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POVZETEK 

Uspešnost podjetja je odvisna od več dejavnikov, med najpomembnejše pa vsekakor sodi 

manager in način vodenja podjetja. Diplomska naloga prikazuje vlogo managerja pri vodenju 

podjetja in opredeljuje pomen in načine vodenja. Gospodarski razvoj je vlogo managementa 

povsem spremenil. Danes je podjetje učeča se organizacija, kar pomeni, da je sposobno 

pridobivati in uporabljati znanje. Takšna oblika organizacije je edina, ki v sodobnem svetu 

lahko preživi. Managerjeva vloga v podjetju je ključnega pomena, saj s svojimi odločitvami 

in znanjem vpliva na razvoj in uspešnost podjetja. Izbrati mora način vodenja, ki bo zagotovil 

razvoj, napredek in zadovoljne zaposlene, ki bodo delo opravljali z veseljem in usmerjeno v 

rezultate, kar bo še dodatno vplivalo na uspešnost vodenja organizacije.  

Ključne besede: manager, management, vodenje, organizacija, sposobnost, znanje, 

načrtovanje. 

 

SUMMARY 

The performance of the company depends on several factors, the most important are certainly 

the manager and the way of management of the company. The graduation thesis shows the 

role of the manager in managing the company and defines the meaning and ways of 

management. Economic development had completely changed the role of management. 

Today the company is a learning organization, which means that it is able to acquire and use 

knowledge. This form of organization is the only one that can survive in the modern world. 

Manager's role in the company is crucial, because with his decisions and knowledge he 

influences on the development and performance of the company. He has to select the way of 

management that will ensure the development, progress and satisfied employees, who will be 

working with joy and result-oriented, which will further impact on the effectiveness of the 

management of the organization.  

Key words: manager, management, leadership, organization, ability, knowledge, planning. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavane teme 

V sodobnem podjetju se vse bolj zavedajo pomembnosti človeških virov. Uspešnost podjetja 

poleg zaposlenih predstavlja tudi okolje, v katerem podjetje posluje, in sposobnost vodenja, ki 

temelji na znanju in izkušnjah uspešnih managerjev. Rast in razvoj podjetja sta v veliki meri 

odvisna od sposobnosti managerjev – vodij. Njihova naloga je obvladovanje tveganj, 

prepoznavanje priložnosti in nevarnosti, vodenje zaposlenih ter obvladovanje podjetja v krizi. 

Pozornost managerja pa je prav tako osredotočena na odnose znotraj podjetja, med 

zaposlenimi in vodstvom. Pomemben dejavnik, ki vpliva na odnose je organizacijska klima in 

kultura, motivacija zaposlenih in komunikacija. Področje, ki ga želimo predstaviti v 

diplomskem delu, opredeljuje vodenje.  

Managerji upravljajo materialne in človeške vire v organizaciji. Organizacija je živ, odprt 

sistem, ki je v nenehnem sodelovanju in medsebojnem vplivanju s svojim okoljem. Prav zato 

nov pogled na svet, razvoj trgov in organizacij zahteva hitre spremembe in upravljanje 

podjetij z novimi metodami. Manager v kriznih trenutkih s poznavanjem pravih informacij in 

z znanjem prispeva k večji produktivnosti, zadovoljstvu zaposlenih, oboje pa predstavlja 

temelj vsake organizacije (Schermerhorn 2001; Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003). 

Manager pa bo svoje delo opravljal kvalitetno le, kadar bo skrbel za lastno uspešnost, razvijal 

svoje sposobnosti, se izobraževal, znal obvladovati in voditi ljudi, pravilno ukrepati in 

komunicirati na vseh nivojih organizacije (Cimerman idr. 2003, 10; Rozman 2000, 64).  

1.2 Metode raziskovanja  

Potrebne podatke bomo pridobili iz domače in tuje literature, aktualnih člankov in internetnih 

virov.  

Za teoretični del diplomske naloge bomo uporabili deskriptivni pristop. Uporabili bomo 

metodo deskripcije, s katero bomo opazovali dejstva, stališča. Z metodo kompilacije bomo 

povzemali spoznanja in stališča iz relevantne znanstvene in strokovne literature ter različna 

spoznanja združevali. Uporabili bomo tudi metodo komparativno-primerjalne tehnike, s 

katero bomo izsledke teoretičnih raziskav primerjali s tistimi iz prakse.  

Empirični del diplomske naloge bo temeljil na analitičnem pristopu, v okviru katerega bomo 

uporabili metodo spraševanja, s katero bomo zbrali primarne podatke s pomočjo 

strukturiranega vprašalnika izvedenega v podjetju. 
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1.3 Predpostavke in omejitve  

Predpostavke:  

- neučinkovitost managementa v podjetjih, 

- premajhna usmerjenost managementa v ljudi. 

Omejitve se kažejo predvsem v izboru literature, ki je je sicer veliko, vendar je starejšega 

datuma, zato v našem primeru ni uporabna. Poleg literature bom uporabila tudi internetne vire 

in članke v poslovnih revijah, ki so namenjeni obravnavani temi. Na voljo nimamo ustreznih 

konkretnih podatkov s področja managementa v sodobnih organizacijah, kar je posledica 

pomanjkanja izkušenj, zato bo osnova diplomskega dela teorija drugih avtorjev in opravljena 

raziskava. 
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2 MANAGEMENT 

Management je širok pojem. Začne se pri samem snovanju projektov, kasnejšem izpeljevanju 

in uresničevanju le tega. Predstavlja temeljno funkcijo v podjetju od katere je odvisno 

poslovanje, zadovoljstvo zaposlenih, učinkovitost. Tako kot ima management več funkcij ima 

tudi več ravni, katere se ločijo po stopnji odgovornosti in odločanja.  

2.1 Opredelitev managementa 

Management je oznaka za organ, ki vodi poslovanje podjetja ali njegove dele. Prav tako pa je 

oznaka za vse managerje v podjetju.  

Proces managementa je vodenje poslovanja podjetja in vodenje ljudi in poslovanja podjetja k 

doseganju ciljev. Izidi podjetja nastajajo v poslovanju podjetja, management pa vodi 

poslovanje podjetja. Poslovanje podjetja se nanaša na preskrbovanje sredstev in ravnanje z 

njimi, kadrovske naloge (zaposlovanje ljudi in ravnanje z njimi), uporabo sredstev in 

angažiranje ljudi v procesih opravljanja dejavnosti (pridelovanje, proizvodnja, storitve) za 

pridobivanje učinkov (izdelki, storitve) ter za trženje učinkov na tržiščih z namenom 

ustvarjanja pozitivnih rezultatov (izid večji od zanj potrebnega vložka). 

Za doseganje rezultatov je potrebno voditi poslovanje (snovanje, planiranje, sklepanje poslov, 

organizacija dejavnosti, gospodarjenje s sredstvi), pri čemer je prednostna naloga odločanje in 

sprejemanje odgovornosti za posledice odločitev – oboje je stvar managerjev.  

Delo managerjev v podjetju poteka na več ravneh. Ločimo najvišjo raven managementa – 

vršni management (top executives – direkcija, uprava podjetja), ki ga vodi glavni vršni 

manager, navadno s pomočjo drugih managerjev, ki so vodje strokovnih področij. Srednji 

management (middle management) je navadno večplasten, nižji managerji so odgovorni 

višjim managerjem, nanaša pa se na del podjetja (oddelek, funkcija, dejavnost). Najnižja 

raven je spodnji management (shop-floor management – delavnice, poslovalnice), kjer 

posamezen manager vodi zaposlene, ne pa tudi drugih managerjev. 

2.2 Ravni managementa 

Sadler (2005, 222–223) navaja tri ravni managementa. Prva, najvišja raven managementa, so 

odgovorni za splošno usmerjanje v organizaciji (predsednik uprave, izvršni direktor itd.). 

Odgovorni so za postavljanje ciljev, oblikovanje in implementacijo strategij, spremljanje in 

analiziranje dejavnikov iz okolja, sprejemanje strateških odločitev, ki zadevajo organizacijo 

kot celoto.  

Glavni cilji managementa najvišje ravni so: 

- določitev ključnih ciljev, politik in opredelitve bistvenih dejavnikov za razvoj podjetja; 
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- učinkovito izpolnjevanje ciljev in vzdrževanje strateškega ravnotežja v vseh dejavnostih;  

- imenovanje na najvišje položaje v podjetju (vodje, vodje oddelkov); 

- pregled dela zaposlenih na vseh ravneh. 

Kar oblikuje višji management, srednja raven managementa izvaja. Srednji management 

sestavljajo vodje oddelkov in drugi izvršni uradniki, ki delavce vodijo k načrtovanim ciljem in 

jim zagotavljajo ustrezna sredstva za izvedbo del. Ta raven je odgovorna za izvajanje in 

razlago politik znotraj organizacije in za uspešno izvedbo projektov. Naloge managerjev so: 

- upoštevanje pravil in politike višjega managementa; 

- motiviranje zaposlenih in njihovo usmerjanje; 

- povezovalna vloga, usmerjena v komunikacijo z drugimi oddelki podjetja. 

Nižjo raven managementa imenujemo tudi operativna raven, sestavljena je iz delovodij, 

nadzornikov in vodstva skupaj z delavci. Vsi upoštevajo navodila in smernice višjih ravni 

managementa. Zmogljivost sodelavcev na tej ravni, trdega dela in usmerjenosti v cilje 

zagotavlja kakovostno opravljeno delo v določenih časovnih okvirjih. Njihova naloga je 

ohranjanje spoštovanja in discipline med zaposlenimi.  

Slika 1 prikazuje ravni managementa v organizacijski hierarhiji: višji management, srednji 

management, management prve ravni ali nižji management. 

 

Slika 1: Ravni managementa 

Vir: Možina idr. 2004, 54. 

Na vrhu hierarhične lestvice je višji management, ki ima v organizaciji največjo odgovornost. 

Naloge, ki jih določi višji management, izvaja srednji management. Nižji management je 

odgovoren za proizvajanje izdelkov in izvajanje storitev. 
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2.3 Funkcije managementa 

2.3.1 Načrtovanje 

Sposoben manager delo skrbno načrtuje, postavlja si merljive cilje. Načrtovanje pogojuje 

druge funkcije managementa, kot so organiziranje, vodenje in nadzor.  

Proces planiranja poteka po določenih fazah, in sicer (Možina, Bernik in Svetic 2004, 47): 

- določanje planskih ciljev, 

- razvijanje alternativ, 

- ocenjevanje alternativ, 

- izbira alternativ, 

- oblikovanje planov, politik in predračunov. 

Navadno je vsaka dejavnost v podjetju načrtovana. To še bolj velja za tiste, ki trajajo daljše 

časovno obdobje. Načrtovanje v podjetju temelji na rezultatih preteklih poslovnih obdobij. 

Prva funkcija managementa je aktivnost načrtovanja, ki predvideva ocenitev obstoječega 

stanja v poslovanju podjetja, raziskavo poslovnega okolja, opredelitev ciljev, predvidevanje 

stanja in poslovnih rezultatov po izvedbi del in doseženih ciljih, kontrola in potencialno 

spreminjanje načrtov, komunikacija med zaposlenimi (Uršič 2002, 32). 

Rezultat načrtovanja je načrt, kot navaja Uršič (2002, 31): 

- mesečni načrt, ki je usmerjen v predvidevanje poslovanja posameznega meseca, 

- letni načrt, ki je usmerjen v predvidevanje poslovanja poslovnega leta, 

- strateški načrt, ki predvideva poslovanje podjetja v prihodnjih letih. 

Manager za uresničitev ciljev planira tudi kadre, pri tem je osredotočen na to, kako privabiti 

tiste, ki jih v organizaciji še ni, med njimi izbrati najboljše in najustreznejše ter kako ravnati s 

temi, ki so že v organizaciji, da bodo delali dobro, usmerjeno v cilje in uspešno (Merkač Skok 

2005, 79). 

Sodobni management kot dejavnost predstavlja reševanje problemov, ki se pojavljajo na štirih 

glavnih področjih v organizaciji. Govorimo o planiranju, organiziranju, vodenju in nadzoru 

oziroma kontroli poslovanja z namenom doseganja zastavljenih ciljev, kar največkrat pomeni 

izpolnjevanje poslanstva organizacije in njen razvoj (Kotler 1998, 106). 
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PLANIRANJE

Določanje ciljev poslovanja in sprejemanje 
odločitev za dosego teh ciljev

PROCES

MANAGEMENTA

VODENJE

Spodbujanje zaposlenih k delu, ki

zagotavlja dosego ciljev

NADZIRANJE

Vrednotenje poslovanja in zagotavljanje

zastavljenih ciljev

ORGANIZIRANJE

Priprava virov za delovanje (ljudje, naloge)

 

Slika 2: Funkcije managementa 

Vir: Schermerhorn 2001, 20. 

2.3.2 Organiziranje 

Manager kot organizator vzpostavlja razmerja med člani organizacije, usklajuje uporabo 

sredstev ter spremlja potek dela – vse z namenom optimiziranja rezultatov, z namenom 

izvrševanja strategij in usmerjenosti v cilje (Cimerman idr. 2003, 45). 

Organiziranje je proces povezovanja in usklajevanja vseh dejavnikov poslovanja organizacije 

z namenom doseganja ciljev. Ključni dejavniki, ki vplivajo na organiziranje, so posameznik, 

skupina, delovno področje, informacija, izdelek/storitev, okolje, odločanje, izvedba, nadzor, 

razvoj itd. Organiziranje je proces povezan z organizacijo. Ima začetek, ki je praviloma načrt 

urejanja odnosov med zaposlenimi in podjetjem, ter zaključek, ki je rezultat in presoja 

učinkov organiziranja (Uršič 2002, 39). 

Funkcija managementa, ki zajema aktivnosti organiziranja, zajema (Uršič 2002, 40): 

- opredeljevanje dela, 

- soodvisnost med potrebnim delom in zadolžitvami sodelavcev, 

- zahteve za izvajanje dela, 

- ocenjevanje izvedbe del, 

- horizontalne in vertikalne povezave med sodelavci, 

- kontrola in potencialno spreminjanje organiziranja, 

- komunikacija med zaposlenimi znotraj organizacije. 

2.3.3 Funkcija vodenja 

Vodenje je sposobnost vplivanja, spodbujanja, usmerjanja zaposlenih k doseganju 

zastavljenih ciljev. Sestavine vodenja so: vodje, skupina, posamezniki in okolje (Možina idr. 

2002, 499). 



 

7 

Vodenje vpliva na delo in poslovanje z usmerjanjem, motiviranjem na način, ki omogoča 

uresničevanje ciljev podjetja, skupine in posameznika. Gre za zmožnost, da vodja razume 

svoje sodelavce, pozna njihove sposobnosti, omejitve in jih pri delu zna povezati v team. 

»Voditelji s svojim vedenjem in zgledom gradijo stopnjo zaupanja in varnosti in pomagajo 

ostalim članom poslovnega sistema, da osredotočajo svoje delo in razumejo svojo vlogo v zgodbi. 

Pri tem je lahko koristno voditeljsko orodje poslovni skelet, ki vsem vpletenim jasno določa 

okolje in pravila igre poslovnega sistema. Skelet poveže zgodbo lastnika z zgodbo podjetja, 

ključne sposobnosti in vrednote z vizijo in poslanstvom, ključne cilje s ključnimi strategijami in 

kazalci uspešnosti.« (Bulc 2006, 20). 

Med aktivnosti vodenja sodijo (Uršič 2002, 54): 

- komuniciranje s sodelavci o ciljih poslovanja,  

- opredeljevanje standardov za izvedbo dela, 

- odnosi med vodjem in sodelavci, 

- motiviranje sodelavcev, 

- kontrola in ocenjevanje vodenja, 

- komuniciranje o vodenju. 

2.3.4 Funkcija kontroliranja 

Izvedena dela zahtevajo kontrolo in nadzor, s tem pridobimo informacije o stanju izvedenih 

del. Pravočasen nadzor odkrije morebitna odstopanja in jih omeji. Zastavljeni cilji morajo biti 

merljivi, saj jih je tako mogoče primerjati z zastavljenim planom. Plan vsebuje časovne roke, 

material, vire, stroške in podobno. Kontrola ni nekaj negativnega, če se zavedamo, da s 

kontrolo, korektivnimi ukrepi in navodili uspešno dosegamo cilje. Kontrola je sklop 

aktivnosti, ki posameznika ali organizacijo vodi in usmerja v učinkovito približevanje ciljem 

(Možina, Bernik in Svetic 2004, 217). 

2.4 Značilnosti sodobnega managementa 

Skozi čas so se spremenile naloge managementa in njegov način izvajanja. Razlike v okolju 

so pogojevale spremembe med t. i. klasičnim in sodobnim managementom. Sodobni 

management nedvomno izhaja iz klasičnih teorij, katerih vsebina je še vedno delno prisotna. 

Mnoga spoznanja klasične teorije so združena v sodobnem managementu, pri čemer se 

upošteva, da nobena od njih ni uporabna v vseh situacijah ali ločeno od drugih. Sodobni 

management poudarja, da je človek kompleksno in spremenljivo bitje. Človekove potrebe se 

spreminjajo v času, njegovo znanje in talenti pa se razvijejo v pravem okolju. Naloga podjetij 

in managementa je prepoznavanje posameznikovih talentov, sposobnosti in znanj na eni strani 

ter individualnih potreb na drugi strani in razvijanje ustrezne strategije za ravnanje s 

človeškimi viri. Načelo sodobnega managementa vključuje sistemski pogled na organizacijo, 

kontingenčno mišljenje, v zadnjem času pa je vse bolj usmerjen v učečo se organizacijo 
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(Gomez-Majia, Balkin in Crady 2005, 31).  

Pristop učeče se organizacije poudarja zmožnost organizacije, da se spremembam v okolju 

prilagaja hitreje od konkurence, s tem pa pridobiva prednost. Namesto odzivanja na 

spremembe je te potrebno predvideti vnaprej, kar zahteva neprestano učenje in sodelovanje 

vseh v organizaciji, predvsem pa ustrezen interni pretok informacij med njimi (Gomez-Majia, 

Balkin in Crady 2005, 35).  

Sodobni management predstavlja mentalno dejavnost ljudi v organizacijskem sistemu 

(Možina 2002, 15). Predstavlja ključni podsistem v organizaciji, ker povezuje in usmerja vse 

druge podsisteme. Tako opredelimo dejavnike managementa: 

- koordinacija človeških, materialnih in finančnih virov s cilji organizacije, 

- povezovanje organizacije z zunanjim okoljem in odzivanje na potrebe družbe, 

- razvijanje organizacijskega vzdušja, ki usmerja k doseganju individualnih in skupinskih 

ciljev,  

- učinkovito opravljanje nalog (opredeljevanje ciljev, načrtovanje, pridobivanje resursov, 

organiziranje, izvajanje, spremljanje, kontroliranje), 

- izpeljevanje različnih poslovnih dejavnosti razvojne, informacijske in odločitvene narave. 

OKOLJE

Usklajevanje virov

(človeških, materialnih,

finančnih) s cilji

organizacije

Povezovanje

organizacije z zunanjim

okoljem

Razvijanje

organizacijskega

vzdušja in primarne 
organizacijske klime

Opravljanje nalog

načrtovanja,

organiziranja, vodenja

in kontroliranja

Opravljanje poslovne

dejavnosti - odločanje,

skrb za uspešnost in 
razvoj

ORGANIZACIJA

CILJI

MANAGEMENT

 

Slika 3: Dejavniki sodobnega managementa v organizaciji 

Vir: Možina 2002, 16. 

Bistvo obstoja managementa je doseganje ciljev podjetja. Izhodišča točka managementa je 

postavljanje načrtovanih rezultatov in organizacija sredstev, ki so podjetju na voljo za dosego 

ciljev. 
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3 MANAGER 

Manager predstavlja človeka z veliko mero znanja in samozavesti. Delovati mora v skladu z 

načeli in cilji podjetja. Znati mora povezati svoje podrejene in jih spodbujati v uspešno 

delovanje in napredovanje. 

Poznamo več vrst in tipov managerjev. Prav tako je nastop managerja v veliki meri odvisen 

od samega karakterja in samopodobe. 

3.1 Pojem manager 

Beseda manger je nastala okoli leta 1500 v Benetkah, izvira iz besede »mano«, kar pomeni 

dlan. Ker se Slovenci ne moremo dogovoriti o primerni domači besedi, uporabljamo tujko, ki 

je znana vsem. Manager »za roko« vodi ljudi, jih usmerja, pelje v pravo smer (Cimerman idr. 

2003, 10). 

Manager je v podjetju vsaka oseba, ki odloča, snuje, planira, organizira, vodi, usmerja in 

nadzoruje delovanje podjetja. Delovanje managerja obsega vodenje poslovanja podjetja, 

poslov podjetja in vodenje ljudi znotraj podjetja.  

Manager deluje v organizaciji, brez organizacije ni managerja. Uspešnost poslovanja podjetja 

je v veliki meri odvisna od uspešnosti managerjev. Ustanovitelji ali lastniki podjetja 

managerja pooblastijo za obvladovanje celotne organizacije ali le njenega dela z namenom, da 

bi ta dosegla zastavljene cilje, rast in razvoj.  

Značilnosti managerskih zadolžitev in odgovornosti managerja: 

- usklajevanje tehnično razdeljenega dela z namenom in v smeri doseganja ciljev podjetja; 

- delegiranje nalog, dolžnosti, odgovornosti in avtoritete na podrejene, ki jih manager 

zadolži za izvedbo nalog; 

- management je proces z nalogo zagotavljanja smotrnega delovanja organizacije. 

3.2 Tipi managerjev 

Schermerhorn (2001, 8–9) deli managerje glede na stopnjo avtoritete in položaj. 

Stopnja avtoritete 

- Vrhnji managerji – odgovornost za učinkovitost organizacije kot celote ali enega izmed 

njenih delov. 

- Srednji managerji – njihova naloga je poročanje vrhnjim managerjem in nadziranje dela 

oddelkov ali divizij sestavljenih iz večih manjših enot. 

- Manager prve linije, vodja tima ali nadzornik – poročanje srednjim managerjem in 

nadzor nad zaposlenimi, ki niso del managementa. Skrb za izpolnjevanje načrtov 
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srednjega in vrhnjega managementa. 

Položaj 

- Linijski managerji – neposredno prispevajo k proizvodnji osnovnih dobrin in storitev 

organizacije. 

- Tehnični managerji – uporabljajo posebne tehnične izkušnje za svetovanje in podporo 

linijskim managerjem. 

- Funkcijski managerji – odgovornost za eno področje aktivnosti podjetja (finance, trženje, 

kadrovanje, prodaja). 

- Generalni managerji – odgovorni za skupek organizacijskih enot, ki vključujejo področja 

funkcijskih aktivnosti. 

- Administratorji – zaposleni v javnih ali neprofitnih organizacijah. 

3.3 Osebne značilnosti managerjev 

Biloslavo (2006, 20–21) kot prvi pogoj, ki bi ga manager moral izpolnjevati, izpostavlja 

zaupanje pred strokovnim znanjem in poslovno spretnostjo. Lastniki managerja postavijo z 

nalogo obvladovanja organizacije, ki naj učinkovito in uspešno dosega cilje v interesu 

lastnikov. Lastniki posredno ali neposredno nadzirajo delo managerja – ta nadzor je usmerjen 

v preteklo delo managerja. Samo nadzor pa slabih rezultatov, izgube ugleda in premoženja ne 

more preprečiti. Manager tako predstavlja vir največjega tveganja, zato so lastnosti in dokazi, 

da je manger vreden zaupanja, pri presoji, komu zaupati vodenje organizacije, bistvenega 

pomena. Lastnosti, ki potrjujejo, da je manager vreden zaupanja, so poštenost, verodostojnost, 

etičnost, trdnost, vse navedeno pa izhaja iz dotedanjega delovanja managerja. Poleg etičnih 

meril sta pomembni še strokovnost in vodstvene zmožnosti. Strokovna usposobljenost za 

vodenje ni enaka specializiranemu poklicnemu znanju, pogosto so dobri strokovnjaki slabi 

managerji.  

Koren (2007, 30–31) izpostavi nekatere potrebne lastnosti managerjev: 

- samozavest: manager je prepričan vase in v svoje sposobnosti. Verjame, da s trudom in 

zavzetostjo prispeva k uspehu organizacije. Prepričan je, da opravlja svoje delo na 

pravilen in najboljši način. Slednje mu omogoča, da mu zaposleni zaupajo in sledijo; 

- odločnost: managerji so sposobni hitrih, jasnih in prepričljivih odločitev, zagovarjajo 

svoja prepričanja in dejanja, ter zanje prevzemajo odgovornost; 

- integriteta: managerji z integriteto so pošteni, zanesljivi, zvesti načelom. Ljudje jim 

zaupajo in so jim vdani, saj verjamejo v izpolnitev danih obljub; 

- družabnost: družabnost managerjem pomaga pri delu z ljudmi, pogosto zahajajo v 

družbo, kar jim olajša navezovanje stikov in sklepanje prijateljskih vezi. So tudi spoštljivi 

do drugih, sposobni so se vživeti v čustva drugih.  

Kovač, Majer in Jesenko (2004, 53–57) navaja več lastnosti, ki pomagajo izbrati managerja. 
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- Inteligenca: visoko inteligentni ljudje niso dobri vodje, njihov visoko razvit um jih 

usmerja v lastno delovanje in ne k odprtosti do drugih ljudi. Visoko inteligentni vodje 

mislijo hitro in govor pogosto ne dohiteva misli, kar zmanjšuje razumljivost izraženega. 

Govor inteligentnega vodje je navadno prehiter, pa četudi je izražen v normalnem tempu, 

pri tem izpuščajo celotne miselne sekvence, ki jih vsebuje misel. Prav tako podpovprečno 

inteligentni ljudje niso dobri vodje. Večina uspešnih vodij je nadpovprečno inteligentnih, 

predvsem pa so sposobni opravljati več stvari hkrati. 

- Dominantnost je karakterna lastnost, ki izraža težnjo po moči in vplivu. Včasih se izraža 

kot ukazovalnost in krutost. 

- Samozavest in zanesljivost: sposobnost za sprejemanje odločitev, trdnost, zaupanje v 

lastne postopke. Pomembno je, da imajo o managerju tudi njegovi sodelavci takšen vtis.  

- Odprtost: povezanost z okoljem. Ekstrovertirani ljudje imajo radi družbo drugih ljudi, 

vendar pa pretirana odprtost pomeni vsiljivost, podcenjevanje in oviranje drugih.  

- Fleksibilnost omogoča managerju, da se v spremenjenih okoliščinah prilagodi okolju in 

novim ciljem, metodam, stališčem. 

- Iniciativnost je sposobnost spreminjanja dogodkov in akcij, odločnost v ključnih 

trenutkih, odločnost, sprejemanje odgovornosti za lastne odločitve. 

- Visoka energetska raven omogoča managerjem, da zmorejo večji tempo, kot drugi 

ocenjujejo, da je mogoče. Manager se dobro počuti v kompleksnih, nepredvidljivih in 

nestabilnih pogojih. 

3.4 Vloga in naloge managerjev 

Manager je simbol organizacije, predstavlja njen uspeh ali neuspeh, odgovoren je za 

načrtovanje najboljših načinov za dosego nekega organizacijskega cilja, pri tem pa aktivira 

svoje sodelavce. Manager načrtuje, organizira, vodi, nadzoruje in komunicira (Berlogar 2000, 

289). 

Štiri temeljne vloge managerjev (Adizes 1996, 218–219): 

- P – Proizvajalec. Managerja vodi v duhu proizvajanja boljših rezultatov, v koraku pred 

konkurenco, imeti pa mora sposobnosti, da ugotovi, kako doseči cilj; 

- A – Upravitelj (administrator). Manager načrtuje, koordinira in nadzira izvajanje. Pri tem 

potrebuje znanje, da naloge uspešno izvede; 

- E – Podjetnik (enterpreneur). Pri tej vlogi odločanja, določanja ciljev manager potrebuje 

sposobnost presojanja in spreminjanja ciljev in sistema za njihovo doseganje; 

- I – Integrator. Integracija predstavlja proces, v katerem posameznikovi riziki postanejo 

del skupine, posameznik pa mora svoje cilje uskladiti s cilji skupine. Vloga je dosežena, 

kadar je skupina sposobna delovati sama, v določeno smer, brez posredovanja 

posameznika.  
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Mintzberg (1989, 5–21) identificira vlogo managerjev tako, da se nanašajo na tri glavne 

kategorije:  

- medosebna vloga (managerjeve formalne pristojnosti): 

o zastopanje: dolžnosti zastopanja in predstavljanja organizacije, 

o vodenje: usmerjanje in motiviranje podrejenih z namenom doseganja organizacijskih 

ciljev, 

o socializiranje: sodelovanje z ljudmi zunaj formalnih organizacijskih povezav s ciljem 

pridobivanja koristnih informacij iz zunanjega okolja. 

Funkcija omogoča managerju gradnjo podporne mreže znotraj in zunaj organizacije; 
- vloga informiranja (manager kot komunikacijski center organizacije, navigator omrežja): 

o monitor: preučevanje okolja, sprejem in izbira informacij, 

o desiminator: posredovanje privilegiranih informacij zaposlenih, ki jih drugače ne bi 

dobili, 

o javni glasnik: govori za organizacijo, iste informacije posreduje drugim; 

- vloga odločanja (uporaba razpoložljivih resursov, kadrovske službe in drugih pri izvedbi 

aktivnosti): 

o podjetnik: uresničevanje planiranih, prostovoljnih, nadziranih, pozitivnih sprememb 

z namenom izboljšanja organizacije, 

o sanator motenj: izvajanje korektivnih aktivnosti kot odziv na pritiske in spremembe, 

ki jih drugi ne morejo obvladovati, 

o razporejevalec resursov: odloča o razporeditvi resursov (kdo jih dobi in čemu so 

namenjeni), 

o usklajevalec: vodi razgovore, usklajevanje z drugimi organizacijami ali delovnimi 

skupinami s ciljem pridobiti prednost svoje enote ali organizacije. 

3.5 Znanje, spretnosti in sposobnosti managerjev 

Večina avtorjev se v svojih ugotovitvah o potrebnih lastnostih, znanjih in spretnostih 

managerjev strinja.  

Hunsaker (2001, 4) opredeljuje potrebne spretnosti oz. sposobnosti: 

- splošne – sposobnosti analitičnega mišljenja, sposobnost za delo z ljudmi, tehnične 

sposobnosti, politične sposobnosti, 

- specifične – kontrola okolja podjetja in njegovih virov, organiziranje in koordiniranje, 

obvladovanje informacij, prispevek k razvoju in rasti podjetja, motiviranje in 

razreševanje sporov, strateško reševanje problemov. 

Schermerhorn (2002, 26) navaja nekaj spretnosti ali znanj, ki sodobnemu managerju 

omogočajo uspeh: 

- komunikacija – zmožnost podajanja idej in ugotovitev v pisni in ustni obliki (pisno 

izražanje, govorne predstavitve, obvladovanje sodobnih komunikacijskih kanalov); 
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- skupinsko delo – zmožnost učinkovitega delovanja kot vodja in član delovne skupine 

(pogajanja, vodenje, reševanje konfliktov, sklepanje kompromisov); 

- samoobvladovanje – zmožnost vrednotenja in obvladovanja samega sebe (fleksibilnost, 

toleranca, dopuščanje različnih mnenj in dvomov, poslovna etičnost); 

- vodenje – zmožnost vplivanja na ljudi na način, da bodo pripravljeni izvajati kompleksne 

in morda nerazumljive naloge; 

- kritično razmišljanje – zmožnost zbiranja in analiziranja informacij za kreativno 

reševanje problemov (sposobnost reševanja problemov, oblikovanje stališč, zbiranje 

informacij in njihovo posredovanje); 

- profesionalnost – zmožnost ohranjanja samozaupanja (samoiniciativnost). 

Spretnosti, potrebne za delo managerja se delijo v več skupin (Gomez-Majia, Balkin in Crady 

2005, 13): 

- strateške spretnosti – zaznavanje notranjega in zunanjega okolja, pravočasno in primerno 

odzivanje (oblikovanje strategij, definiranje poslanstva); 

- spretnost za opravljanje nalog – določanje optimalnega načina izvajanja nalog z 

organizacijskega vidika in vidika zaposlenih (določanje ciljev in njihovih prioritet, 

priprava planov in njihovo izvajanje, kreativnost, fleksibilnost, razporejanje človeških 

virov, delovanje znotraj organizacijske strukture); 

- spretnost za delo z ljudmi – sposobnost izvajanja potrebnih akcij skozi druge ljudi 

(delegiranje, motiviranje, vplivanje, predstavljanje, pogajanje, reševanje sporov, 

poslušanje, medkulturno upravljanje, delo v heterogenih skupinah); 

- spretnost samozavedanja – poznavanje samega sebe, prednosti in slabosti (osebna 

prilagodljivost, razumevanje osebnih napak, samokontrola). 

Potencialno uspešne managerje Burkova in Collinsova (2001, 249) presojata glede na 

prisotnost ali odsotnost nekaterih sposobnosti: 

- sposobnost delegiranja zadolžitev svojim podrejenim – dodeljevanje del, obveznosti in 

odgovornosti podrejenim. Manager mora naloge ustrezno razdeliti na več delov in jih 

porazdeliti med svoje zaposlene; 

- sposobnost uravnavanja in razreševanja konfliktov – sposobnost prepoznavanja in 

reševanja konfliktov, ki se pojavijo med zaposlenimi ali drugje v podjetju, na 

konstruktiven in ustvarjalen način; 

- sposobnost učinkovitega ravnanja s časom in dobra osebna razporeditev dela – 

učinkovita in dobra izraba časa, kar vključuje ustrezno določitev delovnih nalog, 

prepoznavanje prioritetnih nalog, ločevanje med pomembnimi in nepomembnimi 

nalogami, ustrezna organizacija in smiselna razporeditev; 

- sposobnost ustreznega razumevanja in prenašanje informacij ter spodbujanje njihovega 

pretoka – dobro delo je mogoče, kadar so zaposlenim predstavljene vse informacije, ki jih 

pri svojem delu potrebujejo. Pravočasne in pravilne informacije so ključnega pomena za 
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dosego rezultatov, konkurenčne prednosti in uspeha organizacije. Prav zaradi slednjega 

mora manager spodbujati pretok informacij in skrbeti za redno obveščanje zaposlenim o 

svojih odločitvah ter jih spodbujati, da tudi oni izrazijo svoje mnenje; 

- sposobnost pravočasnega odkrivanja problemov, njihove analize in sprejemanja pravih 

odločitev – sposobnost pravočasnega prepoznavanja problemov, pridobitev relevantnih 

informacij v povezavi z njimi, predlaganje različnih alternativnih rešitev in med njimi 

izbira končne rešitve. 

Nekatere navedene sposobnosti, ki jih navajata Burkova in Collinsova, se prekrivajo z 

navedbami drugih avtorjev. Novost, ki jo avtorici navajata, je sposobnost uspešnega 

prenašanja in razumevanja informacij kot pomembna sposobnost uspešnih managerjev.  

3.6 Razvoj mednarodnih managerjev 

Pristopi, ki jih mednarodna podjetja uporabljajo za razvoj mednarodnih managerjev so 

običajno usmerjeni v tri dejavnike (Briscoe in Schuler 2004 po Zupan idr. 2009, 603–604). 

- Zgodnejša identifikacija posameznikov, ki imajo potencial za vodenje. V ta namen 

uporabljajo ocenjevanje kariernih in razvojnih potencialov posameznikov, ocenjevanje in 

spremljanje njihove delovne uspešnosti, sodelovanje z odločnimi fakultetami, programe 

pripravništva in omogočanje praktičnega usposabljanja. 

- Pozorno spremljanje kandidatov, ki so jih identificirali kot potencialne kandidate za 

mesto managerja. Namen spremljanja je upravljanje s posameznikovo kariero, 

dodeljevanje ustreznih, raznolikih izzivov, odgovornejše delovne naloge, omogočanje 

mobilnosti z možnostjo dela v tujini, s čimer posamezniki spoznajo delo in ga opravljajo 

v sodelovanju z drugimi sodelavci iz tujine ter širijo svojo socialno mrežo, kar omogoča 

lažje reševanje problemov in pridobivanje za delo potrebnih informacij. 

- Vključevanje izkušenih mednarodnih managerjev v razvoj potencialnih managerjev. 

Managerji v mednarodnih podjetjih, ki opravljajo mednarodne naloge, so pomemben vir 

informacij in znanja. S tega vidika je pomembno, da jih podjetja vključujejo v razvojne 

dejavnosti in na ta način omogočijo prenos in izmenjavo znanja med potencialnimi, 

mlajšimi in izkušenimi mednarodnimi managerji. 

Podjetja pri razvoju mednarodno razmišljujočih managerjev identificirajo posameznika, ki 

ima za globalno delovanje potrebne lastnosti. Takim posameznikom nato ponudijo možnost 

usposabljanja in razvoja, s katerim bodo razvili potrebne sposobnosti, načine vedenja in 

znanja.  

Nekatera priporočila, ki prispevajo k razvoju in izobraževanju managerjev (Bouquet idr. 2003 

po Osland 2006, 212): 
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- zaposlovanje raznolikih managerjev in sodelavcev, kar domačim managerjem omogoča, 

da v sodelovanju spoznajo drugačne načine delovanja in razmišljanja; 

- možnost sodelovanja potencialnih mednarodnih managerjev v medkulturnih timih, 

mednarodni projekti, opravljanje nalog v tujini; 

- sodelovanje in udeležba managerjev na sestankih in srečanjih v podružnicah podjetja v 

tujini; 

- spodbujanje mednarodnega mreženja; 

- vključevanje v formalne mednarodne izobraževalne programe. 

Mednarodne naloge imajo pomembno vlogo pri razvoju kompetenc mednarodnih managerjev. 

Slednje omogoča pridobljene mednarodne izkušnje, poslovno iznajdljivost, sposobnost 

stalnega učenja, delovanja v negotovih situacijah, vedenjsko prožnost in medkulturne 

spretnosti. Ob razvoju managerjev se poleg napotitev v tujino priporoča kombiniranje z 

drugimi metodami usposabljanja. Usposabljanje in razvoj je tem uspešnejši, čim bolj so 

usklajena pričakovanja managerjev in podjetja (Osland 2006, 213). 

Raziskava, izvedena med slovenskimi managerji v podjetjih, ki imajo investicije v tujini, je 

pokazala, da ta podjetja ne vzgajajo ustreznih kadrov za mednarodne naloge v dovolj velikem 

številu oziroma dovolj hitro glede na po. Nezadostno je tudi znanje pridobljeno v rednem 

sistemu šolanja. Management teh podjetij večinoma zanemarja mednarodne razsežnosti in 

navadno ne namenja posebne pozornosti izobraževanju sodelavcev (Zupan idr. 2009, 605). 

3.7 Managerji in vodenje podjetij v Sloveniji 

Slovenski managerji imajo velik razvojni potencial. Odlikuje jih lojalnost svojim 

organizacijam in zmožnost uporabe svojih sposobnosti v skupno korist. Praviloma so 

nekonfliktni, pripravljeni so se učiti drug od drugega, niso bolestno ambiciozni (Cimerman 

idr. 2003, 22–24). 

Področij, kjer so mogoče izboljšave in kjer se kažejo izzivi, pa je še veliko. Opaziti je 

predvsem premajhno dejavnost managerjev v njihovi ključni vlogi voditeljev ljudi. Managerji 

se z ljudmi večinoma ukvarjajo tehnično, bolj kot s stvarmi in ne ljudmi. 

Veliko managerjev na svoja delovna mesta pride zaradi avtomatizma napredovanja, kar iz 

dobrih strokovnjakov naredi slabe managerje. S tem organizacija izgubi dobrega strokovnjaka 

in pridobi slabega ali povprečnega vodjo. 

Področje, ki je med slovenskimi managerji najbolj kritično, je komunikacija. Dialog med 

managerji in zaposlenimi je redek. Zaposleni ne dobijo potrebnih informacij o razvoju 

organizacije. Slovenski managerji morajo spremeniti svojo neodločnost glede sprejemanja 

hitrih in zahtevnih sprememb.  
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Managerji se premalo zavedajo svoje vloge in vpliva na uspešnost poslovanja organizacije.  

Združenje Manager od leta 1991 podeljuje priznanja Manager leta vodilnim managerjem za 

doseganje izjemnih poslovnih dosežkov in uvajanje izboljšav v podjetju, ki ga vodijo.  

Pri izboru Managerja leta se upoštevajo kandidatovi gospodarski, finančni, upravljavski, 

kadrovski in drugi strateški dosežki, ki imajo vpliv tudi na širše gospodarstvo in družbo. 

Postopek izbora temelji na poglobljeni analizi. Komisija za izbor Managerja leta preveri 

rezultate zadnjih nekaj let s poudarkom na preteklem letu. 

Komisija za podeljevanje priznanja Manager leta in upravni odbor Združenja Manager (2013) 

uspešnost kandidatov presojata po naslednjih merilih: 

- finančni rezultati, 

- izvedba najzahtevnejših izboljšav, 

- kdo najbolje poskrbi za prihodnost družbe, 

- najboljše vodstvene kompetence. 
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4 VODENJE 

Vodenje predstavlja del upravljanja organizacije. V organizaciji predstavlja odločilen del 

delovnega procesa. Od samega vodenje je odvisno, kako poteka delo, kako so motivirani 

zaposleni. Vodenje je odvisno od ljudi, ki so postavljeni na mesto vodij. Poznamo več 

modelov in ravni vodenja. 

4.1 Opredelitev vodenja 

Različni avtorji vodenje opredeljujejo drugače, nekateri kot talent posameznika, drugi kot 

proces spreminjanja okolice ali kot eno izmed funkcij managementa. Vodenje je umetnost 

vplivanja na druge, da si želijo storiti nekaj, za kar so prepričani, da mora biti narejeno. 

Vodenje je torej proces vplivanja na ljudi z namenom doseganja ciljev.  

Vodenje je proces določen z interakcijami med vodjo, sledilci in okoliščinami, kot prikazuje 

slika 4. Za uspešnost procesa je potrebna usklajenost med lastnostmi vodje, zmožnostmi 

sledilcev ter okoliščinami, v katerih vodenje poteka. Osebnostne poteze vodje, njegove 

vrednote ter motivacija vplivajo na proces vodenja. Osebnostne poteze, izkušnje in vrednote 

sledilcev prav tako vplivajo na proces vodenja. Celoten proces pa oblikujejo okoliščine, v 

katerih se vodenje dejansko dogaja – zunanje okolje, organizacijska klima in kultura 

(Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 113). 

CILJI

VODJE

POTREBE

SKUPINE

PRIČAKOVANJA
POSAMEZNIKA

OKOLJE V ORGANIZACIJI

Kultura, ozračjeDelo, naloge

Struktura Tehnologija

 

Slika 4: Proces vodenja 

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 131. 

4.2 Sestavine vodenja  

Sestavine so vodja, skupina, člani in okolje. Pomembna je izgradnja odnosa med vodjo in 

člani tima, ki temelji na zaupanju. Člani tima samostojno opravljajo delo in sprejemajo 
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odločitve, za katere so odgovorni. Nalogo vodje dojemamo različno, nekateri mislijo, da je 

naloga vodje uspešno izvajanje nalog, drugi menijo, da je najpomembnejša naloga vodje 

ustvarjanje povezanosti v timu, ali da je naloga vodje prevzemanje celotne odgovornosti za 

sprejete cilje. V skupini, kjer vlada pozitivno stanje, so njeni člani motivirani za delo in 

medsebojno sodelovanje. V skupini pa lahko vlada tudi napetost, negativno stanje in nasprotja 

med člani skupine. Posameznik ima ob prihodu v organizacijo določene predstave o delovnem 

mestu, možnostih napredovanja in usposabljanja, plačilu, ki niso vedno v soglasju s člani 

skupine ali s cilji vodje. Struktura, tehnologija, delo, naloge in kultura se integracijsko 

povezujejo s spremenljivkami iz okolja v organizaciji. Ločimo strukture, ki dopuščajo veliko 

osebne svobode, in takšne, ki tega ne dopuščajo. Nekateri programi določajo strukture, drugi 

dopuščajo svobodno izbiro. Podobno kot strukture so tudi delovni postopki in naloge lahko 

vnaprej predpisani ali pa so vsaj delno prepuščeni posamezniku, ki si oblikuje svoj način dela. 

Vodje morajo upoštevati vse te dejavnike, ki vplivajo na delo ljudi (Možina idr. 2002,  

499–500). 

4.3 Modeli vodenja 

Skupaj s teorijami vodenja so se razvijali tudi modeli vodenja.  

Model osebnih značilnosti temelji na domnevi, da so posebne osebnostne, socialne in telesne 

značilnosti določene vodji. Ključne značilnosti prikazuje tabela 1. Glavna pomanjkljivost teh 

modelov je njihova prevelika usmerjenost na telesne in osebnostne značilnosti. Po mnenju 

avtorjev telesne značilnosti niso povezane z vodenjem, ampak le nakazujejo sposobnosti vodij 

(Možina idr. 2002, 517). 

Preglednica 1: Model osebnih značilnosti 

Osebne značilnosti 

telesne starost videz vitalnost 

osebnostne iniciativnost samozavest prilagodljivost 

socialne stabilnost olikanost mobilnost 

delovne izobrazba delavnost odgovornost 

Vir: Možina idr. 2002, 517. 

Modeli vedenja vodje poudarjajo vedenjske, akcijske značilnosti pri uspešnih in neuspešnih 

vodjih. Raziskovalci so začeli proučevati, kaj vodje počnejo uspešno, na kakšen način in kdaj 

komunicirajo, kako delegirajo naloge podrejenim, kako delajo. Vedenje je mogoče opazovati 

in se ga naučiti, kar pa ne velja za osebne značilnosti. Vedenjski modeli poudarjajo in 

razlikujejo vedenjske značilnosti uspešnega in neuspešnega vodje.  

Vodje s pomočjo teorije x in teorije y razmišljajo, kako bi spodbujali zaposlene.  
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Vodje, ki se poslužujejo teorije x, trdijo, da so zaposleni za delo nemotivirani, ocenjujejo jih 

kot lene, nekooperativne zaposlene z neprimernimi delovnimi navadami. Taki vodje 

uporabljajo avtoritativen način vodenja, vodja zaposlenim daje napotke, vztraja pri standardih 

in merilih, v podjetju se ve, kdo je glavni in kdo podrejeni. Teorija x vsebuje negativne 

postavke in poudarja potrebo po avtoritativnem stilu vodenja. 

Teorija y nasprotno vsebuje pozitivne postavke o zaposlenih in poudarja potrebo po 

participativnem načinu vodenja. V tej teoriji vodje z zaposlenimi sodelujejo, jih sprašujejo za 

mnenje, spodbujajo k sodelovanju pri načrtovanju dela in odločanju.  

Preglednica 2: Teorija x in teorija y 

Domnevne teorije x Domnevne teorije y 

Zaposleni ne marajo dela in se mu 

izogibajo. 

Ljudje imajo delo radi in trdo delajo. 

Zaposleni potrebujejo navodila za delo in 

usmerjanje k ciljem. 

Zaposleni sprejemajo cilje organizacije in so 

usmerjeni vanje. 

Nadrejeni morajo zaposlene siliti k delu, 

tudi z grožnjami. 

Zaposleni radi sprejmejo odgovornost za 

delo. 

Vir: Možina idr. 2002, 518. 

Situacijski modeli so se razvili z novimi raziskovanji, saj situacija najbolje opredeli, kateri 

način vodenja izbrati. 

Osebne

značilnosti 
vodje

Zrelost

članov 
v skupini

Potrebe

zaposlenih

Odločanje v 
skupini

Odnosi med

člani in vodjo

Vir moči 
vodje

Zapletenost

dela, nalog

USPEŠNO 
VODENJE

 

Slika 5: Situacijski dejavniki, ki vplivajo na uspešno vodenje 

Vir: Možina idr. 2002, 522. 
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Ločimo več situacijskih modelov vodenja, in sicer Fiedlerjev kontingenčni model poudarja, 

da je uspešno vodenje odvisno od ujemanja dejavnikov situacije z načinom dela vodje. 

Hersejev in Landhardov situacijski model poudarja, da je vodenje odvisno od nadzornega in 

podpornega načina vodenja vodje in se spreminja glede na zrelost članov skupine. Housejev 

model poti in ciljev je situacijski model vodenja, kjer uspešni vodja opredeljuje pot in načine 

dela, s pomočjo katerih zaposleni dosegajo visoko storilnost in zadovoljstvo pri delu. 

Participativni model vodenja določa pravila, ki omogočajo zaposlenim sodelovanje v procesu 

odločanja v različnih situacijah (Možina idr. 2002, 522). 

4.4 Ravni vodenja 

Posameznik je lahko hkrati vodja in sledilec. Nekateri so boljši, drugi slabši vodje. Vodenje si 

sledi po ravneh. Najnižja raven je destruktivno vodenje, višje je nevodenje, sledi transakcijsko 

vodenje in kot četrta raven transformacijsko vodenje. Na prvi ravni so navadno mladi tehnični 

strokovnjaki brez izkušenj z obvladovanjem medsebojnih odnosov. Nevodenje na drugi ravni 

pomeni, da se vodja izogiba sprejemanju odločitev ali usmerjanju sodelavcev. Tretja raven je 

transakcijsko vodenje, kjer vodji ponujajo nagrade za doseganje želenih učinkov. Vodja na tej 

ravni komunicira z zaposlenimi, postavlja cilje in odstranjuje morebitne ovire na poti do cilja. 

Četrto raven predstavlja transformacijsko vodenje, na tej stopnji vodja ne poskuša doseči 

poslušnosti, ampak pripadnost (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 154). 

Neučinkovitost Učinkovitost 

Raven

Transformacijsko

vodenje

Transakcijsko

vodenje

Nevodenje

Destruktivno

vodenje
I.

II.

III.

IV.

 

Slika 6: Štiri ravni vodenja 

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 154. 

Transformacijsko vodenje predstavlja najvišjo raven vodenja. Vodja pri tem načinu ne apelira 

le na razum sledilca, ampak na njegovo srce. Transformacijski vodja usmerja pozornost na 

cilj. Značilno je, da tak vodja stopi v ozadje in slavo za dosežke deli z vsemi v podjetju.  

Transakcijsko vodenje temelji na dobrem vodenju in prinaša vrsto transakcij med vodjo in 

sledilci, poudarja interes sledilcev. 
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Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003, 161) loči dve vrsti transakcijskega vodenja, in sicer 

gašenje požarov in ciljno usmerjeno vodenje. Pri prvi obliki, gašenju požarov, je vodja 

preobremenjen in spregleda začetne znake nastalih težav, zgane se šele takrat, ko nastane 

problem. Preden pa razreši problem, se pojavi že nov. Vodenje se spremeni v gašenje 

požarov. Druga vrsta transakcijskega vodenja, imenovana ciljno vodenje, se osredotoča na 

preprečevanje težav. Prepričanja med vodjo in sledilci morajo biti jasna, kaj in kako se bo 

delalo, katere pravice ima vodja in katere sledilci. Uspeh organizacije je odvisen od tega, ali 

se obe strani držita pogodbe (Černetič, Krmar in Vukovič 2004, 98).  

Destruktivno vodenje in nevodenje škodita organizaciji in voditelji, ki se poslužujejo 

destruktivnega vodenja, zmanjšujejo pripadnost zaposlenih ter škodujejo uspešnosti podjetja. 

Takšno posameznikovo ravnanje izvira iz njegove osebnosti. Prevelika samozavest, 

arogantnost in neusmiljenost lahko posameznika hitro pripeljejo do vodstvenega položaja. 

Prav te osebnostne poteze pa posamezniku pri njegovi vlogi vodje škodijo in negativno 

vplivajo na produktivnost. 

Destruktivno vodenje avtorji delijo na šest elementov: 

- pretirano narcisoidnost – kar pomeni, da je posameznik zagledan vase, ima potrebo po 

občudovanju, dosežkih, po moči. Takšen vodja lahko rezultate dosega kratkoročno, 

dolgoročno pa je njegovo ravnanje škodljivo; 

- mikromanagement: vodja želi imeti celoten nadzor nad podjetjem. Če je nezadovoljen z 

izvedbo, delo opravi sam, čeprav nima slabega namena, s tem izraža nezaupanje v 

izvajalce del in jih podcenjuje; 

- vladar s pomočjo kritike in strahu: vodja zaposlene kritizira in ustrahuje, s tem zmanjšuje 

njihovo samozavest in samoiniciativnost. Slednje zmanjša tveganje zaposlenih, saj je 

prisoten strah pred napakami, poveča pa se odvisnost od vodje; 

- nekonsistentno obnašanje je značilno za vodjo, ki se ne drži obljub, govori eno in dela 

drugo, kar vodi v izgubo zaupanja;  

- zaletavost, precenjevanje zmožnosti: vodja sprejema preveč nalog in pri tem precenjuje 

zmožnosti svoje skupine; 

- prevelike zahteve do drugih: prizadevnost in popolna predanost delu vodi do hitrega 

povzpetja na vodstveni položaj. Od svojih zaposlenih takšen vodja zahteva, da živijo za 

službo, ker sam živi zanjo. Ker zaposleni niso sposobni udejanjiti njegovih pričakovanj, v 

organizaciji vladata stres in napetost. 

4.5 Stili vodenja 

Vodja na različne načine vpliva na vedenje in delovanje skupine ter zaposlene usmerja k 

ciljem. Stil vodenja je odvisen od kombinacije strokovnosti, osebnosti in statusa, ki določajo 

moč in pomembnost vodje.  
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Stil vodenja je v veliki meri odvisen od čustvene inteligence vodje in poslovnih situacij. Na 

podlagi tega Oblakova (2006, 17–18) loči naslednje vrste stilov vodenja: 

- Avtoritativni stil vodenja: avtoritativni vodja je vizionar, ljudi motivira na način, da jim 

predstavi vpliv njihovega dela k uresničitvi skupne vizije. Avtoritativni vodja dopušča 

ljudem svobodo, inovativnost, eksperimentiranje in prevzemanje tveganja, pri čemer ima 

še vedno zadnjo besedo. Pomemben je posameznik in njegov prispevek. 

- Demokratični stil vodenja: je usmerjen na spodbujanje sodelovanja in sprejemanje 

skupnih odločitev. Standardi in cilji za vrednotenje uspeha posameznika so jasni. Stil je 

najprimernejši, kadar vodja ni prepričan o prihodnji usmeritvi organizacije ali dvomi vase 

in potrebuje ideje sodelavcev. Demokratični stil je najprimernejši za generiranje novih 

idej, s katerimi se uresniči vizija. Vpliv takega vodenja pozitivno vpliva na 

organizacijsko klimo.  

- Vodenje s prisilo: vse odločitve so v rokah vodje, zaposleni le izvršujejo naloge. Takšen 

stil vodenja ima izjemno negativen vpliv na organizacijsko klimo in slabo vpliva na 

sistem nagrajevanja. Stil je primeren v kriznih obdobjih ali kadar je potrebno hitro 

prenehanje z dosedanjim načinom dela ter šokirati ljudi s povsem novim načinom 

doseganja rezultatov. 

- Mentorski stil vodenja: vodja ljudi podpira in jih razvija za prihodnost. Mentorski vodja 

pomaga zaposlenim prepoznavati njihove prednosti in slabosti in jim svetuje pri 

nadaljnjem razvoju njihove kariere. S tem uspešno povečuje učinkovitost dela. Mentorski 

stil vodenja se uporablja redko, saj v ekonomiji hudih pritiskov managerji preprosto 

nimajo časa za počasno delo, kot sta učenje in osebnostni razvoj zaposlenih. Mentorski 

stil vodenja ima izredno velik vpliv na organizacijsko klimo in učinkovitost. 

- Perfekcionistični stil vodenja: vodja je pri tem stilu vodenja obseden z mislijo, da vse 

zmore bolje in hitreje kot njegovi sodelavci, zato zelo veliko zahteva od njih. Pri 

perfekcionistu so močno poudarjene čustvene prvine, kot so samozavedanje, močna želja 

po doseganju ciljev in iniciativnost. Tak stil vodenja zelo negativno vpliva na 

organizacijsko klimo in delovne rezultate. 

- Očetovski stil vodenja: v ospredje so postavljeni ljudje, njihova čustva in počutje in ne 

naloge ter cilji. Vodja upravlja s čustvenim nabojem in ustvarja tesne čustvene vezi med 

zaposlenimi. Stil je uspešen, kadar je potrebno ljudi motivirati v izredno stresnih 

okoliščinah in kadar je potrebno pomiriti nasprotja med zaposlenimi. 

Možina (2002, 498–539) navaja štiri tipe vodij in njihove opise: 

- Združevalni vodja je močno usmerjen k odnosom in k nalogam. Usmerjen je v 

prihodnost, zagovarja timsko delo in se enači s podrejenimi. Podrejene ocenjuje glede na 

njihovo pripravljenost za sodelovanje v timu. 

- Zadržani vodja je skromno usmerjen k odnosom in k nalogam. Predvsem popravlja 

napake drugih, komunicira malo, močno upošteva tradicijo ter verjame v moč pravil, 

postopkov.  
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- Zavzeti vodja je močno usmerjen k odnosom, manj k nalogam. Ima odprt odnos do 

sodelavcev, je komunikativen, spodbuja druge h komunikaciji. Spore poskuša ublažiti.  

- Prizadevni vodja je usmerjen v delovne naloge, manj v odnose. Vedenje takega vodje je 

gospodovalno, druge ljudi ocenjuje po sposobnosti in delovnih rezultatih.  

4.6 Dejavniki, ki vplivajo na vodenje 

Situacijski dejavniki: ključni moment uspešnosti podjetja je določanje najboljšega načina 

vodenja podjetja. Dejavniki, ki jih je pri tem potrebno upoštevati so: potrebe zaposlenih, 

odločanje v skupini, odnosi med člani in vodjo, moč vodje, zapletenost dela in nalog, 

značilnosti vodje ter karakteristike članov skupine (izkušnje) (Možina idr. 2002, 521–522). 

Vpliv okolja im veliko vlogo pri vodenju podjetja. Okolje organizacije delimo na naravno, 

tehnološko, gospodarsko, pravno, politično in kulturno. Okolje daje podjetju možnosti za bolj 

ali manj uspešno delovanje, pri njegovem delovanju pa ga lahko tudi omejuje. Organizacija 

čuti vplive okolja in preko različnih kanalov poskuša tudi vplivati nanj. Družbene institucije 

najmočneje vplivajo na organizacije. Predvsem je pomemben trg ter celoten pravno politični 

sistem. 

Za organizacijo je ključnega pomena, da so zaposleni zadovoljni s svojim delom in delovnim 

mestom. Zadovoljen zaposleni svoje delo opravlja bolje kot tisti, ki ob delu ne občuti 

zadovoljstva. Razlogov za slednje je lahko več (prenizko plačilo, nezadovoljstvo z naravo 

dela). Nezadovoljstvo zaposlenih v organizaciji vodi do nezaželenih posledic, kot so pogoste 

bolniške odsotnosti, odpovedi delovnega razmerja, manjše prizadevanje za delo. Da bi se 

temu izognili, je pomembno, da podjetje vzdržuje visoko stopnjo zadovoljstva pri delu 

(Treven 1998, 131). 

Medsebojni odnosi so pomemben dejavnik motivacije in produktivnosti dela. Odnosi med 

vodstvom in zaposlenimi morajo temeljiti na resničnosti, pravičnosti, javnosti dela, 

informiranosti in odgovornosti. Slednje je pogoj za obstoj in razvoj organizacije (Možina in 

Merkač 1990, 217–218). 

Z motivacijo zaposlenih organizacija uspešno pridobi ljudi in jih motivira za delo. Visoke 

motiviranosti ni lahko doseči, kar predstavlja velik managerski problem. Motivacija označuje 

prizadevanje posameznika, da se izkaže z visoko stopnjo napora za doseganje določenega 

cilja, istočasno pa zadovoljuje nekatere individualne potrebe (Vila in Kovač 1997, 93). 

4.7 Vpliv vodenja na uspešnost podjetja 

Covey (2000, 26) opredeljuje vlogo in vpliv vodenja na uspešnost podjetja. Kot 

najpomembnejše izpostavlja usmerjenost v uspešnost podjetja oziroma organizacijo. Kadar 
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vodja v začetni fazi vloži 20 % truda, pripeva k 80 % uspešnosti delovanja podjetja. 

Pomemben je začetek, saj v začetni fazi krivulja rezultatov in vloženega truda najbolj narašča, 

kasneje je pomembno to stanje le vzdrževati. Dobro vodenje pomeni enako količino 

vloženega truda, kar pomeni večjo uspešnost. 

Covey (2000, 48–52). navaja zaporedne korake, ki vodijo k visoki vodstveni uspešnosti 

oziroma prikazujejo soodvisnost vodenja in uspešnosti podjetja: 

- Uporaba sposobnosti razmišljanja in postavljanja vprašanj. Podjetje z najemom 

strokovnjaka, ki prispeva trud, znanje, delo ustvarja izdelek ali storitev, ki ga lahko proda 

na trgu. Vodja se mora pri tem vprašati, kakšen je njegov prispevek k uspehu podjetja, 

kako opraviči svoj zaslužek. 

- Opredelitev ključnih področij, na katerih mora vodja dosegati rezultate. Uspešen 

manager upošteva potrebe kupcev. Uspešen manager upošteva gospodarske dejavnike, ki 

predstavljajo ključno področje. Kadar je njegova naloga povečanje prodaje, je 

pomembno, da ve, za koliko je prodajo potrebno povečati. Sledi segment kvalitete, pri 

čemer uspešen manager presega v osnovi določene standarde. Pomembna področja so 

prav tako produktivnost, inovativnost, osebnostna rast zaposlenih. 

- Določitev standardov delovne uspešnosti. Da bi delavci delali po svojih najboljših močeh 

in na ta način prispevali k uspehu podjetja, je nujno jasno postavljanje meril delovne 

uspešnosti in določanje ključnih področij. Kadar se nagrajuje kar koli drugega kot 

delovna uspešnost (delovna doba, odnos), to prinese negativne učinke. 

- Osredotočenje moči. Manager je osredotočen na aktivnosti, ki prinašajo največ koristi. 

- Povečanje delovne učinkovitosti. Slednje omogoča večanje količine dela, ki so jo ljudje 

sposobni opraviti – hitro opravljanje nalog, razvitost moralnega občutka nujnosti, trdo in 

požrtvovalno delo. 

- Učinkovito dodeljevanje nalog podrejenim. Ljudje potrebujejo jasne opredelitve, 

podroben opis zadolžitev. Zaposlenim manager pojasni cilje in časovne okvirje za 

doseganje delovne uspešnosti. 

- Vodenje z vzgledom. Managerji so zaposlenim za vzgled, zlasti na področju delovnih 

navad. 
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5 MANAGEMENT V SODOBNEM PODJETJU 

Manager je oseba na katerega gledamo z več strani. Ravno zato mora biti oseba s širokim 

pragom tolerance in razumevanja, na drugi strani pa mora znati postaviti jasne cilje, naloge in 

poti po katerih se pride do želenega rezultata. Predstavlja del organizacije. Pomembno je, da 

je dinamičen, da se hitro odzove na gospodarske razmere, ki trenutno obvladujejo 

organizacijo. 

5.1 Raziskovalni problem 

Namen diplomskega dela je prikazati pomen in vlogo managementa in vlogo managerja in 

njegov vpliv na poslovanje podjetja. Predvsem nas bo zanimalo, kakšne stile vodenja 

poznamo, kakšne so osebnostne lastnosti dobrih managerjev, kakšna je vloga managerja in na 

katera področja poslovanja v podjetju vpliva v povezavi s funkcijami managementa. 

Hipoteze 

H1:  Manager v sodobnem podjetju prevzema vlogo načrtovalca, organizatorja, vodje in 

nadzornika/kontrolorja. 

H2:  Najučinkovitejši način vodenja je demokratični stil. 

H3:  Na poslovanje podjetja močno vpliva delo managerja vodje in ciljna usmerjenost 

podjetja. 

H4:  Dober manager je odločen in ima izraženo moč organiziranja, obe lastnosti sta ključnega 

pomena za uspeh.  

5.2 Metodologija raziskave 

Podatke, ki smo jih potrebovali za raziskavo, smo pridobili z metodo spraševanja. Anketo 

smo izvedli med zaposlenimi nekaterih večjih podjetij. Za omenjeno metodo smo se odločili, 

ker ne povzroča visokih stroškov in je hitro izvedljiva. Anketni vprašalnik smo preizkusili na 

manjšem vzorcu ljudi, kjer se niso pokazale njegove pomanjkljivosti ali nerazumevanje 

vprašanj.  

Pred začetkom smo določili vzorčno enoto in velikost vzorca. Določen je bil vzorec 180 

anketirancev, ki pa se je zaradi neodzivnosti sodelujočih zmanjšal na 152 ljudi. Vsi 

vprašalniki pa so bili izpolnjeni celovito in tako primerni za obdelavo. Odzivnosti sodelujočih 

ni bilo mogoče predvidevati, vendar to ni imelo negativnega učinka na izvedbo raziskave. Ker 

je bila anketa izvedena anonimno, predpostavljamo, da so odgovori iskreni.  

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz šestih vprašanj in demografskega dela. Vprašanja so 

bila zaprtega tipa, anketiranci so tako izbirali med ponujenimi odgovori. Poleg zaprtega tipa 

vprašanj pa smo v vprašalnik uvrstili še ocenjevalno lestvico, s pomočjo katere smo preverjali 
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pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja in oceno pomembnih 

lastnosti managerjev.  

5.3 Analiza rezultatov raziskave 

Slika 7 prikazuje vzorec anketirancev glede na spol. Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 152 

ljudi, med njimi je bilo 75 % moških (114 anketirancev) in 25 % žensk (38 anketirancev). 

Raziskovalni vzorec razkriva močno nesorazmerje med spoloma. 

 

Slika 7: Vzorec glede na spol 

Vzorec anketirancev glede na starost prikazuje slika 8, s katere so razvidni deleži 

anketirancev po posameznih starostnih skupinah. Največje število anketirancev je v skupini 

od 35 do 49 let (53 %). Sledi ji skupina anketirancev v starosti od 20 do 34 let (26 %). 

Najmanj anketirancev je v starosti do 19 let (2 %). V razredu nad 65 let ni bilo anketirancev.  

 

Slika 8: Vzorec glede na starost 

Slika 9 prikazuje vzorec anketirancev glede na doseženo formalno izobrazbo. Največji delež 
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vzorca predstavljajo anketiranci z doseženo srednješolsko izobrazbo (53 %). Sledijo 

anketiranci z doseženo osnovnošolsko izobrazbo (18 %) in anketiranci z doseženo višješolsko 

izobrazbo (14 %). Manjši del vzorca predstavljajo anketiranci z doseženo visokošolsko 

izobrazbo (4 %) ali univerzitetno izobrazbo (8 %). Najmanjši del vzorca – 3 % predstavljajo 

anketiranci z doseženo akademsko izobrazbo.  

 

Slika 9: Vzorec glede na doseženo formalno izobrazbo 

V prvem vprašanju drugega dela smo preverjali, katero funkcijo managementa anketiranci 

ocenjujejo kot najpomembnejšo. Rezultati raziskovalnega vprašanja so pokazali, da je 

najpomembnejša funkcija managementa vodenje (50 %), sledi organiziranje (36 %). Kot 

najmanj pomembno funkcijo managementa so anketiranci ocenili funkcijo kontroliranja  

(3 %). 

 

Slika 10: Najpomembnejše funkcije managementa 

Rezultati drugega raziskovalnega vprašanja so pokazali, da anketiranci pripisujejo velik vpliv 

managementa in managerjev na uspešnost podjetja (49 %). Med sodelujočimi jih 34 % meni, 

da je vpliv managerja na uspešnost podjetja odvisen od več dejavnikov (notranji dejavniki, 
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okolje). Manjši delež sodelujočih ocenjuje, da managerji nimajo vpliva na uspešnost podjetja 

(9 %), ali da uspešnost delovanja managerjev in uspeh podjetja nista medsebojno povezana  

(7 %).  

 

Slika 11: Vpliv managementa na uspešnost podjetja 

Stili vodenja se med posameznimi managerji in podjetji razlikujejo. Da bi lahko opredelili 

vlogo managerja in managementa in vpliv managerja na zaposlene in uspešnost podjetja, je 

pomembno, da izpostavimo najpogosteje uporabljen stil vodenja. 

Kot prikazuje slika 12, kar 43 % anketirancev opredeljuje managerski stil vodenja v njihovem 

podjetju kot demokratičen (managerji se posvetujejo z zaposlenimi, upoštevajo njihova 

mnenja, ideje, zaposleni sodelujejo pri določitvah). Tretjina anketirancev meni, da njihovi 

managerji pri vodenju uporabljajo kombinacijo vseh stilov vodenja. Le 16 % anketirancev 

ocenjuje njihove managerje kot avtokratične voditelje, ki delujejo brez posvetovanja, 

samovoljno.  

 

Slika 12: Stil vodenja v podjetju 
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Anketiranci v večini (80 %) ocenjujejo stil vodenja v njihovem podjetju kot ustrezen. Manjši 

del anketirancev (13 %) jih uporabljeni stil vodenja v podjetju ocenjuje kot neustrezen, 

neuspešen in potreben sprememb. Le 7 % vseh anketirancev je stil vodenja ocenilo kot zelo 

uspešen. 

 

Slika 13: Ocena stila vodenja z vidika uspešnosti poslovanja in zadovoljstva zaposlenih 

Svojo oceno vpliva posameznega dejavnika na uspešnost poslovanja podjetja so anketiranci 

izrazili s pomočjo petstopenjske lestvice. Navodila v anketnem vprašalniku so opredeljevala 

pomen lestvice, v kateri pomeni številka 1 – ne vpliva, 2 – delno vpliva, 3 – srednje vpliva, 4 

– vpliva, 5 – močno vpliva.  

Anketirance smo spraševali, kako ocenjujejo vpliv posameznih dejavnikov na uspešnost 

poslovanja podjetja. Rezultati so pokazali, da anketiranci ocenjujejo zadovoljstvo zaposlenih 

in ciljno usmerjenost kot najpomembnejša dejavnika, ki podjetju zagotavljata uspešno 

poslovanje.  

Med dejavnike, ki srednje močno vplivajo na uspešnost poslovanja, so uvrstili management 

podjetja. Le 9 % anketirancev ocenjuje okolje podjetja kot dejavnik, ki ne vpliva ali le delno 

vpliva na uspešnost poslovanja. Prav tako z majhnim odstotkom ocenjujejo vizijo podjetja in 

delo managementa kot nepomembna dejavnika. 
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Slika 14: Ocena vpliva navedenih dejavnikov na uspešnost poslovanja podjetja 

Svojo oceno pomembnosti lastnosti managerjev so anketiranci v zadnjem vprašanju izražali s 

pomočjo petstopenjske lestvice. Navodila so jasno opredeljevala pomen lestvice, kjer je 

pomenila številka 1 – nepomembno, 2 – manj pomembno, 3 – srednje pomembno, 4 – bolj 

pomembno, 5 – zelo pomembno. 

Rezultati analize odgovorov so pokazali, da anketiranci kot najpomembnejši lastnosti 

managerjev ocenjujejo poštenost (67 %) in odgovornost (49 %). 

Kot prikazuje slika 15, so anketiranci kot bolj pomembne lastnosti ocenili izrazno moč  
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(68 %), komunikativnost in zmožnost motiviranja (57 %) ter odločnost in ustvarjalnost. Kot 

srednje pomembni lastnosti managerjev so anketiranci ocenili sposobnost organiziranja  

(49 %) in samokritičnost (34 %). 

Med navedenimi trditvami anketiranci nobene niso ocenili kot izrazito nepomembne ali manj 

pomembne. 

 

 

Slika 15: Ocena pomembnosti navedenih lastnosti managerjev 
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5.4 Interpretacija in ugotovitve 

H1: Manager v sodobnem podjetju prevzema vlogo načrtovalca, organizatorja, vodje in 

nadzornika/kontrolorja. 

H2: Najučinkovitejši način vodenja je demokratični stil. 

H3: Na poslovanje podjetja močno vpliva delo managerja vodje in ciljna usmerjenost 

podjetja. 

H4: Dober manager je odločen in ima izraženo moč organiziranja, obe lastnosti sta ključnega 

pomena za uspeh.  

Glede na zgoraj prikazane rezultate sklepamo, da je podjetje, v katerem smo izvedli anketni 

vprašalnik, srednje veliko z okoli 170 zaposlenimi. Iz izpolnjenih anketnih vprašalnikov je 

razvidno, da izstopa delež moških, saj ta znaša kar 75 % vseh anketiranih. Iz osnovnih 

vprašanj smo ugotovili, da je največji delež zaposlenih starih med 35 in 49 let, prav tako pa 

velik delež predstavlja skupina delavcev starih med 20 in 34 let. Iz tega lahko sklepamo, da 

podjetje polaga pozornost na starost svojih zaposlenih ter da stremijo k mlajšemu kadru, od 

katerega se lahko in se predvsem pričakuje večja fleksibilnost in zagnanost za delo. Prav tako 

mlajši kader predstavlja prednost za podjetje pri uvajanju novosti in uvajanju novih 

tehnologij. Delež, ki nam prikazuje izobrazbo delavcev, pa pokaže, da gre za podjetje, kjer je 

potreben velik del fizičnih delavcev, kar nam pove dokaj nizka stopnja izobrazbe. Največ je 

delavcev z srednješolsko izobrazbo, za tem so delavci s osnovnošolsko izobrazbo, sledijo jim 

višješolska, univerzitetna, visokošolska in akademska izobrazba. Univerzitetno, visokošolsko 

in akademsko izobrazbo predstavljajo vodje v tem podjetju. V drugem delu smo od splošnih 

informacij prešli k tematsko povezanim vprašanjem. Na vprašanje, katera je za njih 

najpomembnejša funkcija managementa, jih je kar 50 % odgovorilo, da je to vodenje, sledili 

so organiziranje, načrtovanje in nazadnje funkcija kontroliranja. Iz dobljenega rezultata lahko 

sklepamo, da zaposleni želijo biti »vodeni«. To pomeni, da si za svoje nadrejene želijo ljudi, 

ki jih bodo vodili skozi delovni proces, želijo, da jih njihovi vodje razumejo, jim zaupajo. Kot 

drugo funkcijo zaposleni vidijo organiziranje. Od nadrejenih – vodij pričakujejo, da bodo ti 

znali uskladiti in povezati več dejavnikov med seboj, da bodo rezultati dela čim boljši. Za 

dobro organiziranje dela je potrebna dobra komunikacija. Funkciji načrtovanja in 

kontroliranja sta za zaposlene najmanj pomembni. Ta rezultat je po mojem mnenju posledica 

tega, da je največji delež anketirancev predstavljal zaposlene na nižjih delovnih mestih. Prav 

tako kar 49 % vseh anketiranih meni, da je management odgovoren za uspešno poslovanje 

podjetja. To pokaže, da si zaposleni želijo sposobne, ambiciozne, razumevajoče vodje, ki 

znajo prevzeti odgovornost za delo in ljudi. Prav tako pa je za uspešno delovanje podjetja 

poleg samega managerja potrebno ustrezno delovno okolje, delovna klima med zaposlenimi, 

gospodarske in finančne razmere. Za stil vodenja so zaposleni v podjetju, v katerem so 

zaposleni, izbrali predvsem demokratičen stil, kar 43 %. To pomeni, da vodje skupaj z 



 

33 

zaposlenimi sprejemajo določene odločitve, svoje podrejene vprašajo za mnenje. Vodja 

postavi jasna pravila in cilje, ki jih je potrebno doseči. Demokratičen stil vodenja pa po navadi 

predstavlja tudi sproščen odnos in dobro delovno klimo. Velik delež, kar 32 % vseh 

anketiranih, je odgovorilo, da managerji vodijo podjetje v stilu vseh naštetih načinov vodenja. 

16 % anketiranih pa meni, da njihovi nadrejeni uporabljajo avtokratičen način vodenja. Vodje 

imajo v takem načinu vodenja glavno vlogo, mnenje njegovih podrejenih jih ne zanima, 

samovoljno in brez poprejšnjega posvetovanja odločajo o delu svojih zaposlenih. Glede na 

rezultate ankete o stilu vodenja podjetja, menim da je stil vodenja v podjetju ustrezen, saj v 

večjem deležu prevladuje demokratičen način vodenja in tisti, ki zajema določene lastnosti 

vseh stilov. Glede na čase v gospodarstvu pa menim, da morajo odločilni v končnih situacijah 

ravnati tudi avtokratsko, če želijo obstati v časih finančne krize in nediscipline, ki vlada v 

gospodarstvu.  

Na uspešnost pa poleg odličnih vodij in managementa vplivajo tudi različni drugi dejavniki. 

Iz anketnega vprašalnika ugotovimo, da zaposleni kot najpomembnejše dejavnike poleg 

odličnih vodij izpostavljajo kot odločilne dejavnike pri uspešnosti ciljno usmerjenost, klimo v 

podjetju ter vizijo podjetja. Iz tega lahko sklepamo, da si zaposleni želijo, da jim natančno 

predstavijo pot, po kateri bo podjetje prišlo do nekega cilja, želijo, da so cilji za delo 

vzpostavljeni, želijo si jih doseči. Prav tako morajo biti ti cilji realno postavljeni, da niso 

previsoki ali prenizki. Poleg cilja je pomemben dejavnik tudi vizija podjetja. Vizija 

zaposlenim pokaže, kam dejansko želi podjetje priti v prihodnosti. Vizija je neki opis 

podjetja, kakšno naj bi postalo, ko bo le-to učinkovito dosegalo predvidene cilje. Zelo 

pomembno je, da se zaposleni strinjajo s cilji in vizijo podjetja, tako bodo lažje pripomogli 

tudi k uresničevanju vseh zastavljenih ciljev. Da zgoraj našteto lahko funkcionira, pa je 

potrebna dobra klima med zaposlenimi na isti ravni kot tudi med njihovimi nadrejenimi. To 

pomeni, da mora biti vzpostavljena obojestranska komunikacija, zaupanje in spoštovanje. 

Samo če je to v podjetju vzpostavljeno, bodo vodje lahko uspešni in še učinkovitejši. Kot 

manj vplivne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost podjetja, so zaposleni navedli okolje 

podjetja in sam management podjetja. Z naslednjim sklopom vprašanj smo želeli izvedeti, kaj 

je zaposlenim pomembno pri njihovih nadrejenih – managerjih. Kot dve izmed 

najpomembnejših so izpostavili poštenost in odgovornost, kot pomembni pa izrazno moč in 

prevzemanje odgovornosti. Pri prvi lastnosti je kar 67 % vseh anketiranih odgovorilo, da je 

poštenost zelo pomembna lastnost vodij. Le 4 % vseh anketiranih je odgovorilo, da je 

poštenost manj pomembna ali celo nepomembna. Iz tega sklepamo, da si zaposleni od 

nadrejenih želijo korekten odnos, da jim naravnost povedo, kaj delajo narobe in kaj prav, da 

so pošteni in korektni pri razdelitvi dela. Želijo si predvsem, da vodje na njihove zaposlene 

gledajo kot na ljudi in ne kot na manjvredne. Iz navedenih rezultatov, ki nam jih prikazuje 

slika 15, sklepamo, da morajo biti vodje pošteni, znati morajo prevzemati odgovornost, imeti 

morajo izrazno moč, da jih zaposleni jemljejo resno. Z zaposlenimi morajo komunicirati, jih 

obveščati o pomembnih stvareh in informacijah, da določene stvari ne pridejo do delavcev 

prepozno, saj vedno obstaja večja možnost, da skupaj poiščejo pravo in hitro odločitev. Prav 
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tako so v gospodarstvu taki časi, da je potrebno zaposlene motivirati, tudi to je delo (če imajo 

seveda to zmožnost) managerjev. Zaposleni morajo videti, da managerjem ne gre samo za 

uspešen poslovni izid na koncu, ampak da se trudijo skupaj z zaposlenimi, da bi se delo 

opravilo učinkovito, hitro, kvalitetno in da bi podjetje tako prišlo do ciljev in vizije, ki jih ima 

vzpostavljene. 
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6 SKLEP 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov, teoretičnega, ki predstavlja spoznanja iz 

domače in tuje strokovne literature s področja managementa, ki predstavlja osnovo drugemu, 

empiričnemu delu. Slednji temelji na opravljeni raziskavi, izvedeni anketi med zaposlenimi v 

enem izmed slovenskih podjetij z močno podporo iz tujine. 

Management je pojem, ki označuje določeno skupino ljudi v podjetju, ki vodijo podjetje ali 

posamezne skupine v samem podjetju. Njihov cilj je, da najbolj učinkovito in hitro vodijo 

podjetje do določenih ciljev, zato je management tudi pojem za vodenje ljudi v podjetju. 

Pomembno je, da management vodi procese snovanja, planiranja, organizacije in snovanje 

poslov ter da te dele delovnega procesa učinkovito prenese na zaposlene, da se delo opravlja 

učinkovito. Pri tem manager nosi veliko odgovornost, katero pa mora biti sposoben tudi 

sprejeti. Sam pojem manager se je pri nas uveljavil v zadnjih nekaj letih. Veliko ljudi enači 

managerja z vodjo, kar pa ni popolnoma pravilno. Manager mora biti racionalen, podjeten, 

vztrajen, analitičen, stabilen, avtoritativen, realističen in je v neki meri izvrševalec in rad igra 

vlogo šefa. Medtem ko je vodja bolj vizionarski, kreativen, inovativen, pogumen, skromen in 

je neke vrste svetovalec.  

Sodoben management se razlikuje od klasičnega, izhaja pa prav zagotovo iz klasičnih teorij. 

Sodobni management na prvo mesto postavlja človeka. Potrebe človeka se spreminjajo 

primerno času, v katerem živimo, znanje človeka in talenti pa se lahko razvijajo le v pravem 

okolju. Management predstavlja dejavnost koordiniranja različnih virov v podjetju, povezuje 

organizacijo z zunanjim gospodarstvom, poskrbeti mora za učinkovito izvajanje del, da pride 

podjetje do ciljev in vizije, ki si jih je zastavilo. Management je pojem, ki v bistvu poimenuje 

ljudi, posamezne osebe, torej managerje. V podjetjih najdemo veliko različnih managerjev. 

Razlikujejo se lahko po stopnji avtoritete, po položaju, po izkušnjah. Določene lastnosti pa 

imajo vsi enake. Manager mora biti samozavesten, pošten, avtoritativen, znati se mora vživeti 

v ljudi – zaposlene, biti mora družaben in komunikativen. Biti mora odprt do ljudi, znati jih 

mora motivirati, kar v gospodarskem stanju, kot trenutno smo, ni lahko. Dober manager mora 

biti vzdržen, da ga nepredvidene in nestabilne razmere ne spravijo s tira. Velikega pomen je 

komunikacija. Le-ta med managerjem in zaposlenimi mora obstajati in mora funkcionirati, saj 

drugače delo ne bo in ne more potekati normalno. Sodobni managerji pa tudi veliko 

pozornosti namenjajo skupinskemu delu, saj je tako na enem mestu več znanja, idej in 

različnih sposobnosti iz celotne skupine.  

Ko omenjamo management in managerje, moramo dodati pojem vodenja ter kakšne oblike 

vodenja poznamo. Kot vodje, da vplivamo na druge, kar je ena izmed najpomembnejših 

funkcij managementa. Če želimo, da proces vodenja poteka, je potrebnih več dejavnikov, ki 

vplivajo na učinkovitost vodenja. Potrebno je, da so lastnosti vodij usklajene z zmožnostmi 

njihovih zaposlenih ter organizacijskega okolja.  
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Iz prebrane literature in opravljenega anketnega vprašalnika vidimo, da mora biti dober vodja 

– manager dober organizator dela, imeti mora izkušnje,vedeti mora, kako je potrebno delati in 

sodelovati s svojimi podrejenimi, da bodo le-ti delo opravljali učinkovito, saj sam ne bo 

mogel delovati. Biti mora potrpežljiv, znati mora sprejemati tudi mnenja drugih. Prav tako pa 

je uspešnost managementa in vodje odvisna od drugih dejavnikov, kot so okolje, finančno in 

gospodarsko stanje podjetja. 
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Priloga 1 

 

Spoštovani! 

Sem Brigita Nemec, študentka na Fakulteti za management v Kopru, enota Celje. Ob koncu 

študija sem se odločila za raziskovalno diplomsko nalogo z naslovom Vloga managerja in 

managementa v sodobnem podjetju. Pri tem vas prosim za sodelovanje.  

Sodelovanje je anonimno. 

1. Katera je najpomembnejša funkcija managementa? 

a) Načrtovanje 

b) Organiziranje 

c) Vodenj 

d) Kontroliranje 

 

2. Kako ocenjujete vpliv managementa na uspešnost podjetja? 

a) Management – konkretneje manager ima velik vpliv na uspešnost podjetja. 

b) Menim, da management nima bistvenega vpliva. 

c) Uspešnost managerja in uspeh podjetja nista povezana. 

d) Vpliv managementa-managerja je odvisen od večih dejavnikov.  

 

3. Kakšen stil vodenja uporabljajo managerji v vašem podjetju? 

a) Avtokratičen (brez posvetovanja, podajanja idej in razprave, samovoljno) 

b) Demokratičen (posvetovanje z zaposlenimi, upošteva njihovo mnenje, ideje, 

zaposleni sodelujejo pri odločitvah) 

c) Liberalni (minimalno vključevanje vodje v odločanje, pridelu pušča proste roke 

zaposlenim) 

d) Kombinacija vseh 

 

4. Kako ocenjujete stil vodenja v vašem podjetju z vidika zadovoljstva zaposlenih in 

rezultatov poslovanja? 

a) Zelo uspešen 

b) Ustrezen 

c) Neuspešen, potreben sprememb 



Priloga 1 

 

5. Ocenite spodaj navedene dejavnike in njihov vpliv na uspešnost poslovanja 

podjetja. 

1 - ne vpliva, 2 – delno vpliva, 3 – srednje vpliva, 4 – vpliva, 5 – močno vpliva 

Vizija podjetja 1 2 3 4 5 

Management podjetja 1 2 3 4 5 

Ciljna usmerjenost 1 2 3 4 5 

Zadovoljstvo zaposlenih 1 2 3 4 5 

Delo managerja - vodje 1 2 3 4 5 

Organizacijska klima, kultura 1 2 3 4 5 

Okolje podjetja 1 2 3 4 5 

 

6. Ocenite pomembnost navedenih lastnosti managerjev 

1 – nepomembno, 2 - manj pomembno, 3- srednje pomembno, 4 – bolj pomembno, 5 – 

zelo pomembno. 

Odločnost 1 2 3 4 5 

Samokritičnost 1 2 3 4 5 

Zmožnost motiviranja 1 2 3 4 5 

Ustvarjalnost 1 2 3 4 5 

Komunikativnost 1 2 3 4 5 

Izrazna moč 1 2 3 4 5 

Sposobnost organiziranja 1 2 3 4 5 

Energičnost 1 2 3 4 5 

Odgovornost 1 2 3 4 5 

Poštenost 1 2 3 4 5 

 

Spol: 

a) M 

b) Ž 

 

Starost:  

a) do 19 let 

b) od 20 do 34 let 

c) od 35 do 49 let 

d) od 50 do 65 let 

e) več kot 65 let  

Stopnja izobrazbe: 

a) osnovnošolska izobrazba 

b) srednješolska izobrazba 

c) višješolska izobrazba 

d) visokošolska izobrazba 

e) univerzitetna 

Za vaše sodelovanje se vam lepo zahvaljujem. 


