 

N 96 96 96 96 

Pearson Correlation ,220
*
 -,037 1 ,158 

Sig. (2-tailed) ,031 ,718  ,123 

prizadevni 

N 96 96 96 96 

Pearson Correlation ,100 ,419
**
 ,158 1 

Sig. (2-tailed) ,335 ,000 ,123  

združe valni 

N 96 96 96 96 
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REZULTATI FAKTORSKE ANALIZE KOMUNIKACIJE IN MEDOSEBNIH 

ODNOSOV 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,968 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6,988E3 

df 231 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

trditev23 ,605 ,587 

trditev24 ,647 ,623 

trditev34 ,667 ,658 

trditev42 ,576 ,578 

trditev46 ,516 ,508 

trditev63 ,218 ,340 

trditev66 ,576 ,561 

trditev73 ,507 ,493 

trditev86 ,567 ,560 

trditev88 ,196 ,274 

trditev119 ,625 ,627 

trditev69 ,735 ,723 

trditev36 ,209 ,307 

trditev18 ,499 ,465 

trditev5 ,483 ,481 

trditev38 ,645 ,621 

trditev40 ,487 ,460 

trditev49 ,403 ,449 

trditev59 ,533 ,523 

trditev68 ,748 ,740 

trditev90 ,623 ,611 

trditev106 ,307 ,403 

Extraction Method: Principal Axis 
Factoring. 

 



Priloga 6 

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 
Squared 

Loadings
a
 

Total % of Variance Cumulative % Total 
% of 

Variance 
Cumulati

ve % Total 

1 10,588 48,127 48,127 10,165 46,205 46,205 10,049 

2 1,579 7,176 55,303 ,912 4,145 50,351 1,052 

3 1,058 4,807 60,110 ,513 2,332 52,682 5,101 

4 ,809 3,679 63,789     

5 ,767 3,485 67,274     

6 ,694 3,154 70,428     

7 ,671 3,052 73,480     

8 ,610 2,771 76,251     

9 ,572 2,600 78,851     

10 ,518 2,355 81,206     

11 ,506 2,298 83,504     

12 ,442 2,011 85,515     

13 ,425 1,930 87,445     

14 ,396 1,801 89,246     

15 ,380 1,728 90,974     

16 ,356 1,620 92,594     

17 ,330 1,498 94,092     

18 ,329 1,494 95,586     

19 ,295 1,342 96,928     

20 ,273 1,242 98,170     

21 ,232 1,054 99,224     

22 ,171 ,776 100,000     

Extraction Method: Principal Axis Factoring.     

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Factor Matrix
a
 

 Factor 

 1 2 3 

trditev68 ,840 -,147 -,114 

trditev69 ,824 -,134 -,163 

trditev34 ,799 -,097 -,095 

trditev38 ,786 -,054 -,018 

trditev119 ,784 -,104 -,027 

trditev24 ,782 ,008 ,106 

trditev90 ,780 -,006 ,056 

trditev42 ,758 ,023 -,054 

trditev66 ,748 -,028 -,029 

trditev86 ,746 ,026 -,049 

trditev23 ,743 ,046 ,181 

trditev59 ,720 ,070 -,017 

trditev46 ,692 -,023 -,170 

trditev73 ,687 ,015 -,145 

trditev5 ,686 ,045 ,086 

trditev18 ,680 -,021 -,043 

trditev40 ,669 ,108 ,034 

trditev49 ,556 ,117 ,355 

trditev106 ,448 ,133 ,430 

trditev63 ,163 ,535 -,163 

trditev36 ,208 ,507 -,082 

trditev88 -,134 ,501 -,075 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 3 factors extracted. 11 iterations required. 

 

tructure Matrix 

 Factor 

 1 2 3 

trditev68 ,853 -,011 ,468 

trditev69 ,841 ,010 ,426 

trditev34 ,809 ,029 ,464 

trditev119 ,788 ,006 ,500 

trditev38 ,786 ,053 ,517 

trditev90 ,770 ,084 ,574 

trditev24 ,767 ,088 ,613 

trditev42 ,757 ,132 ,489 

trditev66 ,747 ,076 ,489 

trditev86 ,745 ,132 ,485 

trditev23 ,718 ,104 ,647 

trditev59 ,714 ,165 ,498 

trditev46 ,706 ,102 ,354 

trditev73 ,696 ,133 ,374 

trditev18 ,681 ,077 ,434 

trditev5 ,672 ,116 ,542 

trditev40 ,656 ,185 ,506 

trditev63 ,151 ,574 ,109 

trditev36 ,189 ,535 ,190 

trditev88 -,151 ,484 -,042 

trditev49 ,512 ,114 ,654 

trditev106 ,396 ,100 ,634 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser 
Normalization. 
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REZULTATI KORELACIJSKE ANALIZE FAKTOJEV KOMUNIKACIJE IN 

MEDOSEBNIH ODNOSOV 

  REGR factor score   
1 for analysis 1 

REGR factor score   
2 for analysis 1 

REGR factor score   
3 for analysis 1 

REGR factor 
score   1 for 
analysis 1 

Pearson Correlation 1 ,128
**
 ,734

**
 

Sig. (2-tailed)  ,004 ,000 

N 509 509 509 

REGR factor 
score   2 for 
analysis 1 

Pearson Correlation ,128
**
 1 ,222

**
 

Sig. (2-tailed) ,004  ,000 

N 509 509 509 

REGR factor 
score   3 for 
analysis 1 

Pearson Correlation ,734
**
 ,222

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 509 509 509 

starost Pearson Correlation ,023 -,090
*
 ,017 

Sig. (2-tailed) ,605 ,043 ,706 

N 509 509 509 

Leta zaposlitve Pearson Correlation ,001 -,088
*
 ,019 

Sig. (2-tailed) ,987 ,048 ,671 

N 509 509 509 

Vodilno mesto Pearson Correlation ,077 -,053 -,033 

Sig. (2-tailed) ,455 ,610 ,753 

N 96 96 96 

izobrazba Pearson Correlation ,141
**
 -,119

**
 ,063 

Sig. (2-tailed) ,001 ,007 ,154 

N 509 509 509 

zadržan Pearson Correlation -,011 ,489
**
 ,089

*
 

Sig. (2-tailed) ,810 ,000 ,044 

N 509 509 509 

zavzeti Pearson Correlation ,839
**
 ,179

**
 ,682

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 509 509 509 

prizadevni Pearson Correlation ,633
**
 ,386

**
 ,462

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 509 509 509 

združevalni Pearson Correlation ,778
**
 ,151

**
 ,607

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 

N 509 509 509 

dogovor Pearson Correlation ,859
**
 ,014 ,502

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,758 ,000 

N 509 509 509 

kompromis Pearson Correlation ,686
**
 ,152

**
 ,638

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 

N 509 509 509 

prevladovanje Pearson Correlation ,193
**
 ,703

**
 ,224

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 
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N 509 509 509 

prilagajanje Pearson Correlation ,696
**
 ,101

*
 ,512

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,023 ,000 

N 509 509 509 

izogibanje Pearson Correlation -,267
**
 ,133

**
 -,164

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000 

N 509 509 509 

odločnost Pearson Correlation ,421
**
 ,127

**
 ,377

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,000 

N 509 509 509 

ambicioznost Pearson Correlation ,223
**
 ,144

**
 ,221

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 

N 509 509 509 

komunikativnost Pearson Correlation ,557
**
 ,032 ,465

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,470 ,000 

N 509 509 509 

samozavestnost Pearson Correlation ,380
**
 ,100

*
 ,331

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,025 ,000 

N 509 509 509 

poštenost Pearson Correlation ,597
**
 -,006 ,497

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,900 ,000 

N 509 509 509 

zanesljivost Pearson Correlation ,598
**
 -,022 ,431

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,626 ,000 

N 509 509 509 

objektivnost Pearson Correlation ,643
**
 -,006 ,521

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,899 ,000 

N 509 509 509 

timsko Pearson Correlation ,628
**
 ,081 ,487

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,068 ,000 

N 509 509 509 

organiziranost Pearson Correlation ,603
**
 ,083 ,469

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,060 ,000 

N 509 509 509 

odgovornost Pearson Correlation ,607
**
 ,078 ,459

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,077 ,000 

N 509 509 509 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
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REZULTATI FAKTORSKE ANALIZE MOTIVACIJE 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,881 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1,400E3 

df 28 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

trditev27 ,419 ,427 

trditev28 ,577 ,656 

trditev43 ,363 ,400 

trditev53 ,545 ,624 

trditev83 ,293 ,334 

trditev101 ,455 ,503 

trditev115 ,356 ,401 

trditev132 ,134 ,445 

trditev133 ,154 ,265 

Extraction Method: Principal Axis 
Factoring. 

 
Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 

Loadings
a
 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 3,918 43,530 43,530 3,411 37,905 37,905 3,394 

2 1,257 13,966 57,496 ,642 7,138 45,043 1,043 

3 ,718 7,975 65,471     

4 ,662 7,360 72,832     

5 ,645 7,165 79,996     

6 ,614 6,817 86,813     

7 ,495 5,503 92,316     

8 ,379 4,213 96,529     

9 ,312 3,471 100,000     

Extraction Method: Principal Axis Factoring.     

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Factor Matrix
a
 

  

 1 2 

trditev28 ,808 -,051 

trditev53 ,783 -,103 

trditev101 ,697 -,133 

trditev27 ,647 -,090 

trditev43 ,632 ,021 

trditev115 ,629 ,074 

trditev83 ,576 -,045 

trditev132 ,182 ,642 

trditev133 ,285 ,428 

Extraction Method: Principal Axis 
Factoring. 

 

Structure Matrix 

 Factor 

 1 2 

trditev 28 ,810 ,260 

trditev53 ,789 ,202 

trditev101 ,705 ,141 

trditev27 ,652 ,163 

trditev43 ,628 ,260 

trditev115 ,621 ,308 

trditev83 ,578 ,177 

trditev132 ,131 ,663 

trditev133 ,251 ,505 

Extraction Method: Principal Axis 
Factoring.  
Rotation Method: Oblimin with Kaiser 
Normalization. 
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REZULTATI KORELACIJSKE ANALIZE FAKTORJEV MOTIVACIJE 

  REGR factor score   1 for 
analysis 1 

REGR factor score   2 for 
analysis 1 

starost Pearson Correlation ,030 ,155
**
 

Sig. (2-tailed) ,505 ,000 

N 509 509 

Leta zaposlitve Pearson Correlation -,008 ,123
**
 

Sig. (2-tailed) ,859 ,005 

N 509 509 

Vodilno mesto Pearson Correlation ,096 -,110 

Sig. (2-tailed) ,351 ,288 

N 96 96 

izobrazba Pearson Correlation ,163
**
 ,156

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

zadržan Pearson Correlation -,030 -,144
**
 

Sig. (2-tailed) ,500 ,001 

N 509 509 

zavzeti Pearson Correlation ,747
**
 ,250

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

prizadevni Pearson Correlation ,635
**
 ,358

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

združevalni Pearson Correlation ,710
**
 ,310

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

dogovor Pearson Correlation ,779
**
 ,313

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

kompromis Pearson Correlation ,593
**
 ,208

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

prevladovanje Pearson Correlation ,151
**
 -,059 

Sig. (2-tailed) ,001 ,183 

N 509 509 

prilagajanje Pearson Correlation ,588
**
 ,274

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

izogibanje Pearson Correlation -,253
**
 -,179

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

odločnost Pearson Correlation ,399
**
 ,119

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,007 

N 509 509 

ambicioznost Pearson Correlation ,185
**
 -,005 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,915 

N 509 509 

komunikativnost Pearson Correlation ,489
**
 ,179

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

samozavestnost Pearson Correlation ,339
**
 ,032 

Sig. (2-tailed) ,000 ,471 

N 509 509 

poštenost Pearson Correlation ,571
**
 ,290

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

zanesljivost Pearson Correlation ,539
**
 ,255

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

objektivnost Pearson Correlation ,580
**
 ,226

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

timsko Pearson Correlation ,592
**
 ,247

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

organiziranost Pearson Correlation ,569
**
 ,228

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

odgovornost Pearson Correlation ,577
**
 ,237

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

REGR factor score   1 
for analysis 1 

Pearson Correlation 1 ,406
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 509 509 

REGR factor score   2 
for analysis 1 

Pearson Correlation ,406
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 509 509 
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REZULTATI FAKTORSKE ANALIZE ODLOČANJA 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,895 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1,539E3 

df 28 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

trditev31 ,280 ,323 

trditev48 ,236 ,316 

trditev52 ,501 ,572 

trditev64 ,210 ,473 

trditev82 ,577 ,671 

trditev87 ,177 ,296 

trditev89 ,546 ,625 

trditev95 ,539 ,605 

trditev116 ,464 ,525 

Extraction Method: Principal Axis 
Factoring. 

 
Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums of 
Squared 

Loadings
a
 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 3,977 44,187 44,187 3,532 39,242 39,242 3,462 

2 1,481 16,451 60,638 ,875 9,718 48,960 1,415 

3 ,697 7,749 68,387     

4 ,652 7,248 75,635     

5 ,609 6,769 82,404     

6 ,461 5,121 87,525     

7 ,415 4,606 92,131     

8 ,373 4,148 96,280     

9 ,335 3,720 100,000     

Extraction Method: Principal Axis Factoring.     

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Factor Matrix
a
 

 Factor 

 1 2 

trditev82 ,805 ,151 

trditev89 ,790 ,029 

trditev95 ,767 ,131 

trditev52 ,754 ,059 

trditev116 ,724 ,036 

trditev31 ,528 ,210 

trditev48 -,430 ,363 

trditev64 -,234 ,646 

trditev87 -,246 ,485 

Extraction Method: Principal Axis 
Factoring. 

a. 2 factors extracted. 16 iterations 
required. 

 

Structure Matrix 

 Factor 

 1 2 

trditev82 ,819 -,229 

trditev89 ,784 -,330 

trditev95 ,778 -,229 

trditev52 ,754 -,287 

trditev116 ,720 -,294 

trditev31 ,555 -,051 

trditev64 -,126 ,683 

trditev87 -,164 ,544 

trditev48 -,365 ,518 

Extraction Method: Principal Axis 
Factoring.  
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser 
Normalization. 
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REZULTATI KORELACIJSKE ANALIZE FAKTORJEV ODLOČANJA 

  REGR factor score   1 for 
analysis 1 

REGR factor score   2 for 
analysis 1 

starost Pearson Correlation ,055 -,106
*
 

Sig. (2-tailed) ,212 ,017 

N 509 509 

Leta zaposlitve Pearson Correlation ,035 -,088
*
 

Sig. (2-tailed) ,430 ,048 

N 509 509 

Vodilno mesto Pearson Correlation ,081 -,275
**
 

Sig. (2-tailed) ,432 ,007 

N 96 96 

izobrazba Pearson Correlation ,147
**
 -,101

*
 

Sig. (2-tailed) ,001 ,022 

N 509 509 

zadržan Pearson Correlation -,015 ,416
**
 

Sig. (2-tailed) ,728 ,000 

N 509 509 

zavzeti Pearson Correlation ,720
**
 -,267

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

prizadevni Pearson Correlation ,618
**
 -,067 

Sig. (2-tailed) ,000 ,131 

N 509 509 

združevalni Pearson Correlation ,715
**
 -,242

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

dogovor Pearson Correlation ,748
**
 -,395

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

kompromis Pearson Correlation ,594
**
 -,232

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

prevladovanje Pearson Correlation ,135
**
 ,293

**
 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 

N 509 509 

prilagajanje Pearson Correlation ,612
**
 -,221

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

izogibanje Pearson Correlation -,285
**
 ,369

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

odločnost Pearson Correlation ,447
**
 -,138

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 

N 509 509 

ambicioznost Pearson Correlation ,225
**
 ,023 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,612 

N 509 509 

komunikativnost Pearson Correlation ,500
**
 -,290

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

samozavestnost Pearson Correlation ,378
**
 -,104

*
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,019 

N 509 509 

poštenost Pearson Correlation ,562
**
 -,335

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

zanesljivost Pearson Correlation ,598
**
 -,377

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

objektivnost Pearson Correlation ,574
**
 -,330

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

timsko Pearson Correlation ,595
**
 -,269

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

organiziranost Pearson Correlation ,599
**
 -,271

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

odgovornost Pearson Correlation ,623
**
 -,282

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

REGR factor score   1 
for analysis 1 

Pearson Correlation 1 -,395
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 509 509 

REGR factor score   2 
for analysis 1 

Pearson Correlation -,395
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 509 509 
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REZULTATI FAKTORSKE ANALIZE OBVLADOVANJA SPREMEMB 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,862 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 960,119 

df 28,000 

Sig. ,000 

 
Communalities 

 Initial Extraction 

trditev14 ,420 ,552 

trditev20 ,390 ,511 

trditev22 ,247 ,288 

trditev54 ,257 ,339 

trditev65 ,292 ,343 

trditev93 ,112 ,282 

trditev102 ,210 ,290 

trditev108 ,440 ,545 

Extraction Method: Principal Axis 
Factoring. 

 
Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation 
Sums of 
Squared 

Loadings
a
 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 3,322 41,524 41,524 2,755 34,440 34,440 2,686 

2 1,063 13,292 54,816 ,396 4,948 39,388 1,335 

3 ,776 9,694 64,510     

4 ,698 8,730 73,241     

5 ,664 8,297 81,538     

6 ,565 7,068 88,607     

7 ,465 5,818 94,425     

8 ,446 5,575 100,000     

Extraction Method: Principal Axis Factoring.     

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 
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Factor Matrix
a
 

 Factor 

 1 2 

trditev108 ,738 -,029 

trditev14 ,715 -,202 

trditev20 ,684 -,208 

trditev65 ,585 -,021 

trditev54 ,552 ,184 

trditev22 ,532 -,073 

trditev102 ,463 ,276 

trditev93 ,295 ,442 

Extraction Method: Principal Axis 
Factoring. 

a. 2 factors extracted. 16 iterations 
required. 

 

Structure Matrix 

 Factor 

 1 2 

trditev14 ,739 ,294 

trditev108 ,732 ,443 

trditev20 ,710 ,270 

trditev65 ,580 ,353 

trditev22 ,537 ,279 

trditev54 ,513 ,491 

trditev93 ,215 ,529 

trditev102 ,409 ,506 

Extraction Method: Principal Axis 
Factoring.  
 Rotation Method: Oblimin with Kaiser 
Normalization. 
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REZULTATI KORELACIJSKE ANALIZE FAKTORJEV OBVLADOVANJA 

SPREMEMB 

  REGR factor score   1 for 
analysis 1 

REGR factor score   2 for 
analysis 1 

starost Pearson Correlation ,018 -,014 

Sig. (2-tailed) ,684 ,751 

N 509 509 

Leta zaposlitve Pearson Correlation -,004 -,023 

Sig. (2-tailed) ,937 ,605 

N 509 509 

Vodilno mesto Pearson Correlation ,026 -,116 

Sig. (2-tailed) ,798 ,260 

N 96 96 

izobrazba Pearson Correlation ,118
**
 ,023 

Sig. (2-tailed) ,008 ,607 

N 509 509 

zadržan Pearson Correlation ,087
*
 ,212

**
 

Sig. (2-tailed) ,050 ,000 

N 509 509 

zavzeti Pearson Correlation ,726
**
 ,527

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

prizadevni Pearson Correlation ,643
**
 ,480

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

združevalni Pearson Correlation ,741
**
 ,500

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

dogovor Pearson Correlation ,687
**
 ,470

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

kompromis Pearson Correlation ,600
**
 ,385

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

prevladovanje Pearson Correlation ,202
**
 ,309

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

prilagajanje Pearson Correlation ,609
**
 ,377

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

izogibanje Pearson Correlation -,222
**
 -,030 

Sig. (2-tailed) ,000 ,493 

N 509 509 

odločnost Pearson Correlation ,459
**
 ,265

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
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N 509 509 

ambicioznost Pearson Correlation ,269
**
 ,209

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

komunikativnost Pearson Correlation ,481
**
 ,308

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

samozavestnost Pearson Correlation ,388
**
 ,258

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 508 508 

poštenost Pearson Correlation ,564
**
 ,319

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

zanesljivost Pearson Correlation ,555
**
 ,344

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

objektivnost Pearson Correlation ,567
**
 ,294

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 508 508 

timsko Pearson Correlation ,627
**
 ,371

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

organiziranost Pearson Correlation ,571
**
 ,338

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

odgovornost Pearson Correlation ,574
**
 ,368

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

REGR factor score   
1 for analysis 1 

Pearson Correlation 1 ,679
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 509 509 

REGR factor score   
2 for analysis 1 

Pearson Correlation ,679
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 509 509 
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REZULTATI IZRAŽENOSTI MANAGERSKIH KOMPETENC 

Group Statistics 

 zaposlitev N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Socialna moč Vodja 96 4,19 ,434 ,044 

Zaposlen 413 4,09 ,622 ,031 

Vizija in cilji Vodja 96 4,19 ,399 ,041 

Zaposlen 413 3,89 ,600 ,030 

komunikacija Vodja 96 3,97 ,329 ,034 

Zaposlen 413 3,74 ,536 ,026 

motivacija Vodja 96 4,17 ,322 ,033 

Zaposlen 413 3,49 ,548 ,027 

Medosebni odnosi Vodja 96 4,12 ,356 ,036 

Zaposlen 412 3,75 ,634 ,031 

Reševanje problemov Vodja 96 4,26 ,387 ,039 

Zaposlen 413 3,94 ,713 ,035 

delegiranje Vodja 96 3,90 ,412 ,042 

Zaposlen 413 3,73 ,562 ,028 

timskodelo Vodja 96 4,54 ,368 ,038 

Zaposlen 413 4,01 ,727 ,036 

odločanje Vodja 96 3,57 ,353 ,036 

Zaposlen 413 3,46 ,483 ,024 

spremembe Vodja 96 3,79 ,257 ,026 

Zaposlen 413 3,88 ,459 ,023 

eg Vodja 96 4,16 ,467 ,048 

Zaposlen 413 3,92 ,567 ,028 

Razvoj kadrov Vodja 96 4,12 ,421 ,043 

Zaposlen 413 3,75 ,595 ,029 

Skrb za vodje Vodja 96 3,66 ,439 ,045 

Zaposlen 413 4,06 ,584 ,029 

kakovost Vodja 96 4,27 ,355 ,036 

Zaposlen 413 3,90 ,636 ,031 

Reševanje konfliktov 
 

Vodja 96 3,68 ,363 ,037 

Zaposlen 413 3,63 ,586 ,029 
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REZULTATI KORELACIJSKE ANALIZE MANAGERSKIH KOMPETENC 

   Managerske kompetence 

starost Pearson Correlation ,020 

Sig. (2-tailed) ,650 

N 508 

Leta zaposlitve Pearson Correlation -,005 

Sig. (2-tailed) ,919 

N 508 

Vodilno mesto Pearson Correlation ,036 

Sig. (2-tailed) ,725 

N 96 

zaposlitev Pearson Correlation -,211
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 508 

izobrazba Pearson Correlation ,139
**
 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 508 

Skrb za vodje Pearson Correlation ,681
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 508 

Izbrane lastnosti Pearson Correlation ,710
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 506 

zadržan Pearson Correlation ,118
**
 

Sig. (2-tailed) ,008 

N 508 

zavzeti Pearson Correlation ,811
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 508 

prizadevni Pearson Correlation ,713
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 508 

združevalni Pearson Correlation ,819
**
 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 508 

Managerske 
kompetence 

Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)  

N 508 
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REZULTATI REGRESIJSKE ANALIZE MANAGERSKIH KOMPETENC 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,929
a
 ,862 ,861 ,18546 

a. Predictors: (Constant), izbranelastnosti, letazaposlitve, izobrazba, 
skrbzavodje, zaposlitev, vedenje, starost 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 107,403 7 15,343 446,110 ,000
a
 

Residual 17,128 498 ,034   

Total 124,531 505    

a. Predictors: (Constant), izbranelastnosti, letazaposlitve, izobrazba, skrbzavodje, zaposlitev, 
vedenje, starost 

b. Dependent Variable: managerske kompetence    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,110 ,119  ,920 ,358 

starost ,001 ,002 ,021 ,474 ,636 

Leta zaposlitve -,001 ,002 -,031 -,699 ,485 

izobrazba ,021 ,010 ,042 2,138 ,033 

zaposlitev -,197 ,027 -,156 -7,195 ,000 

Skrb za vodje ,283 ,020 ,330 13,999 ,000 

vedenje ,630 ,029 ,536 21,851 ,000 

Izbrane lastnosti ,148 ,018 ,184 8,262 ,000 

a. Dependent Variable: kompetence    

 





Priloga 17 

 

REZULTATI KORELACIJSKE ANALIZE ZADOVOLJSTVA IN 

PRIPADNOSTI 

  zadovoljstvo pripadnost 

starost Pearson Correlation ,036 ,058 

Sig. (2-tailed) ,413 ,189 

N 509 509 

Leta zaposlitve Pearson Correlation -,006 ,041 

Sig. (2-tailed) ,891 ,354 

N 509 509 

zaposlitev Pearson Correlation -,127
**
 -,136

**
 

Sig. (2-tailed) ,004 ,002 

N 509 509 

izobrazba Pearson Correlation ,109
*
 ,074 

Sig. (2-tailed) ,014 ,096 

N 509 509 

Izbrane lastnosti Pearson Correlation ,521
**
 ,570

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 507 507 

vedenje Pearson Correlation ,514
**
 ,658

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

kompetence Pearson Correlation ,626
**
 ,823

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 508 508 

Socialna moč Pearson Correlation ,613
**
 ,835

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

Vizija in cilji Pearson Correlation ,577
**
 ,831

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

komunikacija Pearson Correlation ,545
**
 ,709

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

motivacija Pearson Correlation ,582
**
 ,706

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

Medosebni odnosi Pearson Correlation ,549
**
 ,728

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 508 508 

Reševanje problemov Pearson Correlation ,554
**
 ,723

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

delegiranje Pearson Correlation ,498
**
 ,644

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 
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Timsko delo Pearson Correlation ,566
**
 ,727

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

odločanje Pearson Correlation ,502
**
 ,626

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

Obvladovanje  
sprememb 

Pearson Correlation ,468
**
 ,630

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

EQ Pearson Correlation ,516
**
 ,741

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

Razvoj kadrov Pearson Correlation ,556
**
 ,740

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

Skrb za vodje Pearson Correlation ,408
**
 ,605

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

kakovost Pearson Correlation ,579
**
 ,681

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

Reševanje konfliktov Pearson Correlation ,460
**
 ,641

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 509 509 

zadovoljstvo Pearson Correlation 1 ,601
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 509 509 

pripadnost Pearson Correlation ,601
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 509 509 
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REZULTATI REGRESIJSKE ANALIZE ZADOVOLJSTVA 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,645
a
 ,416 ,407 ,477 

a. Predictors: (Constant), managerske kompetence, letazaposlitve, 
izobrazba, izbranelastnosti, skrbzavodje, vedenje, starost 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 80,449 7 11,493 50,594 ,000
a
 

Residual 113,124 498 ,227   

Total 193,573 505    

a. Predictors: (Constant), managerske kompetence, letazaposlitve, izobrazba, izbranelastnosti, 
skrbzavodje, vedenje, starost 

b. Dependent Variable: zadovoljstvo    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,043 ,249  ,173 ,863 

starost ,013 ,006 ,191 2,135 ,033 

Leta zaposlitve -,011 ,005 -,193 -2,141 ,033 

izobrazba ,001 ,024 ,002 ,043 ,965 

Skrb za vodje -,022 ,054 -,020 -,402 ,688 

vedenje -,185 ,104 -,126 -1,781 ,075 

Izbrane lastnosti ,159 ,049 ,158 3,238 ,001 

managerske 
kompetence 

,791 ,110 ,634 7,216 ,000 

a. Dependent Variable: zadovoljstvo 
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REZULTATI REGRESIJSKE ANALIZE PRIPADNOSTI 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,843
a
 ,710 ,705 ,299 

a. Predictors: (Constant), zadovoljstvo, letazaposlitve, izobrazba, 
skrbzavodje, izbranelastnosti, vedenje, starost, managerske kompetence 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 108,726 8 13,591 152,122 ,000
a
 

Residual 44,403 497 ,089   

Total 153,129 505    

a. Predictors: (Constant), zadovoljstvo, letazaposlitve, izobrazba, skrbzavodje, izbranelastnosti, 
vedenje, starost, managerske kompetence 

b. Dependent Variable: pripadnost    

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,539 ,156  3,455 ,001 

starost ,000 ,004 ,004 ,062 ,950 

Leta zaposlitve ,002 ,003 ,046 ,718 ,473 

izobrazba -,013 ,015 -,023 -,861 ,390 

Skrb za vodje ,073 ,034 ,077 2,159 ,031 

vedenje -,297 ,065 -,228 -4,553 ,000 

Izbrane lastnosti -,044 ,031 -,049 -1,420 ,156 

Managerske kompete 1,022 ,072 ,922 14,148 ,000 

Zadovoljstvo ,122 ,028 ,137 4,349 ,000 

a. Dependent Variable: pripadnost     

 


