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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava pomen in razlike v zavzetosti ter vodenju zaposlenih v izbranem 

logističnem podjetju v državni lasti in v logističnem podjetju v zasebni lasti. V raziskavi je 

sodelovalo 83 (59,7 %) zaposlenih v podjetju v državni lasti in 56 (40,3 %) zaposlenih v 

podjetju v zasebni lasti. Ugotovitve kažejo na določene razlike v zavzetosti zaposlenih in 

značilnostih vodenja v opazovanih podjetjih. Raziskava je pokazala, da se vodja v zasebnem 

podjetju bolj posveča svojim zaposlenim, jim namenja več pozornosti, ima bolj oseben odnos 

z njimi, jih pogosteje pohvali, spodbudi in prej prepozna njihove dosežke. Vodja v podjetju v 

državni lasti zaposlene manj usmerja in jih ne obvešča dovolj, vendar pa so pri delu bolj 

zavzeti. Podani so tudi predlogi za izboljšanje zavzetosti zaposlenih tako v podjetju v zasebni 

kot v državni lasti. 

Ključne besede: podjetje, zaposleni, zavzetost, vodenje, podjetje v javni lasti, podjetje v 

zasebni lasti 

SUMMARY 

The master`s thesis is discussing the meaning and the differences of the commitment and 

management of employees in the selected logistic companies considering ownership. One is a 

state owned and another is privately owned logistic company. In the research study 

participated 83 (59,7%) of employees who belong to the state-owned company and 56 

(40,3%) employees of the privately owned. The findings point shows us to the certain 

differences in employee commitments and to the management characteristics. Research has 

shown that the manager in a private owned company is more dedicated and pays more 

attention to their employees. Is also more personal and praises, encourages employees more 

often. As well, the manager recognizes the employees՚ achievement earlier. On another hand 

the manager of the state-owned company directs employees less and does not inform them 

enough, but they are engaged in their work. In the thesis are given also suggestions for 

improving employee commitment in both privately and state-owned companies. 

Key words: enterprises, employees, commitment, management, public owned company, 

privately owned company. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu naloge so predstavljeni obravnavana problematika, teoretična izhodišča, 

namen in cilji naloge, metode za doseganje ciljev ter predpostavke in omejitve dela.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Vodja ima precejšen vpliv na svoje zaposlene, zato je ravnanje zaposlenih pretežno odvisno 

od tega, kdo jih vodi. Vodje usmerjajo svoje zaposlene, jih pri delu motivirajo. Od sloga 

vodenja in od značilnosti vodje je odvisno, kako bodo podrejeni pri delu uspešni in kako se 

bodo počutili.  

Izhajajoč iz tega lahko sklenemo, da vodje vplivajo tudi na zavzetost zaposlenih pri njihovem 

delu. Zavzetost zaposlenih sicer ni odvisna zgolj od vodje. Zavzeti zaposleni so pri delu 

motivirani, so bolj učinkoviti in dosegajo boljše rezultate ter s tem prispevajo k uspešnemu 

poslovanju podjetja. Zavzetost zaposlenih in uspešnost poslovanja je želja vsakega podjetja ne 

glede na to, ali je v državni ali v zasebni lasti.  

Ivanko (2018, 213) navaja, da sta učinkovitost in uspešnost podjetij v veliki meri odvisni od 

uspešnega upravljanja ter vodenja. Avtor pri tem poudarja, da se je skozi celotno obdobje 

samostojne Slovenije izkazalo za resnično dejstvo, da je država slab gospodar in privatizacija 

državnega premoženja pomeni rešitev oz. izhod iz takšne situacije. Izhajajoč iz zapisanega je 

mogoče sklepati, da država slabše vodi podjetja v svoji lasti, kakor pa so vodena zasebna 

podjetja, to pa bi lahko imelo učinek tudi na zavzetost zaposlenih. Vodja je namreč tisti, ki 

lahko v veliki meri prispeva k zavzetosti zaposlenih, a hkrati lahko s svojim vedenjem doseže 

nasproten učinek (Batista-Taran idr. 2013, 17). Zavzetost zaposlenih je mogoče preverjati s 

pomočjo anketnih vprašalnikov, poleg tega pa lahko zaposleni ocenjujejo tudi značilnosti, ki 

jih zaznajo pri svojih vodjih. 

V magistrski nalogi smo proučevali problematiko zavzetosti zaposlenih ter povezavo med 

zavzetostjo zaposlenih in vodenjem. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med zavzetostjo 

zaposlenih in vodenjem v izbranem logističnem podjetju v državni lasti in med zavzetostjo 

zaposlenih in vodenjem v izbranem logističnem podjetju v zasebni lasti. Zanimalo nas je tudi, 

ali se lastništvo podjetja odraža na načinih vodenja ter na zavzetosti zaposlenih.  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrski nalogi je v teoretičnem delu predstaviti pregled domače in tuje literature s 

področja zavzetosti zaposlenih ter vodenja.  

V raziskovalnem delu naloge smo želeli ugotoviti, kakšna je zavzetost zaposlenih v izbranem 

logističnem podjetju v državni lasti na eni strani in kakšna v logističnem podjetju v zasebni 
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lasti na drugi strani. Opozoriti smo želeli na pomen, ki ga ima zavzetost zaposlenih za 

uspešno poslovanje podjetij, ter na pomen, ki ga ima vodja za zavzetost zaposlenih.  

Pri tem smo se pri vodenju omejili na nižji management. Anketirali smo zaposlene delavce v 

operativi, značilnosti vodenja pa primerjali pri nižjem managementu, kjer naloge vodje 

opravljajo delovodje. Pri anketiranju smo se omejili na nižji management zaradi primerljivosti 

med podjetjema, ker je oddelek v državnem podjetju približno enakovreden celotnemu 

podjetju v zasebni lasti, saj zaposluje tudi približno enako število delavcev in delovodij. Če bi 

anketirali tudi srednji management, bi bilo odstopanje zaradi različne organiziranosti obeh 

podjetij preveliko. 

Cilj raziskave so bili: 

 proučiti strokovno literaturo, ki obravnava problematiko zavzetosti zaposlenih in vodenja; 

 predstaviti pomen vodenja na zavzetost zaposlenih; 

 s pomočjo raziskave ugotoviti zavzetost med zaposlenimi v logističnem podjetju X v 

državni lasti na eni strani in med zaposlenimi v logističnem podjetju Y v zasebni lasti na 

drugi strani; 

 s pomočjo raziskave ugotoviti dejavnike zaznanega vpliva zavzetosti na zaposlene pri delu 

v logističnem podjetju X v državni lastni in na zaposlene v logističnem podjetju Y v 

zasebni lasti; 

 s pomočjo raziskave ugotoviti, kakšne osnovne značilnosti posameznih vodij značilnosti 

njihovega načina vodenja zaznavajo zaposleni v logističnem podjetju X v državni lasti in 

kakšne zaposleni v logističnem podjetju Y v zasebni lasti; 

 na osnovi rezultatov raziskave opozoriti na morebitne pomanjkljivosti pri vodenju in 

zavzetosti zaposlenih v logističnem podjetju X v državni lasti in v logističnem podjetju Y 

v zasebni lasti; 

 na osnovi v raziskavi pridobljenih rezultatov in ugotovitev raziskave podati predloge za 

spremembe pri vodenju v obeh proučevanih podjetjih in za povečanje zavzetosti 

zaposlenih za izboljšanje stanja.  

Izhajajoč iz namena in ciljev smo kot vodilo pri raziskovalnem delu postavili naslednja 

raziskovalna vprašanja: 

 RV1: Kakšna je zavzetost znotraj vsakega posameznega logističnega podjetja? 

 RV2: Kakšne so značilnosti vodenja znotraj vsakega posameznega logističnega podjetja? 

 RV 3: Ali obstaja razlika v zavzetosti med zaposlenimi v logističnem podjetju X v državni 

lasti in logističnem podjetju Y v zasebni lasti? 

 RV 4: Ali obstaja razlika v značilnostih vodenja v logističnem podjetju X v državni lasti in 

v logističnem podjetju Y v zasebni lasti? 
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Naloga sestoji iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V prvem delu 

smo s pregledom strokovnih virov ter domače in tuje literature predstavili obravnavano 

problematiko. Teoretični del je izdelan s pomočjo deskriptivne (opisne) metode dela za 

opisovanje teoretičnih izhodišč. Izdelan je tudi s pomočjo metode kompilacije, ki je bila 

uporabljena za povzemanje citatov tujih in domačih strokovnjakov, avtorjev. Medtem ko je 

bila komparativna metoda uporabljena za primerjavo stališč avtorjev ter naših ugotovitev. 

Raziskava je bila kvantitativna in je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika. Ta je bil 

uporabljen kot merski instrument. Kot anketni vprašalnik za merjenje zavzetosti je bila 

uporabljena lestvica UWES (angl. Ultrecht Work Engagement Scale – UWES). Značilnosti 

vodenja so udeleženci ocenjevali s pomočjo vprašalnikov na Likertovi lestvici, ki je bila 

pripravljena na podlagi predstavljenih značilnosti vodenja iz literature (Rozman in Kovač 

2012; Nanjundeswaraswamy in Swamy 2014). Pri tem so anketirani (zaposleni) podajali 

ocene, kako pogosto njihov vodja izraža posamezne lastnosti vodenja.  

Anketni vprašalniki so bili razdeljeni med zaposlene in njihove vodje v logističnem podjetju 

X v državni lasti in v logističnem podjetju Y v zasebni lasti. Primerjali smo anketirane, ki pri 

delu opravljajo sorodno logistično dejavnost; v vzorec smo zajeli vseh 60 zaposlenih v 

logističnem podjetju v zasebni lasti in vseh 90 zaposlenih v primerljivem oddelku podjetja v 

državni lasti. Vprašalnike smo razdelili tudi med 15 vodij na ravni nižjega managementa v 

logističnem podjetju v državni lasti in med deset vodij na ravni nižjega managementa v 

logističnem podjetju v zasebni lasti.  

Anketiranje je bilo izvedeno na podlagi pridobljenih privolitev obeh podjetij in ob 

predpostavki, da podjetji ostaneta neimenovani. Anketiranje je potekalo z osebno razdelitvijo 

anketnih vprašalnikov in s posredovanjem anketnih vprašalnikov tudi po elektronski pošti. 

Zaposleni so bili seznanjeni s potekom, namenom in anonimnostjo raziskave, pa tudi z 

možnostjo, da sodelovanje v raziskavi odklonijo. 

Rezultate smo predstavili s pomočjo opisne statistike ter jih podali z besedno interpretacijo, 

tako da smo ugotovitve naše raziskave primerjali z ugotovitvami teoretičnega dela.  

1.4 Predpostavke in omejitve magistrskega dela 

Za izvedbo oz. izdelavo teoretičnega dela naloge nismo pričakovali omejitev, saj gre za 

splošno problematiko, ki je v strokovnem gradivu pogosto obravnavana. Pričakovali smo, da 

bodo teoretična izhodišča drugih avtorjev ponudila osnove za podkrepitev ugotovitev naše 

raziskave.  
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Pri raziskovalnem delu naloge smo pričakovali, da bo glavna omejitev velikost vzorca, ki bo 

zaradi števila zaposlenih manjši. Prav tako smo kot omejitev videli nepripravljenost podjetij 

na razkritje, tako so ta ostala neimenovana.  

Predlogi so vezani na rezultate konkretne raziskave v konkretnem delovnem okolju, kar 

pomeni, da jih ni mogoče v celoti posplošiti na druga podjetja ali druge panoge. Obstajajo 

namreč posebnosti, ki so tudi predmet proučevanja naloge. 
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2 ZAVZETOST ZAPOSLENIH 

V tem poglavju predstavljamo opredelitev zavzetosti, njene pozitivne in negativne učinke, 

razmejitev zavzetosti od sorodnih pojmov ter njeno upravljanje in spodbujanje. Predstavimo 

pa tudi vprašalnik merjenja zavzetosti zaposlenih (Gallup in UWES). 

Bailey idr. (2011, 232) navajajo, da se teoretiki upravljanja s človeškimi viri že dolgo 

ukvarjajo s tem, kako izboljšati rezultate poslovanja z upravljanjem človeških virov. A kot 

dodajajo, se je šele pred kratkim pojavilo zanimanje za vzporeden tok raziskav o povezavi 

med zavzetostjo zaposlenih in uspešnostjo, pri čemer oba kažeta, da je zavzetost lahko 

mehanizem, s katerim prakse upravljanja s človeškimi viri vplivajo na uspešnost posameznika 

in podjetja. 

Brezovar (2013, 12) navaja pomen zaposlenih in poudarja, da je vsako podjetje, ki se bodisi 

ukvarja z gospodarsko ali negospodarsko dejavnostjo, proizvodnjo ali storitvami, v končnem 

rezultatu odvisno od dela in učinkovitosti zaposlenih v njem. Avtor dalje pojasnjuje, da 

podjetje brez zaposlenih ne more delovati in obstajati. Uspešno podjetje potrebuje zadovoljne 

delavce, saj le njihovo zadovoljstvo lahko privede do zavzetosti, vestnosti in poštenosti 

zaposlenih, kar posledično povečuje uspešnost dela (Gruban 2010, 4).  

2.1 Opredelitev zavzetosti zaposlenih 

Bhuvanaiah in Raja (2014, 62) navajata, da so bile od leta 1990 izvedene obsežne raziskave 

na področju zavzetosti zaposlenih in njihovo število še narašča. Avtorja dodajata, da zavzetost 

zaposlenih, čeprav je dobro raziskan konstrukt, nima univerzalno sprejemljive definicije, 

ampak je opredelitev zavzetosti zaposlenih več. V nadaljevanju so predstavljene nekatere od 

njih, kot jih predstavljajo posamezni avtorji v svojih prispevkih. 

Udovič (2018, 58) navaja, da je najpogosteje podana opredelitev zavzetosti ta, da gre za 

pozitivno, izpolnjeno dojemanje dela. Za zavzetost zaposlenih sta pomembna dva dejavnika 

(Kazimoto 2016, 517). Prvi dejavnik je zadovoljstvo zaposlenih, ki je stopnja zadovoljstva ali 

sreče, izvirajoča iz lastnosti delovnega mesta oz. položaja, podjetja ter splošnih občutkov 

glede zaposlitve. Drugi dejavnik je pripadnost zaposlenih, ki pomeni, koliko so ljudje ponosni 

na svoje podjetje, in stopnjo, do katere nameravajo pri njem ostati, želijo prispevati kolikor 

lahko za uspeh podjetja, priporočajo svoje podjetje drugim ter si prizadevajo izboljšati 

njegove rezultate. 

Zavzetost zaposlenih je najbolj kritičen dejavnik v procesu izboljševanja poslovne uspešnosti. 

Zavzet zaposleni je nekdo, ki razume vlogo v poslu, je močno čustveno povezan z 

organizacijo, je vključen v delo, si prizadeva za uspeh in se uči novih stvari (Jha in Kumar 

2016, 21). 
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Jha in Kumar (2016, 21) predstavljata tri dimenzije zavzetosti zaposlenih – to so socialna, 

intelektualna in čustvena oz. emocionalna zavzetost. Socialna zavzetost pomeni obseg, v 

katerem zaposleni komunicirajo s člani ekipe in drugimi kolegi o delu samem ter o 

izboljšavah in spremembah pri njem. Intelektualna zavzetost obsega vključenost zaposlenih, 

ki vodi v boljše delovanje ter uporabo razuma za izboljšanje delovnih spretnosti. Emocionalna 

zavzetost pove, kakšna je čustvena povezanost zaposlenih z delom in kakšna je delovna 

kultura.  

Bhuvanaiah in Raja (2014, 66) glede na dosežke organizacije in zadovoljstvo zaposlenih 

razvrščata zavzetost zaposlenih v naslednjih pet stopenj oz. kategorij: 

 zavzeti zaposleni – so zelo produktivni in zadovoljni zaposleni, za katere je značilna 

visoka stopnja truda in zavzetosti; 

 skoraj zavzeti zaposleni – so relativno produktivni in so razmeroma zadovoljni z delom, ki 

ga opravljajo; njihova produktivnost bi se lahko povečala z ustreznim prizadevanja na 

strani organizacije; 

 hrčki – so zadovoljni zaposleni, delujejo za plačo in nadomestila, vendar je njihov 

prispevek k organizaciji nizek; 

 izgoreli zaposleni – so zaposleni, ki so visoko produktivni, ki največ prispevajo k uspehu 

organizacije, vendar niso zadovoljni s svojim lastnim uspehom in rezultati dela; lahko se 

hitro spremenijo v nezavzete zaposlene; 

 nezavzeti zaposleni – so zaposleni z visoko stopnjo nezadovoljstva in imajo negativno 

mnenje o sami organizaciji in njenih pristopih. 

Iz navedenih kategorij zavzetosti je mogoče razbrati tudi povezavo med zavzetostjo in 

zadovoljstvom, ki jo bomo predstavili v nadaljevanju. Prav tako lahko iz njih sklepamo na 

pozitivne in negativne učinke na zavzetost, o katerih pišemo v nadaljevanju.  

2.2 Vprašalniki zavzetosti pri zaposlenih  

Bersin (2019) navaja, da imajo danes zaposleni večjo pogajalsko moč, privabljanje 

visokokvalificiranih delavcev pa je konkurenčna dejavnost. Avtor še dodaja, da podjetja 

vlagajo v orodja za analitiko, da bi ugotovila, zakaj ljudje odhajajo, ugotavljajo zadovoljstvo 

in zavzetost zaposlenih. Zavzetost zaposlenih je torej mogoče meriti, kar je za podjetja 

pomembno, saj brez tega ne morejo vedeti, v kolikšni meri so njihovi zaposleni zavzeti.  

Merjenje zavzetosti zajema letne raziskave osebja in sposobnost managerjev, da ocenijo, kako 

se njihovi zaposleni in ekipe počutijo glede organizacije in njihove vloge (Beagrie 2015). 

Takšno merjenje lahko podjetja izvajajo na različne načine oz. z različnimi merskimi 

instrumenti. Med najbolj znana pripomočka za takšno merjenje sta Gallupov vprašalnik in 

Utrecht lestvica delovne zavzetosti (angl. Utrecht Work Engagement Scale – UWES). Gre za 

v praksi najpogosteje uporabljena pripomočka za merjenje zavzetosti zaposlenih. 
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2.2.1 Gallupov vprašalnik 

Gallupov vprašalnik je eden izmed najbolj razširjenih vprašalnikov merjenja zavzetosti 

zaposlenih, saj je preveden v kar 24 jezikov (Harms 2017). Pri Gallupovem vprašalniku 

ugotavljamo zavzetost zaposlenih na osnovi dvanajstih trditev (indikatorjev) (Zupan 2014). Ti 

indikatorji so razporejeni od osnovnih do bolj podrobnih in kot celota merijo različne vidike 

zavzetosti zaposlenih (Raspor 2017, 44). 

Harms (2017) pojasnjuje, da Gallupov vprašalnik in povratne informacije, ki jih ta posreduje, 

omogočajo vodstvu podjetja prepoznati in razvijati svoje talente ter najti načine, kako 

prednosti uporabiti pri službenih nalogah ali vlogah. 

2.2.2 UWES vprašalnik 

Drugi pomemben vprašalnik za merjenje zavzetosti je t. i. Utrecht lestvica delovne zavzetosti 

(angl. Utrecht Work Engagement Scale – UWES). Krajša različica vprašalnika UWES 

vsebuje navedenih devet izjav, ki se nanašajo na počutje ob delu (Schaufeli in Bakker 2004). 

Pri izpolnjevanju vprašalnika morajo anketiranci označiti, kako pogosto se pri svojem delu 

počutijo na opisani način. Če določenega počutja še niso izkusili, to označijo številko 0, če pa 

so neko počutje že izkusili, s števili od 1 do 6 označijo pogostost počutja. Schaufeli (2013, 6) 

poudarja, da danes večina akademskih raziskav o zavzetosti zaposlenih uporablja UWES 

vprašalnik, ki velja za kratkega, veljavnega in zanesljivega. Temelji na definiciji delovne 

zavzetosti kot kombinaciji moči, predanosti in absorpcije. Gre torej za kratek, a učinkovit 

vprašalnik.  

2.3 Pozitivni in negativni učinki zavzetosti zaposlenih 

Učinki zavzetosti zaposlenih so različni in kot taki so lahko tako pozitivni kot tudi negativni. 

Zavzetost zaposlenih torej ni nujno nekaj pozitivnega. Zupan (2014) navaja, da imajo zavzeti 

zaposleni mnoge pozitivne učinke, ki jih kažejo pri svojem delu in pri svojem vedenju. Takšne 

pozitivne učinke je po navedbah avtorice mogoče prepoznati po tem, da pri svojem delu 

kažejo navdušenost, tudi strast in vnemo. Prav tako kažejo pripadnost svoji organizaciji, si 

prizadevajo biti pri svojem delu uspešnejši, da dajo kar se da od sebe, da naredijo nekaj več, 

da si želijo stvari narediti bolje itd. Kot še dodaja avtorica, so takšni zaposleni zvesti svojemu 

podjetju in ne razmišljajo, da bi zamenjali zaposlitev.  

Kazimoto (2016, 523) v svoji študiji ugotavlja, da je za zavzetost zaposlenih v industrijskem 

sektorju pomembna, saj so zavzeti zaposleni bolj zadovoljni z delovnim okoljem oz. mestom, 

kot tudi s samim delom in svojimi dosežki ter imajo bolj pozitiven odnos pri uravnavanju med 

poklicnim in zasebnim življenjem. 
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Jha in Kumar (2016, 21) poudarjata, da je zavzetost zaposlenih dvosmeren proces med 

zaposlenimi in podjetjem; je strategija za povečanje produktivnosti in uspešnosti zaposlenih; 

je način za zagotovitev njihove pripadnosti podjetju, je motivacija in prispevek zaposlenih k 

doseganju ciljev in vrednot. Zavzetost zaposlenih pa prispeva tudi k njihovemu boljšemu 

počutju.  

Seveda ima zavzetost tudi določene negativne plati. Njena slabost se kaže v (Furlani in 

Jevnikar 2014, 2) prevelikem prepletanju zasebnega in poklicnega življenja, občutku 

frustriranosti (ko je delo treba postaviti na drug tir) in postavljanju previsokih zahtev do 

samega sebe. 

2.4 Razmejitev zavzetosti zaposlenih od sorodnih pojmov 

Solanki (2013, 9) navaja, da veljata zadovoljstvo z delom in motivacija za bistveni sestavini 

delovnega življenja in sta glavna dejavnika, ki vplivata na uspešnost posameznikov pri delu. 

Posameznik mora vzdrževati zdravo telo in um, da lahko na svojem delovnem mestu deluje 

telesno in duševno na najboljši možen način. Zadovoljstvo z delom in motivacija pa sta 

povezana tudi z zavzetostjo zaposlenih.  

Zavzetost zaposlenih se pogosto omenja skupaj z drugimi pojmi, kot so zadovoljstvo in 

motivacija. Gre za med seboj povezane pojme, a hkrati med njimi obstajajo ločnice, ki jih je 

za razumevanje obravnavane problematike treba poznati. Kot navaja Udovič (2017, 380), so 

avtorji zavzetost zaposlenih predstavljali z različnih perspektiv oz. različnih vidikov. In sicer 

so pojem zavzetosti opisovali s psihološkega, vedenjskega in motivacijskega vidika ter z 

vidika pripadnosti in tudi s kombiniranega vidika.  

2.4.1 Zavzetost zaposlenih in zadovoljstvo zaposlenih 

Zavzetost zaposlenih se med drugim odraža tudi v večjem zadovoljstvu pri delu (Furlani in 

Jevnikar 2014, 2). Tako sta torej zavzetost in zadovoljstvo povezana, a ju je treba ločiti, saj 

gre za različna pojma. Za uspešno poslovanje podjetja so potrebni zadovoljni zaposleni, saj 

lahko zadovoljstvo zaposlenih privede do zavzetosti, vestnosti in poštenosti, kar se posledično 

nanaša na uspešnost njihovega dela (Gruban 2010, 4).  

Kazimoto (2016, 516) poudarja, da je v mnogih državah zavzetost zaposlenih postala 

potencialni dejavnik uspešnosti organizacije. Mnogi strokovnjaki za upravljanje s človeškimi 

viri slabo razumejo motiviranost in zavzetost zaposlenih. Avtor je v svoji raziskavi, ki jo je 

izvedel na 120 anketirancih, ugotavljal dejavnike zavzetosti zaposlenih in uspešnost 

maloprodajnih podjetij v Ugandi. Študija je pokazala, da obstaja povezava med zavzetostjo 

zaposlenih in zadovoljstvom z delovnim mestom.  
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Udovič (2017, 380) navaja, da so zavzeti zaposleni bolj strastni pri tem, kar počnejo, so bolj 

predani in pripravljeni vložiti več sebe (investirati samega sebe) v to, kar počnejo, ter vložiti 

več truda za doseganje ciljev in želja delodajalca ter mu tako pomagati uspeti. Vse to se 

razume kot nadgradnja zadovoljstva z delom. Avtorica je v svoji raziskavi ugotovila, da 

obstaja med zavzetostjo in zadovoljstvom zaposlenih nizka vzročno-posledična povezava. 

Takšen rezultat pove, da so lahko tudi manj zadovoljni zaposleni zavzeti za delo in obratno. 

Raziskava je tudi pokazala, da so z voditeljstvom povezani dejavniki tisti, ki najbolj vplivajo 

tako na zadovoljstvo zaposlenih kot tudi na njihovo zavzetost pri delu. 

Empirične ugotovitve raziskave, izvedene s pomočjo vprašalnikov na vzorcu 270 zaposlenih 

in managerjev telekomunikacijskih podjetij, kažejo na pomemben odnos med 

transformacijskim vodenjem, praksami zavzetosti zaposlenih in uspešnostjo zaposlenih 

(Ghafoor idr. 2011). 

Študija Dalkrani in Dimitriadis (2018) kaže, da je zadovoljstvo z delom prepleteno z 

organizacijsko zavzetostjo. Organizacijska zavzetost ima neposreden vpliv na zadrževanje, 

uspešnost in organizacijsko vedenje zaposlenih, zato je nujno, da so zahtevani pogoji za njen 

obstoj izpolnjeni. 

Lah (2020, 399) poudarja, da se z izboljšanjem zavzetosti zaposlenih izboljša njihovo počutje, 

poveča učinkovitost ter zviša zadovoljstvo. Tako je mogoče s povečanjem zavzetosti vplivati 

tudi na povečanje zadovoljstva zaposlenih, takšni zaposleni pa so na delovnem mestu 

produktivnejši in učinkovitejši.  

2.4.2 Zavzetost zaposlenih in motivacija zaposlenih 

Da lahko spodbujamo človekovo zavzetost za uspešno opravljanje dela in naredimo delo bolj 

zanimivo, bolj humano ter takšno, ki omogoča ljudem zadovoljevanje njihovih potreb, je 

treba vedeti, kaj sploh je motivacija in kateri dejavniki zaposlene motivirajo za delo (Raspor 

2017, 11).  

Pri motivaciji gre za opogumljenje nekoga, da izvrši tisto, kar mora in česar morda ne bi začel 

ali znal končati sam, ter vplivanje na povečanje njegove notranje želje, da postane dovolj 

velika za dosego zastavljenega cilja (Raspor 2017, 12). Motiviranje je torej potrebno, da 

zaposlene na lastno željo usmerimo k doseganju ciljev.  

Avbar (2016, 222) pojasnjuje, da so motivi tisti, ki sprožijo z delom povezana vedenja. Tako 

motivi določajo tudi obliko, smer, intenzivnost in trajanje določenega vedenja. Dodaja še, da 

je aktivnost zaposlenih vselej odvisna od notranjih pobud ali zunanjih dražljajev (motivov). 

Takšna gibala aktivnosti zaposlenih imenujemo motivacija. Avtor še dodaja, da gre pri 

motiviranju za proces, pri katerem zaposlene spodbujamo pri delu ali k delu z določenimi 
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sredstvi, te spodbude pa so usmerjene v učinkovito opravljanje nalog in v ciljno usmerjeno 

delovanje. 

Motivacija je tista, s katero lahko dosežemo zavzetost zaposlenih. Drašler in Boštjančič 

(2015, 110) sta v svoji študiji ugotovila, da med zavzetostjo zaposlenih in zadovoljstvom s 

plačo obstaja pozitivna povezava. Vendar pa je raziskava pokazala, da pozitivna povezava ne 

obstaja med zavzetostjo in višino plače. Avtorici ugotavljata, da sta predvsem notranja 

motivacija, pa tudi zadovoljstvo s plačo pomembna napovednika zavzetosti pri delu. 

Kambič (2014, 115) poudarja, da na zavzetost zaposlenih pri delu vpliva predvsem pohvala in 

tekmovanje s samim seboj. Avtor pojasnjuje, da gre za motivacijska dejavnika, ki vplivata na 

zavzetost. Avtor dalje povzema po Tanasijević (2011), ki v svoji raziskavi navaja, da se 

zadovoljstvo zaposlenih lahko meri in spremlja. Omenjena avtorica je ugotovila, da je 

kontinuirano merjenje zadovoljstva zaposlenih ključno. Ugotovitve takšnih meritev nudijo 

podlago za iskanje načinov motiviranja zaposlenih in za zadovoljevanje ter spoštovanje 

njihovih potreb.  

2.5 Upravljanje in spodbujanje zavzetosti 

Z zavzetostjo v organizaciji je treba upravljati in jo spodbujati. Pomembno je torej, da se 

zavzetost ohranja. Tako Bhuvanaiah in Raja (2014, 67–68) navajata naslednja priporočila: 

 Soočanje s stresom – stresni dejavniki zmanjšujejo zavzetost zaposlenih. Vodstvo bi 

zmoglo vzdrževati zavzetost in nadzorovati stopnjo stresa s preprostimi koraki, kot npr. 

določitev prednostnih nalog, nadzorovanje delovnih obremenitev in dajanje zaposlenim 

priložnost za upravljanje svojega dela. 

 Spodbujanje dobrega počutja zaposlenih – svetovna anketa Sorensen (2013) je pokazala, 

da 63 % zaposlenih ni zavzetih pri delu zaradi pomanjkanja motivacije, spodbud in 

dobrega počutja v delovnem okolju. Izpolnitev fizičnih, čustvenih, duševnih in duhovnih 

potreb spodbuja zaposlene k doseganju višjih zmogljivosti in jim daje občutek varnosti, 

zaupanja in dobrega počutja. Takšno počutje spodbuja višjo raven zavzetosti in zagotavlja 

boljše rezultate na delovnem mestu. 

 Z omogočanjem samoupravljanja – zaposleni dobijo motiv za delo, ko občutijo smisel 

svojega početja, kadar je namen nalog jasen, kadar so sposobni izpolniti zahteve in naloge 

ter imajo možnost delovati bolje. Vse to vpliva na zavzetost zaposlenih.  

Pomembno je torej vedeti, kako zavzetost dosegati, z njo upravljati in jo tudi spodbujati. 

Bersin (2019) navaja naslednjih pet elementov za doseganje zavzetosti zaposlenih: smiselnost 

dela, ustrezno delovanje vodij pri upravljanju zaposlenih, pozitivna delovna oz. organizacijska 

klima, priložnost za rast in razvoj zaposlenih ter zaupanje v vodstvo organizacije. Vidimo, da 

doseganje zavzetosti obsega precej širok nabor elementov, tako je torej mogoče zavzetost 

doseči na različne načine, z različnimi metodami, pristopi in tehnikami.  
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3 VODENJE 

V poglavju o vodenju opredeljujemo pojem vodenja, naloge vodje, sloge vodenja in lastnosti 

vodenja. 

Vodenje je precej obsežen in kompleksen pojem, ki ima v managementu izjemen pomen. 

Krištof Božič (2017, 291) poudarja, da vodja pomembno vpliva na uspešnost organizacije. 

Njegova naloga je namreč ta, da usklajuje delovanje celotne organizacije. Hkrati vodja tudi 

usmerja zaposlene pri njihovem delu ter jih na ta način vodi k cilju oz. ciljnim rezultatom. Kot 

avtorica še dodaja, je od uspešnosti vodje pogosto odvisna tudi uspešnost podjetja; slabo 

vodenje namreč lahko v skrajnem primeru pripelje celo do njegovega propada. Vodenje je 

torej pomemben dejavnik delovanja in uspešnosti vsakega podjetja. Ying idr. (2020) navajajo, 

da v zadnjem času raziskave o vodstvenem potencialu zaposlenih postopoma privlačijo vse 

več pozornosti raziskovalcev in strokovnjakov. 

3.1 Opredelitev vodenja 

Alberto (2016, 2) navaja, da je opredelitev vodenja zahtevna; vodenje je eden izmed izrazov, 

ki se najpogosteje uporabljajo na številnih področjih človeške dejavnosti (tudi v politiki, 

religiji, športu itd.). Na ducate knjig in na tisoče člankov o vodenju je objavljenih vsako leto, 

vendar, če ne vemo, kaj točno vodenje je, bi lahko bila vsa ta prizadevanja brez pomena. 

Avtorica nadaljuje, da opredelitve vodenja omogočajo razumevanje, kaj vodenje je, vendar ne 

povedo veliko o dobrem in slabem ali učinkovitem in neučinkovitem vodenju. Dobro ali slabo 

vodenje je odvisno od posledic procesa. Učinkovitost vodenja je nekoliko lažje oceniti, ker je 

odvisna od doseganja želenih rezultatov. 

Strait (2020) navaja, da je definicij, ki se nanašajo na besedo vodenje, veliko. Poleg tega 

lahko v definiciji vodenja uporabljene besede tudi ločeno analiziramo. Avtor nadaljuje, da 

obstajajo tudi različne ravni moči, različni razlogi za vodenje in različni slogi vodenja. 

Pomemben vidik je tudi, da mora nekdo kot vodja, če želi, da skupina ljudi doseže skupni cilj, 

imeti učinkovit slog vodenja. Avtor dodaja svojo opredelitev vodenja, in sicer: vodja je oseba, 

ki ima ambicije, spretnosti, osebnost in druge lastnosti, da motivira in vpliva na skupino ljudi, 

da doseže skupen cilj.  

Sharma in Jain (2013, 309) poudarjata, da se dobri voditelji ne rodijo, ampak se naredijo. Če 

oseba želi in ima voljo, lahko postane učinkovit vodja. Dobri voditelji se razvijajo skozi 

neskončen proces samostojnega učenja, izobraževanja, usposabljanja in izkušenj. 

Strait (2020) navaja, da ima vodenje komponente, zaradi katerih o njem govorimo kot o 

procesu. Proces vodenja vključuje uporabo vpliva na ljudi ali skupine ljudi. Te skupine se 

prek svojih voditeljev osredotočajo na skupne cilje. Voditelji uporabljajo medsebojno 

komunikacijo med vodjo in sledilci. Obstajajo pa tudi mnenja, da se nekateri ljudje že rodijo z 



12 

določenimi lastnostmi, ki jim v prihodnosti omogočajo postati dobri voditelji in se zaradi njih 

razlikujejo od nevoditeljev.  

Moretti in Markič (2017, 168) navajata smernice za uspeh organizacije na področju vodenja. 

Poudarjata, da vodenje organizacij temelji na zgledu, mentorstvu, svetovanju in skrbi za 

zaposlene. Zaželeno je podjetniško naravnano vodenje, manj usmerjeno zgolj k uresničevanju 

smotrov in ciljev organizacije. Vodenja temelji na timskem delu, iskanju soglasja in 

individualnem prevzemanju tveganja. V večji meri je treba poudarjati vrednote, kot so razvoj 

zaposlenih, zaupanje, odprtost in sodelovanje, v manjši pa tekmovalnost, dosežke, 

učinkovitost in nadzor.  

Sharma in Jain (2013, 310) navajajo, da si ljudje želijo, da jih vodijo spoštljivi voditelji z 

jasnim občutkom in usmeritvijo, ki si spoštovanje pridobijo z etičnim ravnanjem. Občutek 

usmerjenosti dosežejo s posredovanjem močne vizije prihodnosti. Kadar zaposleni ocenjujejo 

ali si vodja zasluži njihovo spoštovanje, ne razmišljajo toliko o atributih, temveč opazujejo, 

kaj vodja počne, in na ta način presodijo, s kakšno osebo imajo opravka. Z opazovanjem 

ugotovijo, ali je častna in zaupanja vredna oseba ali samodržec, ki zlorablja avtoriteto, da bi 

napredoval. Samodržni voditelji niso tako učinkoviti, ker jim zaposleni ne sledijo, ampak jih 

zgolj ubogajo.  

Carnegie (2013, 28) navaja: »Vodenje je umetnost, katere se lahko naučimo. Z malce truda in 

dovolj volje se je mogoče naučiti voditi ljudi tako, da bodo vodjo spoštovali, mu zaupali in z 

njim predano sodelovali, vodja namreč ne ukazuje, temveč vodi.« Avtor poudarja, da dober 

vodja ni popustljiv, vendar pa tudi ne vlada s trdo roko. Najučinkovitejši način vodenja se 

skriva med temi skrajnostmi in temelji na poznavanju človekovega vedenja. To znanje lahko 

dobri vodje izkoristijo pri delu s svojimi podrejenimi. Dober vodja pohvali ljudi za dobro 

opravljeno delo in svojim ljudem vedno stoji ob strani. Dosežki, za katere vodja ni pokazal, 

da jih ceni, so kot nezalita rastlina, storilnost bo usahnila. 

Koren (2007, po Gerčar 2018, 53) navaja, da je za uspešno vodenje značilno osredotočanje na 

prakso, izvaja se z enakopravno delitvijo nalog in zadolžitev, zahteva stalno izobraževanje in 

nadgrajevanje znanja ter se nenehno spreminja in prilagaja trenutnemu položaju. Da je uspeh 

organizacije v veliki meri odvisen od vodje, poudarjajo tudi Račnik, Ulbin in Mulej (2019, 

17). Tako je od kompetentnosti vodje odvisna učinkovitost zaposlenih in njihova zmožnost 

doseganja zastavljenih ciljev.  

3.2 Naloge vodij  

Kot navaja Gerčar (2018, 53), je vodenje kompleksen izziv, saj je naloga vodje, da skuša 

poleg stremljenja k skupnim ciljem in administrativnega dela slediti tudi vsakemu 

posamezniku ter usklajevati njegove želje in potrebe. Upoštevanje posameznikovih želja je 
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precej zahtevno opravilo, še posebej, kadar imamo opravka z večjimi skupinami ljudi. Kot 

dodaja avtor, je pri vodenju treba upoštevati vsakega posameznika v vseh njegovih 

posebnostih, hkrati pa skušati usklajevati predloge in jih strniti v skupne cilje. Pomembno je, 

da vodja pozna vsakega posameznika in z njim kolikor se le da dobro sodeluje. Avtor 

opozarja, da pri timskem vodenju ni pomembno le zagotavljanje potreb posameznika, 

predvsem je treba upoštevati načelo demokratičnosti, saj na ta način sodelujoči delujejo 

uspešneje. Vodenje je proces družbenega vplivanja, pri katerem posameznik zavestno usmerja 

druge udeležence s ciljem oblikovanja dejavnosti in odnosov v skupini oz. organizaciji. 

Pomembno se je zavedati, da skupaj zmoremo več. 

Stare, Rozman in Škarabot (2019, 206) poudarjajo, da vodja obvlada delegiranje pravih nalog, 

zagotavlja opremo in skrbi za dobre odnose med sodelavci. Dodajajo še, da je vodenje 

posebej pomembno v matrični organizacijski strukturi, kjer se mora manager projekta pri 

svojem delu velikokrat boriti z drugimi linijskimi in projektnimi managerji za pozornost 

članov tima, ki so mu sicer uradno dodeljeni, a ne za celoten delovni čas. 

Muteswa (2016, 140) navaja ugotovitve študije, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da 

vodenje zajema sposobnost prepričati ljudi, da storijo dodaten korak pri doseganju ciljev 

organizacije. Avtor dodaja navedbe iz literature, ki jasno kažejo na nalogo vodje, da 

zaposlenim pomaga določiti smer pri doseganju vizije organizacije. Vodilni delavci 

pripomorejo k povečanju poslovne uspešnosti in produktivnosti, motiviranju zaposlenih ter 

določanju njihovih ciljev. 

Malik in Jevšenak (2009, 245) navajata, da bi komaj kateri vodja javno ugovarjal trditvi, da so 

ljudje v organizaciji najpomembnejši. Kot opozarja Ažman (2015, 17), je vodenje videti 

precej lažja naloga, kot dejansko je. Vse je videti lažje, ko voditelje le opazuješ, vidijo se 

njihove napake pri delu, a v praksi zadeva še zdaleč ni tako preprosta, vodenje je precej 

kompleksna naloga.  

Malik in Jevšenak (2009, 245) še opozarjata, da je treba razlikovati med stvarnimi in 

vodstvenimi nalogami. Naloge, za katere avtorja menita, da določajo predvsem učinkovitost 

vodenja, so skrbeti za doseganje ciljev, organizirati, odločati, nadzirati in podpirati ter 

razvijati ljudi. Avtorja nadaljujeta, da izpolnjevanje vodstvenih nalog samo po sebi ne zahteva 

le znanja vodenja, ampak tudi strokovno in poklicno znanje. Medtem ko so vodstvene naloge 

povsod enake, je strokovno znanje, potrebno za njihovo izpolnjevanje, različno. Odvisno je od 

cele vrste okoliščin, na primer od namena in dejavnosti organizacije; pri gospodarskih 

podjetjih od panoge; od geografskega območja, v katerem deluje; nekatere dejavnosti 

narekuje velikost ustanove, navsezadnje pa je potrebno stvarno znanje, odvisno od 

organizacijske stopnje, na kateri vodja deluje.  
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Vodje pri svojem delu iščejo priložnosti, možnosti za napredek, razvoj, uspešnost. Drucker 

(2020, 17) navaja situacije, v katerih vodje iščejo priložnosti. Takšne situacije so po navedbah 

avtorja nepričakovan uspeh ali neuspeh podjetja, njihovega konkurenta ali celotne panoge.  

Sharma in Jain (2013, 313) navajajo, da voditelji vplivajo na okolje s tremi vrstami ukrepov:  

 cilji in standardi uspešnosti, ki jih določijo; 

 vrednotami, ki jih določijo organizaciji; 

 koncepti podjetja in ljudi, ki jih vzpostavijo.  

Avtorja dodajata, da imajo uspešne organizacije voditelje, ki si postavljajo visoke standarde in 

cilje ter zajemajo celoten spekter poslovanja, kot so tržne strategije, načrti, sestanki in 

predstavitve, produktivnost, kakovost ter zanesljivost. Vrednote voditeljstva izražajo skrb 

organizacije za zaposlene, odjemalce, vlagatelje, dobavitelje in okoliško skupnost. Te 

vrednote določajo potek poslovanja.  

Menimo, da se mora vodja razvijati in se v določeni meri tudi prilagoditi svojim zaposlenim. 

Račnik, Ulbin in Mulej (2019, 17) poudarjajo, da ima prav vsak vodja potencial in možnosti 

za izboljšanje. Izboljšave se konkretno nanašajo na to, da lahko skozi proces dodatnega 

izobraževanja, treningov in coachingov vodje razvijejo nove oblike vedenja, odzivanja ter 

delovanja. Avtorji nadaljujejo, da se brez lastne odločitve in namere vodje razvoj novih 

kompetenc zgodi zelo redko. Osebni razvoj, učenje in pridobivanje novih kompetenc se zgodi 

takrat, ko se vodja premakne iz cone udobja v cono učenja, kjer skozi osebnostne preizkušnje 

pride do novih uvidov ter spoznanj. Avtorji dodajajo, da ljudje v resnici precej neradi 

spreminjamo svoje osvojene strategije, vrednote, prepričanja in navade. Včasih se pojavi 

ustrezna potreba ali pa smo prisiljeni zaradi okoliščin ter drugih vpletenih oseb, ki nam dajo 

jasno vedeti, da s svojim vedenjem povzročamo motnje in težave. Račnik, Ulbin in Mulej 

(2019, 17) nadaljujejo – zaželeno je, da so vodje odprti za povratne informacije, ker le tako 

lahko spoznajo dejansko sliko o sebi, svojem delovanju in vplivanju na sodelavce. Koristno 

je, da imajo dobro mnenje o sebi, so odprti za komentarje in kritiko, so pripravljeni slišati in 

spoznati resnico o zadevah, katerih se sami niti ne zavedajo in spadajo v polje njihove slepe 

pege. Avtorji opozarjajo na pomembnost osebnega razvoja vodje, da prepozna svoje talente in 

pomanjkljivosti ter katere kompetence je vredno razviti, da bi postal še bolj uspešen in 

učinkovit. 

3.3 Slogi vodenja 

Stare, Rozman in Škarabot (2019, 206) poudarjajo, da uradne pristojnosti vodij same zase ne 

zagotavljajo pridnega sledenja podrejenih. Zaposleni neprestano opazujejo ter ocenjujejo 

svoje nadrejene in se do njih vedejo primerno vrednosti, ki so si jo o njih ustvarili. Slabo 

mnenje lahko zelo zmanjšuje motiviranost ljudi za delo. Avtorji še dodajajo, da se, če ima več 

posameznikov negativno mnenje o nadrejenem, skupaj počutijo močnejše in lahko med seboj 
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izberejo drugega, neformalnega vodjo. Moč vodje torej ni le v uradnih pristojnostih, vodenje 

skupine zahteva gradnjo lastne osebnosti in ne moči položaja, vezanega na uradne 

pristojnosti. Pri tem si lahko pomaga z različnimi načini oz. slogi vodenja, ki jih je treba 

prilagoditi različnim okoliščinam.  

Rozman in Kovač (2012, 362) poudarita pomembnost uspešnih in učinkovitih slogov vodenja. 

Gre torej za iskanje tistih slogov vodenja, ki pripomorejo k uspešnosti poslovanja podjetja. 

Avtorja navajata, da obstaja več navedb glede uspešnih slogov vodenja ter ni preprosto 

govoriti o univerzalnih načinih vodenja, ki zagotavljajo uspeh. Vsekakor pa si podjetja želijo, 

da vodja s svojim slogom dosega najboljše rezultate. Tudi Bižal (2013, 119) poudarja, da si 

vsak vodja prizadeva najti takšen slog vodenja, ki bi mu omogočal učinkovito delo ter 

posledično podjetju prinesel uspeh.  

Gungel in Peterlin (2017, 232) opozarjata, da so današnji koncepti vodenja predvsem odraz 

razmer v družbi in gospodarstvu. Govorita o dogajanja v družbenem okolju, slednjemu pa se 

mora vsaka organizacija ustrezno prilagoditi. Avtorja še dodajata, da vodenje podjetja oz. 

organizacije neposredno vpliva na deležnike, vključene v vodenje, in posreden vpliva na širše 

družbeno okolje. Strom, Sears in Kelly (2014, 72) pojasnjujejo, kateri slog vodenja motivira k 

pravičnim delovnim odnosom; avtorji navajajo, da so se pri obravnavi tega vprašanja obrnili 

na literaturo o transakcijskem in transformacijskem vodenju. Transakcijsko vodenje se nanaša 

na razmerje izmenjave med vodjo in zaposlenimi, pri katerem je vsaka stranka vključena, da 

izpolni svoje lastne interese. 

Nanjundeswaraswamy in Swamy (2014, 57) predstavljata transformacijske in transakcijske 

sloge vodenja. Transformacijski slog vodenja se osredotoča na razvoj zaposlenih in njihove 

potrebe. Vodje s transformacijskim slogom vodenja se osredotočijo na rast in razvoj 

vrednostnega sistema zaposlenih in njihovo moralo.  

Transakcijsko vodstvo v organizacijah igra izmenjevalno vlogo med vodji in podrejenimi. 

Transakcijski slog vodenja se razume kot izmenjava nagrad in ciljev med zaposlenimi in 

vodjo. Bass in Avolio (1990) sta pojasnila, da transakcijski voditelji motivirajo podrejene z 

uporabo pogojnih nagrad, korektivnih ukrepov in izvrševanja pravil. Bistvo transakcijskega 

vodenja je gradnja na lastnih interesih (ciljih) zaposlenih tako, da se jih za uspešno izpolnitev 

zahtevanih nalog ustrezno nagradi (Rozman in Kovač 2012, 375). Kramar-Zupan (2020, 129) 

opozarja, da je slog vodenja odvisen od povezave med skupino podrejenih, nalogo in 

vodstveno situacijo. 

Nanjundeswaraswamy in Swamy (2014, 57) navajata, da slogi vodenja vplivajo na uspešnost 

in produktivnost zaposlenih ter na različne komponente kakovosti delovnega procesa. 

Carasco-Saul, Kim in Kim (2014, 18) navajajo, da raziskave, ki proučujejo slog vodenja in 

zavzetost zaposlenih, najpogosteje proučujejo transformacijski slog vodenja. Predpostavljajo 

torej, da sodobni vodje pri svojem delu uporabljajo predvsem ta slog vodenja. Vendar pa 
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nekateri vodje svoje odločitve sprejemajo glede na situacijo in pri tem uporabljajo različne 

sloge vodenja. Vpliv začasnih značilnosti slogov vodenja ali uporabe kombiniranih pristopov 

ni bil proučen.  

Ali in Islam (2020, 30) poudarjata, da se podjetja soočajo z izzivi razumevanja dejavnikov, ki 

imajo pomemben in pozitiven vpliv na njihovo uspešnost. Eden od teh dejavnikov je 

učinkovit slog vodenja. Avtorja ugotavljata, da slogi vodenja pomembno vplivajo na 

organizacijsko uspešnost, in povzemata, da empirični dokazi kažejo, da je transformacijsko 

vodenje eno izmed učinkovitejših slogov vodenja za spodbujanje pozitivnega vedenja. 

Raziskovalca sta ugotovila, da dobra voditeljska sposobnost izboljša uspešnost in spodbudi 

zaposlene, da dajo vse od sebe, nasprotno pa neučinkovito vodenje omeji njihovo uspešnost.  

3.4 Lastnosti vodij  

Lastnosti vodij so za dobro vodenje izjemno pomembne. Brezovar (2013, 18) navaja nekatere 

lastnosti, ki odlikujejo dobrega vodjo. Zaželene lastnosti so osebna toplina, zavzetost pri delu, 

skromnost, ustvarjalnost, inovativnost, pogum, samostojnost, veselo razpoloženje in 

vizionarstvo. Pomembno je, da vodja podrejenim vliva zaupanje, je dober svetovalec in trener. 

Avtor še dodaja, da je kakovostno vodenje odvisno od navedenih lastnosti, pa tudi od talenta 

posameznika ter njegovega znanja in izkušenosti.  

Šetina Čož (2015, 38) navaja, da ima dober voditelj poleg sposobnosti tudi ugled, kar pomeni, 

da ima več ljudi o njem dobro mnenje. Pomembni so pozitiven zgled, ki se ga lahko posnema, 

in pohvale zaslužnim podrejenim. Šetina Čož (2015, 38) opozarja, da z odličnostjo voditelja 

nikakor ni združljivo podcenjevanje drugih, to je prisojanje drugim manjše vrednosti in 

pomena od njihove resnične vrednosti. 

Kakovost vodje je torej odvisna predvsem od njegovih lastnosti; te se pogosto kažejo prav 

skozi njegovo učinkovitost. Drucker (2020, 114) pojasnjuje, kako postane vodja učinkovit. 

Avtor navaja, da učinkoviti vodje pri delu izhajajo iz moči in poskrbijo, da to, v čemer so 

dobri, opravljajo kar se da dobro. Po avtorjevem mnenju se večina neučinkovitih vodij 

obremenjuje s stvarmi, ki jih ne sme početi, ker jim tega ne dovoli nadrejeni ali politika 

podjetja. Posledično pogosto zapravljajo čas za pritoževanje nad stvarmi, na katere nimajo 

nobenega vpliva. Avtor dodaja, da se učinkoviti vodje ukvarjajo tudi z omejitvami in 

velikokrat odkrijejo, kako jih lahko zaobidejo, ter se namesto pritoževanja odločijo in jih 

odpravijo. Kot rezultat takega početja omejitve, nad katerimi so se njihovi kolegi tako hudo 

pritoževali, preprosto »izginejo«. 

Značilnosti dobrega vodje so po mnenju Muteswa (2016, 137): zaupanje, trdnost, navdih, 

sposobnost komuniciranja in predstavljanja vizije ter vrednot, vzpostavitev prave kulture v 
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organizaciji, iskrenost, integriteta in preglednost, ponižnost, učenje iz neuspeha ter slabih 

izkušenj, zavzetost, sposobnost prepoznavanja in privlačenja talentov. 

Račnik, Ulbin in Mulej (2019, 189) opozarjajo, da je za podjetje v fazi strukturiranega 

delovanja dokaj problematično, če ga prične voditi oseba, ki je izrazit sistematik in nima vsaj 

delno razvitih vizionarskih sposobnosti. Brez vizije ni napredka! Gre za preprosto načelo, da 

je vse, kar ne raste, togo in umira. Kadar management predolgo tehta, presoja in analizira 

razne scenarije ter se izogiba tveganjem, ga konkurenca korak za korakom dohiteva in osvaja 

večji tržni delež. Avtorji opozarjajo, da je, ko se vodstvo in različne ključne službe v podjetju 

pričnejo obnašati kot da so vsemogočna elita in nekaj posebnega, to znak, da se je pričel 

proces stagniranja ali celo nazadovanja. Posebej problematično je, ko pričnejo zaposleni 

pričakovanja in potrebe strank obravnavati kot neželene motnje, zato je pomembno, kakšnega 

vodjo ima podjetje. Drucker (2020, 90) navaja, da učinkoviti vodje skrbijo, da težave ne 

prevladujejo nad priložnostmi. 

3.5 Vpliv vodenja na zavzetost zaposlenih  

V tem poglavju obravnavamo pomen vodje in vodenja na zavzetost zaposlenih. 

Vodja ima določeno moč in vpliv na svoje podrejene. Strait (2020) navaja, da lahko nekdo, če 

ima moč, vpliva na dejanja drugih ljudi. Danes obstaja možnost strukturne spremembe moči 

zaradi tehnološkega napredka v družbi. Na primer vsem dostopne informacije spremenijo 

odvisnosti med podrejenimi in nadrejenimi. To povzroča spremembe v slogu vodenja, kajti, 

ko so podrejeni manj odvisni od vodje, ima ta manjši nadzor nad njihovim mišljenjem in 

vedenjem. Avtor dodaja, da kljub obstoju različnih vrst moči vodja včasih uporabi silo, ki 

zajema grožnje, kazni in sankcije, vendar prisila lahko škoduje zaposlenim. Običajno vodje s 

prisilo vodijo v diktatorskem slogu. Poleg tega voditelje, ki uporabljajo prisilo, zanimajo 

lastni cilji in ne interesi podrejenih. Z drugimi besedami, prisila deluje proti ciljem, ki jih 

podrejeni skušajo doseči v tem procesu. 

Vodja vpliva na zaposlene in medsebojne odnose. Kot pojasnjuje Drucker (2020, 83), tega, da 

nekateri vodje v organizaciji zlahka vzpostavijo dobre medčloveške odnose, ni mogoče 

razložiti s tem, da so »nadarjeni za delo z ljudmi«. Dobre odnose imajo zato, ker se 

osredotočajo na prispevek pri delu in v odnosih s sodelavci ter so posledično njihovi odnosi 

produktivni. Avtor še dodaja, da so prijetne besede in topli občutki brez pomena, kot lažna 

fasada klavrnih odnosov, če ni nikakršnega dosežka pri odnosih, osredotočenih na delo in 

zadolžitve. Po drugi strani pa kakšna groba beseda tu in tam ne bo uničila odnosov.  

Kot rečeno je vodja tisti, ki usmerja zaposlene, jih motivira in vpliva nanje. Posledično lahko 

pričakujemo, da s tem posredno ali neposredno tudi vpliva na zavzetost zaposlenih. Kot 



18 

poudarja Schaufeli (2013, 59) je vodenje poleg organizacijske politike, usposabljanj, 

zaposlovanja itd. eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na zavzetost zaposlenih.  

Ghafoor idr. (2011) poudarjajo, da zavzetost zaposlenih temelji na organizacijski kulturi, 

komunikacijskem slogu, vodstvenih slogih, zaupanju in spoštovanju. Da bi se ti dejavniki 

lahko razvili, mora vodja urediti delovno okolje, ki podpira te dejavnike. Avtorji dodajajo, da 

transformacijsko vodenje razvija samozavest zaposlenih pri delu in podpira razvoj njihove 

identitete. Zaposleni se počutijo bolje, ko so podprti in vodeni pravilno. Zavzetost naredi 

zaposlene bolj odgovorne in krepi njihov občutek pripadnosti. 

Carasco-Saul, Kim in Kim (2014, 2) navajajo, da je vodenje ena najbolj proučevanih tem v 

organizacijskih znanostih, medtem ko je zavzetost ena najnovejših. Avtorji dodajajo, da 

problematika odnosa med vodenjem in zavzetostjo zaposlenih doslej še ni bila široko 

raziskana. Medtem ko organizacije vlagajo pomembna sredstva v ohranjanje, razvoj in 

sodelovanje zaposlenih, so strokovnjaki za razvoj človeških virov zadolženi razviti in 

sodelovati z vodji za učinkovito izvajanje teh strategij. Tako celovito razumevanje odnosa in 

mehanizma med vodenjem in sodelovanjem oz. zavzetostjo zaposlenih sta bistvenega pomena 

za kadrovske strokovnjake, ki obveščajo vodje o tem, kako najbolje dosegati pozitivne 

rezultate. 

3.6 Kako vodenje vpliva na zavzetost zaposlenih 

Kazimoto (2016, 517) navaja, da odgovornost voditeljev predstavlja motivacijo zaposlenih za 

uspešnost pri delu ter skrb za njihovo zavzetost. Avtor dodaja, da se pojavljajo tudi nasprotne 

trditve, in sicer, da so tako managerji kot delavci odgovorni za doseganje organizacijskih 

ciljev in uspeha. Bao, Chaoping in Zhao (2018, 406) na podlagi pregleda literature 

ugotavljajo, da je vodenje zaposlenih povezano z različnimi rezultati, kot so delovna 

uspešnost, zavzetost zaposlenih, organizacijsko vedenje in organizacijska zavzetost. Avtorji so 

tudi ugotovili, da zavzetost zaposlenih predstavlja pozitiven odnos do dela, službe in je kot 

tak razmeroma premalo proučen, čeprav pomemben dejavnik uspešnosti podjetja. Vpliv 

zavzetosti zaposlenih je torej pomemben dejavnik uspešnosti podjetja. 

Kot poudarjajo Mekiš, Maletič in Maletič (2016, 161) se zavzetost zaposlenih kaže v tem, kar 

vodstva podjetja želijo od svojih zaposlenih. Zaposleni so učinkovitejši, med delovnim časom 

presegajo zastavljene cilje, prinašajo dobiček podjetju, ravnajo gospodarno, upoštevajo 

varnostna priporočila, zmanjšajo se odsotnosti itd. Z zavzetostjo zaposlenih se tako vpliva na 

zaposlene, pa tudi na samo delo. Vendar pa zavzetost zaposlenih ne nastopi čez noč in ne 

nastane brez truda.  

Martinčič in Biloslavo (2017, 34) navajata, da je vodja tisti, ki določa vizijo podjetja ter s 

svojim načinom komuniciranja z zaposlenimi vpliva na zavzetost zaposlenih, kot tudi na 
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njihovo delovno vnemo. Vodja je tisti, ki lahko v veliki meri prispeva k zavzetosti zaposlenih, 

hkrati pa lahko s svojim vedenjem dosega tudi nasprotni učinek (Batista-Taran idr. 2013, 17). 

Benčina (2016, 30) povzema po Lipičnik in Možina (1993, 46–47), da je zaposleni običajno 

zavzet za delo le takrat, kadar vidi, da je njegovo delo pomembno. Zaposleni naj vidi cilj 

svojega dela, saj v nasprotnem primeru izgublja voljo in posledično pada njegova delovna 

storilnost. Ključna je dosegljivost in jasna določenost cilja. Pomembno je, da vodja 

zaposlenemu jasno sporoči, kaj od njega pričakuje. Kot dodajata avtorja, vodja zaposlene 

obvesti o tem, ali so zastavljene cilje dosegli, v nasprotnem primeru lahko njihova zavzetost 

pade. 

Dimovski, Penger in Peterlin (2009, 138) navajajo, da uspešno vodena podjetja sprva 

oblikujejo zaupanje med vodji in sodelavci tima. Kot dodajajo, so pomembni kakovostni 

odnosi, ki pomembno vplivajo na sprejetje načinov reševanja izzivov pri vodji.  
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4 RAZLIKA MED PODJETJI V DRŽAVNI IN PODJETJI V ZASEBNI LASTI 

Poglavje predstavlja bistvene razlike med podjetji v državni in podjetji v zasebni lasti. 

Podjetja se med seboj razlikujejo tudi po tem, v čigavi lasti so. Tako razlikujemo med podjetji 

v državni lasti in podjetji v zasebni lasti. Za razumevanje problematike magistrskega dela in 

samega predmeta raziskovanja je treba pojasniti takšni obliki podjetja. 

Ključna razlika med podjetjem v državni lasti in podjetjem v zasebni lasti je seveda v 

lastništvu. Medtem ko je podjetje v zasebni lasti v celoti last zasebnikov, je podjetje v državni 

lasti v celoti ali v določenem deležu v lasti države. Tako je pri podjetju v državni lasti država 

solastnik podjetja, medtem ko so drugi solastniki zasebne družbe, zavodi, podjetja ali 

posamezniki. Slednji so lastniki delnic družbe oz. podjetja, kot je to tudi v proučevanem 

podjetju. Tako govorimo o delniški družbi (d. d.). Zakon o gospodarskih družbah (ZGD; Ur. l. 

RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 

82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) v 168. členu določa, da je delniška družba (d. d.) 

družba, katere osnovni kapital (osnovna glavnica) je razdeljen na delnice. Tako je lastništvo 

razdeljeno glede na delnice v odstotkih. 

Zobavnik, Pristavec Đogić in Zeilhofe (2013) pojasnjujejo, da so podjetja v državni lasti 

samostojne pravne osebe, ustanovljene za opravljanje gospodarskih dejavnosti. Kot take lahko 

obsegajo različne oblike znotraj dveh skrajnosti. Lahko so del državne uprave ali javne 

delniške družbe (kotirajo na borzi), v katerih je država zgolj običajen delničar. Standardna 

definicija podjetja v državni lasti ne obstaja. Država torej izvršuje svoje lastninske pravice v 

različnih pravnoorganizacijskih oblikah. Wilkinson (2017, 3) navaja, da »podjetja v državni 

lasti obstajajo, ker želijo oblasti z zagotavljanjem ključnih storitev, spodbujanjem 

gospodarskega razvoja, privabljanjem investicij in varovanjem strateških virov dvigniti raven 

življenja in izboljšati finančno stanje svojih državljanov«. 

Bohinc (2019, 5) navaja, da imajo podjetja v lasti države v Sloveniji velik delež v 

gospodarstvu (v samem vrhu med državami OECD) in pomembno vlogo v družbenem 

razvoju. Izboljšanje korporativnega upravljanja je zato eden od ključnih razvojnih izzivov; 

boljše korporativno upravljanje slovenskih podjetij v državni lasti ne le povečuje njihov donos 

in vrednost, ampak tudi pomembno prispeva k uresničevanju razvojnih in drugih strateških 

ciljev države in k uresničevanju javnega interesa. Avtor dodaja, da mora država po stališčih 

OECD zagotoviti, da je državno premoženje upravljano skladno s smernicami OECD o 

korporativnem upravljanju podjetij v državni lasti in z zakonodajo o gospodarskih družbah, ki 

mora biti skladna z načeli korporativnega upravljanja OECD. Bohinc (2019, 9) dodaja še 

določilo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1; Ur. l. RS, št. 25/14), ki določa, 

da je med drugim namen tudi doseči ločitev funkcije države kot lastnika kapitalskih naložb in 

drugih funkcij države (nasprotje interesov, izkrivljanje konkurence na trgih in neenakopravna 

obravnava družb). Avtor navaja, da ta namen ni v celoti uresničen, ker je ZSDH-1 glede tega 

vprašanja do neke mere sam sebi nasprotujoč. Na eni strani razglaša načelo ločenosti, na drugi 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3912
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2281
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0960
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pa ga onemogoča, saj regulatorjem (vlada, državni zbor) izrecno nalaga izvajanje lastniških 

pristojnosti. 

Raziskovalno okolje v naši raziskavi sta bili podjetje v državni lasti in podjetje v zasebni lasti. 

Šlo je za podjetji, ki se ukvarjata z logistično dejavnostjo in se tako razlikujeta predvsem po 

lastniški sestavi. 
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5 RAZISKAVA MOTIVACIJSKIH DEJAVNIKOV POKLICNEGA RAZVOJA 

V poglavju so predstavljeni metodologija in rezultati raziskave, preverjene so razlike med 

zaposlenimi v podjetju v državni lasti in zaposlenimi v podjetju v zasebni lasti. Podana je tudi 

razprava s predlogi za nadaljnje raziskovanje, dodana pa so tudi priporočila za izboljšave.  

5.1 Metodologija raziskave 

Poglavje metodologija raziskave predstavlja opis raziskovalnega pristopa in orodja ter 

vzorčenja in izvedbe raziskave. 

5.1.1 Opis raziskovalnega pristopa in orodja 

Raziskava temelji na kvantitativni metodi dela. Izvedena je bila s pomočjo anketnega 

vprašalnika, ki je služil kot instrument za zbiranje podatkov. Kot instrument merjenja 

zavzetosti je bil uporabljen anketni vprašalnik. Ta je bil pripravljen po UWES lestvici (angl. 

Ultrecht Work Engagement Scale – UWES). Značilnosti vodenja so udeleženci ocenjevali s 

pomočjo vprašalnikov na Likertovi lestvici. Pri tem so anketiranci podajali ocene, kako 

pogosto njihov vodja odraža lastnosti oz. vedenja posameznih značilnosti vodenja.  

5.1.2 Vzorčenje in izvedba raziskave 

Anketni vprašalnik je bil razdeljen med zaposlene in njihove vodje v logističnem podjetju X v 

državni lasti in v logističnem podjetju Y v zasebni lasti. Ker smo primerjali izjave 

anketirancev, ki opravljajo sorodno logistično dejavnost, smo v vzorec zajeli vseh 60 

zaposlenih v logističnem podjetju v zasebni lasti in vseh 90 zaposlenih v primerljivem 

oddelku podjetja v državni lasti. V anketiranje so tako bili zajeti vsi zaposleni v zasebnem 

logističnem podjetju in vsi zaposleni v oddelku državnega logističnega podjetja. Vprašalnik je 

bila razdeljen tudi med 15 neposrednih vodij na nižji ravni managementa v logističnem 

podjetju v državni lasti in med deset vodij v logističnem podjetju v zasebni lasti.  

V raziskavi je tako sodelovalo 83 (59,7 %) zaposlenih v podjetju v državni lasti in 56 

(40,3 %) zaposlenih v podjetju v zasebni lasti (preglednica 1). Skupaj je v raziskavi 

sodelovalo 139 (100 %) zaposlenih v logističnih podjetjih.  

Preglednica 1: Vzorec glede na tip organizacije, v kateri so zaposleni 

  Frekvenca (f) Delež (f %) 

Podjetje v državni lasti 83 59,7 

Podjetje v zasebni lasti 56 40,3 

Skupaj 139 100,0 
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Anketiranje je bilo izvedeno na podlagi pridobljenih privolitev obeh podjetij in se je izvajalo 

ob predpostavki, da podjetji ostaneta neimenovani. Potekalo je z razdelitvijo anketnih 

vprašalnikov osebno in po elektronski pošti. Zaposleni so bili seznanjeni s potekom, 

namenom in anonimnostjo raziskave, kakor tudi z možnostjo, da sodelovanje v raziskavi 

odklonijo. 

Rezultate smo predstavili s pomočjo opisne statistike ter jo podali z besedno interpretacijo. 

Ugotovitve anketne raziskave smo primerjali z ugotovitvami teoretičnega dela. Za dobljene 

rezultate raziskave smo navajali števila, frekvence, povprečne vrednosti in standardni odklon. 

Za opisne spremenljivke smo podali odstotke oz. deleže. Med podjetji smo ugotavljali 

statistične razlike glede zavzetosti in glede značilnosti vodenja. Primerjavo med podjetjem v 

državni in zasebni lasti smo izvedli s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce. Pri tem smo 

izhajali iz predpostavke, da so razlike med aritmetičnimi sredinami statistično pomembne 

(značilne), kadar je statistična pomembnost (p) manjša od 0,05. Uporabili smo program SPSS.  

V preglednici 2 so predstavljeni socialno-demografski podatki. Kot je razvidno, so v obeh 

podjetjih prevladovali moški anketiranci. V podjetjih v državni lasti je teh bilo 96,0 %, 

medtem ko jih je bilo v podjetju v zasebni lasti 89,0 %. 

Preglednica 2: Socialno-demografski podatki o vzorcu 

 Podjetje v državni lasti Podjetje v zasebni lasti 

f Delež (%) f Delež (%) 

Spol Moški 80 96,0 50 89,0 

Ženski 3 4,0 6 11,0 

Skupaj 83 100,0 56 100 

Starostna 

skupina 

anketiranih  

18–20 let 0 0,0 0 0,0 

21–30 let 15 18,0 9 16,0 

31–40 let 21 25,0 17 30,0 

41–50 let 29 35,0 25 45,0 

51–60 let 17 20,0 5 9,0 

61 let in več  1 1,0 0 0,0 

Skupaj 83 100,0 56 100,0 

 

Iz preglednice 2 je razvidna tudi starostna skupina anketiranih. 35,0 % anketiranih v podjetju 

v državni lasti in 45,0 % anketiranih v podjetju v zasebni lasti je bilo starih od 41 do 50 let. 

Sledili so anketirani, stari od 31 do 40 let, katerih je v podjetju v državni lasti 25 % in v 

podjetju v zasebni lasti 30 %. V podjetju v državni lasti je 20 % anketiranih starih od 51 do 60 

let, medtem ko so v podjetju v zasebni lasti sledili anketirani stari od 21 do 30 let, teh je bilo 

16 %.  
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V podjetju v državni lasti je bilo 18 % anketiranih starih od 21 do 30 let in v podjetju v 

zasebni lasti 9 % starih od 51 do 60 let. V nobenem od podjetij ni bilo anketiranih, starih manj 

kot 20 let in več kot 61 let.  

5.2 Rezultati 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave. 

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja: »Kakšna je zavzetost znotraj vsakega 

posameznega logističnega podjetja?« nas je zanimalo, koliko se anketirani strinjajo s 

posameznimi trditvami, ki kažejo na zavzetost zaposlenih. Rezultati so prikazani v 

preglednici 3.  

Preglednica 3: Povprečne ocene na UWES lestvici  

Ocenite vaše strinjanje z navedenimi 

trditvami  

Podjetje v državni lasti Podjetje v zasebni lasti 

N M SD N M SD 

Vem, kaj se na delu pričakuje od 

mene. 

83 3,9 0,8 56 3,9 0,9 

Imam na voljo vse potrebno, da 

dobro opravim svoje delo 

83 3,6 0,8 56 3,7 1,1 

Pri svojem delu imam vsak dan 

priložnost početi tisto, v čemer sem 

najboljši/a. 

83 3,1 0,9 56 3,3 1,0 

V zadnjih sedmih dneh so pohvalili 

moje delo ali prepoznali moje 

dosežke. 

83 2,7 1,1 56 3,2 1,1 

Vodjo ali nekoga v organizaciji 

zanimam kot oseba. 

83 2,8 1,1 56 3,4 1,1 

Nekdo v organizaciji me spodbuja 

pri mojem razvoju.  

83 2,9 1,1 56 3,3 1,1 

Moje mnenje šteje in se upošteva.  83 3,2 10 56 3,3 1,1 

Iz poslanstva naše organizacije 

razberem, da je moje delo 

pomembno.  

82 3,4 0,9 56 3,5 1,2 

Moji sodelavci si prizadevajo, da 

dobro opravijo svoje delo.  

83 3,8 0,9 56 3,7 0,8 

V organizaciji imam dobrega 

prijatelja.  

81 3,6 1,1 56 3,4 1,1 

V zadnjih 6 mesecih so se vodje z 

menoj pogovarjali o mojem razvoju 

in napredku.  

81 3,0 1,4 56 3,0 1,3 

V obdobju zadnjega leta sem imel/a 

priložnosti za učenje in razvoj.  

81 3,2 1,2 56 3,4 1,2 
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Anketirani, zaposleni v podjetju v državni lasti, se najbolj strinjajo s trditvijo, da vedo, kaj se 

na delu od njih pričakuje (M = 3,9; SD = 0,8); da si sodelavci prizadevajo, da dobro opravijo 

svoje delo (M = 3,8; SD = 0,9); da imajo na voljo vse potrebno, da dobro opravijo svoje delo 

(M = 3,6; SD = 0,8) ter da imajo v organizaciji dobrega prijatelja (M = 3,6; SD = 1,1). 

Najmanj se strinjajo s trditvijo, da so jih v zadnjih sedmih dneh pohvalili ali prepoznali 

njihove dosežke (M = 2,7; SD = 1,1) ter da vodjo ali nekoga v organizaciji zanimajo kot 

oseba (M = 2,8; SD = 1,1). 

Tudi anketirani, zaposleni v podjetju v zasebni lasti, se najbolj strinjajo s trditvami, da vedo, 

kaj se na delu od njih pričakuje (M = 3,9; SD = 0,9); da si sodelavci prizadevajo, da dobro 

opravijo svoje delo (M = 3,7; SD = 0,8) ter da imajo na voljo vse potrebno, da dobro opravijo 

svoje delo (M = 3,7; SD = 1,1). Najmanj se strinjajo s trditvami, da so se v zadnjih 6 mesecih 

vodje z njimi pogovarjali o njihovem razvoju in napredku (M = 3,0; SD = 1,3) in da so jih v 

zadnjih sedmih dneh pohvalili ali prepoznali njihove dosežke (M = 3,2; SD = 1,1). 

Iz preglednice 4 je razvidno, kako pogosto se anketirani pri svojem delu počutijo glede na 

opisane načine. Anketirani, zaposleni v podjetju v državni lasti, najpogosteje občutijo, da so 

prevzeti nad delom, kadar delajo (M = 5,3; SD = 1,4); so ponosni na delo, ki ga opravljajo 

(M = 5,2; SD = 1,5) in jih delo potegne vase (M = 5,1; SD = 1,5). Najmanj pogosto občutijo, 

da je delo zanje vir navdiha (M = 4,6; SD = 1,5). 

Preglednica 4: Počutje pri delu  

Počutje pri delu 
Podjetje v državni lasti Podjetje v zasebni lasti 

N M SD N M SD 

Pri svojem delu prekipevam od 

energije. 

83 4,7 1,3 56 4,2 1,2 

Pri delu se počutim svežo in 

dejavno. 

83 4,9 1,4 56 4,3 1,5 

Nad svojim delom sem 

navdušen/a. 

83 4,8 1,4 56 4,5 1,4 

Moje delo je zame vir navdiha. 83 4,6 1,5 56 3,8 1,5 

Ko se zjutraj zbudim, se veselim 

svojega dela. 

83 4,7 1,5 56 3,8 1,5 

Srečen/a sem kadar intenzivno 

delam. 

83 4,8 1,6 56 4,1 1,5 

Ponosen/a sem na delo, ki ga 

opravljam.  

83 5,2 1,5 56 4,4 1,5 

Moje delo me kar potegne vase.  83 5,1 1,5 56 4,4 1,7 

Kadar delam, sem prevzet/a nad 

delom. 

83 5,3 1,4 56 4,6 1,8 
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Čeprav manj pogosto tudi anketirani, zaposleni v podjetju v zasebni lasti, najpogosteje 

občutijo, da so prevzeti nad delom, kadar delajo (M = 4,6; SD = 1,8). Sledi občutje, da so nad 

delom navdušeni (M = 4,5; SD = 1,4); da so ponosni na delo, ki ga opravljajo (M = 4,4; 

SD = 1,4), in da jih delo potegne vase (M = 4,4; SD = 1,7). Tudi anketirani v podjetju v 

zasebni lasti najmanj občutijo, da je delo zanje vir navdiha (M = 3,8; SD = 1,5), in da se, ko 

se zjutraj zbudijo, veselijo svojega dela (M = 3,8; SD = 1,5). 

Vsa občutja na delovnem mestu manj pogosto občutijo zaposleni v podjetju v zasebni lasti. 

Iz preglednice 5 je razvidno, v kolikšni meri je po mnenju udeležencev mogoče zaznati vpliv 

dejavnikov na zavzetost zaposlenih pri delu. Anketirani, zaposleni v podjetju v državni lasti, 

ocenjujejo, da najbolj zaznajo vpliv dobre plače in drugih materialnih ugodnosti (M = 4,3; 

SD = 0,8); sledijo dobri odnosi s sodelavci (M = 4,3; SD = 0,9); dobre delovne razmere 

(M = 4,2; SD = 0,7) in stalnost zaposlitve (M = 4,0; SD = 0,9). Najmanj zaznajo vpliv 

dejavnike dobre možnosti strokovnega nadzora (M = 3,5; SD = 1,2); ugled dela (M = 3,5; 

SD = 1,1) in pohvale (M = 3,5; SD = 1,2). 

Preglednica 5: Zaznava vpliva dejavnikov na zavzetost pri delu 

Zaznani vpliv dejavnikov na 

zavzetost pri delu 

Podjetje v državni lasti Podjetje v zasebni lasti 

N M SD N M SD 

Dobre delovne razmere. 83 4,2 0,7 56 4,4 0,9 

Fleksibilnost delovnega časa.  82 3,8 0,8 56 3,9 1,1 

Dobre možnosti napredovanja.  83 3,7 1,1 56 3,6 1,3 

Dobra plača in druge materialne 

ugodnosti.  

83 4,3 0,8 56 4,0 1,1 

Dobri odnosi s sodelavci.  81 4,3 0,9 56 4,2 0,9 

Stalnost zaposlitve. 83 4,0 0,9 56 4,2 0,9 

Dobre možnosti strokovnega 

nadzora.  

83 3,5 1,2 56 3,8 1,2 

Ugled dela. 83 3,5 1,1 56 3,7 1,2 

Ustvarjalno in zanimivo delo. 83 3,7 1,1 56 4,1 1,0 

Varno delo. 83 3,9 1,0 56 3,9 1,1 

Dober vodja. 83 3,8 1,0 56 4,2 0,9 

Pohvale. 83 3,5 1,2 56 3,8 1,2 

 

Anketirani, zaposleni v podjetju v zasebni lasti, ocenjujejo, da najbolj zaznajo vpliv dobrih 

delovnih razmer (M = 4,4; SD = 0,9); dobrih odnosov s sodelavci (M = 4,2; SD = 0,9); 

stalnost zaposlitve (M = 4,2) in vpliv dobrega vodje (M = 4,2; SD = ) ter ustvarjalno in 

zanimivo delo (M = 4,1; SD = 0,9). Najmanj zaznajo vpliv dobrih možnosti napredovanja 

(M = 3,6; SD = 1,3) in ugleda dela (M = 3,7; SD = 1,2). 
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Vpliv dejavnikov dobre možnosti napredovanja, dobra plača in druge materialne ugodnosti ter 

dobri odnosi s sodelavci bolj zaznajo v podjetju v državni lasti, medtem ko vse ostale bolj 

zaznajo v podjetju v zasebni lasti zaposleni anketirani. 

V sklopu drugega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, »kakšne so značilnosti vodenja 

znotraj vsakega posameznega logističnega podjetja«. Iz preglednice 6 je razvidno, kako 

pogosto vodja odraža posamezne značilnosti vodenja. 

Preglednica 6: Odražanje značilnosti vodenja 

Značilnosti vodenja 
Podjetje v državni lasti Podjetje v zasebni lasti 

N M SD N M SD 

Ima popoln nadzor nad 

zaposlenimi.  

83 3,4 1,0 56 3,5 1,1 

Vse odločitve sprejema sam. 82 3,2 1,0 56 3,3 1,1 

Ne zanimajo ga zamisli, ideje 

zaposlenih.  

83 2,8 1,2 56 3,1 1,1 

Narekuje vse procese in metode 

dela. 

83 3,0 1,1 56 3,3 1,2 

Nadrejenost vodje, podrejenost 

zaposlenih.  

82 3,2 1,1 56 3,2 1,2 

Od zaposlenih pričakuje 

poslušnost. 

83 3,8 1,1 56 3,7 1,0 

Navodilo je zanj ukaz, ki ga 

zaposleni mora izvršiti in ga nato 

kontrolira. 

83 3,2 1,1 56 3,5 1,0 

Redko pohvali, hitro kritizira. 83 2,8 1,2 56 3,1 1,2 

Zaposlene vključuje v proces 

odločanja.  

83 3,3 1,2 56 3,1 1,2 

Upošteva in izmenjuje zamisli, 

ideje, mnenja zaposlenih, vendar 

obdrži zadnjo besedo pri 

odločanju. 

83 3,4 1,0 56 3,4 1,1 

Usklajuje, pojasnjuje mnenja 

zaposlenih.  

83 3,2 1,1 56 3,3 1,2 

Predstavi problem in odpre 

razpravo. 

83 3,2 1,1 56 3,4 1,0 

Prisega na timsko delo in 

sodelovanje 

83 3,4 1,1 56 3,7 1,0 

Je član tima, ne kot šef. 83 3,2 1,2 55 3,4 1,3 

Nagradi ustvarjalnost. 82 2,8 1,2 56 2,9 1,4 

Ne usmerja zaposlene dovolj. 83 2,8 1,2 56 3,2 1,1 

Se nadaljuje 
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Preglednica 6 – nadaljevanje 

Značilnosti vodenja 
Podjetje v državni lasti Podjetje v zasebni lasti 

N M SD N M SD 

Zaposlenim daje svobodo pri 

sprejemanju odločitev in priskrbi 

potrebna sredstva.  

83 3,3 1,1 56 3,6 1,1 

Zaposlene sprejema kot 

samostojne osebnosti z znanjem, 

interesi. 

83 3,4 1,1 56 3,5 1,0 

Opazuje zaposlene, da delajo 

dobro, na samostojen način. 

83 3,4 1,1 56 3,4 1,2 

Vedno je pripravljen pomagati in 

vedno na voljo zaposlenim, ko ga 

potrebujejo. 

81 3,5 1,1 56 3,6 1,2 

Zaposlenih ne obvešča o 

informacijah, ne nadzira in ne 

usmerja. 

83 2,4 1,2 56 3,1 1,1 

Zahteva strogo spoštovanje 

postopkov dela in pravil. 

82 3,5 0,9 56 3,6 1,0 

Je natančen, trden, se obvlada, je 

vljuden, želi biti vzor zaposlenim. 

83 3,3 1,2 56 3,7 1,0 

Ima zadržan slog vodenja. 82 3,0 1,0 56 3,3 1,1 

 

Anketirani, zaposleni v podjetju v državni lasti, ocenjujejo, da se najpogosteje pri njihovem 

vodji odražajo naslednje značilnosti vodenja: da od zaposlenih pričakuje poslušnost (M = 3,8; 

SD = 1,1); da je vedno pripravljen pomagati in vedno na voljo zaposlenim, ko ga potrebujejo 

(M = 3,5; SO = 1,1), ter da zahteva strogo upoštevanje postopkov dela in pravil (M = 3,5; 

SD = 0,9). Nekoliko manj pogosto se odražajo naslednje lastnosti, da ima popoln nadzor nad 

zaposlenimi (M = 3,4; SD = 1,0); da upošteva in izmenjuje zamisli, ideje, mnenja zaposlenih, 

vendar obdrži zadnjo besedo pri odločanju (M = 3,4; SD = 1,0); da prisega na timsko delo in 

sodelovanje (M = 3,4; SD = 1,1); da zaposlene sprejema kot samostojne osebnosti z znanjem, 

interesi (M = 3,4; SD = 1,1) in da opazuje zaposlene, da delajo dobro, na samostojen način 

(M = 3,4; SD = 1,1). 

Najmanj pogosto se pri njihovem vodji odražajo naslednje značilnosti vodenja, da ga ne 

zanimajo zamisli, ideje zaposlenih (M = 2,8; SD = 1,2); da redko pohvali, hitro kritizira 

(M = 2,8; SD = 1,2); da nagradi ustvarjalnost (M = 2,8; SD = 1,2) in da zaposlenih ne usmerja 

dovolj (M = 2,8; SD = 1,2). 

Anketirani, zaposleni v podjetju v zasebni lasti, ocenjujejo, da se najpogosteje pri njihovem 

vodji odražajo naslednje značilnosti vodenja: da od zaposlenih pričakuje poslušnost (M = 3,7; 

SD = 1,0); da prisega na timsko delo in sodelovanje (M = 3,7; SD = 1,0); da je natančen, 
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trden, se obvlada, je vljuden, želi biti vzor zaposlenim (M = 3,7; SD = 1,0); da zaposlenim 

daje svobodo pri sprejemanju odločitev in priskrbi potrebna sredstva (M = 3,6; SD = 1,1); da 

je vedno pripravljen pomagati in vedno na voljo, ko ga potrebujejo (M = 3,6; SD = 1,2), in da 

zahteva strogo spoštovanje postopkov dela in pravil (M = 3,6; SD = 1,0). Najmanj pogosto se 

pri njihovem vodji odraža značilnost, da nagradi ustvarjalnost (M = 2,9; SD = 1,4). 

5.3 Preverjanje razlik med zaposlenimi v podjetju v državni lasti in zaposlenimi v 

podjetju v zasebni lasti 

V sklopu tretjega raziskovalnega vprašanja: »Ali je razlika v zavzetosti med zaposlenimi v 

logističnem podjetju X v državni in logističnem podjetju Y v zasebni lasti?« in četrtega 

raziskovalnega vprašanja: »Ali je razlika v značilnostih vodenja v logističnem podjetju X v 

državni in v logističnem podjetju Y v zasebni lasti?« smo preverjali razlike med zaposlenimi v 

podjetju v državni lasti in zaposlenimi v podjetju v zasebni lasti. Ugotavljali smo, ali med 

podjetjema obstajajo statistično pomembne razlike glede zavzetosti in značilnosti vodenja. 

Primerjavo med podjetji v državni in zasebni lasti smo izvedli s pomočjo t-testa za neodvisne 

vzorce ter izhajali iz predpostavke, da so razlike med aritmetičnimi sredinami statistično 

pomembne (značilne), kadar je statistična pomembnost (p) manjša od 0,05.  

Podatki v preglednici 7 prikazuje statistično značilne razlike med zaposlenimi iz podjetja v 

državni lasti in zaposlenimi iz podjetja zasebni lasti glede strinjanja s posameznimi trditvami 

o zavzetosti pri delu. 

Preglednica 7: Razlike glede strinjanja s trditvami glede zavzetosti 

 
t-test 

Sig. t p-vrednost 

Vem kaj se na delu pričakuje od mene. 0,723 0,328 0,743 

Imam na voljo vse potrebno, da dobro opravim svoje 

delo. 

0,016 0,670 0,505 

Pri svojem delu imam vsak dan priložnost početi tisto, 

v čemer sem najboljši/a. 

0,126 1,187 0,237 

V zadnjih sedmih dneh so pohvalili moje delo ali 

prepoznali moje dosežke. 

0,274 2,714 0,008 

Vodjo ali nekoga v organizaciji zanimam kot oseba. 0,850 3,405 0,001 

Nekdo v organizaciji me spodbuja pri mojem razvoju.  0,960 1,711 0,089 

Moje mnenje šteje in se upošteva.  0,372 0,748 0,456 

Iz poslanstva naše organizacije razberem, da je moje 

delo pomembno.  

0,047 0,333 0,740 

Moji sodelavci si prizadevajo, da dobro opravijo svoje 

delo.  

0,213 –0,957 0,340 

V organizaciji imam dobrega prijatelja.  0,832 –1,243 0,216 

Se nadaljuje 
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Preglednica 7 – nadaljevanje 

 
t-test 

Sig. t p-vrednost 

V zadnjih 6 mesecih so se vodje z menoj pogovarjali o 

mojem razvoju in napredku.  

0,968 0,006 0,996 

V obdobju zadnjega leta sem imel/a priložnosti za 

učenje in razvoj.  

0,852 0,524 0,601 

 

Razlika je statistično značilna (p < 0,05) le pri strinjanju v naslednjih trditvah: »v zadnjih 

sedmih dneh so pohvalili moje delo ali prepoznali moje dosežke« (p = 0,008); »vodjo ali 

nekoga v organizaciji zanimam kot oseba« (p = 0,001) in »nekdo v organizaciji me spodbuja 

pri mojem razvoju« (p = 0,038). Z vsemi navedenimi trditvami se statistično bolj strinjajo 

anketirani, zaposleni v podjetju v zasebni lasti. Glede preostalih trditev v preglednici ni bilo 

statistično značilnih razlik v strinjanju s trditvami glede zavzetosti pri delu med anketiranimi, 

zaposlenimi v podjetju v državni lasti, in anketiranimi, zaposlenimi v podjetju v zasebni lasti. 

Preglednica 8 prikazuje statistično značilne razlike med zaposlenimi v podjetju v državni lasti 

in zaposlenimi v zasebni lasti glede zavzetosti zaposlenih. 

Preglednica 8: Razlike glede zavzetosti na delovnem mestu  

 
t-test 

Sig. t p-vrednost 

Pri svojem delu prekipevam od energije. 0,380 –2,430 0,016 

Pri delu se počutim sveže in dejavno. 0,441 –2,175 0,031 

Nad svojim delom sem navdušen/a. 0,652 –1,175 0,242 

Moje delo je zame vir navdiha. 0,777 –3,341 0,001 

Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela. 0,997 –3,573 0,000 

Srečen/a sem kadar intenzivno delam. 0,623 –2,708 0,008 

Ponosen/a sem na delo, ki ga opravljam. 0,964 –2,675 0,008 

Moje delo me kar potegne vase. 0,277 –2,631 0,009 

Kadar delam, sem prevzet/a nad delom. 0,008 –2,445 0,016 

 

Razlika je statistično značilna (p < 0,05) pri izkustvih naslednjih občutij: »pri svojem delu 

prekipevam od energije« (p = 0,016); »pri delu se počutim sveže in dejavno« (p = 0,031); 

»moje delo je zame vir navdiha« (p = 0,001); »ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela« 

(p = 0,000); »srečen/a sem, kadar intenzivno delam« (p = 0,008); »ponosen/a sem na delo, ki 

ga opravljam« (p = 0,008); »moje delo me kar potegne vase« (p = 0,009) ter »kadar delam, 

sem prevzet/a nad delom« (p = 0,016). Vse to pogosteje izkusijo anketirani, zaposleni v 
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podjetju v državni lasti. Edino glede strinjanja s trditvijo nad svojim delom sem navdušen/a ni 

statistično značilnih razlik. 

Preglednica 9 prikazuje statistično značilne razlike med zaposlenimi v podjetju v državni lasti 

in zasebni lasti glede razlik v dejavnikih zavzetosti. 

Preglednica 9: Razlike v dejavnikih zavzetosti 

 
t-test 

Sig. t p-vrednost 

Dobre delovne razmere. 0,157 1,030 0,305 

Fleksibilnost delovnega časa.  0,022 0,157 0,875 

Dobre možnosti napredovanja.  0,033 –0,368 0,725 

Dobra plača in druge materialne ugodnosti.  0,007 –1,811 0,074 

Dobri odnosi s sodelavci.  0,966 –1,125 0,262 

Stalnost zaposlitve. 0,438 1,148 0,253 

Dobre možnosti strokovnega nadzora.  0,557 1,389 0,167 

Ugled dela. 0,392 0,725 0,470 

Ustvarjalno in zanimivo delo. 0,273 1,996 0,048 

Varno delo. 0,812 0,439 0,662 

Dober vodja. 0,419 2,487 0,014 

Pohvale. 0,570 1,395 0,165 

 

Kot je razvidno, je razlika statistično značilna (p < 0,05) le pri naslednjih dejavnikih: 

»ustvarjalno in zanimivo delo« (p = 0,048) ter »dober vodja« (p = 0,014). Ta dva dejavnika po 

mnenju udeleženih bolj vplivata na zavzetost pri delu med anketiranimi, zaposlenimi v 

podjetju v zasebni lasti, kot pa na zavzetost anketiranih, zaposlenih v podjetju v državni lasti.  

Glede preostalih dejavnikov zavzetosti pri delu nismo ugotovili statistično značilnih razlik 

med anketiranimi, zaposlenimi v podjetju v državni lasti, in anketiranimi, zaposlenimi v 

podjetju v zasebni lasti. 

Preglednica 10 prikazuje statistično značilne razlike med zaposlenimi v podjetju v državni 

lasti in zaposlenimi v podjetju v zasebni lasti glede tega, kako pogosto njihov neposredni 

vodja odraža posamezne lastnosti vodenja. 
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Preglednica 10: Razlike glede značilnosti vodenja 

 
t-test 

Sig. t p-vrednost 

Ima popoln nadzor nad zaposlenimi.  0,144 0,398 0,691 

Vse odločitve sprejema sam. 0,131 0,632 0,529 

Ne zanimajo ga zamisli, ideje zaposlenih.  0,394 1,374 0,172 

Narekuje vse procese in metode dela. 0,024 1,284 0,202 

Nadrejenost vodje, podrejenost zaposlenih.  0,422 0,243 0,809 

Od zaposlenih pričakuje poslušnost  0,995 –0,486 0,628 

Navodilo je zanj ukaz, ki ga zaposleni mora izvršiti in 

ga nato kontrolira 

0,947 1,553 0,123 

Redko pohvali, hitro kritizira 0,645 1,084 0,280 

Zaposlene vključuje v proces odločanja  0,776 –0,853 0,395 

Upošteva in izmenjuje zamisli, ideje, mnenja 

zaposlenih, vendar obdrži zadnjo besedo pri odločanju 

0,591 –0,162 0,872 

Usklajuje, pojasnjuje mnenja zaposlenih  0,639 0,237 0,813 

Predstavi problem in odpre razpravo 0,943 1,439 0,152 

Prisega na timsko delo in sodelovanje 0,907 1,600 0,112 

Je član tima, ne kot šef 0,608 0,731 0,460 

Nagradi ustvarjalnost  0,117 0,540 0,590 

Ne usmerja zaposlene dovolj 0,526 2,008 0,047 

Zaposlenim daje svobodo pri sprejemanju odločitev in 

priskrbi potrebna sredstva  

0,523 1,409 0,161 

Zaposlene sprejema kot samostojne osebnosti z 

znanjem, interesi 

0,829 0,739 0,461 

Opazuje zaposlene, da delajo dobro, na samostojen 

način 

0,300 0,317 0,752 

Vedno je pripravljen pomagati in vedno na voljo 

zaposlenim, ko ga potrebujejo 

0,321 0,145 0,885 

Zaposlenih ne obvešča o informacijah, ne nadzira in 

ne usmerja  

0,062 3,249 0,001 

Zahteva strogo spoštovanje postopkov dela in pravil 0,360 0,557 0,579 

Je natančen, trden, se obvlada, je vljuden, želi biti vzor 

zaposlenim 

0,148 1,863 0,065 

Ima zadržan slog vodenja 0,199 1,651 0,101 

 

Kot je razvidno, se je pokazala statistično značilna razlika (p < 0,05) le pri naslednjih 

lastnostih vodenja: »zaposlenih ne usmerja dovolj« (p = 0,047); »zaposlenih ne obvešča o 

informacijah, jih ne nadzira in ne usmerja« (p = 0,001) ter »je natančen, trden, se obvlada, je 

vljuden, želi biti vzor zaposlenim« (p = 0,035). Vsa navedena dejanja stilov vodenja se po 

ocenah anketiranih, zaposlenih v podjetju v državni lasti, pogosteje izražajo kot po ocenah 

anketiranih, zaposlenih v podjetju v zasebni lasti. 
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Glede izražanja preostalih značilnih dejanj vodenja nismo ugotovili statistično značilnih razlik 

med anketiranimi, zaposlenimi v podjetju v državni lasti, in anketiranimi, zaposlenimi v 

podjetju v zasebni lasti. 

5.4 Razprava s predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V nadaljevanju je podana razprava glede ugotovitev raziskave ter predlogi za nadaljnje 

raziskovanje obravnavane problematike.  

5.4.1 Zavzetost za delo 

V prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimala zavzetost znotraj vsakega posameznega 

logističnega podjetja. Zaposleni v podjetju v državni lasti vedo, kaj se od njih pričakuje in si 

prizadevajo dobro opraviti svoje delo. Ponosni so na delo, ki ga opravljajo, so z njim prevzeti 

in jih potegne vase. Na njihovo zavzetost pri delu najbolj vplivajo dobra plača in druge 

materialne ugodnosti, dobri odnosi s sodelavci, dobre delovne razmere in stalnost zaposlitve. 

Kot kažejo rezultati, je zavzetost zaposlenih v podjetju v državni lasti dobra, a bi lahko bilo 

bolje. 

Tudi zavzetost zaposlenih v podjetju v zasebni lasti je dobra, a bi lahko bila občutno boljša. 

Zaposleni vedo, kaj se na delu pričakuje od njih, si prizadevajo, da dobro opravijo svoje delo, 

in imajo na voljo vse potrebno. Vendar pa se z vodji ne pogovarjajo dovolj o svojem razvoju 

in napredku ter niso dovolj pohvaljeni pri svojih dosežkih. Njihova občutja kažejo na dokaj 

dobro zavzetost, saj so prevzeti in navdušeni nad delom, so tudi ponosni na svoje delo in jih 

tudi pogosto potegne vase.  

Kar se tiče značilnosti vodenja v obeh podjetjih, velja, da vodja od zaposlenih pričakuje 

poslušnost; je natančen, trden, se obvlada, je vljuden, želi biti njihov vzor; je pogosto 

pripravljen pomagati in je na voljo zaposlenim, ko ga potrebujejo, ter pogosto zahteva strogo 

spoštovanje postopkov in pravil. V obeh proučevanih podjetjih vodja premalo nagradi 

ustvarjalnost, ki je dejavnik uspešnosti in konkurenčnosti podjetja. Vodja, ki se tega zaveda in 

skrbi, da se ta naveza uresničuje, bo uspešen, kar praviloma pomeni (če odmislimo objektivne 

razloge, ki onemogočajo uspešnost) tudi uspešno delovanje podjetja, kar je cilj in želja 

vsakega podjetja. 

Raziskava je pokazala, da tako anketirani, zaposleni v podjetju v državni lasti, kot tudi 

anketirani, zaposleni v podjetju v zasebni lasti, najpogosteje občutijo prevzetost nad delom. 

Anketirani v podjetju v državni lasti so pogosto tudi ponosni na delo, ki ga opravljajo, in jih 

to tudi potegne vase. Zaposleni v podjetju v zasebni lasti nekoliko manj pogosto občutijo 

prevzetost nad delom in navdušenje. To so vsekakor spodbudni rezultati, ki jih je mogoče še 

izboljšati in stanje ohranjati.  
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Pri anketiranih, zaposlenih v podjetju v zasebni lasti, je med najmanj pogostimi občutki to, da 

zanje delo predstavlja vir navdiha in veselja. Vodstvo podjetja si torej lahko dodatno 

prizadeva, da zaposleni najdejo v delu navdih, kar pa seveda ni lahka naloga. Če vodstvo 

poskrbi za dovolj zanimivo delo, primerno vzdušje v pozitivnem delovnem okolju, v katerem 

bodo imeli zaposleni besedo, bodo upoštevani, slišani, bodo lahko sodelovali pri odločitvah in 

prispevali svoje predloge, ideje, se bo vodstvo približali razmeram, ko bi zaposleni v delu 

občutili več navdiha. Tako bo tudi jutranje veselje do dela višje.  

Vsa občutja na delovnem mestu manj pogosto občutijo zaposleni v podjetju v zasebni lasti. 

Zaposleni v podjetju v državni lasti se bolje počutijo na svojem delovnem mestu, vsa občutja 

doživljajo zelo pogosto, medtem ko zaposleni v podjetju v zasebni lasti vsa občutja doživljajo 

pogosto, to je enkrat tedensko. Splošno počutje na delovnem mestu je torej opazno boljše med 

zaposlenimi v podjetju v državni lasti. To je pokazalo tudi statistično preverjanje razlik v 

občutkih. Preverjali smo tudi statistično značilne razlike med zaposlenimi v podjetju v 

državni in zasebni lasti glede tega, kako pogosto izkusijo posamezna čustva, občutja na 

delovnem mestu, ki so odraz zavzetosti zaposlenih. Statistično značilna razlika se je pokazala 

pri doživljanju naslednjih občutij: da pri svojem delu prekipevajo od energije; da se pri delu 

počutijo sveže in dejavno; da je njihovo delo zanje vir navdiha; da se, ko se zjutraj zbudijo, 

veselijo svojega dela; da so srečni samo, kadar intenzivno delajo; da so ponosni na delo, ki ga 

opravljajo; da jih njihovo delo kar potegne vase in kadar delajo, so prevzeti nad delom.  

Vse to pogosteje izkusijo zaposleni v podjetju v državni lasti. Edino glede strinjanja s trditvijo 

»nad svojim delom sem navdušen/a« ni statistično značilnih razlik. Rezultati torej kažejo na 

opazno večjo zavzetost pri delu med anketiranimi zaposlenimi v podjetju v državni lasti.  

Strom, Sears in Kelly (2014, 71) poudarjajo, da se morajo podjetja za ustrezno spodbujanje 

zaposlenih osredotočiti na gojenje takšnega delovnega okolja oz. takšnih razmer v delovnem 

okolju, ki podpira zaposlene in jih ohranja motivirane in pozitivne ne le glede njihovih 

interesov, ampak tudi interesov organizacije (podjetja) kot celote. 

Zanimalo nas je, ali obstaja razlika v zavzetosti med zaposlenimi v proučevanih podjetjih 

Ugotavljali smo statistično značilne razlike med zaposlenimi v podjetju v državni in zasebni 

lasti glede strinjanja s posameznimi trditvami, ki kažejo na zavzetost zaposlenih. Statistično 

značilna razlika se je pokazala pri strinjanju v tem, »da so v zadnjih sedmih dneh pohvalili 

njihovo delo ali prepoznali njihove dosežke«, »da vodjo ali nekoga v organizaciji zanimajo 

kot oseba«. 

Z vsemi navedenimi trditvami se statistično bolj strinjajo anketirani, zaposleni v podjetju v 

zasebni lasti. Glede preostalih trditev ni bilo statistično značilnih razlik v strinjanju z njimi. 

Zaposleni v podjetju v zasebni lasti so torej deležni več pozornosti in spodbude s strani 

njihovega vodje. Torej vodje v podjetju v zasebni lasti bolj skrbijo za zavzetost zaposlenih, jih 

spodbujajo ter tako skrbijo tudi za njihovo učinkovitost. Babcock-Roberson in Strickland 
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(2010, 313) navajata, da se zaposleni razlikujejo glede svoje predanosti službi ter 

intenzivnosti in pozornosti, ki jo namenijo delu. Zato je težko posploševati, da nekaj, kar velja 

za enega, velja tudi za drugega. 

Zavzetost je kompleksen proces, ki ga je treba stalno vzdrževati, skrbeti za njegovo 

ohranjanje in nadgrajevanje. Kadar vodja doseže določeno stopnjo zadovoljstva in zavzetosti, 

mora skrbeti, da ga vzdržuje ali še dodatno zvišuje. Danes, v času globalizacije, tehnologije, 

nenehnih sprememb in vse večje konkurence, je dobro osebje še toliko bolj iskano ter 

zaželeno. Vodstvo podjetja si mora prizadevati, da obdrži uspešne zaposlene in da so pri 

svojem delu ne le zadovoljni, ampak tudi zavzeti. Le tako lahko podjetje deluje uspešno in 

konkurenčno. Zavzeti zaposleni prinašajo podjetju veliko pozitivnega, predvsem pa vplivajo 

na njegov uspeh. 

Najbolj produktivna podjetja sestavljajo dragoceni zaposleni, ki so v celoti, tako fizično, 

kognitivno in čustveno, vključeni v svoje delo (Strom, Sears in Kelly 2014, 71). Kambič 

(2014, 115) poudarja, da je za ustvarjalnost, uspešnost in doprinos k razvoju zaposlenih 

ključno dobro počutje na delovnem mestu. Upamo si trditi, da se prav vsak želi dobro počutiti 

na svojem delovnem mestu. Dobro počutje na delovnem mestu pa vpliva tudi na zavzetost 

zaposlenih. V bistvu lahko že iz prakse rečemo, da smo toliko bolj zavzeti pri delu, če se na 

delovnem mestu počutimo dobro, in toliko manj, če se ne počutimo dobro.  

Jha in Kumar (2016, 22) predlagata, da vodstvo v procesu doseganja zavzetosti zaposlenih 

pravilno presoja njihovo vedenje in odnos ter pozorno obravnava njihove pomisleke. 

Sposobnost in potencial zaposlenih lahko vodstvo goji predvsem z ustreznim dvosmernim 

komuniciranjem in motiviranjem. Avtorja svetujeta, da podjetja izdelajo posebne načrte 

sodelovanja, da bi pri zaposlenih dosegla višjo stopnjo zaupanja in navdušenja nad učenjem 

ter inovacijami za uspešne delovne vloge. Med parametri za ocenjevanje zavzetosti avtorja 

navajata stopnjo zadovoljstva z delom, vključenost v delo ter čustveno navezanost. 

5.4.2 Dejavniki zaznanega vpliva na zavzetost pri delu 

Ugotavljali smo dejavnike zaznanega vpliva na zavzetost zaposlenih pri delu. Anketirani, 

zaposleni v podjetju v državni lasti, ocenjujejo, da na njihovo zavzetost pri delu najbolj 

vplivajo dobra plača in druge materialne ugodnosti ter dobri odnosi s sodelavci in dobre 

delovne razmere. Anketirani, zaposleni v podjetju v zasebni lasti, pa ocenjujejo, da na njihovo 

zavzetost najbolj vplivajo dobre delovne razmere, dobri odnosi s sodelavci, stalnost zaposlitve 

in dober vodja. Dejavniki, kot so dobre možnosti napredovanja, dobra plača in druge 

materialne ugodnosti ter dobri odnosi s sodelavci imajo večji vpliv na zavzetost pri delu na 

anketirane, zaposlene v podjetju v državni lasti, medtem ko imajo manjši vpliv na anketirane, 

zaposlene v podjetju v zasebni lasti. 
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To so torej dejavniki, ki bi jih moralo vodstvo obeh podjetij upoštevati pri doseganju 

zavzetosti pri delu. Gre za dejavnike, ki imajo največje učinke med zaposlenimi znotraj 

posameznega podjetja in ki jim je treba nameniti dovolj pozornosti. To pa ne pomeni, da drugi 

dejavniki niso učinkoviti oz. nimajo zaznanega vpliva na zaposlene.  

Ugled dela je pri obeh skupinah anketiranih tisti, ki ima najmanjši zaznani vpliv na zavzetost 

pri delu. Pri zaposlenih v obeh podjetjih je med najmanj učinkovitimi dejavniki zaznanega 

vpliva na zavzetost za delo tudi dobra možnost strokovnega nadzora in pohvala, medtem ko je 

pri anketiranih, zaposlenih v podjetju v zasebni lasti, nizko ocenjena še dobra možnost 

napredovanja. Kljub vsem razlikam velja poudariti, da je pri vseh dejavnikih mogoče zaznati 

močan vpliv na zavzetost zaposlenih pri delu.  

Preverili smo še statistično značilne razlike med podjetji glede zaznanega vpliva dejavnikov 

na zavzetost zaposlenih pri delu. Statistično značilne razlike med zaposlenimi v podjetju v 

državni lasti in zaposlenimi v podjetju v zasebni lasti smo ugotovili le pri zaznanem vplivu 

dejavnikov »ustvarjalno in zanimivo delo« ter »dober vodja«. Ta dva dejavnika bolj vplivata 

na zavzetost pri delu med anketiranimi, zaposlenimi v podjetju v zasebni lasti, kot pa na 

zavzetost anketiranih, zaposlenih v podjetju v državni lasti. Glede preostalih dejavnikov 

zaznanega vpliva na zavzetost pri delu ni bilo statistično značilnih razlik med anketiranimi, 

zaposlenimi v obeh podjetjih. 

5.4.3 Odražanje posameznih značilnosti vodenja 

Ali in Islam (2020, 33) poudarjata, da značilnosti vodenja pomembno vplivajo na 

organizacijsko uspešnost. Pomembno je, kakšne značilnosti ima vodja in kako se posamezni 

načini vodenja pri njem odražajo. Vodje pri svojem delu upravljajo posameznike z različnimi 

osebnostmi, interesi, željami in sposobnostmi, kar ni vedno lahka naloga (Bhuvanaiah in Raja 

2014, 62). Vsa podjetja zaposlujejo ljudi, ti pa se medsebojno razlikujejo; posledično ima 

vsako podjetje drugačne zaposlene in je to vselej svojevrsten izziv. Določen vpliv pa vrši tudi 

podjetje samo, njegova dejavnost in morda tudi lastništvo. Slednje je zanimalo tudi nas.  

Glede na to, da zavzetost zaposlenih temelji tudi na vodenju (Ghafoor idr. 2011, 7393), nas je 

zanimalo, kako se v izbranih podjetjih odražajo posamezne značilnosti vodenja. V sklopu 

drugega raziskovalnega vprašanja so nas zanimale značilnosti vodenja znotraj vsakega 

posameznega logističnega podjetja. Kar se tiče značilnosti vodenja v podjetju v državni lasti, 

smo ugotovili, da vodja pogosto pričakuje poslušnost, da je vedno pripravljen pomagati in 

vedno na voljo zaposlenim, ko ga potrebujejo, ter zahteva strogo spoštovanje postopkov dela 

in pravil. Ostale lastnosti vodenja so izražene srednje močno.  

Pri vodji v podjetju v zasebni lasti izstopa to, da od zaposlenih pričakuje poslušnost, prisega 

na timsko delo in sodelovanje ter je natančen, trden, se obvlada, je vljuden in želi biti vzor 
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zaposlenim. Zanj velja, da zaposlenim daje svobodo pri sprejemanju odločitev, priskrbi 

potrebna sredstva, vedno je pripravljen pomagati in vedno na voljo zaposlenim, ko ga 

potrebujejo, ter zahteva strogo spoštovanje postopkov dela in pravil. Ostale lastnosti vodenja 

so izražene srednje močno. 

Torej tako anketirani, zaposleni v podjetju v državni lasti, kot tudi anketirani, zaposleni v 

podjetju v zasebni lasti, ocenjujejo, da se pri njihovem vodji najpogosteje odraža, da od 

zaposlenih pričakuje poslušnost.  

V obeh podjetjih je zaželeno, da vodja zaposlene vključuje v proces odločanja, upošteva in 

izmenjuje njihove zamisli, ideje ter mnenja, vendar obdrži zadnjo besedo pri odločanju. 

Pričakuje se, da vodja pri svojem delu usklajuje, pojasnjuje mnenja zaposlenih, nagradi 

ustvarjalnost ter zaposlene sprejema kot samostojne osebnosti z njihovimi interesi. Vse 

navedeno se pri vodjih odraža srednje pogosto, a gre za pomembne lastnosti dobrega vodenja 

in bi bilo zaželeno, da se odražajo pogosteje. Vendar velja dodati, da je treba vodenje 

prilagajati okoliščinam. Kot navajata Cheng in Tracy (2020, 261), se značilnosti vodenja pri 

posamezniku pogosto spreminjajo glede na trenutno stanje in kontekst. Managerji na primer 

pogosto niso naklonjeni prevladi, vendar se po trpljenju in izgubi prestiža lahko spontano 

zatečejo k sili in si prizadevajo povrniti vpliv s konflikti, grožnjami in žalitvami. 

V nobenem od proučevanih podjetij ni zaznati značilnosti vodenja, ki bi kazale na negativno 

vodstveno vedenje. Harris in Jones (2018, 478) navajata, da se negativno vodstveno vedenje 

kaže v določenih dejanjih, ki so usmerjena proti določenim posameznikom oz. skupinam. Ti 

ukrepi vključujejo namerno marginalizacijo izbranih, pogosto manjšinskih skupin v 

organizaciji ali očitno favoriziranje nekaterih zaposlenih pred drugimi. Pri tem uporabljajo 

obstoječe osebne odnose v organizaciji, elektronska poštna sporočila z ustrahovalno vsebino 

in namenom zatiranja stališč tistih, ki bi lahko postali potencialna grožnja ustaljenemu redu. 

V sklopu zadnjega, četrtega raziskovalnega vprašanja smo ugotavljali obstoj statistično 

značilnih razlik v proučevanih logističnih podjetjih glede izražanja posameznih značilnosti 

vodenja. 

Obe skupini anketiranih ocenjujeta, da se pri njihovem vodji srednje močno odraža, da 

nagradi ustvarjalnost. Zaposleni v podjetju v državni lasti pri tem še dodajajo, da vodjo le 

srednje pogosto zanimajo zamisli in ideje zaposlenih, ocenjujejo tudi, da njihov vodja redko 

pohvali, hitro kritizira in ne usmerja dovolj. Vse to vodje počnejo srednje pogosto ali redko, a 

bi morali početi pogosteje.  

Ugotavljali smo še statistično značilne razlike med izražanjem posameznih značilnosti 

vodenja pri neposredno nadrejenem. Statistično značilna razlika se je pokazala le pri 

naslednjih značilnostih vodenja, ki se pogosteje izražajo pri vodjih v podjetju v državni lasti: 

zaposlenih ne usmerja dovolj, jih ne obvešča o informacijah in jih ne nadzira. Takšne 
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značilnosti bi torej bilo dobro spremeniti. Izjema velja le glede tega, da je vodja natančen, 

trden, se obvlada, je vljuden in želi biti vzor zaposlenim. Odražanje te značilnosti je bolj 

izrazito pri vodstvu podjetja v državni lasti. To bi torej bilo treba izboljšati pri vodji v podjetju 

v zasebni lasti. Muteswa (2016, 137) navaja, da med značilnosti dobrega vodenja sodijo tudi 

ponižnost ter učenje iz neuspeha in slabih izkušenj. Od dobrega vodje se pričakuje odprtost za 

kritike in pripravljenost na spremembe ter zmožnost prilagajanja. 

Kot poudarjata Jha in Kumar (2016, 26), je pomembno, da vodstvo občasno preverja 

zavzetost zaposlenih in pridobiti informacije o njihovih pritožbah. Dodajata še, da 

spoštovanje zaposlenih pri delu motivira za sodelovanje in vpliva na njihovo zavzetost. To se 

je izkazalo kot šibka točka v podjetju v državni lasti, kjer anketirani ocenjujejo, da njihov 

vodja redko pohvali, hitro kritizira in ne usmerja dovolj.  

Vse omenjene značilnosti vodenja se po ocenah anketiranih zaposlenih statistično pogosteje 

izražajo v podjetju v državni lasti, kot pa v podjetju v zasebni lasti. Glede izražanja preostalih 

značilnosti vodenja nismo ugotovili statistično pomembnih razlik med anketiranimi 

zaposlenimi v obeh podjetjih.  

5.5 Priporočila za izboljšave 

Na podlagi dobljenih rezultatov podajamo nekatera priporočila. 

Zavzetost za delo 

V zvezi s prvim raziskovalnim vprašanjem o zavzetosti zaposlenih posameznega podjetja in 

glede na dobljene rezultate ter razlike med zaposlenimi v proučevanih podjetjih predlagamo, 

da vodstvo podjetja v državni lasti spremlja delo zaposlenih tako, da ve, kdo in kaj počne, 

potrebna je sprememba sistema nagrajevanja delovne uspešnosti s povezavo na doseganje 

delovnih ciljev in oceno kompetenc. Priporočljiva je sprememba sistema napredovanja na 

delovnem mestu, uvrstitev v višjo stopnjo naj ne bo vezana le na pridobitev dodatnih znanj.  

Pomembna je kultura pohval, intenzivno delo vsekakor mora biti ustrezno nagrajeno, pa 

četudi zgolj z javno pohvalo, ki nič ne stane, a lahko veliko pomeni za tiste, ki so pri delu res 

prizadevni in si prizadevajo za rezultate. Dobro delo mora biti opaženo in ne prezrto. 

Svetujemo, da si vodilni v obeh podjetjih bolj prizadevajo prepoznavati dosežke zaposlenih in 

jih pohvaliti za njihovo delo. Vodstvo mora ustrezno presoditi, kaj je vredno pohvale, a če si 

zaposleni prizadevajo za dobro opravljeno delo, se vselej najde razlog za pohvalo.  

Vodstvo si mora vzeti čas, da pozna svoje zaposlene in njihov prispevek k organizaciji. 

Svetujemo, da se podjetje bolj zanima za zaposlene kot osebe. Videti jih je treba kot ljudi in 

ne zgolj kot delovno silo. Predlagamo redne delovne sestanke, kjer se sproti razjasnjujejo 

tekoče zadeve, ureditev delovnih razmer ter omogočanje razvoja zaposlenih. Prav tako 
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predlagamo, da podjetje svoje zaposlene spodbuja pri njihovem razvoju. Omogoči naj jim 

izobraževanje, usposabljanje, pa četudi se to odvija med zaposlenimi v podjetju.  

Počutje na delovnem mestu je za zaposlene, njihovo zadovoljstvo in posledično delovno 

učinkovitost zelo pomembno. Zato je pomembno, da vodilni v obeh podjetjih poskrbijo za 

svoje zaposlene in njihovo počutje na delovnem mestu. Glede na dobljene rezultate in 

ugotovljene razlike predlagamo, da vodstvo v podjetju v zasebni lasti poskrbi, da bo med 

zaposlenimi več energije, da se bodo pri delu počutili bolj sveže in dejavno, da bodo v delu 

videli več navdiha in se zjutraj, ko se bodo zbudili, veselili svojega dela, da jih bo intenzivno 

delo osrečevalo, potegnilo vase, da bodo nanj ponosni ter prevzeti. 

Z raznimi ukrepi, kot na primer nekaj minut za neformalno druženje, kratko telesno dejavnost, 

košarico sadja in podobno, je mogoče izboljšati počutje zaposlenih, jim lahko da energijo za 

delo ter prispeva k svežini in dejavnosti. Zaposleni naj čutijo pozitivno ozračje v delovnem 

okolju, kjer bodo bolj sproščeni. Strog ali pretiran nadzor ustvarja občutek tesnobe, napetosti, 

stresa. Vse to pa na zavzetost zaposlenih ne vpliva pozitivno. Vodstvo se mora tega zavedati 

in poskrbeti, da se občuti v delovnem okolju.  

Ustrezna motivacija zaposlenih lahko izboljša stanje; kateri dejavniki bi bili najbolj učinkoviti 

pri motiviranju, pa mora vsako vodstvo ugotoviti za svoje zaposlene. Pomembno je, da 

vodstvo zaposlene pozna, da ve, kaj jih veseli in jim veliko pomeni ter kaj jih motivira. Ob 

boljšem poznavanju zaposlenih lahko vodstvo poišče ustrezne motivacijske dejavnike.  

Za izboljšanje zavzetosti zaposlenih predlagamo tudi implementacije t. i. spletnih intervencij 

za izboljšanje zavzetosti zaposlenih. Te lahko prinašajo podjetjem, ki jih uporabijo, mnoge 

prednosti. Njihova uporaba je dokaj enostavna, učinkovita ter stroškovno dostopna. Glede na 

prednosti, ki jih prinašajo, in široko možnost uporabe menimo, da so odličen način za 

izboljšanje zavzetosti zaposlenih, njihove delovne učinkovitosti, počutja pri delu ter 

posledično izboljšanja poslovanja celotnega podjetja.  

Zaposleni so pri svojem delu lahko učinkoviti le, če so zadovoljni oz. se na delovnem mestu 

dobro počutijo. Z implementacijo predlogov, ki jih podajamo na podlagi ugotovitev raziskave, 

lahko vodstvo pomembno prispeva k dobremu počutju zaposlenih na delovnem mestu. 

Ustrezno vodenje uresničuje dejavnike, ki vplivajo na zavzetost in prispevajo k dobremu 

počutju na delovnem mestu. Pomembno je, da je nadrejeni povezan s svojimi zaposlenimi, jih 

spozna, razume njihove želje, občutke ter kaj jih pri delu spodbuja, motivira in kaj demotivira. 

Vsaj občasni osebni stiki so poleg seveda ustreznega komuniciranja pomembni. Ko vodja 

spozna svoje zaposlene, tudi lažje ugotovi, kateri dejavniki vplivajo na njihovo zavzetost pri 

delu.  
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Dejavniki zavzetosti pri delu 

Anketirani, zaposleni v podjetju v državni lasti, ocenjujejo, da najbolj zaznajo vpliv dobre 

plače in drugih materialnih ugodnosti ter dobre odnose s sodelavci in dobre delovne razmere. 

Nasprotno pa anketirani, zaposleni v podjetju v zasebni lasti, ocenjujejo, da najbolj zaznajo 

vpliv dobrih delovnih razmer, dobrih odnosov s sodelavci, stalnost zaposlitve in dobrega 

vodjo. Zaželeno je, da vodstvo več pozornosti namenja dejavnikom, ki pozitivno delujejo na 

zavzetost pri delu.  

Ustvarjalno in zanimivo delo sta torej bolj prisotna med zaposlenimi v podjetju v zasebni 

lasti. Podjetju v državni lasti svetujemo predvsem skrb za bolj ustvarjalno in zanimivo delo 

ter boljše vodenje. Kljub temu pa je ključno, da vodstvo v praksi v največji možni meri 

upošteva tiste dejavnike, ki na njihove zaposlene najbolj vplivajo.  

Važno je, da se vodstvo zaveda pomembnosti, ki jo zavzetost zaposlenih predstavlja za 

rezultate podjetja. Zavedati se mora, da prinaša korist celotni organizaciji in ne le zaposlenim. 

Zavzeti zaposleni namreč prinašajo podjetju prednosti. Vodstvo vsakega podjetja lahko meri 

zavzetost z ustreznimi anketnimi vprašalniki (Gallup, UWES) ter ugotovi, kakšna je zavzetost 

zaposlenih ter spodbuja tiste dejavnike, ki zaposlene najbolj motivirajo. Pomembno je, da 

vodstvo ugotavlja, kako zaposleni ocenjujejo učinkovitost posameznih dejavnikov v 

trenutnem delovnem okolju. Na ta način lahko popravi in izboljša tisto, kar se izkaže kot 

šibka točka oz. pomanjkljivost.  

Pomembno je torej, da ima vodstvo stik s svojimi zaposlenimi, da z njimi komunicira in jim 

daje možnost, da se izrazijo glede vsega, kar bi še želeli razjasniti. Le tako lahko vodstvo v 

nadaljevanju primerno ukrepa s ciljem povečanja zadovoljstva zaposlenih na delovnem 

mestu. Zaželeno je tudi, da vodstvo ohranja in vzdržuje pozitiven odnos s svojimi 

zaposlenimi. V bistvu si mora nenehno prizadevati, da ostane povezano z zaposlenimi, da je 

komunikacija med njimi dvosmerna in učinkovita ter poskrbi za pozitivne spremembe, kjer so 

te smiselne in mogoče.  

Odražanje posameznih značilnosti vodenja 

Vodja usmerja svoje zaposlene in vpliva na njihovo obnašanje, ravnanje, razmišljanje itd. S 

svojimi značilnostmi torej vpliva na njihovo ustvarjalnost. Ni pa nujno, da vodja izbere le en 

način vodenja. Dober vodja bo moral znati izbrati ustrezen način vodenja glede na okoliščine, 

glede na osebe, s katerimi dela, in glede na delovne zahteve. Ključno je, da vodja uporabi 

pravo vodenje ob pravem času. Vse to terja od vodje izjemne sposobnosti prilagajanja glede 

na razmere, v katerih se znajde. Vodja v veliki meri vpliva na ravnanje zaposlenih, posledično 

pa tudi na uspešnost poslovanja podjetja. Od značilnosti vodenja je torej odvisno, kako se 
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bodo zaposleni vedli pri delu in kakšne rezultate bodo dosegali. Dober vodja zna pripraviti 

ljudi do večjih uspehov in boljših rezultatov, kot jih premore sam. 

Spodbujanje zaposlenih je naloga vodij. Ti pa se, tako kot tudi vsak posamezen zaposleni, 

med seboj razlikujejo. Vsak vodja ima svoje značilnosti vodenja, kakšen način vodenja bo 

izbral, pa je odvisno od njegovih osebnih lastnosti in delovnega okolja. Od pravilne izbire je 

odvisno, v kolikšni meri bodo njegovi zaposleni zadovoljni in uspešni pri delu. 

Kot drugo nas je zanimalo, kakšne so značilnosti vodenja znotraj vsakega posameznega 

logističnega podjetja. Glede na rezultate raziskave na področju izražanja posameznih 

značilnosti vodenja bi morali vodje v obeh podjetjih predvsem nagraditi ustvarjalnost in se 

bolj zanimati za zamisli in ideje zaposlenih. Ravno tako bi bilo treba zaposlene pogosteje 

pohvaliti in jih manj kritizirati ter jih bolje in pogosteje usmerjati, torej zaposlenim vsekakor 

namenjati več pozornosti. Pri tem se lahko veliko doseže z ustreznim, učinkovitim in 

dvosmernim komuniciranjem. Zaposlenim je treba prisluhniti, jim dati priložnost, da se 

izrazijo brez strahu, da bodo njihove izpovedi imele zanje kakršne koli negativne posledice. V 

podjetju v zasebni lasti je treba zaposlene bolje obveščati o informacijah, jih bolje nadzorovati 

in usmerjati, tudi tukaj je ključno ustrezno in učinkovito komuniciranje. Vodji priporočamo 

povečanje natančnosti, trden, umirjen vendar vljuden odnos do zaposlenih, da jim bo lahko 

vzornik. 

Vodja lahko sebe spreminja le, če ve, kaj si podrejeni od njega želijo in kaj jih moti. 

Pomembno je, da vodja sproti ugotavlja, kako zaposleni sprejemajo njegovo vedenje. Lahko 

namreč nekaj počne v dobri veri oz. prepričanju, da je to najboljše in v korist zaposlenih, 

čeprav si slednji tega sploh ne želijo in nanje ne deluje prav nič motivacijsko. Zato menimo, 

da je ustrezno komuniciranje z vodji ključno. Zaposlenim je treba omogočiti podajanje 

anonimnih pripomb, komentarjev in želja, saj se verjetno mnogi ne upajo izpostaviti ter javno 

kritizirati vodenja. Vodstvo lahko pripombe razume kot kritiko svojega dela ali pa se 

zaposleni bojijo, da bodo tako sprejete, čeprav so lahko dobro namerne. Zaposleni potrebujejo 

priložnost izražanja, zato lahko nekakšna knjiga »pohval in pritožb« služi kot dober način 

komuniciranja z namenom izboljšati odnose med vodjem in zaposlenimi. Dober vodja bo z 

veseljem sprejel mnenja, pripombe, ocene, želje, ideje in kritike zaposlenih ter jih izkoristil 

kot priložnost za svojo osebnostno rast, seveda pa mora z zaposlenimi sodelovati, jim 

prisluhniti in stopi naproti.  
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6 SKLEPI 

Namen magistrskega dela je bil predstaviti pregled domače in tuje literature s področja 

zavzetosti zaposlenih ter vodenja. Zanimale so nas morebitne razlike med zavzetostjo 

zaposlenih v izbranih logističnih podjetjih v državni ali v zasebni lasti. Te smo ugotavljali v 

raziskovalnem delu naloge. 

V nalogi smo predstavili zavzetost zaposlenih. Prikazali smo tudi, kako upravljati in 

spodbujati zavzetost med zaposlenimi. V raziskovalnem delu smo ugotavljali zavzetost med 

zaposlenimi v logističnem podjetju X v državni lasti na eni strani in med zaposlenimi v 

logističnem podjetju Y v zasebni lasti na drugi strani; kakšen je zaznani vpliv dejavnikov 

zavzetosti na zaposlene pri delu v logističnem podjetju X v državni lastni in na zaposlene v 

logističnem podjetju Y v zasebni lasti; kakšne osnovne značilnosti vodenja zaznavajo 

zaposleni v logističnem podjetju X v državni lasti in kakšne zaposleni v logističnem podjetju 

Y v zasebni lasti.  

Raziskava je pokazala posamezne statistično značilne razlike med zaposlenimi v podjetju v 

državni lasti in v zasebni lasti. Ugotovili smo, da se anketirani zaposleni v podjetju v zasebni 

lasti statistično bolj strinjajo, da so v zadnjih sedmih dneh pohvalili njihovo delo ali 

prepoznali njihove dosežke, da vodjo ali nekoga v organizaciji zanimajo kot oseba in da jih 

nekdo v organizaciji spodbuja pri njihovem razvoju. Zaposleni anketirani v podjetju v državni 

lasti statistično pogosteje kot zaposleni v podjetju v zasebni lasti pri svojem delu prekipevajo 

od energije, se pri delu počutijo sveže in dejavno, delo dojemajo kot vir navdiha, ko se zjutraj 

zbudijo, se veselijo svojega dela, so srečni, kadar intenzivno delajo, so ponosni na delo, ki ga 

opravljajo, delo jih kar potegne vase in so prevzeti nad njim. Ustvarjalno in zanimivo delo ter 

dober vodja sta dva dejavnika, ki statistično bolj vplivata na zavzetost pri delu med 

anketiranimi v podjetju v zasebni lasti kot na zavzetost zaposlenih anketiranih v podjetju v 

državni lasti. Glede značilnosti vodenja se po ocenah anketiranih zaposlenih v podjetju v 

državni lasti statistično pogosteje izražajo lastnosti vodje, da ne usmerja in ne nadzira dovolj, 

ne obvešča o informacijah, je pa natančen, trden, se obvlada, je vljuden ter želi biti vzor 

zaposlenim.  

Ugotovitve kažejo na določene razlike med zavzetostjo zaposlenih in značilnostmi vodenja v 

podjetju v državni lasti in podjetju v zasebni lasti. V podjetju v zasebni lasti ima vodja 

nekoliko večji vpliv na zavzetost zaposlenih. Raziskava je pokazala, da vodja zaposlene v 

podjetju v zasebni lasti pogosteje pohvali, jim namenja več pozornosti, jih spodbuja, prepozna 

njihove dosežke in podobno, medtem ko vodja v podjetju v državni lasti zaposlenim namenja 

manj pozornosti, poleg tega svoje podrejene manj usmerja, jih ne obvešča v zadostni meri, je 

relativno natančen, trden, se obvlada, je vljuden in želi biti vzor podrejenim. Rezultati kažejo, 

da se vodja v podjetju v zasebni lasti bolj posveča svojim zaposlenim, jim namenja več 

pozornosti, ima bolj oseben odnos z njimi. Vsekakor pa velja poudariti, da je počutje med 

zaposlenimi boljše v podjetju v državni lasti. Zakaj je tako, bi bilo vsekakor zanimivo dodatno 
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raziskati. Kaj je torej razlog, da so zaposleni v podjetju v državni lasti ne glede na vse na 

delovnem mestu bolje počutijo.  

Na osnovi rezultatov raziskave in statistično značilnih razlik smo opozorili na močne točke in 

pomanjkljivosti pri vodenju in zavzetosti zaposlenih v logističnem podjetju X v državni lasti 

in logističnem podjetju Y v zasebni lasti ter podali predloge za spremembe pri vodenju in 

zavzetosti zaposlenih za izboljšanje ugotovljenega stanja.  

Sicer pa ne moremo trditi, da ugotovitve te raziskave veljajo za vsa podjetja v državni in 

zasebni lasti. Rezultatov naše raziskave torej ne gre posploševati na druga delovna okolja. 

Raziskava lahko služi le kot primer za izvajanje in raziskovanje zavzetosti pri delu v 

posameznih delovnih okoljih. Vsekakor bi veljalo raziskavo izvesti na večjem vzorcu ter jo 

razširiti tudi na druge dejavnosti in ne le logistično.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik  

 





Priloga 1 

 

ANKETA 

RAZLIKE MED ZAVZETOSTJO ZAPOSLENIH IN VODENJEM V LOGISTIČNEM 

PODJETJU V DRŽAVNI IN ZASEBNI LASTI 

 

Moje ime je Piotr Wojciech Micyk. V okviru priprave magistrskega dela na Fakulteti za 

management v Kopru pripravljam raziskavo na temo razlik med zavzetostjo zaposlenih in 

vodenjem v logističnem podjetju v državni in zasebni lasti. V ta namen Vas prosim, da 

odgovorite na vprašanja, ki so pred Vami. Anketa je anonimna, podatki pa bodo uporabljeni 

izključno za potrebe magistrskega dela.  

Hvala za Vaš čas in sodelovanje. 

 

1. Prosim, ocenite vaše strinjanje z navedenimi trditvami na lestvici od 1 do 5, kjer 1 

pomeni najnižjo mero strinjanja in 5 najvišji mero strinjanja s trditvijo.  
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Vem, kaj se na delu pričakuje od mene.      

Imam na voljo vse potrebno, da dobro opravim svoje delo.      

Pri svojem delu imam vsak dan priložnost početi tisto, v 

čemer sem najboljši/a. 

     

V zadnjih sedmih dneh so pohvalili moje delo ali prepoznali 

moje dosežke. 

     

Vodjo ali nekoga v organizaciji zanimam kot oseba.      

Nekdo v organizaciji me spodbuja pri mojem razvoju.      

Moje mnenje šteje in se upošteva.      

Iz poslanstva naše organizacije razberem, da je moje delo 

pomembno. 

     

Moji sodelavci si prizadevajo, da dobro opravijo svoje delo.      

V organizaciji imam dobrega prijatelja.      

V zadnjih šestih mesecih so se vodje z mano pogovarjali o 

mojem razvoju in napredku. 

     

V obdobju zadnjega leta sem imel/a priložnosti za učenje in 

razvoj. 
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2. Prosim, ocenite oz. označite, kako pogosto se počutite pri vašem delu na opisan način. 

Če določenega počutja še niste izkusili, označite številko 0. Če ste neko počutje že 

izkusili, s števili od 1 do 6 označite pogostost vašega počutja.  
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Pri svojem delu prekipevam od energije.        

Pri delu se počutim sveže in dejavno.        

Nad svojim delom sem navdušen/a.        

Moje delo je zame vir navdiha.        

Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega 

dela. 

       

Srečen/na sem, kadar intenzivno delam.        

Ponosen/na sem na delo, ki ga opravljam.        

Moje delo me kar potegne vase.        

Kadar delam, sem prevzet/a nad delom.        

 

3. Prosim, ocenite, v kakšni meri navedeni dejavniki vplivajo na vašo zavzetost pri delu: 
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Dobre delovne razmere.      

Fleksibilnost delovnega časa.      

Dobre možnosti napredovanja.      

Dobra plača in druge materialne ugodnosti.      

Dobri odnosi s sodelavci.      

Stalnost zaposlitve.      

Dobre možnosti strokovnega razvoja.      

Ugled dela.      

Ustvarjalno in zanimivo delo.      

Varno delo.      

Dober vodja.      

Pohvale.      
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4. Prosim, ocenite na lestvici od 1 do 5, kako pogosto vaš neposredni vodja odraža 

posamezne lastnosti stilov vodenja: 
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Ima popoln nadzor nad zaposlenimi       

Vse odločitve sprejema sam      

Ne zanimajo ga zamisli, ideje zaposlenih      

Narekuje vse procese in metode dela      

Nadrejenost vodje, podrejenost zaposlenih      

Od zaposlenih pričakuje poslušnost      

Navodilo je zanj ukaz, ki ga zaposleni mora izvršiti in ga 

nato kontrolira  

     

Redko pohvali, hitro kritizira      

Zaposlene vključuje v proces odločanja      

Upošteva in izmenjuje zamisli, ideje, mnenje zaposlenih, 

vendar obdrži zadnjo besedo pri odločanju 

     

Usklajuje, pojasnjuje mnenja zaposlenih      

Predstavi problem in odpre razpravo       

Prisega na timsko delo in sodelovanje      

Je član tima, ne kot šef      

Nagradi ustvarjalnost       

Ne usmerja zaposlene dovolj      

Zaposlenim daje svobodo pri sprejemanju odločitev in 

priskrbi potrebna sredstva  

     

Zaposlene sprejema kot samostojne osebnosti z znanjem, 

interesi 

     

Opazuje zaposlene, da delajo dobro, na samostojen način      

Vedno je pripravljen pomagati in vedno na voljo 

zaposlenim, ko ga potrebujejo 

     

Zaposlenih ne obvešča o informacijah, ne nadzira in ne 

usmerja 

     

Zahteva strogo spoštovanje postopkov dela in pravil      

Je natančen, trden, se obvlada, je vljuden, želi biti vzor 

zaposlenim 

     

Ima zadržan slog vodenja      

 

Spol: Starost: 

 Moški   18–20 let  21–30 let 

 Ženska   31–40 let  41–50 let 

  51–60 let  nad 61 let 


