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POVZETEK 

Osnovni namen magistrske naloge je bil opraviti empirično raziskavo o vplivu načinov 

vodenja na razvitost socialnih kompetenc vršnih managerjev v slovenskih podjetjih ter podati 

predloge za izboljšanje. Izidi iz raziskave so pokazali, da stopnja izobrazbe nima vpliva na 

obe komponenti vodenja. Pripadnost posamezni starostni skupini nima vpliva na obravnavani 

dimenziji vodenja. Število let na položaju vodje nima vpliva na obravnavani dimenziji 

vodenja. Glede vpliva spola na vodenje je razvidno, da so v prvi dimenziji vodenja dobri 

vodje enako dobri ne glede na to kakšnega spola so, v drugem dejavniku (slabi, čustveni in 

neodločni) smo ugotovili, da je pri ženskah drugi dejavnik bolj izražen. To pomeni, da si 

ženske večkrat same ustvarjajo težave, da zaznajo večji vpliv sodelavcev na čustveno stanje in 

delajo več napak, ko so razburjene od moških. Izidi iz raziskave imajo tako teoretične kot 

praktične koristi za vodenje kot ene izmed temeljnih nalog managerjev. 

Ključne besede: anketa, kompetence, management, podjetja, raziskava, vodenje. 

 SUMMARY 

The main aim of the master's thesis was to carry out empirical research on influence of the 

management methods on development of the social competences of the executive managers in 

the Slovenian companies and to present suggestions for improvement. The research results 

have shown that the level of education has no influence on either of both management 

components. Age group has no influence on either of both referred dimensions of 

management. Numbers of years being in a management position have no influence on the 

referred dimensions of management. Concerning gender influence on the management, it is 

evident that at the first dimension of management good managers are equally good 

independently of their gender, whereas it was found out that the second dimension of 

management (bad, emotional and indecisive) is more expressed in women. That means that 

women more often create their problems by themselves, they are emotionally more influenced 

than their male co-workers and, if upset, they do more mistakes than their male co-workers. 

The research results have both theoretical and practical benefits for the management as one of 

the basic tasks of the managers. 

Keywords: survey, competences, management, companies, research, management. 
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1 UVOD 

V prvem poglavju bomo predstavili obravnavam problem in teoretična izhodišča s področja 

vodenja, socialnih kompetenc in uspešnosti organizacije. Zatem bomo opredelili namen in 

cilje magistrske naloge ter formirali hipoteze. Sledi predstavitev metod raziskovanja 

teoretičnega in empiričnega dela in načina obdelave podatkov.  

1.1 Opis raziskovalnega problema 

Kompetence so novo ime za pojme, ki so že dolgo znani (npr. vrednote, znanje in veščine).  

Lorber (2010, 13) navaja, da so kompetence vse sposobnosti uporabe znanja in druge 

zmožnosti, ki so potrebne, da nekdo uspešno izvrši določeno nalogo, opravi delo, uresniči 

smotre in cilje ali odigra vlogo v poslovnem ali delovnem procesu. Obsega tako znanja kot 

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

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

znanje samo po sebi. Kompetence definiramo kot nekakšne vedenjske zapise vlog, ki jih 

imajo ljudje v delovnih procesih (Gruban 2007).  

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

usmerjanje pozornosti na delovno uspešnost oziroma na vedenje (obnašanje) pri delu. Vrčko 

in sodelavci (2004) navajajo, da je kompetence na ravni posameznika treba razumeti kot 

pojem, ki poleg zmogljivosti (vrednot, znanj in veščin) zajema tudi motiviranost za neko 

nalogo, osebni stil in relacijo do samega sebe. Kompetenca pomeni dobro in kakovostno 

opravljanje določenega dela, ustreznost pogojev za zaposlitev, ustreznost zahtevam za 

opravljanje določene naloge (Železnik idr. 2008, 11). 

Zadnje čase se veliko piše, raziskuje in govori o socialnih kompetencah. V podjetjih in drugih 

organizacijah  se soočajo s  hitrimi spremembami na vseh področjih njihovega delovanja. Pri 

tem je za organizacijo izjemnega pomena, da imajo vodje z izraženimi socialnimi 

kompetencami, ki bodo znali pozitivno vplivati na zaposlene in jih spodbujati za doseganje 

skupnih smotrov in ciljev (Popović 2010, 19). 

Za organizacijo so socialne kompetence vodilnih oseb pomembne prav tako kot znanja, 

sposobnosti in izkušnje. Z uspešnimi medsebojnimi odnosi se izpostavljata medsebojna 

pomoč in sodelovanje. To ljudem prinaša zadovoljstvo in so zato bolj produktivni. Uspešen 

vodja je socialno stabilen. Ustrezno razume, uporablja in nadzira čustva. Pri opravljanju nalog 

nastopa kot aktivni vodja, ki s čustveno stabilnostjo in ustreznim komuniciranjem ustvarja 

pozitivno delovno okolje, v katerem so zaposleni zadovoljni in dobivajo priložnosti ter 

spodbude za visoke delovne dosežke (Uranič 2006).  



2 

 

Vodje z razvitimi socialnimi kompetencami odlikuje: nenehno razvijanje čustvenih 

sposobnosti in ustvarjanje okolja, ki to omogoča tudi sodelavcem. 

Izvedene so številne raziskave s področja socialnih kompetenc. Predstavili bomo nekatere 

izmed njih: McClelland (1973, 1–14) je trdil, da tradicionalni akademski pristop merjenja 

kompetenc oz. sposobnosti in testi znanja, kakor šolske ocene ter priporočila, še ne 

napovedujejo uspešnosti osebe v življenju in na delovnem mestu. Najboljši napovedovalec 

tega, kaj oseba zna in zmore ter kaj bo storila, je to, kaj ta oseba spontano misli in naredi v 

konkretni kritični situaciji. Ugotavlja, da je najpomembnejša značilnost uspešnih managerjev 

predvsem potreba po dosežkih. Oseba, ki dosega uspehe pri doseganju smotrov in ciljev ter 

razreševanju težav, razvija boljše poti za njihovo doseganje, usmerjena bo k razreševanju 

takšnih nalog, ki bodo temeljile na njenem osebnem naporu in trudu. Oseba s potrebo po 

sodelovanju ter potrebo biti sprejet od sodelavcev, pa bo iskala socialno interakcijo z drugimi 

in uživala v sodelovanju z drugimi. Oseba s potrebo po moči bo dosegala zadovoljstvo pri 

vplivanju na delovanje drugih, njihova čustva ter vedenje. Na osnovi številnih raziskav je 

Yukl (2010, 47) zaključil, da uspešne managerje odlikuje močna socialna orientiranost in 

visoka želja po dosežkih.  

Markič in Verle (2012) navajata, da so na področju managerskih kompetenc številne 

raziskave opravljali v Centru za ustvarjalno vodenje  (Center for Creative Leadership). V 

raziskavah so bili zajeti tako uspešni kot neuspešni managerji. Odgovori obeh skupin so 

pokazali vrsto podobnosti in razlik med uspešnimi ter neuspešnimi managerji. Raziskava ni 

pokazala nobene formule za uspeh, ampak je dala naslednje ugotovitve: oboji managerji 

imajo tako slabosti kot prednosti, nihče od uspešnih managerjev nima vseh prednosti in nihče 

od neuspešnih managerjev nima samo negativnih oz. neustreznih sposobnosti. Včasih so 

vzroki za neuspeh očitni, pri drugih so posledica neugodnih ekonomskih ali političnih situacij. 

Uspeh managerja je odvisen od organizacijske kulture, trdega dela, talenta, vztrajnosti in 

včasih tudi od sreče (Collins 2001). Na osnovi številnih raziskav so raziskovalci Centra za 

ustvarjalno vodenje (Center for Creative Leadership) prišli do spoznanj, da je v večini 

primerov uspeh managerjev odvisen od sposobnosti, kot so: emocionalna stabilnost, 

prevzemanje odgovornosti, integriteta, medosebni odnosi, tehnične in kognitivne sposobnosti.  

Uspešni managerji imajo običajno izkušnje z različnih področij in širši pogled na razreševanje 

različnih problemov (Yukl 2010, 52). V glavnem je iz ugotovitev večine raziskav možno 

povzeti, da imajo managerske vrednote, znanje, in veščine velik vpliv na uspešnost 

organizacij, ne glede na panogo ali velikost.  

Iz raziskave »Katere kompetence potrebuje manager v 21. stoletju«, ki je bila leta 2004 

izvedena v Republiki Sloveniji, je razvidno, da vodje najbolj potrebujejo (Majcen 2009, 148): 

pozitiven odnos do sprememb, podjetniško zavedanje, sposobnost implementacije, vodstvene 

sposobnosti, sposobnost prevzemanja odgovornosti in tveganja, sposobnost razreševanja 

problemov in sposobnost odločanja.  
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Uspešnost podjetja ali druge organizacije nam pove, ali v organizaciji  opravljajo pravo 

dejavnost za doseganje smotrov in ciljev. Merimo jo kot razmerje med izidi dela in 

zastavljenimi smotri in cilji poslovno-organizacijskega sistema v izbranem časovnem 

obdobju. S finančnega vidika merimo uspešnost kot razmerje med izidi in sredstvi, pri 

financiranju pa kot razmerje med izidom in kapitalom (Tavčar 1996, 29). Obstajajo tudi 

nefinančni vidiki uspešnosti organizacije kot so: zadovoljstvo zaposlenih, zvestoba kupcev, 

zvestoba zaposlenih in kakovost izdelkov ali storitev (De Wall 2008).  

De Waal (2008) v svojem prispevku navaja pet dejavnikov za uspešnost organizacije:  

1. kakovost managementa,  

2. odprtost in usmerjenost k aktivnostim,  

3. dolgoročna usmerjenost, 

4. nenehne izboljšave in  

5. kakovost sodelavcev. 

Izhajamo iz tega, da si zaradi pritiskov trga (konkurentov in odjemalcev) v podjetjih in drugih 

organizacijah neprestano prizadevajo izboljšati svojo uspešnost in to na različne načine. V 

organizacijah, ki so usmerjene (zazrte) navznoter, v učinkovitost, poskušajo to doseči s 

poudarjanjem »trdih dejavnikov«, med katerimi so najpogosteje navedeni produktivnost, 

ekonomičnost, izkoriščenost razpoložljivih virov, hitrost pretokov, zanesljivost delovanja itd. 

(Kajzer 1998; Kralj 1995; Kralj 2005).  

Na vprašanje, kaj je uspešnost podjetja, ni povsem enoznačnih odgovorov. Navajamo tistega, 

ki pravi, da je cilj uspešnosti »delati prave stvari« (Kajzer 1998). Učinkovitost, »delati stvari 

prav«, je notranja značilnost vedenja organizacije kot odprtega sistema v danem okolju. 

Idealno bi bilo delati prave stvari prav in pravočasno. 

Med značilnimi kazalniki uspeha lahko prepoznamo številne vrednosti (Vila 1994; Kajzer 

1998), po katerih bi bilo dobro ali bi vsaj poskušali oceniti uspešnost podjetja. Navajamo 

samo nekatere izmed značilnih kazalnikov uspešnosti: (odlična) kakovost proizvodov in 

procesov, absentizem, fluktuacija, zadovoljstvo pri delu, inoviranje (tehnološko in 

netehnološko), motivacija, morala, nadzor, konflikti, kohezija, prilagodljivost in adaptacija, 

poškodbe pri delu, izobrazba in razvoj, človeške zmogljivosti, etično ravnanje in 

verodostojnost organizacije, dobavna in servisna pripravljenost, odnos do naravnega in 

družbenega okolja, humanizacija dela in odnosov, rentabilnost in akumulativnost itd. O tem, 

kaj je uspešnost, odločajo odjemalci, ponudniki pa se na osnovi podatkov in kazalnikov 

trudijo inovirati, da bi odjemalce čim bolj zadovoljili. 

Iz opisa problematike socialnih kompetenc managerjev in pregleda opravljenih raziskav s tega 

področja v Republiki Sloveniji (na primer raziskave: Uspešnost podjetja, struktura 

organiziranosti in kompetence managerjev avtorice Karmen Verle, iz leta 2009; Kompetence 

gospodarstvenih ali državnih uradnikov avtorice Mateje Sedej, iz leta 2009; Managerske 
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kompetence delavcev v turizmu avtorja Mitja Gorenjaka, iz leta 2009; Pomen 

interpersonalnih kompetenc za sodelovanje v timu avtorice Jerneje Živković, iz leta 2008) 

lahko ugotovimo, da načini vodenja vplivajo na razvitost socialnih kompetenc managerjev. 

Razvoj socialnih kompetenc je eden najpomembnejših dejavnikov za uspešno vodenje ljudi in 

doseganje smotrov in ciljev v organizaciji. Raziskave o vplivu načinov vodenja na razvitost 

socialnih kompetenc vršnih managerjev v slovenskih podjetjih po naši vednosti še ni bilo 

opravljene in zato menimo, da jo je vredno izvesti.  

1.2 Definiranje namena ciljev in hipotez naloge 

Osnovni namen magistrske naloge je bil, na podlagi pregleda domače in tuje strokovne 

literature s področja kompetenc, opraviti empirično raziskavo o vplivu managerskih znanj, 

veščin in sposobnosti na razvitost socialnih kompetenc vršnih managerjev v slovenskih 

podjetjih ter podati predloge za izboljšanje. 

Cilji raziskave: 

1. V teoretičnem delu magistrske naloge smo podali teoretična izhodišča s področja 

kompetenc. Predstavili smo osnovne značilnosti socialnih kompetenc ter  njihove sestavine. 

2. Drugi del naloge je empiričnega značaja, pri čemer je bil predmet raziskave vpliv 

managerskih sposobnosti, znanj in veščin na razvitost socialnih kompetenc vršnih 

managerjev. 

3. Na podlagi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave smo pripravili 

predloge za izboljšanje stanja. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo preverili naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Obstajata dve dimenziji vodenja (dobri in slabi), ki se razlikujejo glede na 

razvitost managerskih kompetenc. Hipotezo smo preverili z faktorsko analizo. 

Hipoteza 2: Obstajajo tri skupine voditeljev, glede na povprečno vrednost managerskih 

kompetenc. Hipotezo smo preverili z:  

a) metodo razvrščanja v skupine (Cluster analiza) in 

b) metodo diskriminantnega razvrščanja. 

Hipoteza 3: Razvitost dimenzij vodenja oziroma managerskih kompetenc je odvisna od 

demografskih značilnosti (stopnje izobrazbe, starostne kategorije, obdobja na položaju vodje 

in spola). Hipotezo smo preverili z analizo variance (One-Way ANOVO) in T-testom.  

Hiopteza 4: Vpliv dimenzije dobrega vodenja na socialne kompetence je bistveno večji od 

vpliva dimenzije slabega, čustvenega in neodločenega vodenja. Hipotezo smo preverili z 

korelacijsko analizo. 
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Hipoteza 5: Obstaja obraten vpliv (tako kot vodje vplivajo na socialne kompetence, tudi 

socialne kompetence vplivajo na vodje). Tisti vodja ki bolj neguje socialne kompetence, 

postaja tudi boljši. Hipotezo smo preverili z regresijsko analizo. 

1.3 Metodologija  

Podatke za teoretični del magistrske naloge smo črpali iz domače in tuje strokovne literature. 

Pregledali smo 98 bibliografskih enot literature in virov. V ta namen smo uporabili metodo 

kompilacije ter deskripcije, kot ju opisuje Zelenika (2000, 338−339).  

Podatke in informacije za empirični del magistrske naloge smo zbrali s pomočjo kvantitativne 

metode raziskovanja (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 163). Kot pripomoček za 

zbiranje podatkov smo uporabili vprašalnik. Vprašalnik je bil razdeljen v dva sestavna dela. V 

prvem delu vprašalnika smo pridobili demografske podatke, v drugem pa ocenjevali razvitost 

socialnih kompetenc managerjev. Vprašanja so zaprtega tipa na 6-stopenjski Likertovi 

lestvici. Anketiranje je potekalo po neposredni povezavi na spletnem portalu. Anketirali smo 

managerje različnih starosti in obeh spolov iz različnih podjetij v RS, ker imajo ti o našem 

mnenju največ informacij o tematiki, ki smo jo raziskovali. Zagotovljena je bila anonimnost 

anketiranja. 

Populacija so bili managerji na srednji in vršni ravni organiziranosti, katerim  smo po e-pošti 

poslali vprašalnik. Vzorec je bil namenski. Poslati smo 400 vprašalnikov v 40 slovenskih 

izbranih podjetij. Anketiranci so bili v celoti seznanjeni z namenom raziskave.  
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2 VODENJE IN SOCIALNE KOMPETENCE  

Namen tega poglavja je podati teoretična izhodišča s področja vodenja in socialnih kompetenc 

(vrednot, znanj in veščin). Predstavili bomo osnovne značilnosti vodenja in socialnih 

kompetenc (vrednot, znanj in veščin) ter njihove sestavine.  

Predstavili bomo tudi izide iz nekaterih dosedanjih raziskav z obravnavanega področja ter naredili 

sklep teoretičnega dela raziskave.  

2.1 Vodenje in management 

Vodenje je sestavni del managementa, ki se nanaša na uveljavljanje planirane organizacije. 

Glavni namen vodenja je vplivanje na ljudi, da bi želeli delovati v zahtevani smeri za 

doseganje ciljev podjetja. Vodenje je tisti sestavni del temeljnih nalog managerjev, od katerih 

je odvisno, ali bo tisto, kar je bilo zamišljeno, tudi uresničeno, in, ali bodo zaposleni delovali 

v skladu z zamislimi vodje. Vodenje je izjemnega pomena, saj ne pomaga še tako dobro 

planiranje, organiziranje in kontroliranje, če ne uspemo doseči izvedbe zamišljenega. 

2.1.1 Opredelitev vodenja 

Vodenje pomeni vplivanje na druge ljudi s komuniciranjem, z motiviranjem, z osebnimi 

značilnostmi in vedenjem, da le ti delujejo v želeni smeri za izpolnjevanje smotrov in ciljev. 

Vodje poskušajo prepričati, navdušiti zaposlene, vplivati nanje, da delujejo v skladu s 

planirano organiziranostjo, ki so jo postavili. Vodenje v tem smislu predstavlja izvajanje 

planirane organizacije (Kramar Zupan 2008, 92). 

Vodenje se razlikuje od managementa, ki je osredinjen na usklajevanje v organizaciji in 

vključuje planiranje, organiziranje, kadrovanje, kontroliranje v skladu z opredeljenimi 

organizacijskimi cilji (Možina idr. 2002, 499). 

Vodenje - management usklajuje poslovne funkcije med seboj: nabavno, proizvodno, 

prodajno, kadrovsko in finančno. Glede na naloge in pristojnosti ločimo tri ravni managementa 

(Križman in Angelovski 2008, 63): 

· Vršni management − odgovoren je za splošno usmerjanje dejavnosti organizacije. To so 

ponavadi predsednik/direktor uprave, direktor področja, pomočnik direktorja … Ti 

opredeljujejo poslanstvo in vizijo, poslanstvo, smotre in cilje ter politiko in strategijo 

celotne organizacije. Organizacijo zastopajo v javnosti, v poslovnih in upravnih zadevah. 

· Srednji management − ta koordinira delovne aktivnosti med zaposlenimi in 

organizacijskimi enotami (npr. sektorji, referati, službami, oddelki ipd.). Imajo široka 

pooblastila glede politike in strategije od vršnega managementa in jih oblikujejo v cilje 

in plane nižjim managerjem, da jih ti izvršujejo. Običajno imajo naziv vodja/direktor 

določenega sektorja  ali področja.  
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· Nižji management − neposredno je odgovoren za proizvajanje proizvodov in izvajanje 

procesov. Njihova dejavnost je usmerjena predvsem na motivacijo sodelavcev, njihovo 

produktivnost in medsebojne odnose med izvajalci.  

Veliko strokovne literature je napisano na področju vodenja. Strokovnjaki z različnih področij 

preučujejo vodenje, zato je opredelitev vodenja veliko. 

Vodenje je sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem. V skladu 

s tem nekateri poudarjajo, da vodenje ni enkratno dejanje, ampak je niz večjega števila 

dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje. Uspešen vodja sodeluje s člani 

skupine v ustvarjanju ugodnega ozračja za doseganje organizacijskih ciljev (Možina idr. 2002, 

499). 

Vodenje je poseben medosebni odnos, ki je razdeljen na dve strani, pri kateri je na eni strani 

oseba ki vodi, na drugi strani pa oseba, katera je vodena. Odnos med njimi se imenuje 

vodenje. Ta odnos določata obe strani, ne samo ena. Iz njihovega  skupnega odnosa izhajajo  

pozitivni ali negativni rezultati vodenja. Kakovost vodenja je odvisna od kakovosti njihovih 

odnosov (Brajša 1983, 79). 

Po Mayerju je definicija vodenja proces, v katerem vodja na podlagi svojih posebnih 

sposobnosti, osebnostnih lastnosti in znanja z zanj značilnim ravnanjem vpliva na ljudi, da bi 

(vzajemno) dosegli (dogovorjene) cilje. Pri tem razumemo vplivanje kot splošen izraz, ki 

zajema številne elemente: poverjanje nalog, spodbujanje, motiviranje, usmerjanje, 

dogovarjanje, reševanje konfliktov, sporazumevanje itd. (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 11). 

Vodenje je vplivanje, motiviranje in usmerjanje zaposlenih, da bi ustrezno opravljali svoje 

naloge. Vodenje tudi pomeni oblikovanje vedenja posameznikov in skupin pri opravljanju 

nalog in doseganju primernih rezultatov. V procesu vodenja se tako vrstijo svetovanja, 

reševanja konfliktov, ocenjevanja in spodbujanja. Pri tem so pomembni vzdušje, kultura 

dela, timsko delo in odnosi v organizaciji. Gre za najbolj zahtevno nalogo managerjev 

(Križman in Angelovski 2008, 65). 

V ožjem smislu pomeni vodenje usmerjanje, motiviranje in vplivanje na ljudi z 

namenom, da bi naloge izvrševali čim bolje ob čim manjšem potrošku energije in s čim 

večjim osebnim zadovoljstvom. Znotraj vodenja prihaja v poštev tudi svetovanje, informiranje, 

inštruiranje, ocenjevanje in razvoj sodelavcev, pri čemer so pomembni odnosi, vzdušje, kultura 

dela in vedenje v organizaciji (Možina idr. 2000, 9). 

2.1.2 Pomen vodenja 

Najbolj pomembno pri vodenju je usmerjati ljudi proti smotru in cilju ter jim dati občutek 

uspeha. Danes naj bi se vodje zavedali, da so organizacije uspešne toliko, kolikor so uspešni 

vodje, ki jih vodijo. Naloga vodje je, da pomaga zaposlenim, da naloge opravljajo na 



8 

 

najbolj učinkovit način. Zato naj bi vodja znal na pravi način komunicirati z 

zaposlenimi, pravočasno jih informirati in usmerjati, znati jih mora motivirati in jim 

postaviti smotre in cilje.  

Podrejene naj bi vodja znal prepričati in jim dati voljo, da bodo stvar izpeljali. Da vodja 

zaposlenim lahko pomaga razvijati sposobnosti, naj bi  najprej v sebi razviti spretnosti, ki so 

pomembne, če želi pomagati ljudem pri uresničevanju njihovih smotrov in ciljev. Zaposleni 

najlažje svoje sposobnosti začnejo uresničevati, kadar so z vodjem povezani − kadar jim 

zaupajo. Zaupanje pa izvira iz odnosa in povezuje ljudi (Novak 2009). 

Vodja naj bi znal opraviti naslednja dela in ravnanja (Kovač, Mayer in Jesenko 2004): 

· načrtovanje lastnega dela in dela svojih podrejenih, 

· nadziranje, 

· obveščanje, sporočanje in sporazumevanje, 

· dajanje povratnih sporočil, 

· usmerjanje sodelavcev k odločnemu ravnanju, 

· poverjanje nalog, 

· usklajevanje nalog, 

· spodbujanje motivacije za delo, 

· vrednotenje in nagrajevanje dela, 

· odločanje in soodločanje, 

· sodelovanje v kariernem razvoju sodelavcev, 

· prepričevanje in razreševanje konfliktov. 

2.1.3 Stili vodenja 

Raziskovanje stilov vodenja je tesno povezano z nastankom posameznih teorij vodenja oz. 

bolj natančno povedano, empirično raziskovanje uspešnosti stilov vodenja je pripeljalo do 

nastanka posameznih teorij vodenja.  

Na splošno lahko stile vodenja opredelimo kot relativno trajen (dalj časa trajajoč) vzorec 

vplivanja na ljudi z namenom vzajemnega doseganja postavljenih smotrov in ciljev. To 

značilno ravnanje predstavlja seštevek za posameznega vodjo specifičnih ravnanj in 

vodstvenega obnašanja. Pri tem vodja uporablja različne vzvode in inštrumente ter s tem 

oblikuje celovito in zanj značilno obliko stila vodenja (Kovač, Mayer in Jesenko 2004). Stil 

vodenja sodelavci doživljajo oz. zaznavajo celostno in subjektivno ter s tem oblikujejo o njem 

svojo osebno vrednostno sodbo. 

Klasična teorija 

Predstavnik klasične šole je sociolog, filozof in politik Max Weber, ki je v svojem 

preučevanju vodenja organizacij ter razvoju teorije vodenja izhajal iz idealnega tipa oblasti in 
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na tem temelječi obliki nadzora (Holborn in Haralambos 1999; Pugh in Hickson 2000; Bass 

1990). V svojih raziskovanjih Weber uporablja idealne oblike vodenja za primerjavo s 

preučevanimi stili vodenja v praksi. Na osnovi ugotovljenih odstopanj oblikuje klasifikacijo 

stilov vodenja. Po njegovem mnenju so idealne oblike stilov vodenja naslednje: 

· Patriarhalni vodstveni stil. Avtoriteta družinskega očeta (patriarha) in njegova brezprizivno 

sprejeta avtoriteta s strani članov družine je vzor za vodstveni stil v manjših družinskih 

podjetjih. Patriarhova obveza je skrb za svoje podrejene, od njih pričakuje lojalnost, 

zahvalo, zvestobo in poslušnost. Za izvajanje procesov vodenja ne potrebuje 

organizacijskih strukturnih razsežnosti, temveč njegova moč izhaja iz pozicije položaja.  

· Karizmatični stil vodenja. Moč karizmatičnega voditelja izhaja iz posebnih osebnih 

značilnosti. Karizmatični voditelj ne pozna namestnika, predhodnika in ne naslednika. 

Posebno mesto imajo karizmatični vodje v kriznih situacijah, v katerih sta v ospredju 

upanje in vera v razrešitev zapletenih situacij. Racionalen pristop je v ozadju. Strukturnih 

elementov organizacije ne potrebuje, saj se opira na svoje osebnostne lastnosti. 

· Avtokratičen stil vodenja. Naveden stil vodenja je povezan z velikimi organizacijami. V 

majhnih organizacijah bolj prevladuje patriarhalni stil vodenja. Izvajanje procesa vodenja 

poteka preko hierarhične strukture ter linijskega sistema. Pri avtokratičnem stilu vodenja 

ne obstaja neposredni osebni kontakt med vodjem in vodenimi kot v primeru 

patriarhalnega ter karizmatičnega stila vodenja. 

· Birokratski stil vodenja. Temelj birokratskega stila vodenja predstavljajo formalni 

dejavniki organizacije, ki poglabljajo neosebno povezavo med vodjo in vodenim. Na mesto 

volje avtokrata stopi moč birokratskih procedur. Navedene procedure oblikujejo sistem 

legitimitete, sprejet in spoštovan od podrejenih. 

Na temelju postavljenih idealnih stilov vodenja je leta 1975 Charles Lattmann (profesor na 

znameniti St. Gallenski univerzi) oblikoval novejšo tipologijo, ki je s pomočjo enajstih 

značilnosti definiral šest temeljnih stilov vodenja (Šćepović 2009): 

· Despotski stil vodenja (gospodar v svoji hiši). 

· Paternalistični stil vodenja (despot s socialnim čustvom za svoje podrejene, katerih 

potrebe najbolj pozna). 

· Pedagoški stil vodenja (patriarh, ki želi s ciljno usmerjenim razvojem prispevati k večji 

samostojnosti podrejenih). 

· Participativen stil vodenja (sprejemanje sodelavcev kot samostojnih osebnosti z 

vrednotami, znanjem in veščinami ter interesi, ki se vključujejo v procese sprejemanja 

odločitev). 

· Partnerski stil vodenja (samostojno določanje smotrov in ciljev pri izvajanju nalog in 

partnerska povezanost pri določanju smotrov in ciljev organizacije). 

· Samoupravljanje (kolektivni interes opredeljuje vodstvene usmeritve) 

Sodobno raziskovanje stilov in razvoj moderne teorije vodenja 
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Preučevanja Lewina 

V tridesetih letih se predvsem v ZDA začne pospešeno empirično preučevanje vodstvenih 

stilov in s tem razvoj teorije vodenja. Pionirsko delo na tem področju je opravil Lewin v letih 

1938–40 na Child Welfare Research Station na Iowa University v skupinah z deset do 

enajstimi učenci. Osnovni namen izvedene raziskave je bil ugotoviti vpliv različnih stilov 

vodenja na obnašanje posameznika in skupine (Bass 1990; Robbins in DeCenzo 2001). 

Skupine so bile sestavljene iz petih učencev, ki so se po končani šoli skupaj posvetili določeni 

prostočasni aktivnosti. V določenem ritmu so se v njihovih skupinah menjavali vzgojitelji z 

različnimi stili vodenja: od demokratičnega do avtoritativnega stila vodenja. 

Izidi uporabe različnih vodstvenih stilov na način vedenja skupine so bili naslednji (Popović 

2010):  

Avtoritativno vodenje skupine - visoka napetost, izrazi sovraštva;  podrejanje, ubogljivo 

obnašanje skupine; visoka stopnja delovne intenzivnosti;  prekinitev dela pri odsotnosti 

vodje. 

Demokratično vodenje skupine - sproščenost, prijateljsko vzdušje; visoka stopnja kohezije; 

zanemarljivi izstopi; visoka stopnja zanimanja za naloge; visoka stopnja originalnosti; 

nadaljevanje dela pri odsotnosti vodje. 

Ohio študija 

Od leta 1945 se interdisciplinarni raziskovalni tim (Stogdill / Coons, 1957) na Ohio State 

University ukvarja z opisom vodstvenega obnašanja. Prvi izidi dela je katalog, ki obsega 

devet za vodje značilnih oblik vedenja. Na osnovi večkratnih faktorskih analiz avtorja 

Hemphill in Coons (1957) reducirata navedene značilnosti na tri ortogonalne faktorje (Certo 

1999; Robbins in DeCenzo 2001; Možina 2002): 

· socialno integrativno obnašanje, 

· usmerjenost k nalogam, 

· olajšanje komunikacij in izboljšanje skupinskega vzdušja.  

V kritičnih analizah je bilo izpostavljeno predvsem zanemarjanje vpliva organizacijske 

strukture na proces vodenja. V Ohio študiji so izhajali iz preučevanja procesa vodenja v 

majhnih skupinah ter zapostavljali celotno vodstveno strukturo v večjih organizacijah, ki 

izhaja in temelji na organizacijski strukturi. Ne glede na kritike dvodimenzionalne teorije 

vodenja je bilo iz ugotovitev Ohio študije izpeljanih veliko praktično usmerjenih modelov 

vodenja, ki še danes služijo za razlago in prikaz tipičnih stilov vodenja. 
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Michiganska študija 

Od leta 1947 se skupina strokovnjakov pod vodstvom Arborjeve (Institut for Social Research) 

posveča preučevanju vodstvenega (vedenjskega) obnašanja. Pri tem je v ospredju iskanje 

povezanosti med stilom vodenja s kazalniki učinkovitosti organizacije, kot npr. produktivnost, 

stroški, fluktuacija, absentizem itd.. Na osnovi empiričnih raziskav skupina identificira dva 

stila vodenja (Certo 1999; Dessler 2001): 

· usmerjenost k sodelavcem in 

· usmerjenost k izidom. 

Usmerjenost k sodelavcem pomeni poudarjen pomen in izpostavljenost medsebojnih odnosov 

med sodelavci pri izvajanju nalog. Posamezniki se obravnavajo kot posamezniki z lastnimi 

smotri in cilji, potrebami ter osebnostnim razvojem. 

Usmerjenost k izidom izpostavlja naloge, smotre in cilje in izide dela. Posamezniki se 

obravnavajo kot sredstvo za doseganje smotrov in ciljev. 

Situacijske teorije vodenja 

V šestdesetih letih lahko opazimo velik porast empiričnega preučevanja procesa vodenja. 

Situacijska teorija vodenja izhaja iz predpostavke, da izidi vodenja niso funkcija določenih 

lastnosti vodje, temveč je uspeh vodenja odvisen od interakcije med vidikom (situacijo), 

vodjem in vodenimi. Prepričanje, da obstaja idealni stil vodenja, ki je v vseh situacijah 

uspešen, je bilo preseženo (Dessler 2001). 

Stil vodenja je odvisen od povezave med skupino (vodenih), nalogo in vodstveno situacijo. S 

tem pridemo do zaključka, da različne skupine ter vodstvene situacije zahtevajo različen stil 

vodenja. Ne obstaja samo eden najboljši način vodenja in tudi ni nobenega velikega voditelja, 

ki bi bil v vseh situacijah uspešen.  

V okviru situacijskih teorij je pozornost zbudila Fiedlerjeva kontingenčna teorija (1967). 

Fiedler po pojasnjevanju svoje kontingenčne teorije izhaja iz osrednje predpostavke, da je 

storilnost skupine funkcija stila vodenja in skupinske situacije, ki omogoča ali omejuje 

izvajanja izbranega stila vodenja. Najpomembnejše spremenljivke so po njegovem mnenju 

(Šćepović 2009): 

· stil vodenja, 

· stopnja ugodnosti vodstvene situacije in 

· učinkovitost skupine. 
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Na osnovi svojega preučevanja Fiedler razlikuje dva stila vodenja: 

· usmerjenost k nalogam, ki v ospredje postavlja doseganje smotrov in ciljev ter razrešitev 

problema in 

· usmerjenost k zaposlenim, ki postavlja v središče delovanja voditelja oblikovanja dobrih 

medčloveških odnosov v skupini. 

Fiedler je bil prvi, ki je vključil v preučevanje stilov vodenja tudi situacijske dimenzije in s 

tem presegel takratna spoznanja in smeri empiričnega raziskovanja stilov vodenja. 

Aplikativni modeli stilov vodenja 

Na osnovi posameznih teorij ter iz njih izhajajočih modelov vodenja so se razvili številni 

aplikativni pristopi pri razlagi in razvoju stilov vodenja v praksi. Naloga in razsežnosti 

aplikativnih modelov so predvsem v tem, da do določene mere poenostavljeno prikažejo in 

razložijo proces vodenja. S tem omogočijo posameznemu managerju ter organizaciji ugotoviti 

slabosti v njegovem načinu vodenja. Na temelju ugotovljenih pomanjkljivosti lahko 

managerji izdelajo načrt usmeritve za nadaljnji razvoj sistema vodenja v organizaciji. 

Posamezni aplikativni modeli vodenja so sestavljeni iz (Popović 2010): 

· teoretične razlage razsežnosti vodenja, 

· analitičnega inštrumentarja, ki služi za analiziranje obstoječega procesa vodenja ter 

ugotavljanja slabosti, 

· predlogov za nadgradnjo sedanjega sistema vodenja in odpravljanja ugotovljenih napak. 

Pomemben sestavni del aplikativnega modela vodenja so tudi različni programi izobraževanja 

ter usposabljanja managerjev za doseganje želene oblike stila vodenja. 

Likertov model vodenja 

Na temelju Michiganske študije je Likert (1961, 1967) oblikoval svoj model stilov vodenja. 

Osnovo njegovega modela sestavljajo štirje temeljni sistemi (stili) vodenja, ki so razdeljeni na 

dva osnovna sistema (stila) vodenja: avtoritarni št. 1 in 2 ter participativni št. 3 in 4. Pri tem 

pojmuje Likert stil št. 2 in št. 3 kot prehodno razrešitev za doseganje idealne oblike, ki jo po 

njegovem mnenju odraža stil vodenja št. 4 (Bass 1990; Dessler 2001). 

Za določitev obstoječega stila vodenja v organizaciji se po metodi, ki jo je razvil Likert, 

uporablja anketne pristope.  

Kljub obsežnim empiričnim raziskavam, ki jih je izvedel Likert s svojimi sodelavci (s 

pomočjo vprašalnika in intervjujev), dobljeni izidi niso potrdili univerzalne uspešnosti 4. 

sistema vodenja. Poudarjanje samo določenih značilnosti vodenja in povezovanje teh 

značilnosti z uspešnostjo organizacije ostaja v veliki meri nedorečeno. Poleg tega pri izidih 
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raziskave niso navedeni ostali dejavniki (v kateri organizaciji se je merjenje izvajalo), ki so za 

reprezentativnost dobljenih podatkov nujno potrebni. 

Vodenjska mreža Blake – Mouton 

Model vodenja avtorjev Blaka in Moutona izhaja iz temeljnih ugotovitev Ohio študije. Razvit 

je bil za potrebe usposabljanja managerjev pri podjetju Exxon leta 1960. V svoj model sta 

avtorja prevzela oba osnovna stila vodenja: skrb za proizvajanje in skrb za sodelavce ter 

predpostavko o nujni medsebojni neodvisnosti. Pri tem sta Blake in Mouton izpostavila 

napačno poudarjeno dihotomnost v procesu vodenja. S svojimi predlogi sta želela preseči 

klasično dihotomijo v smeri integracijskih oblik stilov vodenja (Robbins in DeCenzo 2001). 

Na temelju ugotovitev in izoblikovanega kvadrata o stilih vodenja iz Ohio študije sta avtorja 

oblikovala svoj kvadrat (managerial Grid), ki ga sestavljata: 

· na horizontali: devetstopenjska lestvica za merjenje poudarjene skrbi za proizvajanje in 

· na vertikali: devetstopenjska lestvica za merjenje skrbi za sodelavce. 

Reddinov model 3-D 

Podobno kot Blake in Mouton izhaja Reddin (1970) iz t. i. Ohio vodstvenega kvadrata. 

Temeljne usmeritve pri stilu vodenja poimenuje: 

· usmerjenost k nalogam, 

· usmerjenost k medsebojnim odnosom. 

V primerjavi z Blakovim in Moutonovim modelom vodenja Reddin v svoj model stilov 

vodenja vpelje pomembno novost. To je t. i. tretja dimenzija (zato tudi oznaka 3-D), ki 

predstavlja stopnjo učinkovitosti za vsakega od opisanih vodstvenih stilov. Osnovni kvadrat 

sestavljajo štirje stili vodenja: 

· zavzeti, 

· prizadevni, 

· zadržani in 

· integracijski stil. 

Reddin v nasprotju z drugimi avtorji ne išče ter ne izpostavlja enega samega najbolj 

učinkovitega stila vodenja. Po njegovem mnenju je lahko vsak stil vodenja učinkovit ali 

neučinkovit. Stopnja učinkovitosti ali neučinkovitosti je odvisna od specifične situacije. 

Situacijo opredeljujejo po Reddinu naslednji dejavniki: 

· zahtevnost naloge, 

· sodelavci, 

· kolegi, 

· predpostavljeni in 
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· organizacijska struktura. 

Situacijski model vodenja Harseyja in Blancharda 

V nadaljevanju Reddinov model stilov vodenja predstavlja situacijski model avtorjev 

Herseyja in Blancharda (1977, 1982). Izhodišče njunega modela predstavlja interpretacija 

osnovnih stilov vodenja po Reddinu. Hersey in Blanchard ohranjata v svojem modelu tudi 

tretjo dimenzijo, to je učinkovitost posameznega stila vodenja (Certo 1999; Robbins in 

DeCenzo 2001). 

Avtorja sta se pri razvoju svojega modela osredotočila predvsem na preučevanje učinkovitosti 

posameznih stilov vodenja. Pri tem razlikujeta štiri učinkovite stile: 

· Ukazovalen – zapovedovalen – vodja definira vlogo posameznika ter izvajanje nalog 

(enosmerna komunikacija). 

· Podporni – vodja poskuša oblikovati dvosmerno komunikacijo s pomočjo racionalne 

argumentacije ter socio-emocionalne podpore. 

· Participativni – vodja in sodelavec odločata skupaj; vodja nudi samo še socio-emocionalno 

podporo. 

· Delegativni – vodja prenese pooblastila na sodelavce in omeji kontakte samo na občasne 

kontrole. 

Za izbor posameznega stila vodenja sta Hersey in Blanchard razvila sistem ocenjevanja v 

obliki vprašalnika, ki ga lahko izpolni vodja sam ali njegovi sodelavci. Uspešnost in 

učinkovitost stila vodenja sta odvisni od pravilne interpretacije situacije ter izbora primernega 

stila vodenja. Situacijo sta Hersey in Blanchard opredelila podobno kot Reddin s petimi 

spremenljivkami. Pri tem sta izpostavila ter se v nadaljnjem preučevanju usmerila na 

dejavnik, ki sta ga poimenovala »stopnja zrelosti sodelavca ali skupine«. Dejavnik »stopnja 

zrelosti sodelavca« sta avtorja opredelila kot usposobljenost posameznika za izvedbo 

postavljene naloge. 

Normativno odločitveni model Vrooma, Yattona in Jaga 

Izhodišče normativno odločitvenega modela Vrooma, Yettona in Jaga (1973, redefiniran 

1988) je bilo prepričanje, da idealnega stila vodenja ni. Nimamo oblike vodenja, ki bi bila 

uspešna v vsaki situaciji. Zato so avtorji razvili t. i. normativni model, ki managerjem 

omogoča izbiro stila vodenja glede na značilnosti situacije. Pri tem je končni izid sprejete 

odločitve odvisen od (Vila 1994): 

· kakovosti/racionalnosti odločitve, 

· sprejema odločitve s strani sodelavcev in njihove stopnje pripravljenosti za sodelovanje pri 

izvedbi naloge, 

· razpoložljivega časa za sprejem odločitve. 
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Model temelji na razvitem modelu taksonomije odločitev, ki omogočajo izbor pravilnega 

načina vodstvenega ravnanja glede na situacijo. Posebna pozornost je v modelu namenjena 

udeležbi sodelavcev v procesu odločanja. Na osnovi stopnje udeležbe sodelavcev v procesu 

odločanja avtorji lahko izbirajo med enim izmed naslednjih načinov (Dessler 2001, 308): 

· avtokratski (autocratic), 

· posvetovalni (consultative), 

· skupinski (group proces), 

· delegativni (delegative). 

2.1.4 Razlika med vodenjem in managementom 

Vodenje in management sta bistvena dejavnika pri obvladovanju podjetij in drugih 

organizacij. Vodenje in management sta tisti stvari, ki naj bi bili združeni v enem človeku, v 

vodji – managerju. Teh dveh pojmov naj ne bi enačili, saj med njima obstaja kar nekaj 

bistvenih razlik (Vila 1994, 31). 

Številni avtorji namreč menijo, da se vodenje in management razlikujeta. Med njimi je tudi 

Kotter (2001, 85), ki pravi, da se management in vodenje razlikujeta, vendar sta po njegovem 

komplementarna in v hitro spreminjajočem se svetu ne moreta drug brez drugega. Ključno se 

mu zdi, da managerji podpirajo stabilnost, medtem ko voditelji težijo k spremembam, in samo 

organizacije, ki vključujejo obe strani tega protislovja, lahko uspevajo v sodobnem 

poslovnem okolju. Kako ločiti management od vodenja, je prikazano v Tabeli 1. 

Preglednica 1: Ločnica med managementom in vodenjem 

LOČNICA MED MANAGEMENTOM IN VODENJEM  

Management 

Načrtovanje (planiranje) 

Organiziranje 

Nadziranje (kontroliranje) 

Vodenje 

Opredelitev usmeritev 

Nabor in razporejanje ljudi 

Motiviranje 

 Vir: Vila 1994, 637 

Podobno kot pri vodenju in managementu se srečujemo z enačenjem pojmov vodja - manager. 

Zaleznik (2004, 74) pravi, da je razlika med managerji in voditelji v tem, da managerji težijo 

k stabilnosti in nadzoru ter skušajo instinktivno razreševati probleme hitro, včasih celo prej, 

preden jih do potankosti razumejo, medtem ko voditelji nasprotno dopuščajo nered in 

pomanjkljivo strukturo in so pripravljeni odložiti zaključek, da bi povsem razumeli problem. 

Po njegovem imajo voditelji veliko več skupnega z umetniki, znanstveniki in drugimi 

ustvarjalnimi misleci kot pa z managerji. Organizacije potrebujejo oboje. Vodenje pa nujno 

zahteva uporabo moči za vplivanje na mišljenje in delovanje drugih ljudi.  
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Tudi Martinčičeva (2007) pojasnjuje, da vodenja ne moremo enačiti s tradicionalnim 

managementom. Oboje je dejavnost učinkovitih managerjev, vendar med vodjem in 

managerjem obstajajo velike razlike. Najpomembnejše so razvidne s spodnje slike. 

VODJA MANAGER 

vizionarski 

strasten 

kreativen 

navdušujoč 

inovativen 

pogumen 

iznajdljiv 

rad eksperimentira 

neodvisen 

deli znanje z drugimi 

poln zaupanja 

topel in vesel 

skromen 

iniciator 

trener, svetovalec, učitelj 

dela stvari prav 

racionalen 

podjeten 

vztrajen 

realističen 

analitičen 

strukturiran 

preudaren 

avtoritativen 

stabilen 

znanje zadržuje 

zadržan 

hladen 

redko dovoli napake 

izvrševalec 

igra vlogo šefa 

dela prave stvari 

 
 

Slika 1: Temeljne razlike med vodjem in managerjem 

Vir: Martinčič 2007; Daft 2010, 503 

2.2 Socialne kompetence in pomen njihove razvitosti  

Zadnje čase se veliko piše, raziskuje in govori o socialnih kompetencah. V podjetjih in drugih 

organizacijah se soočajo s hitrimi spremembami na vseh področjih njihovega delovanja. Pri 

tem je za organizacijo izjemnega pomena, da imajo vodje z izraženimi socialnimi 

kompetencami, ki bodo znali pozitivno vplivati na zaposlene in jih spodbujati za doseganje 

skupnih smotrov in ciljev (Popović 2010, 19). 

Za organizacijo so socialne kompetence vodilnih oseb pomembne prav tako kot vrednote, 

znanja in izkušnje. Z uspešnimi medsebojnimi odnosi se izpostavljata medsebojna pomoč in 

sodelovanje. To ljudem prinaša zadovoljstvo in so zato bolj produktivni. Uspešen vodja je 

socialno stabilen. Ustrezno razume, uporablja in nadzira čustva. Pri opravljanju nalog nastopa 

kot aktivni vodja, ki s čustveno stabilnostjo in ustreznim komuniciranjem ustvarja pozitivno 

delovno okolje, v katerem so zaposleni zadovoljni in dobivajo priložnosti ter spodbude za 

visoke delovne dosežke (Uranič 2016). 

Vodje z razvitimi socialnimi kompetencami odlikuje (Popović 2010, 19): nenehno razvijanje 

čustvenih sposobnosti in ustvarjanje okolja, ki to omogoča tudi sodelavcem. 
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Kompetence so novo ime za pojme, ki so že dolgo znani (npr. vrednote, znanje in veščine).  

Lorber (2010, 13) navaja, da so kompetence vse sposobnosti uporabe znanja in druge 

zmožnosti, ki so potrebne, da nekdo uspešno izvrši določeno nalogo, opravi delo, uresniči 

smotre in cilje ali odigra vlogo v poslovnem ali delovnem procesu. Obsega tako znanja kot 

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

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

znanje samo po sebi. Kompetence definiramo kot nekakšne vedenjske zapise vlog, ki jih 

imajo ljudje v delovnih procesih (Gruban 2007).  

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

usmerjanje pozornosti na delovno uspešnost oziroma na vedenje (obnašanje) pri delu. Vrčko 

in sodelavci (2004) navajajo, da je kompetence na ravni posameznika treba razumeti kot 

pojem, ki poleg zmogljivosti (veščine, spretnosti in znanj) zajema tudi motiviranost za neko 

nalogo, osebni stil in relacijo do samega sebe. Kompetenca pomeni dobro in kakovostno 

opravljanje določenega dela, ustreznost pogojev za zaposlitev, ustreznost zahtevam za 

opravljanje določene naloge (Železnik idr. 2008, 11). 

Kompetentnost izraža dokazano ali prikazano sposobnost posameznika, da v obstoječih 

poklicnih situacijah na ustrezen način uporablja znanja, spretnosti ali strokovna znanja ali 

kvalifikacije. Kompetentnost vključuje vsa znanja, spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za 

opravljanje določenega poklica, ki ga je oseba pridobila s formalno izobrazbo ali z drugimi 

izkušnjami (Može 2005). 

Jackson (2002) opredeljuje managerske kompetence kot zmožnosti managerjev, da učinkovito 

uporabljajo znanja in izkušnje pri izpolnjevanju managerske vloge oziroma zmožnost 

oblikovanja sistema ali sosledja vedenja, ki ga vodi k doseganju določenega smotra in cilja. 

Medtem ko New (1996) pravi, da managerske kompetence označujejo način, kako 

posameznik sodeluje z drugimi posamezniki, bodisi da gre za sodelavce, nadrejene, bodisi 

podrejene. Ker vsako delo zahteva sodelovanje z drugimi ne glede na vrsto organizacije ali 

posameznikove vloge v hierarhiji organizacije, lahko rečemo, da so managerske kompetence 

osnovni pogoj za opravljanje večine vrst dela (Lorber 2010). 

Kohont (2005, 40) sta v intervjujih s 400 managerji identificirala 60 managerskih kompetenc. 

Med temi managerskimi kompetencami so se največkrat pojavljale: verbalna komunikacija; 

obvladovanje časa in stresa; odločanje, prepoznavanje, opredeljevanje in razreševanje 

problemov; motivacija in vpliv na druge; delegiranje; postavljanje smotrov in ciljev in 

oblikovanje vizije; samozavedanje; oblikovanje timov in obvladovanje konfliktov. Jennings 

Mowinski in sodelavci (2007) navajajo, da predstavljajo kompetence skupek, ki je sestavljen 

iz znanja, spretnosti, odnosov, sposobnosti, vedenja in drugih značilnosti vodje. Prav tako 

predstavljajo deset zanje najpomembnejših kompetenc za vodenje: osebnostne lastnosti, 

medčloveške spretnosti, spretnosti mišljenja, doseganje vizije, komunikacija, obvladovanje 
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sprememb, razvoj zaposlenih, strokovno znanje, veščine managementa in poslovne spretnosti 

(Lorber 2010). 

Socialne spretnosti managerjev odločajo o tem, kako dobro obvladujejo medosebne odnose: 

· empatija − vključuje razumevanje drugih, razvojno rast drugih, ustrežljivost, zavzemanje 

za različnost in poslovno zavest; 

· družbene spretnosti − vplivnost, sporazumevanje, obvladovanje sporov, vodenje, 

spodbujanje sprememb, navezovanje stikov, pridruženost in sodelovanje ter timske 

spretnosti (Živković 2008). 

Empatija 

Vsakdo izmed nas ima lahko različne poglede na isto situacijo. Če želimo uspešno 

komunicirati, naj bi bili sposobni razumeti stališča drugih oseb. Veliko je definicij empatije. 

Nekatere opisujejo empatijo kot razumevanje emocij in občutkov drugega (Köhler 1929, 

Köhler 1947; Aronfreed 1968; Stotland, Sherman in Shaver 1971). Sodobnejša definicija je, 

da je empatija sposobnost vživljanja v občutke druge osebe, vendar je pri tem pomembno, da 

tisti, ki to počne, ne zapusti perspektive lastne situacije. Sposobnost pronicanja v občutke 

drugih ima velike učinke v interakciji z drugimi. Empatija nam omogoča, da pridemo do 

informacij, do katerih ne bi mogli priti na drugačen način, kajti ljudje velikokrat ne želimo 

pokazati čustev, ker se bojimo, da bi se lahko zaradi tega znašli v neugodni situaciji. Empatija 

je v interpersonalni komunikaciji pomembna, vedno pripomore k boljši komunikacijski 

kompetenci, ni pa vedno nujno potrebna (Živković 2008). 

Bistvo empatije je sposobnost, da čutiš, kar drugi čutijo in česar ti ne povejo. Empatija je 

zavedanje čustev, potreb in interesov drugih. Sposobnost, da občutiš, kar čutijo drugi, se gradi 

na samozavedanju in samokontroli, kajti če se ne zavedaš lastnih občutkov, nisi sposoben 

občutiti drugih (Šćepović 2009). 

Goleman (2007, 156) pravi, da na najnižji ravni empatija pomeni branje občutkov drugih, na 

višji ravni pa razumevanje neizrečenih stvari in občutkov ter reakcija nanje. Empatija je 

osnovna veščina, pomembna pri delu, ki se kaže v razumevanju drugih, spodbujanju drugih, 

usmerjenosti k stranki, podpori raznolikosti in politični zavesti. 

Socialna moč 

Znanstvene razlage in opredelitve socialne moči so precej zapletene. Kot je Čurić izpostavil, 

pa »socialna moč« v svojem bistvu pomeni »koliko Vaša beseda šteje«. V kolikšni meri drugi 

upoštevajo Vaša mnenja in ocene. Koliko so pripravljeni upoštevati Vaše usmeritve. Do kje 

so Vam pripravljeni slediti. Koliko Vas poslušajo in ne samo skačejo v besedo? Izraz 

»copata« je najboljši opis za nekoga, ki mu družina ne prizna socialne moči. Formalno je 

sicer lahko »glava družine« ali »gospodar«, dejansko pa nima nobene besede, njegova mnenja 
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niso pomembna, partner in otroci o njem ne govorijo s spoštovanjem. Dinamika oblikovanja 

vodje ali copate je v poslovnem svetu popolnoma enaka kot v družinskem okolju. Če vodja 

nima oz. ni zmožen pridobiti socialne moči, se lahko zateče samo k dvema pristopoma v 

vodenju: k ukazovanju in sankcioniranju. To sta samo dva pristopa od cca. 45, namenjenih 

redkim in specifičnim situacijam (Kragelj 2012). 

Vizija, smotri in cilji 

Mǿller (2001) delo managerja opredeljuje v treh aktivnostih: opredeljevanje smotrov in ciljev, 

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

drugimi. Vršni management je osredotočen na uspešno raven delovanja celotne organizacije, 

ter zastavljanje in doseganje smotrov in ciljev. Slednji management je zadolžen za 

usklajevanje smotrov in ciljev ter nalog organizacijske enote. Dela s posamezniki, skupinami 

a največ s timi. Najnižji management skrbi, da bodo vsi zaposleni seznanjeni s smotri in cilji 

ter vizijo organizacije, tako da lahko s svojim vrednotami, znanjem in veščinami prispevajo k 

doseganju skupno zastavljenih smotrov in ciljev. 

Komunikacija 

Pri komuniciranju je najpomembnejši dejavnik ta, da tisti, ki sprejema informacijo, jasno 

razume, kaj je pošiljatelj hotel povedati, enako kot je mišljeno s strani pošiljatelja (Mǿller 

2001; Zidar Gale 2002). Ker vsaka oseba informacijo različno razume in različno interpretira, 

zato naj bi se managerji sami odločili, kateri način komuniciranja bodo izbrali, da bi 

najučinkovitejše dosegli določene smotre in cilje (Zidar Gale 2002). Poslušanje sogovornika 

je tudi eden od najpomembnejših sestavin komunikacije. Temu je potrebno dodati še druge 

spretnosti komuniciranja, kot sta neverbalna komunikacija in razumevanje čustev. Za 

empatično komuniciranje Mǿller (2001) šteje prepoznavanje čustev in razpoloženje 

sogovornika, ki sta za managerje velikega pomena. Takrat se od vodje pričakuje, če se 

pojavijo konflikti, da jih je sposoben nepristransko, učinkovito, sprotno in aktivno razreševati. 

Motivacija 

V osnovi besed motiv in emocija je isti latinski koren, motere, kar pomeni premikati se. V 

skladu s tem predstavljajo čustva tisto, kar človeku da zagon za doseganje svojih smotrov in 

ciljev, ki spodbudijo motivacijo, motiviranost za premik k aktivnosti. Motivacija vodi k 

doseganju smotrov in ciljev. Osnovne čustvene kompetence motivacije so težnja k 

uresničevanju, predanost, pobuda in optimizem. Težnja k uresničevanju je sposobnost, ki se 

kaže v težnji za napredovanjem, želji po doseganju uspeha. Ljudje s to sposobnostjo si ne le 

določajo zahtevnih smotrov in ciljev, temveč tudi tvegajo. Navadno so usmerjeni k izidom, 

doseganju smotrov in ciljev, trudijo se izboljšati svoje delo. Za doseganje uspehov je ta 

sposobnost nujna (Šćepović 2009). Pri motiviranju je treba biti zelo pozoren na pričakovanja 
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zaposlenih. Za motiviranje uporabljamo tri skupine vzpodbud: denarne nagrade, druge oblike 

nagrad in mehke spodbude (Lipičnik 1998; Mǿller 2001).  

Razreševanje problemov 

Lorber (2010) trdi, da naj vodja bi imel sposobnosti hitrega prepoznavanja problemov ob 

neprestanem opazovanju dogajanja, presojanja ter kombiniranja različnih znanj s 

sposobnostjo opazovanja. Hkrati naj bi imel sposobnost predstaviti in izpeljati predvideno 

zamišljeno razrešitev. Naj bi imel sposobnost ustreznega reagiranja v primerih, ko se je treba 

odločiti med dvema ali več danimi možnostmi. Na probleme naj bi gledal optimistično, s 

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

Medosebni odnosi 

Lorber (2010) v svojem delu pravi, da, naj bi vodja imel sposobnost razumevanja potreb 

drugih in predvideti razpoloženje, občutke in razmišljanje iz njihovih neizrečenih misli in 

načinov vedenja, da lahko vzdržuje dobre medosebne odnose. Kukec (2004) navaja, da imajo 

medosebni odnosi najpomembnejšo vlogo, še posebej tedaj, ko se zaostrijo do konfliktov. 

Pomembno je sprotno razreševanje konfliktnih situacij in njihovo preprečevanje. Prav tako 

naj bi vodja imel sposobnost hitrega in prijetnega vključevanja ter navezovanja stikov z 

ljudmi ter sposobnost prenašanja znanj in izkušenj na druge. Sodelavci si želijo enakovreden, 

spoštljiv in prijazen odnos s strani vodij. Zato naj bi vodja izražal vedenje do sodelavcev na 

odprt, prijateljski in sprejemljiv način ter pokazati pristno zanimanje za sodelavce in njihove 

težave. 

Odločanje 

Vodja naj bi se znal ustrezno in pravočasno odločiti v skladu s svojimi predvidevanji. Preden 

vodja sprejme odločitev, naj bi tudi sodelavce povabil k podajanju predlogov. V dogovoru z 

njimi naj bi poiskal najboljšo odločitev, jih seznanil s končno odločitvijo in sprejel 

odgovornost zanjo. Enako naj bi vodja imel sposobnost oblikovanja pravočasnih in ustreznih 

odločitev ter sprejemal odločitve tudi v negotovih situacijah. Li-Min in sodelavci (2007) 

navajajo, da naj bi vodja spodbujal enakopravno vključevanje in sodelovanje pri sprejemanju 

odločitev, saj bodo tako doseženi pozitivni izidi pri odjemalcih ter optimalno izkoriščeni viri 

vseh sodelujočih. 

Delegiranje 

Delegiranje nalog je eden izmed dejavnikov za izboljšanje delovnega procesa. Z delegiranjem 

določenih nalog da vodja zaposlenim možnost za izvajanje nalog in izražanje lastne 

kreativnosti, kar poveča njihovo zavzetost za dobro opravljeno delo. Svetic (2003, 587) pravi, 

da je posledica delegiranja ploščenje hierarhične strukture in zniževanje hierarhične ravni, kar 

pomeni obenem tudi hitrejši pretok informacij. Preko delegiranja se veča število tistih, ki 
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sodelujejo pri odločanju. Vodja naj bi pri delegiranju nalog sodelavcem zaupal in jim dajal 

zadolžitve za delo glede na njihove vrednote, znanje in veščine. Delegirane naloge naj 

sodelavcem predstavljajo izziv in hkrati omogočajo njihov individualni razvoj. 

Timsko delo 

Sodelovanje posameznika v timu je najuspešnejši način vključevanja v skupinski oziroma 

organizacijski razvoj. Možina idr. (2002, 669) navaja, da so timi pomembni za organizacijo, 

ker se trend nagiba k decentraliziranosti in hkrati večji povezanosti. Prav tako se v timu 

združujejo psihološki, socialni in delovni vidiki, katerih izid je sodelovanje in uspešnost, saj 

tovrstno delo omogoča boljše medsebojno komuniciranje. Skela Savič (2005) navaja, da 

lahko le timski pristop okrepi medsebojno povezanost in sodelovanje, poveča razumevanje 

vodij in zaposlenih ter razširja uspešno prakso vodenja v organizaciji. Samostojnost pri delu v 

timu omogoča zaposlenim večjo odgovornost, inovativnost in ustvarjalnost pri delu (Bohinc 

2000, 90). Ambrož in Ovsenik (2002, 127) menita, da je zaradi posledic organizacijskih 

sprememb v delovanju organizacij mogoče uspešno delovati le s timskim načinom dela 

(Lorber 2010).  

Obvladovanje in uvajanje sprememb 

Vodja naj bi bil sprejemljiv in odprt za spremembe, ki so za organizacijo koristne in 

uporabne. Stalne spremembe v družbenem okolju zahtevajo od zaposlenih vedno nove 

vrednote, znanja in veščine, saj predstavljajo »premik od znanega stanja k neznanemu« 

(Smith 2005, 152), tega naj bi se zavedali tako vodje kot zaposleni. Vodja naj bi imel 

sposobnost prilagajanja na spremenjene zahteve, družbeno okolje, situacije in ohranjanje 

učinkovitosti. Kizer (2002) navaja, da izboljšanje procesov v organizaciji vodi v boljše izide 

opravljanja nalog, bolj zadovoljne odjemalce, bolj zadovoljne zaposlene, prav tako se nižajo 

stroški poslovanja. Hkrati naj bi vodja spodbujal sodelavce za spremembe ter jim pokazal 

načine izvajanja potrebnih sprememb in učinkovito vodil njihovo obvladovanje (Lorber 

2010). 

Razvoj kadrov 

Razvoj kadrov je sistematičen in načrtovan proces priprave, izvajanja in nadzorovanja vseh 

kadrovsko izobraževalnih postopkov in ukrepov, namenjenih strokovnemu, delovnemu in 

osebnemu razvoju posameznika (Možina idr. 2002, 56). 

Vodja naj bi imel izdelan načrt in skrb za razvoj vsakega posameznika, prav tako naj bi 

spodbujal vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih. Temeljni namen izobraževanja zaposlenih 

je, da ima organizacija primerno usposobljene zaposlene, ki so sposobni dosegati smotre in 

cilje in s svojim delom prispevati k uspešnosti (Miglič 2005, 271). Znanje postaja v 

postindustrijski družbi ključni dejavnik uspeha (Bohinc in Gradišar 2005, 1374). 
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Skrb za vodje 

Lorber (2010) pravi, da naj bi se vodja zavedal, da mora svoje znanje neprestano obnavljati, 

širiti, posodabljati ter pridobivati tudi znanja mejnih področij. Vodja naj bi se želel 

izobraževati in usposabljati na področju vodenja in managementa, zaradi zavedanja hitrih in 

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

Čustvena inteligenca (EQ) 

Čustvena inteligenca je z drugo besedo izraz za socialne kompetence. Mayer in Salovey leta 

1990 podata prvo definicijo čustvene inteligence, kjer je pojem čustvena inteligenca definiran 

kot sposobnost spremljanja in razlikovanja lastnih in tujih občutkov ter čustev. Podata, kako s 

pomočjo teh informacij voditi svoje razmišljanje in vedenje (Mayer in Salovey 1999). Ta 

definicija vključuje ocenjevanje in izražanje čustev pri sebi in drugih, regulacijo čustev pri 

sebi in drugih ter uporabo emocij, ne obravnava pa, kakor ugotavljata tudi avtorja sama, 

razmišljanja o občutkih (poudarila sta, da gre le za okvir nadaljnjih znanstvenih študij), zato 

kasneje predlagata novo definicijo. 

Po preoblikovani definiciji čustvena inteligenca vključuje »sposobnost natančnega 

zaznavanja, ocenjevanja in izražanja čustev, sposobnost pristopa in/ali občutenja, ki olajšajo 

razmišljanje, sposobnost razumevanja čustev, čustvenih spoznanj in sposobnost regulacije 

čustev za spodbujanje čustvenega in intelektualnega razvoja (Mayer in Salovey 1999, 28). V 

svoj model sta nato revidirala in definirala čustveno inteligenco kot sposobnost zaznavanja, 

asimilacije, razumevanja in obvladovanja čustev (Mayer, Caruso in Salovey 2000). Mayer in 

Salovey sta z raziskavami prinesla velik napredek na področju konceptualizacije čustvenih 

zmožnosti. 

Reuven Bar-On in Parker sta leta 2000 objavila obsežno knjigo o čustveni inteligenci, ki 

govori o teoriji, razvoju, merjenju čustvene inteligence in njeni uporabnosti na področju 

družine, šole, delovnega mesta kakor tudi o njeni povezanosti z drugimi ustreznimi 

konstrukti. 

Posebnost čustvene inteligence, ki je vzbudila največ zanimanja, je dejstvo, da se, za razliko 

od IQ, čustvena inteligenca lahko razvija. Pri poskusu umeščanja konstrukta čustvene 

inteligence v različne teorije inteligence in med osebnostne lastnosti ugotovimo, da se 

konstrukt še najbolj ujema s Cattellovim konceptom kristalizirane inteligence, ki govori o 

izrazitem vplivu izkušenj na kognitivne sposobnosti (Popović 2010). 



23 

 

Preglednica 2: Struktura sposobnosti čustvene inteligence. 

 

4. raven: Refleksivna regulacija čustev za spodbujanje emocionalne in intelektualne rasti 

Sposobnost odprtosti 
za občutke, tako 
prijetne kot 
neprijetne 

Sposobnost vživljanja 
ali ločitve od emocij, 
odvisno od ocene 
koristnosti 

Sposobnost 
refleksivnega 
spremljanja čustev pri 
sebi in drugih, npr. 
njihove tipičnosti, 
jasnosti, vplivnosti, 
smiselnosti 

Sposobnost 
obvladovanje s 
svojimi in tujimi 
čustvi, npr. 
zmanjševanje 
neprijetnih čustev in 
spodbujanje prijetnih 

3. raven: Razumevanje in analiziranje čustev in uporaba čustvenega znanja 

Sposobnost 
prepoznavanja 
čustev ter odnosov 
med besedami in 
samimi čustvi (npr. 
med imeti rad in 
ljubiti) 

Sposobnost razlage 
pomenov, ki jih 
prinesejo čustva, 
upoštevaje odnose (npr. 
da je žalost povezana z 
izgubo) 

Sposobnost 
razumevanja 
kompleksnejših čustev 
(npr. sočasni občutek 
ljubezni in sovraštva) 

Sposobnost 
prepoznavanja 
prehajanja čustev 
(npr. prehod od jeze 
do sramu) 

2. raven: Emocionalno spodbujanje mišljenja 

Čustva usmerjajo 
mišljenje z 
usmerjanjem 
pozornosti na 
pomembne 
informacije 

Čustva so dovolj jasna 
in primerna, da 
pomagajo pri presoji in 
pomnjenju dogodkov, 
ki so povezani z 
različnimi čustvi 

Spremembe 
razpoloženja od 
optimističnega do 
pesimističnega 

Emocionalna stanja 
različno spodbujajo 
pristope k 
problemom (npr. 
sreča omogoča 
induktivno 
razmišljanje in 
ustvarjalnost) 

1. raven: Zaznavanje, ocenjevanje in izražanje čustev 

Sposobnost 
identifikacije čustev 
znotraj lastnih 
fizičnih stanj, čustev 
in mišljenja 

Sposobnosti zaznave 
čustev pri drugih 
ljudeh, v umetniških 
delih  

Sposobnost natančnega 
izražanja čustev, kakor 
tudi potreb, povezanih 
s temi občutki 

Sposobnost 
razlikovanja med 
natančnim in 
nenatančnim, 
iskrenim in lažnim 
izražanjem čustev 

Vir: Popović 2010, 14 

Managerji in njihove kompetence  

Markič in Verle (2012) pravita, da se konceptu managerskih kompetenc v literaturi namenja 

veliko pozornosti. Ta se povečuje vse od izdaje Boyatzisove knjige z izvirnim naslovom The 

competent manager, v kateri sta predstavljena program in model za odkrivanje managerskih 

kompetenc za doseganje uspešnosti organizacije (Boyatzis 1982). Da bi lahko managerji 
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uspešno izvajali naloge vodenja, naj bi razvijali svoje kompetence na področjih, ki zajemajo: 

osebnost človeka, komunikacijo, motivacijo, načine in modele vodenja, prenos znanja, timsko 

delo, odločanje, organizacijsko kulturo in klimo, organiziranje dela, kakovost vodenja, 

ocenjevanje uspešnosti dela ipd.. 

Številni avtorji (McClelland 1975; Boyatzis 1982; Spencer in Spencer 1993; Spany 2006; 

Sanghi 2007; PeiWen in Cheng 2007; Marti, Gil in Barrasa 2009; Daft 2010; Yukl 2010; 

Javidan, Teagarden in Bowen 2010) navajajo različne kompetence, ki naj bi jih uspešni 

managerji razvijali, predvsem močno poudarjajo sposobnost ustvarjanja dobrih socialnih 

odnosov, veliko željo po dosežkih ter sposobnost razreševanja problemov, strateško planiranje 

in pripravljenost na spremembe. Pri merjenju kompetenc izhajajo iz nekaterih osnovnih 

značilnosti: osebne značilnosti, motivi, veščine, znanje, samopodoba, kognitivne in socialne 

veščine.  

Hron (2004, 9–12) loči tri skupine kompetenc, ki naj bi jih imel sodobni manager:  

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

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

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

ekonomske situacije tudi poznavanje drugih kultur in sposobnost prilagajanja 

mednarodnim pogojem poslovanja);  

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

ciljev). 

Navedena spoznanja s področja razvoja sodobnih organizacijskih oblik ter vedno večjega 

pomena kompetenc managerjev v organizacijah so nas pripeljala do vprašanja, ali imajo vršni 

slovenski managerji dovolj razvite vrednote, znanja ter kako njihovo vodenje vpliva na 

njihovo razvijanje? V literaturi smo zasledili številne raziskave, ki nakazujejo odvisnost 

organizacijskih struktur od številnih zunanjih in notranjih dejavnikov (Ballantine 1999; Kotter 

2003; Benner in Thusman 2003; Spany 2006; Amabile in Kramer 2007), ni pa zaslediti vpliva 

vodenja na razvitost socialnih kompetenc vršnih managerjev (Verle, Markič, Kodrič 2012). 

2.3 Uspešnost poslovanja  

Uspešnost organizacije se začne in nadaljuje z zadovoljnimi zaposlenimi in kupci (Mihalič 

2008). Današnji managerji naj bi bili sposobni prilagajati se timskemu delu in pravilno ravnati 

z ljudmi, ker edino tako se bodo sposobni odzivati na hitre spremembe. V naslednjih 

poglavjih bomo opredelili pojme uspešnosti organizacije in pomen managerskih kompetenc 

za uspešnost organizacije. 

2.3.1 Pojem uspešnosti organizacije 

Na vprašanje, kaj je uspešnost organizacije, ni povsem enostavno odgovoriti. Markič in Verle 

(2012, 73) pravita, da je uspešnost lastnost, značilnost uspešnega: uspešnost poslovanja, 
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uspešnost metode ali uspešnost pri delu oziroma v poklicu. Uspevati pomeni, da s svojim 

delom in prizadevanjem dosegamo takšne izide, kot se želi, pričakuje (podjetje dobro uspeva, 

gospodarsko uspevati itd.). (Markič 2004, 136). Pojem uspeh je povezan z uspehom dela, 

glagolska izpeljava je uspešnost, ki se nanaša na končno stanje kot izid neke dejavnosti 

(Ivanko 2004, 254). Za to, da bi bila organizacija lahko uspešna, potrebuje smotre in cilje ter 

primerno strategijo, da bi jih dosegla (Daft 2007, 22). Če ne merimo uspešnosti, enostavno ne 

moremo obvladovati organizacije (Jeston in Nelis 2008, 160). Uspešnost (angl. performance) 

pomeni proizvajati (nuditi, oskrbovati) izdelke, storitve ali procese, ki za kupca predstavljajo 

vrednost (Daft 2010, 7). 

Tavčar (2002, 84) poudarja, da je nemogoče dobro voditi organizacijo, če ni kazalnikov, meril 

in standardov uspešnosti. Merila uspešnosti naj bi bila takšna, da je podatke o merjenih 

količinah mogoče redno pridobivati iz obstoječega informacijsko-komunikacijskega sistema. 

Tavčar (2002, 84) navaja osem področij merjenja uspešnosti: donosnost, rentabilnost, 

produktivnost, ekonomičnost, tržnost, prožnost, uglednost in kakovost življenja sodelavcev 

(Markič in Verle 2012, 73–74). 

Najstarejše in najbolj uporabno managersko orodje za merjenje uspešnosti so: denarni tok 

(cash-flow) in načrt likvidnosti ter merila, kot so razmerje med neplačanimi dolgovi in 

dohodki, skupnimi terjatvami, prodajo itd.. Vse dotlej, dokler poslovanje ni takšno, da je 

dobiček večji kot so stroški kapitala, organizacija ne ustvarja blagostanja, ampak ga uničuje. 

Organizacije so plačane zato, da ustvarjajo blagostanje in ne za obvladovanje stroškov 

(Drucker 1998, 12–13).  

Področje, na katerem so potrebne informacije o uspešnosti, je področje urejenosti redkih, 

nezadostnih sposobnosti kapitala in uspešnih ljudi. Najbolj redka sposobnost v vsaki 

organizaciji so uspešni ljudje, ki naj bi jih managerji v prizadevanju za ustvarjanje blagostanja 

razporejali bolj vsebinsko in premišljeno, kot to počnejo s kapitalom (Drucker 1998, 17–19). 

Pri tem sta glavni vlogi pravilno organiziranje in vodenje dela. Uspešnost podjetja ali druge 

organizacije ni zgolj posledica dobrega dela v posameznih organizacijskih enotah, ampak tudi 

uspešnega usklajevanja dejavnosti, ki jih izvajajo v organizacijskih enotah. V močnih 

podjetjih in drugih organizacijah razvijajo superiorne zmožnosti za ravnanje s temeljnimi 

procesi. V organizacijah, v katerih želijo biti uspešni, so prisiljeni svoje konkurenčne 

prednosti iskati tudi zunaj lastnih dejavnosti, v vrednostnih verigah svojih dobaviteljev, 

distributerjev in kupcev (Kotler 2004, 71). 

Organiziranje in oblikovanje struktur organiziranosti je temeljnega pomena za uspešnost 

organizacije (Markič in Verle 2012, 74). 

Peters in Waterman (1982, 65–85) sta že pred leti opozarjala, da so uspešni v tistih podjetjih, 

ki so usmerjena na tržišče, imajo občutek za potrebe kupcev ter porabnikov in so se sposobni 
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tem zahtevam tudi prilagajati. McKinseyjev model, ki je nastal na osnovi raziskave Petersa in 

Watermana (In Search of Exellence), je poudaril, da so prve tri sestavine (strategija, struktura 

in sistemi) le t. i. hardware uspeha. Naslednje štiri (slog, spretnosti, zaposleni in skupne 

vrednote) pa so t. i. software. Prva mehka sestavina, slog, pomeni, da je zaposlenim v podjetju 

skupen način razmišljanja in obnašanja, druga sestavina, veščine in znanja  pa pomeni, da 

imajo zaposleni znanja, potrebna za izvedbo strategije podjetja. Tretja sestavina, tj. zaposleni, 

pomeni, da je podjetje zaposlilo sposobne ljudi, jih dobro usposobilo in jim dodelilo prava 

delovna mesta. Četrta sestavina, skupne vrednote, pomeni, da so zaposlenim skupne iste 

vodilne vrednote. Kadar so te sestavine prisotne, so v podjetjih uspešnejši (Kotler 2004, 110). 

Kaplan in Norton (2006, 100–109) poudarjata, da uspešnosti podjetja ali druge organizacije 

ne merimo samo s fizičnimi in finančnimi sredstvi, ampak je za uspeh podjetja mnogo bolj 

pomembno, kako znajo managerji povezovati t. i. neotipljivo (angl. intangible) premoženje, 

kot so znanje zaposlenih, raziskave in razvoj ter informacijsko-komunikacijska tehnologija s 

potrebami in željami kupcev oz. odjemalcev. 

Uspešna podjetja se razlikujejo od manj uspešnih predvsem po tem, kaj znajo, kako opravljajo 

svojo dejavnost, kako uspešno in hitro uvajajo novosti (Davenport in Prusak 2000, 12). 

Kaplan in Norton sta razvila uravnoteženi sistem kazalnikov za usmerjanje poslovanja in 

doseganje odličnih poslovnih izidov v prihodnosti. Uravnoteženi kazalniki predstavljajo 

okvir, s pomočjo katerega lahko v podjetju uresničijo strategijo ustvarjanja vrednosti (Kaplan 

in Norton 2004, 7). 

Markič in Verle (2012, 75) navajata, da če želi biti organizacija uspešen usmerjevalec 

sprememb, mora razviti politiko podjetja za načrtovano inovativnost. Načrtovana inovativnost 

spodbuja celotno organizacijo, da v spremembah išče priložnosti (Jones 2004, 15). Pri 

merjenju uspešnosti organizacije Jones (2004, 17) navaja tri pristope, in sicer: 

· zunanji pristop (vrednoti sposobnost organizacije, kako obvladuje in ustvarja vrednost za 

kupca – nizki stroški, kakovost, tržni delež, cena delnic, podpora lastnikov); 

· notranji pristop (vrednoti sposobnost inovativnosti in prilagodljivosti – število novih 

izdelkov ali storitev, procesov, zadovoljstvo in motivacija zaposlenih, kratki dobavni roki); 

· tehnični pristop (vrednoti sposobnost, kako hitro organizacija pretvori znanje in surovine v 

proizvod – kakovost, stroški proizvajanja, zmanjšanje stroškov proizvajanja). 

Dosedanja prizadevanja, ki so bila usmerjena predvsem v proizvajanje in informacijsko-

komunikacijsko tehnologijo, so povzročila predvsem povečanje produktivnosti. Na povečanje 

uspešnosti to nima posebnega vpliva. Povečanja uspešnosti ni brez inoviranja managementa 

(Davenport in Prusak 2000), prav to pa predstavlja ozko grlo. Za uspešnost organizacije je 

najbolj odgovoren vršni management in ni uspešnosti brez prilagajanja ter nenehnega 

spreminjanja, tako tehnologije, znanja in načina oziroma organiziranja dela (Markič in Verle 

2012, 76). 
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Leta 2005 je de Waal s svojim timom opravil raziskavo v 91 visoko uspešnih podjetjih in 

prišel do naslednjih ugotovitev (Jeston in Nelis 2008, 11): 

· delničarji so izgubili več vrednosti v zadnjih petih letih samo zaradi nepravilnega vodenja, 

napačnih odločitev in slabe izvedbe strategije kot pa zaradi vseh neuspelih preteklih 

združitev; 

· čas, ki ga vršni managerji preživijo na vodilnih položajih, se je skrajšal od povprečno 10 

let (izpred 20. let) na 2,5 leta; 

· več kot 50 % vršnih managerjev sprejema odločitve po občutku, ne pa na osnovi 

neomajnih dejstev; 

· dobički so se v zadnjih letih močno povečali, na drugi strani pa stalno upada zadovoljstvo 

kupcev, kar se dogaja vedno slabše kakovosti proizvodov in procesov; 

· od nedavnih združitev in prevzemov je bilo samo 17 % uspešnih, 30 % jih ni pomenilo 

nobene razlike v uspešnosti, 53 % pa je pomenilo zmanjšanje vrednosti podjetja; 

· vzrok za krizo v večini podjetij povzročijo notranji dejavniki, med katerimi so 

najpogostejši predvsem nesposoben management (v 48 % primerov) in neprimeren 

informacijsko-komunikacijski sistem (v 42 % primerov) (Markič in Verle 2012, 76). 

Markič in Verle (2012, 76 – 77) pravita da, je osnovna ugotovitev raziskave bila, da je visoko 

uspešna tista organizacija (Jeston in Nelis 2008, 11): [...] ki na dolgi rok dosega boljše izide 

od svojih konkurentov, ki se je sposobna hitro prilagajati spremembam okolja, ki zna postaviti 

in povezati primerno organizacijsko strukturo ter nenehno izboljševati temeljne zmožnosti in 

ravnati s svojimi zaposlenimi kot najpomembnejšo konkurenčno prednostjo. Pri tem je treba 

paziti, da delovne naloge (opravila, naloge) dobijo osebe s pravimi sposobnostmi in da jim je 

omogočeno izobraževanje za izvajanje opravil, za katera so odgovorni. Na uspešnost 

organizacije vplivajo tako strukture organiziranosti kot sposobnosti (kompetence) vodilnih, ki 

morajo znati voditi ljudi, da bodo ti postali inovativni, motivirani in kreativni. 

Obstajajo tudi nefinančni vidiki uspešnosti organizacije kot so: kakovost managementa, 

odprtost in usmerjenost k aktivnostim, dolgoročna usmerjenost, nenehne izboljšave in 

kakovost delovne sile (De Waal 2008).  

De Waal (2008) v svojem prispevku navaja pet dejavnikov kot podlago za uspešnost 

organizacije:  

1. Kakovost managementa – Prvi in predvsem najpomembnejši dejavnik je kakovost 

obvladovanja organizacije. V obvladovanju visoko uspešnih organizacij se kombinirajo 

številne značilnosti. Ohranja se zaupanje v odnosu med ljudmi na vseh organizacijskih ravneh 

z vrednotenjem pripadnosti njihovih zaposlenih, ravnanje z njimi glede na sposobnosti, z 

izkazovanjem spoštovanja, ustvarjanjem in ohranjanjem individualnih odnosov med 

zaposlenimi, opogumljanjem verovanja in zaupanja do drugih ter pravičnega ravnanja z njimi. 

Managerji uspešnih organizacij živijo z integriteto ter so vzorniki ostalim zaposlenim s 

poštenostjo, iskrenostjo, predanostjo, navdušenjem, etiko in standardi, kredibilnostjo in 
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konstantnostjo vendar z ohranjanjem ranljivosti in visokega osebnega standarda. Managerji 

uporabljajo odločilno, osredotočeno odločanje z izogibanjem prekomernega analiziranja, 

namesto tega pa ustvarjajo nove učinkovite odločitve ter istočasno spodbujajo druge k 

sprejemanju odločitev. Visoko uspešna organizacija  trenira in olajšuje uslužbence s svojo 

podporo, pomočjo ter jih brani pred zunanjim vmešavanjem. Management ima ljudi 

odgovorne za izide, odločilni so glede neučinkovitih uslužbencev z osredotočanjem na 

dosežke, ohranjanjem čiste odgovornosti in baziranjem na težkih odločitvah. Managerji 

visoko uspešnih organizacij razvijajo učinkovit, samozavesten in močan način obvladovanja s 

komuniciranjem vrednot ter se prepričajo, da je strategija (načrt) znan in sprejet s strani vseh 

članov organizacije. 

2. Odprtost in usmerjenost k aktivnostim – Drugi dejavnik zavzema značilnosti, ki ne le 

odpirajo odprte kulture v organizaciji, ampak se tudi osredotoča na uporabo odprtosti za 

uporabo predanih ukrepanj za dosego želenih izidov. Management vrednoti in sprejema 

mnenje svojih zaposlenih s pogostimi dialogi ter vključevanjem v pomembne posle in 

organizacijske procese. Management visoko uspešne organizacije dovoljuje eksperimente in 

napake, dovoljuje uslužbencem, da tvegajo ter sprejema napake kot priložnost za učenje. V 

tem pogledu management privablja in stimulira spremembe z neprekinjenim prizadevanjem 

za obnovo, razvoj dinamičnih vodstvenih sposobnosti za povečanje fleksibilnosti in osebno 

vključevanje v te aktivnosti. Ljudje v uspešnih organizacijah porabijo veliko časa na 

komunikaciji, izmenjavi znanja ter učenju z namenom pridobitve novih idej, da opravljajo 

svoje delo boljše ter pripomorejo k boljši uspešnosti celotne organizacije. 

3. Dolgoročna usmerjenost – Tretji dejavnik kaže, da je dolgoročno usmerjanje mnogo bolj 

pomembno kot kratkoročna pridobitev (začasno delo, študenti). Ta vrsta usmerjenosti je 

razširjena med vse interesne skupine organizacije, v katere spadajo ne samo delničarji temveč 

tudi uslužbenci, dobavitelji, stranke in družba nasploh. Uspešna organizacija si neprestano 

prizadeva povečanje strankine ustvarjene vrednosti z učenjem kaj stranke zahtevajo oz. Si 

želijo, razumevanje njihovih vrednot, ustvarjanje odličnega odnosa in neposrednega kontakta 

in ukvarjanja z njimi. So odzivni za njih ter osredotočeni za povečanje strankinih vrednot. 

Uspešna organizacija ohranja dober in dolgoročen odnos z vsemi interesnimi skupinami s 

splošnim mreženjem in radodarnostjo do družbe. S tem ustvarjajo medsebojne koristne 

priložnosti v odnosu podobnem simbiozi. Raste skozi partnerstvo med dobavitelji in 

strankami, s čimer spreminjajo organizacijo v internacionalno mrežno korporacijo. 

Management je dolgoročno usmerjen organizaciji z uravnoteženjem skupnih namenov z 

lastnimi interesi. Prav tako učijo člane organizacije, da najprej upoštevajo potrebe podjetja. 

Novi načini obvladovanja nastajajo v lastnih vrstah s spodbujanjem ljudi, da postanejo 

voditelji, polnijo pozicije z internim talentom in delijo napredovanja znotraj skupine. Visoko 

uspešna organizacija ustvarja varno in zavarovano delovno okolje s tem, da ljudi napolnijo z 

občutkom varnosti (psihične in fizične), službenega zavarovanja ter popustljivosti glede 

odpuščanja. 
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4. Nenehne izboljšave – Četrti dejavnik je v skladu s trendom, ki ohranja zaposlene zadnji dve 

desetletji: neprekinjeno izboljšanje in inovacije. To se začne s posvojitvijo strategije, ki bo 

podjetje spravilo narazen z razvojem številnih novih opcij in alternativ, ki bo nadomestilo 

umirajoče strategije. Po tem bodo v organizaciji naredili vse, kar je v njeni moči, da bo 

izpolnila to edinstveno strategijo. Neprestano poenostavlja, izboljšuje in prilagaja vse svoje 

procese v želji, da bi izboljšala sposobnost, da odgovarja na dogodke uspešno v želji, da bi 

odpravila nepotrebne postopke, delo in preobremenjenost s podatki. Podjetje tudi ukrepa in 

poroča o vsem, kar je zanj pomembno, zato strogo meri napredek, posledično nadzoruje 

izpolnitve smotrov in ciljev ter se sooča z brutalnimi dejstvi. O teh dejstvih poroča ne le 

upravi, temveč tudi ostalim članom organizacije. Tako imajo vsi člani finančne in nefinančne 

informacije, potrebne za izboljšanje po njihovem lastnem mnenju. Ljudje v uspešni 

organizaciji čutijo moralno obveznost za nenehno prizadevanje pri dosegi izidov. 

Organizacija je neprestano inovativna pri proizvodih in procesih. Tako nenehno ustvarjajo 

nove vire konkurenčne prednosti s hitro razvijajočimi novimi proizvodi in procesi. Prav tako 

osvaja ključne kompetence in je inovator pri teh. To dela tako, da se odloča in osredotoča, pri 

čemer je podjetje najboljše ter ohranja ključne kompetence znotraj podjetja. 

5. Kakovost delovne sile − Peti dejavnik dopolnjuje visoke sposobnosti obvladovanja prvega 

dejavnika. Organizacija poskrbi, da sestavi raznoliko in dopolnilno management ekipo, 

delovno silo, katero rekrutira s popolno fleksibilnostjo z namenom, da odkrije zapletenosti v 

operacijah in vzbuja kreativnost pri razreševanju teh. Neprestano dela na razvoju svoje 

delovne sile s treniranjem, da bi povečali prožnost in mehkobo ter ji pušča, da se učijo od 

drugih pri partnerstvu med dobavitelji in strankami. Prav tako jih navdihuje, da dodatno 

razvijajo svoje spretnosti, da lahko dosežejo izredne izide ter jih imajo odgovorne za 

uspešnost. S tem poveča njihovo kreativnost in išče nove produktivne poti za dosego želenih  

izidov. 

2.3.2 Voditeljstvo kot osnova uspešnosti organizacije 

Markič in Verle (2012, 81) ugotavljata, da naj bi voditelji naj bi usmerjali zaposlene v pravo 

smer, pridobili njihovo zavezanost za izpolnjevanje poslanstva organizacije in jih motivirali 

za doseganje skupno postavljenih smotrov in ciljev. Vodenje kot management obstaja za 

zagotavljanje smotrov in ciljev organizacije, medtem ko se vodenje pojavi, ko nekdo želi 

vplivati (motivirati) na vedenje posameznika ali skupine v organizaciji (Možina 1994, 17). 

Vodenje zajema opravljanje nalog s pomočjo ljudi, z vplivanjem na medsebojne odnose v 

organizaciji, oz. je delovanje s pomočjo ljudi, zaposlenih v podjetju, za doseganje 

organizacijskih ciljev (Možina 1994, 6). Vodja je dejavnik, ki ima s svojim delovanjem 

ključen vpliv na ljudi, na njihove aktivnosti, ima pristojnosti, odgovornosti in tudi moč, da 

sproži procese spreminjanja. Vodja (leader) ima sposobnost, da prepozna določeno situacijo 

in vzroke zanjo ter reagira s kombinacijo primernega vedenja (Wilson 2010, 151). 



30 

 

Pri operativnem vodenju gre za vzpostavitev strukture, ki vključuje (Kaplan in Norton 2006, 

100–109; Jeston in Nelis 2008, 133; Daft 2010, 5; Wilson 2010, 145): izdelavo načrtov in 

podrobnosti, vzpostavljanje strukture za doseganje smotrov in ciljev, spremljanje napredka v 

primerjavi z načrti, uresničevanje, merjenje in doseganje izidov, ki jih pričakujejo drugi. 

Manager je razreševalec težav, njegovo vprašanje pa se vedno glasi: Kakšni problemi morajo 

biti razrešeni in kateri so najboljši načini za doseganje smotrov in ciljev?  (Zaleznik 2004). 

Pri voditeljstvu pa gre za odnose, za uspešno uvajanje sprememb in prilagajanje, ki zajema: 

razvijanje in uresničevanje vizije za prihodnost in kje želimo biti, izbiranje pravih ljudi in 

usmerjanje teh, motiviranje, navduševanje zaposlenih in spodbujanje energije v njih, da bi 

lahko premagali vse ovire, ki so jim na poti, uvajanje sprememb pri metodah in proizvodih, da 

bi organizacija ostala konkurenčna, ter graditev zaupanja (Wilson 2010, 145). Voditeljstvo je 

proces dajanja smisla človeškemu delu, tako je mogoče doseči njihovo zavzetost in pripadnost 

(Drath in Palus 1994, 4). Za Spanya (2006, 38) so voditelji tisti, ki dobro poznajo svoje ljudi 

in svoje delo, ostajajo realni, postavljajo smotre in cilje in prioritete ter znajo pravilno 

nagrajevati zaposlene. Bennis (2009, 26) poudarja, da je osnova voditeljstva karakter. 

Karakter voditelja je pomemben bolj kot katera koli druga značilnost. Stogdill (1974, 259) je 

po obsežni raziskavi literature o vodenju zaključil, da obstaja mnogo definicij, kaj pomeni 

leadership, vsem pa je skupno dejstvo, da gre za osebo, ki si prizadeva določiti in doseči neko 

zamisel oz. cilj . Novejše raziskave opisujejo pojem voditeljstvo z izrazi, kot so: lastnosti, 

vedenje, vpliv, vzajemno delovanje, medsebojne odnosi. Yukl (2010, 26) je podal naslednjo 

definicijo: »Leaderstvo je proces vplivanja na druge, da bi ti razumeli in se strinjali, kaj in 

kako je treba delati in s kakšnimi napori, da bi se dosegli skupni cilji«. 

Definicija ne vključuje samo procesa vplivanja, ampak tudi pripravljenost posameznika ali 

skupine, da se dosežejo smotri in cilji in izzivi (Wilson 2010, 144). Voditeljstvo pomeni 

uravnoteženje konkurenčnih zahtev in vključevanje zaposlenih v skupne smotre in cilje 

(Wilson, Lenssen in Hind 2006, 3). Jeston in Nelis (2008, 124) voditelje opisujeta tako: 

voditelji priznavajo, da ne poznajo odgovorov na vsa vprašanja in vključujejo svoje sodelavce 

v odločevalski proces. 

Tako kot se razlikujejo posamezne definicije, kaj voditeljstvo je in kako se razlikuje od pojma 

management, obstaja tudi več različnih pogledov na to, kako se kaže vpliv voditeljstva na 

uspešnost organizacije. Markič in Verle (2012, 83) opisujeta, da je najbolj običajno merilo za 

ugotavljanje uspešnosti voditeljstva, je uspešnost posameznika ali tima posamezne 

organizacijske enote in njihovo doseganje smotrov in ciljev. 

Kot merilo se običajno uporabljajo kazalniki, kot so: velikost prodaje, dobiček, dodana 

vrednost, tržni delež, donosnost sredstev, investicij in kapitala, produktivnost ter stroški na 

enoto (Yukl 2010, 28). Medsebojni odnosi, zavzetost zaposlenih in njihovo zaznavanje pa so 

naslednji indikatorji uspešnosti voditeljstva. Neuspešnost voditeljstva pa se največkrat kaže v 
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absentizmu, nenehnih dopustih, pritožbah, prošnjah za zamenjavo delovnega mesta, slabih 

izidih dela in raznih sabotažah ter namernih poškodbah opreme in delovnih sredstev. 

2.4 Pregled dosedanjih raziskav  

Razvoj socialnih kompetenc je eden izmed najpomembnejših dejavnikov za uspešno vodenje 

ljudi in doseganje smotrov in ciljev v organizaciji.  

Gorenjak (2009) je v svoji raziskavi na temo managerskih kompetenc delavcev v turizmu 

ugotovil, da managerji menijo, da imajo dovolj znanj in sposobnosti, vezanih na managerske 

kompetence za opravljanje svojega dela. Trdi, da so vodilna podjetja v panogi že prepoznala, 

v kolikšni meri sposobnosti in znanja zaposlenih predstavljajo konkurenčno prednost na sicer 

zelo zahtevnem trgu, kot je turizem in zato vlagajo v znanje svojih zaposlenih. Prišel je do še 

ene zanimive informacije kot je ta, da managerji v turizmu trdijo, da so svoje kompetence v 

večji meri pridobili z delovnimi izkušnjami in ne s formalnim izobraževanjem. Ugotovil je, da 

višje izobraženi sodelavci pogosteje poročajo, da svoja znanja za opravljanje dela imajo in 

hkrati ti isti managerji tudi poročajo, da pri svojem delu lahko ta znanja tudi dejansko 

pokažejo. 

Živković (2008, 99-100) v diplomskem delu, kjer je raziskovala pomen interpersonalnih 

kompetenc za sodelovanje v timu, ugotavlja, da razlike v razvitosti interpersonalnih 

kompetenc med vzgojno-izobraževalno institucijo in podjetjem niso statistično pomembne, 

kljub veliki razliki v stopnji izobrazbe. Po pogovoru z vodstvom podjetja in z zaposlenimi je 

ugotovila, da v podjetju poteka vrsta usposabljanj, ki ne dvigujejo stopnjo formalne 

izobrazbe, lahko pa pripomorejo k boljšim interpersonalnim izmenjavam. Nekoliko bolj 

razvite so socialne kompetence v vzgojno-izobraževalni instituciji. Večja razlika v prid 

vzgojno-izobraževalni instituciji je pri stopnji razvitosti interpersonalnih komunikacijskih 

spretnosti. 

Lorberjeva (2010, 85–86) je v svoji magistrski nalogi raziskovala značilnosti in kompetence 

vodij v povezavi z zadovoljstvom in pripadnostjo zaposlenih v zdravstveni negi. Ugotovila je, 

da predpisi v bolnišnicah različno in nenatančno opredeljujejo avtoriteto, naloge in 

odgovornosti za nižjo in srednjo raven managementa v zdravstveni negi na področju 

upravljanja, kakovosti, medosebnih odnosov in komuniciranja. Raziskava je pokazala, da se 

vodje v zdravstveni negi zavedajo, da nimajo dovolj znanja s področja vodenja, ter da si 

večina anketiranih vodij znanj s področja vodenja ni pridobila pred prevzemom vodilnega 

delovnega mesta. Kar pomeni, da so si vodje znanja s področja vodenja pridobili kasneje, ali 

pa so si ga le izboljšali z izkušnjami pri delu. Skoraj polovica vodij v zdravstveni negi pri delu 

namreč še vedno uporablja neprimerni stil vodenja. Naprej se je še izkazal problem 

pomanjkanja managerskih kompetenc vodij za izboljšanje uspešnosti organizacije, saj vodje 

nimajo ustreznih kompetenc na področju upravljanja, komuniciranja, razreševanja konfliktov, 

motiviranja zaposlenih, medosebnih odnosih, razreševanja problemov, delegiranja, timskega 
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dela, odločanja, obvladovanja sprememb, čustvene inteligence, razvoja kadrov in kakovosti. 

Prav tako je opazila pomanjkljivo podporo vodij v zdravstveni negi za samostojno delo, 

timsko sodelovanje, vključevanje zaposlenih pri sprejemanju odločitev in zaupanju 

zaposlenim ter njihovim individualnim nalogam. Hkrati ugotavlja, da problem vključevanja ni 

prisoten samo na nivoju zaposlenih, ampak tudi pri vodjih na nivoju nižjega managementa. 

Prišla je do informacije, da tako vodje kot zaposleni v zdravstveni negi menijo, da bi bilo 

treba opredeliti managerske kompetence vodij za uspešno vodenje v zdravstveni negi. 

Iz raziskave »Katere kompetence potrebuje manager v 21. stoletju«, ki je bila leta 2004 

izvedena v R Sloveniji je razvidno, da vodje najbolj potrebujejo (Majcen 2009, 148): 

pozitiven odnos do sprememb, podjetniško zavedanje, sposobnost implementacije, vodstvene 

sposobnosti, sposobnost prevzemanja odgovornosti in tveganja, sposobnost razreševanja 

problemov in sposobnost odločanja.  

Raziskave o vplivu načinov vodenja na razvitost socialnih kompetenc vršnih managerjev v 

slovenskih podjetjih po naši vednosti še ni bilo opravljene in zato menimo, da jo je vredno 

izvesti. 

2.5 Sklepi iz teoretičnega dela raziskave  

Vodenje je sestavni del osnovnih nalog managerjev, ki se nanaša na uveljavljanje planirane 

organizacije. Glavni namen vodenja je vplivanje na ljudi, da bi želeli delovati v zahtevani 

smeri za doseganje smotrov in ciljev organizacije. Vodenje je sestavni del managementa, od 

katerega je odvisno, ali bo tisto, kar je bilo zamišljeno, tudi uresničeno, in, ali bodo zaposleni 

delovali v skladu z zamislimi vodje. Vodenje je izjemnega pomena, saj ne pomaga še tako 

dobro planiranje, organiziranje in kontroliranje, če ne uspemo doseči izvedbe zamišljenega. 

Vodenje pomeni vplivanje na druge ljudi s komuniciranjem, z motiviranjem, z osebnimi 

značilnostmi in vedenjem, da ti delujejo v želeni smeri za izpolnjevanje smotrov in ciljev. 

Vodje poskušajo prepričati, navdušiti zaposlene, vplivati nanje, da delujejo v skladu s 

planirano organiziranostjo, ki so jo vzpostavili. Vodenje v tem smislu predstavlja izvajanje 

planirane organiziranosti. 

Najbolj pomembno pri vodenju je, da vodja ljudi vodi proti smotrom in ciljem, ki jim daje 

občutek uspeha. Danes naj bi se vodje zavedali, da so v organizaciji uspešni toliko, kolikor so 

uspešni ljudje, ki v organizaciji delujejo. Naloga vodje je, da pomaga zaposlenim, da 

naloge opravljajo na najbolj učinkovit način. Zato naj bi vodja znal na pravi način 

komunicirati z zaposlenimi, jih pravočasno informirati in usmerjati, znal naj bi jih 

motivirati in jim postaviti smotre in cilje.  

Da bi vodja zaposlenim lahko pomagal razvijati sposobnosti, naj bi najprej v sebi razvil 

spretnosti, ki so pomembne za vodenje. Zaposleni najlažje svoje sposobnosti začnejo 
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uresničevati, kadar so z vodjem povezani − kadar jim zaupajo. Zaupanje pa izvira iz odnosa 

in povezuje ljudi. 

Uspešen vodja naj bi opravil naslednja dela in naloge:  

· načrtovanje lastnega dela in dela svojih podrejenih, 

· nadziranje, 

· obveščanje, sporočanje in sporazumevanje, 

· dajanje povratnih sporočil, 

· usmerjanje sodelavcev k odločnemu ravnanju, 

· poverjanje nalog, 

· usklajevanje nalog, 

· spodbujanje motivacije za delo, 

· vrednotenje in nagrajevanje dela, 

· odločanje in soodločanje, 

· sodelovanje v kariernem razvoju sodelavcev, 

· prepričevanje in razreševanje konfliktov. 

Dobri medsebojni odnosi med zaposlenimi in čustveno inteligenten vodja ima velik vpliv na 

uspešnost organizacije. Čustva vodilnih oseb so za organizacijo pomembna prav tako kot 

vrednote, znanja in veščine. 

Čustva predstavljajo reakcijo telesa na um, lahko bi tudi rekli, da so odraz uma v telesu. Telo 

reagira na misli. Na določeno situacijo se odzovemo čustveno različno in vsak drugače, 

individualno. 

Socialne kompetence vključujejo »sposobnost natančnega zaznavanja, ocenjevanja in 

izražanja čustev, sposobnost pristopa in/ali občutenja. Olajšajo razmišljanje, sposobnost 

razumevanja čustev, čustvenih spoznanj in sposobnost regulacije čustev za spodbujanje 

čustvenega in intelektualnega razvoja«.  

Zaradi nesposobnosti obvladovanja čustev ter učinkovitega sporazumevanja pogosto pripelje 

do nerazrešenih ter ponavljajočih se sporov med zaposlenimi, nizke delovne morale in manjše 

storilnosti. Tudi izidi tega so na človeku očitni ter se kažejo v raznih boleznih, zmanjšani 

produktivnosti na delovnem mestu ipd. Pri tem je izjemnega pomena za organizacijo, da ima 

vodjo z razvitimi socialnimi kompetencami, ki bo znal pozitivno vplivati na zaposlene in jih 

spodbujati za doseganje skupnih smotrov in ciljev. 

Socialne kompetence pomagajo vodji odkriti, kaj zaposlene motivira in njihov motiv 

uskladiti s poslanstvom in vizijo organizacije. Motivi, ki izvirajo iz notranjosti posameznika, 

so močnejši od zunanjih motivov. Ljudi bomo najlažje motivirali, če se bomo znali vanje 

vživeti in ugotoviti, kaj je tisto, kar jim prinaša veselje in v čem vidijo potrditev zase. 
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Čeprav se morda zdi, da so socialne kompetence in razpoloženja s poslovnega vidika 

nepomembna, občutno vplivajo na opravljanje dela. Zaskrbljenost vodje zaposleni lahko 

razumejo kot signal, da je nečemu treba nameniti več pozornosti in premisleka. Trezno 

razpoloženje je lahko  koristno, ko premišljujemo o tveganem položaju. Pretiran optimizem 

pa lahko povzroči, da spregledamo morebitne priložnosti. Nenaden val jeze lahko preusmeri 

pozornost vodje k nujnemu problemu. Da bi vodja imel razvite socialne kompetence, naj ne bi 

samo dobro opravljal naloge, enako naj bi znal usmerjati svoja čustva. 

Kadar vodje ne znajo sočustvovati ali pravilno razbrati čustev skupine, ustvarjajo disonanco, 

ker po nepotrebnem pošiljajo vznemirljiva sporočila. Kolektivni stres, ki ga povzročijo, nato 

popolnoma prevzame skupino in preusmeri pozornost članov proč od sporočila. Pod 

vodstvom vodje z razvitimi socialnimi kompetencami si ljudje dajejo vzajemno oporo. 

Izmenjujejo si zamisli, se učijo drug od drugega, skupaj sprejemajo odločitve in opravljajo 

naloge. Stkejo čustveno vez, ki jim pomaga, da ostanejo zbrani celo sredi korenitih sprememb 

in negotovosti. In kar je morda še pomembneje, povezovanje z drugimi na čustveni ravni 

osmišlja delo. 
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3 RAZISKAVA O VPLIVU NAČINOV VODENJA NA RAZVITOST SOCIALNIH   

KOMPETENC VRŠNIH MANAGERJEV 

Drugi del naloge je empiričnega značaja, pri čemer je predmet raziskave vpliv načinov 

vodenja na razvitost socialnih kompetenc vršnih managerjev v slovenskih podjetjih. Na 

podlagi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave smo pripravili predloge za 

izboljšanje stanja.  

3.1 Populacija in vzorec 

V naši raziskavi so populacijo predstavljali managerji na srednji in vršni ravni organiziranosti. 

Po e-pošti smo jim poslali vprašalnik, vzorec je bil namenski. Poslali smo 400 vprašalnikov v 

40 slovenskih manjših in večjih izbranih podjetij. Dobili smo 20 % izpolnjenih oziroma 80 

anket, od tega v celoti izpolnjenih 73 anket. Neveljavnih je bilo 7 anket, ki smo jih izločili iz 

statistične obdelave. Anketiranci so bili v celoti seznanjeni z namenom raziskave. Raziskava 

je bila omejena na področje Slovenije in na vse dejavnosti. Anketiranje smo izvajali v času od 

10. 6. 2013. do. 10. 8. 2013. 

3.2 Instrumentarij / anketni vprašalnik 

Kot pripomoček za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik. Vprašalnik je bil 

razdeljen v dva sestavna dela. V prvem delu vprašalnika smo pridobili demografske podatke, 

v drugem pa ocenjevali razvitost socialnih kompetenc managerjev. Drugi del jel bil razdeljen 

na dva sklopa vprašanj in sicer na vodenje (Slika 2) in sklop ki se je nanašal na socialne 

kompetence (Slika 3). Vprašanja so zaprtega tipa na 6-stopenjski Likertovi lestvici. 

Anketiranje je potekalo po neposredni povezavi na spletnem portalu. V elektronski pošti smo 

pripisali spremno besedilo, ki je vsebovalo problematiko, namen in cilje raziskave. Anketirali 

smo managerje različnih starosti in obeh spolov iz različnih podjetij v RS. Ti imajo po našem 

mnenju največ informacij o tematiki, ki smo jo raziskovali. Zagotovljena je bila anonimnost 

anketiranja.  

3.3 Opis raziskovalne metodologije 

Podatke za teoretični del magistrske naloge smo črpali iz domače in tuje strokovne literature.  

Podatke in informacije za empirični del magistrske naloge smo zbrali s pomočjo kvantitativne 

metode raziskovanja. Kot pripomoček za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik. 

Anketiranje je potekalo po neposredni povezavi na spletnem portalu.  

Podatki so bili obdelani s statističnim programom SPSS. Za preverjanje hipotez smo uporabili 

faktorsko analizo, regresijo, metodo diskriminantne analize ter analizo variance (One-Way 

ANOVO). 
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3.4 Predstavitev rezultatov 

Demografski podatki 

V raziskavi je sodelovalo 45 (62 %) moških in 28 (38 %) žensk. Raziskava je pokazala, da ni 

bilo mlajših managerjev od 35 let, 25 % jih je bilo starih med 36 in 45 let, med 46 in 55 let jih 

je bilo 41 % starejših od 55 let je bilo 34 %. Podatki raziskave jasno pokažejo, da je največje 

število managerjev srednje starostne kategorije oziroma starosti med 46 in 55 let. 

Ugotovili smo, da ima največ ljudi na managerskih pozicijah dokončano fakulteto oziroma je 

takih 43 %, sledijo tisti z dokončanim magisterijem: 16 %, potem z visoko in višjo šolo 14 %; 

11 % jih je s srednjo šolo na managerski poziciji in 1 % je tistih, ki imajo končano poklicno 

šolo ter tudi 1 % takih, ki imajo doktorat. 

Zasledili smo, da je največ tistih, ki so na poziciji vodje med 11 in 20 let: 35 %, potem sledijo 

tisti, ki so na poziciji vodje med 5 in 10 let: 26 %, potem med 21 in 30 let: 23 %, ter po 8 % je 

takih, ki so na poziciji vodje manj kot 5 let oziroma od 31 do 40 let. 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Ste pretirano »ostri« do sodelavcev, ko ste nerazpoloženi

Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje kesate?

Sami prispevate k ustvarjanju težav s katerimi se soočate

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat kadar to…

Tolerirate frustracijo brez razburjanja

Dobro prenašate stres

Hitro sprejemate spremembe

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev

Priznate svoje pomanjkljivosti

Upoštevate  tuje oz. drugačno mnenje sodelavca/ev

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / sodelavce

Ste prepričani v svoje sposobnosti

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje

VODENJE (povprečja)

 

Slika 2: Vodenje – povprečja spremenljivk 

Večina komponent vodenja je bila visoko ocenjena. V našem primeru je meja 3 in 

nadpovprečne so naslednje spremenljivke: zavedanje, da sodelavci vplivajo na čustveno 

stanje vodje, razumevanje čustev takrat, ko se doživljajo, prepričanost v sposobnosti, 

zaznavanje vpliva vodenja na sodelavce, upoštevanje mnenja sodelavcev, priznavanje 

pomanjkljivosti, proučevanje možnosti pred odločitvijo, hitro sprejemanje sprememb, dobro 

prenašanje stresa, toleriranje frustracije brez razburjanja ter zadrževanje proč od dejanj ali 

komentarjev takrat, kadar to ne bi izboljšalo stanja. 



37 

 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Se pretirano opravičujete drugim osebam oz. sodelavcem

Se v težkih situacijah neposredno  obrnete na duge sodelavce

Se informirate o drugih, da bi se z njimi bolj razumeli

Slišite kaj sodelavec oz. druga oseba v resnici sporoča

Uporabljate vaš občutek za čustva do drugih sodelavcev  zaradi…

Razrešujete konflikte in spore v organizaciji na učinkovit  način

Prepoznate  čustva sodelavcev

Pokažete  drugim, da se  zanimate za njihovo čustveno stanje

Se identificirate s službo

Občutite / zaznate  vzdušje oz. klimo v delovnem prostoru

Komunicirate jasno, nedvoumno, odprto in učinkovito

Se dobro razumete z drugimi ljudmi oz. sodelavci

SOCIALNE KOMPETENCE (povprečja)

 

Slika 3: Socialne kompetence – povprečja spremenljivk 

Kar se tiče dejavnikov socialnih kompetenc, skoraj vse spremenljivke so bile nadpovprečno 

ocenjene, razen spremenljivke, da se pretirano opravičujejo drugim osebam ali sodelavcem.  

Zanesljivost vprašalnika 

Cronbach alfa test notranje konsistentnosti, test zanesljivosti in veljavnosti merjenja 

(anketiranja). 

Zanesljivost vprašalnika (lastnost, da daje pri ponovljenih merjenjih istih lastnosti pri istih 

osebah enake rezultate) smo preverili s testom zanesljivosti (ang. reliability analysis) in s t. i. 

item-total statistics.  

Preglednica 3: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Statistika zanesljivosti 

Krombahov 

koeficient 

Alpha 

Število 

enot  

,750 26 
  

Iz zgornje tabele lahko preberemo vrednost Cronbachovega koeficienta alfa, ki znaša 0,75 in 

na podlagi tega zaključimo, da je lestvica z vrednostmi od ena do šest zanesljiva. Če 

upoštevamo, da ima lahko koeficient zanesljivosti vrednost med 0 (popolnoma nezanesljiva 

meritev) in 1 (popolnoma zanesljiva meritev) in je spodnja meja 0,6; ugotavljamo da je 

vprašalnik zelo zanesljiv. 
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Zatem smo s pomočjo t. i. item-total statistics izračunali korelacijski koeficient med 

posamezno spremenljivko ter vsemi spremenljivkami vprašalnika: 

Preglednica 4: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach'
s Alpha if 

Item 
Deleted 

Ste prepričani v svoje sposobnosti ,453 ,733 

Priznate svoje pomanjkljivosti ,178 ,750 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate ,318 ,740 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / sodelavce ,456 ,732 

Se zavedate, da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje ,223 ,747 

Sami prispevate k ustvarjanju težav, s katerimi se soočate ,045 ,757 

Dobro prenašate stres ,368 ,736 

Hitro sprejemate spremembe ,411 ,733 

Tolerirate frustracijo brez razburjanja ,125 ,752 

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev ,080 ,757 

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat, kadar to vseeno 
ne bi izboljšalo stanja 

,094 ,756 

Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje kesate? ,065 ,752 

Ste pretirano »ostri« do sodelavcev, ko ste nerazpoloženi -,168 ,763 

Upoštevate  tuje oz. drugačno mnenje sodelavca/ev ,347 ,739 

Prepoznate  čustva sodelavcev ,506 ,732 

Občutite / zaznate  vzdušje oz. klimo v delovnem prostoru  ,534 ,729 

Slišite, kaj sodelavec oz. druga oseba v resnici sporoča  ,630 ,725 

Se identificirate s službo ,204 ,751 

Se v težkih situacijah neposredno  obrnete na druge sodelavce ,223 ,747 

Se dobro razumete z drugimi ljudmi oz. sodelavci ,261 ,745 

Komunicirate jasno, nedvoumno, odprto in učinkovito ,408 ,737 

Pokažete drugim, da se zanimate za njihovo čustveno stanje ,601 ,719 

Razrešujete konflikte in spore v organizaciji na učinkovit  način ,422 ,735 

Uporabljate vaš občutek za čustva do drugih sodelavcev  zaradi 
učinkovitejše interakcije 

,575 ,724 

Se informirate o drugih, da bi se z njimi bolj razumeli ,434 ,730 

Se pretirano opravičujete drugim osebam oz. sodelavcem -,272 ,769 

  

Držali smo se kriterija, ki pravi, da je lestvica zanesljiva takrat, ko postavke dobro korelirajo 

(se povezujejo) s celoto, in sicer; če znaša korelacija med 0,7 in 1,0; potem gre za močno 

korelacijo, če znaša med 0,5 in 0,7; gre za tako imenovano zmerno korelacijo in če znaša med 

0,3 in 0,5; potem govorimo o šibki korelaciji. Če je vrednost korelacijskega koeficienta v 

stolpcu manjša od 0,3; potem je priporočljivo, da spremenljivko izločimo iz vprašalnika. 

Ugotovili smo, da je korelacija pri večini spremenljivk zadostna. 
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Prav tako nima nobenega vpliva izključenost oziroma neupoštevanje katere izmed postavk 

(spremenljivk), saj je iz vrednosti "Cronbach's Alpha if Item Deleted" razvidno, da takšno 

dejanje ne bi bistveno zvišalo vrednosti Cronbachovega koeficienta alfa. 

Zaključimo, da je vprašalnik veljaven, zanesljiv in konsistenten takšen, kot je, ter ni potrebno 

ničesar izločevati iz njega. 

3.5 Preverjanje  hipotez 

Hipoteza 1: Obstajata dve dimenziji vodenja (dobri in slabi), ki se razlikujejo glede na 

razvitost managerskih kompetenc.  

Faktorska analiza – metoda PCA 

V prvi faktorski analizi smo ugotovili, da so nekatere spremenljivke slabo pojasnjene s 

faktorji ker je njihova komunaliteta krepko pod 50 %. Zato smo spremenljivke izločili iz 

analize. 

Preglednica 5: Komunalitete 

Komunalitete 

  

Črpanje 

Ste prepričani v svoje sposobnosti ,560 

Priznate svoje pomanjkljivosti ,937 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate ,506 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / sodelavce ,520 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje ,826 

Sami prispevate k ustvarjanju težav s katerimi se soočate ,759 

Dobro prenašate stres ,735 

Hitro sprejemate spremembe ,798 

Tolerirate frustracijo brez razburjanja ,973 

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev ,850 

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat kadar to 
vseeno ne bi izboljšalo stanja 

,869 

Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje kesate? ,520 

Ste pretirano »ostri« do sodelavcev, ko ste nerazpoloženi ,231 

Upoštevate  tuje oz. drugačno mnenje sodelavca/ev ,304 

Metoda črpanja: Analiza glavnih komponent. 
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V nadaljevanju so prikazani rezultati druge faktorske analize, ki izpolnjuje vse potrebne 

pogoje, ter nam da dobro sliko o povezanosti dimenzij vodenja: 

Preglednica 6: KMO in Barletov test 

KMO and Bartlett's Test
a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,865 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 145,871 

df 66 

Sig. ,000 

a. Na osnovi korelacij 

 
 

Osnovni, Barletov test, ki ima značilnost pod 0,05; zavrne ničelno domnevo o enotski 

korelacijski matriki in nam potrdi, da obstaja dovolj velika mera povezanosti med vhodnimi 

spremenljivkami. Mera povezanosti KMO je zelo dobra: 0,865. 

Preglednica 7: Pojasnjenost spremenljivk 

Komunalitete 

 Rescaled 

Črpanje 

Ste prepričani v svoje sposobnosti ,560 

Priznate svoje pomanjkljivosti ,970 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate ,542 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / sodelavce ,510 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje ,836 

Sami prispevate k ustvarjanju težav s katerimi se soočate ,774 

Dobro prenašate stres ,740 

Hitro sprejemate spremembe ,792 

Tolerirate frustracijo brez razburjanja ,993 

Proučite veliko možnosti preden sprejmete odločitev ,876 

Se vzdržite, da nekaj naredite ali poveste tudi takrat kadar to vseeno ne bi 

izboljšalo stanja 
,873 

Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje kesate? ,541 

Metoda črpanja: Analiza glavnih komponent.  

Vse spremenljivke imajo zelo dobro pojasnjenost, nad 50 %. 

Naslednja preglednica nam pokaže število faktorjev. Ker je uporabljena metoda rotacije 

(izboljšave), gledamo predvsem stolpec »Rotation sums of squared loadings« 
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Preglednica 8: Število faktorjev ter odstotek pojasnjenosti izločenih faktorjev 

Skupna varianca razložena 

 
Komponent

a 

Začetne lastne vrednosti Odvajanje vsote kvadratov obremenitve Rotirana suma kvadratov obremenitve 

 
Skupaj % of 

Variance 

Kumulativa 

% 

Skupaj % of 

Varianca 

Kumulativa 

% 

Skupaj % of 

Varianca 

Kumulativa 

% 

Raw 

1 2,301 21,989 21,989 2,301 21,989 21,989 2,239 21,400 21,400 

2 1,415 13,523 35,511 1,415 13,523 35,511 1,310 12,523 33,923 

3 1,299 12,416 47,928 1,299 12,416 47,928 1,243 11,881 45,805 

4 1,149 10,977 58,905 1,149 10,977 58,905 1,162 11,101 56,906 

5 1,049 10,022 68,927 1,049 10,022 68,927 1,125 10,752 67,657 

6 ,876 8,369 77,296 ,876 8,369 77,296 1,009 9,639 77,296 

7 ,665 6,354 83,650 
      

12 ,245 2,345 100,000 
      

Metoda črpanja: Analiza glavnih komponent.  

Osnovna pogoja: 

· lastne vrednosti nad 1 

· odstotek skupne pojasnjene variance nad 60 % sta izpolnjena. 
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Naslednja tabela pokaže strukturo faktorskih uteži: 

Preglednica 9: Struktura faktorskih uteži osnovne/prvotne rešitve 

Komponenta Matrix 

 Reskalirano 

Komponenta 

1 2 3 4 5 6 

Hitro sprejemate spremembe ,835 ,041 -,152 ,244 -,081 ,058 

Dobro prenašate stres ,757 -,255 -,256 -,075 -,153 -,082 

Ste prepričani v svoje sposobnosti ,703 ,129 ,096 -,180 -,083 ,005 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / 

sodelavce 
,650 ,166 ,154 ,043 ,045 -,180 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate ,557 ,215 -,026 -,158 -,144 ,122 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje ,153 ,838 ,186 ,143 -,030 ,232 

Sami prispevate k ustvarjanju težav s katerimi se soočate -,056 ,534 -,305 ,485 ,381 -,112 

Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje kesate? -,329 ,332 -,277 ,140 ,231 -,198 

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev ,087 -,074 ,888 ,116 ,004 ,246 

Priznate svoje pomanjkljivosti ,183 ,272 ,170 -,731 ,460 -,295 

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat kadar to 

vseeno ne bi izboljšalo stanja 
,270 -,352 ,280 ,460 ,506 -,361 

Tolerirate frustracijo brez razburjanja ,148 -,248 -,260 -,104 ,605 ,682 

Metoda črpanja: Analiza glavnih komponent.  

Faktorske uteži; ki so nad 0,5; so pravilne, za tiste; ki so pod 0,5 ;pa želimo, da so pod 0,2 

zato, da lahko trdimo, da so ničelne. Zato naredimo rotacijo, ki v veliki meri odpravi problem. 

Uporabili smo pravokotno rotacijo, pri kateri so dobljene komponente popolnoma neodvisne 

druga od druge oziroma niso v nikakršni korelaciji: 
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Preglednica 10: Rotirana struktura faktorskih uteži 

Rotirana komponenta Matrix 

 Reskalirano 

Komponenta 

1 2 3 4 5 6 

Hitro sprejemate spremembe ,846 ,073 -,034 ,141 -,206 ,093 

Dobro prenašate stres ,741 -,194 -,284 ,131 -,058 ,062 

Ste prepričani v svoje sposobnosti ,707 -,092 ,115 -,041 ,191 -,007 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / 

sodelavce 
,636 ,088 ,137 ,199 ,164 -,114 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate ,599 -,006 ,061 -,210 ,096 ,035 

Sami prispevate k ustvarjanju težav s katerimi se soočate -,006 ,850 -,146 ,150 -,072 ,049 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje ,271 ,642 ,131 -,139 ,065 -,084 

Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje kesate? -,183 ,502 -,255 ,007 ,079 -,062 

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev ,002 -,209 ,897 ,166 -,001 -,026 

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat kadar to 

vseeno ne bi izboljšalo stanja 
,103 ,060 ,141 ,916 -,003 ,035 

Priznate svoje pomanjkljivosti ,123 ,008 -,005 -,007 ,976 ,034 

Tolerirate frustracijo brez razburjanja ,033 -,017 -,027 ,036 ,032 ,994 
 

Za nas sta pomembni prvi dve komponenti, ki sta popolnoma različni/neodvisni. Tako 

matematično kot tudi po vsebini: 

· prva komponenta pokaže vodjo, ki najbolj neguje hitro sprejemanje sprememb in dobro 

prenaša stres. Prepričan je v svoje sposobnosti ter zazna vpliv, ki ga ima vodenje na druge. 

Razume tudi svoja čustva. Taki voditelji morajo biti dobri voditelji, 

· na nasprotni strani so vodje, ki sami prispevajo k ustvarjanju težav. Zavedajo se, da drugi 

vplivajo na njihova čustva in takrat delajo stvari, ki jih kasneje obžalujejo. Taki vodje so 

verjetno slabi. 

S tem smo potrdili prvo hipotezo. 

Ostale komponente vodenja delujejo popolnoma samostojno, ločeno od drugih. V morebitni 

analizi bi jih analizirali vsako posebej. 

Hipoteza 2: Obstajajo tri skupine voditeljev, glede na povprečno vrednost managerskih 

kompetenc. 

Klaster analiza: 

V prvem delu klaster analize je bilo potrebno ugotoviti, katero število skupin je najbolj 

optimalno. Uporabimo Ward-ovo metodo hierarhične analize, ki formira skupine tako, da se 

skupine medsebojno čim bolje ločijo, znotraj skupine so anketiranci zelo skupaj. Kriterij 

števila skupin je dendogram (drevo razvrščanja). Naredimo tak vertikalni rez (rdeča daljica), 
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da je vsota presekanih vej drevesa razvrščanja največja. Držimo se pravila, da število skupin 

ne sme biti preveliko (sicer razlike povprečij med posameznimi skupinami niso statistično 

značilne): 

 

Slika 4: Drevo razvrščanja – odločitev za tri skupine 

V drugem delu analize ugotovimo, ali so vse spremenljivke sklopa »VODENJE« enako 

pomembne v ločevanju skupin. Pričakovati je, da pri nekaterih vprašanjih razlike sploh ni 

oziroma so odgovori zelo skupaj. Zato je nesmiselno, da taka vprašanja uporabimo za 

ločevanje skupin. 

Metoda je »Two–step« klaster analiza, s katero ugotovimo, katere spremenljivke so 

pomembne za ločevanje skupin. V naslednjem koraku nam metoda razdeli anketirance na tri 

skupine. 
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Slika 5: Pomembnost vprašanj v ločevanju skupin 

Iz grafa je razvidno, da 5 spremenljivk izpolnjuje kriterij nad 0,4. 

Hkrati smo ugotovili, da je »prepričanje v svoje sposobnosti« najbolj pomembna lastnost, ki 

loči dobre in slabe voditelje. 

Naslednja preglednica nam prikaže povprečja skupin: 

Preglednica 11: Povprečja treh skupin za izbrane spremenljivke 

Statistika 

 tri skupine 

1 2 3 

Povpr. Povpr. Povpr. 

Ste prepričani v svoje sposobnosti 5,15 4,58 4,13 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate 5,11 4,65 4,13 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / sodelavce 5,07 4,62 4,00 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje 5,44 4,23 4,00 

Hitro sprejemate spremembe 4,93 4,19 3,60 
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Vidno je, da povprečje pada od 1. do 3. skupine pri vseh spremenljivkah. Zato lahko 

imenujemo 1. skupino »dobri vodje«, drugo »slabši voditelji« in 3. skupino pa »najslabši 

voditelji«. Ocena je relativna, kajti lestvica ocenjevanja je od 1 do 6. 

Naslednji test (ANOVA) pokaže, da so razlike med skupinami statistično značilne: 

Preglednica 12: Test razlike aritmetičnih sredin 

ANOVA 

 Klaster Napaka F Sig. 

Mean 

Square 

df Mean 

Square 

df 

Ste prepričani v svoje sposobnosti 7,962 2 ,366 68 21,776 ,000 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate 7,205 2 ,456 68 15,791 ,000 

Hitro sprejemate spremembe 19,277 2 ,532 68 36,234 ,000 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno 

stanje 
20,641 2 ,450 68 45,904 ,000 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge 

ljudi / sodelavce 
4,670 2 ,503 68 9,282 ,000 

  

Ker je signifikantnost (značilnost) vseh testov pod 0,05; ničelno hipotezo o enakosti  

povprečij zavrnemo in sprejmemo nasprotno.  

Preglednica 13: Število anketirancev v posamezni skupini 

Klaster 

klaster 

1 25,000 

2 16,000 

3 30,000 

Veljavne 71,000 

Napačne 9,000 

 
 

Diskriminantna analiza 

Osnovni pogoj diskriminantne analize je enakost kovariančnih matrik za vsako skupino. 

Pogoj preverjamo z Box testom. 
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Preglednica 14: Box test  

Test Results 

Box's M 216,657 

F 

Approx. ,915 

df1 156 

df2 4673,081 

Sig. ,765 

Tests null hypothesis of equal 

population covariance matrices. 
  

Ker je signifikantnost testa nad 0,05; ničelne hipoteze o enakosti kovariančnih matrik ne 

moremo zavrniti. Matrike so enake. 

Ker imamo tri skupine, program ustvari dve diskriminantni funkciji (število funkcij je vedno 

za ena manj od števila skupin). Potrebno je testirati, katera je statistično značilna: 

Preglednica 15: Test diskriminantnih funkcij 

Wilks' Lambda 

Preizkus funkcij Wilks' 

Lambda 

Chi-square df Sig. 

1 skozi 2 ,525 55,800 24 ,006 

2 ,890 6,444 11 ,842 

 
 

Ker je samo pri prvi funkciji signifikantnost testa pod 0,05; sklepamo, da je samo prva 

funkcija pomembna. 

Prva funkcija za vsako spremenljivko, v vsaki skupini, ustvari »diskriminantne uteži«, ki jih 

prikazujemo v naslednji tabeli. Uteži primerjamo vertikalno in horizontalno. Večja ko je utež 

v posamezni skupini, bolj je pomembna posamezna lastnost/spremenljivka. In obratno. 

Pomemben je tudi predznak uteži. 
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Preglednica 16: Diskriminantne uteži 

Razvrstitev koeficientov 

 tri skupine 

1 2 3 

Prepoznate  čustva sodelavcev 8,660 10,945 11,107 

Občutite / zaznate  vzdušje oz. klimo v delovnem prostoru  -2,818 -2,779 -4,371 

Slišite kaj sodelavec oz. druga oseba v resnici sporoča  -4,693 -5,393 -6,303 

Se identificirate s službo 1,512 1,636 2,042 

Se v težkih situacijah neposredno  obrnete na duge sodelavce ,082 ,872 2,247 

Se dobro razumete z drugimi ljudmi oz. sodelavci 24,871 25,960 25,923 

Komunicirate jasno, nedvoumno, odprto in učinkovito 10,946 12,053 12,882 

Pokažete  drugim, da se  zanimate za njihovo čustveno stanje -3,445 -3,563 -3,506 

Razrešujete konflikte in spore v organizaciji na učinkovit  način 14,771 10,701 9,774 

Uporabljate vaš občutek za čustva do drugih sodelavcev  zaradi 
učinkovitejše interakcije 

4,279 3,368 3,082 

Se informirate o drugih, da bi se z njimi bolj razumeli -,471 -,388 -,931 

Se pretirano opravičujete drugim osebam oz. sodelavcem 10,372 14,534 15,206 

(Constant) 

-

153,34

8 

-

148,12

0 

-

144,35

7 

Fisher's linear discriminant functions 
 

Najbolj izražena (nadpovprečna/pozitivna) lastnost socialnih kompetenc je »Se dobro 

razumete z drugimi ljudmi oz. sodelavci«, ki je povsod podobna, nekoliko bolj izražena v prvi 

skupini. Nato sledi »Razrešujete konflikte in spore v organizaciji na učinkovit način«, ki je 

najmočnejša v prvi skupini nato pa strmo pada. Lastnosti, ki so slabo 

(podpovprečno/negativno) izražene, so »Slišite kaj sodelavec oz. druga oseba v resnici 

sporoča«, ki je najslabša v tretji skupini. Tako lahko ustvarimo profil socialnih kompetenc za 

vsako od skupin. Pri takem načinu gledanja nas predvsem zanima velikost vpliva posamezne 

komponente socialnih kompetenc.  

Bolj podrobno bomo pojasnili vsako od spremenljivk. 

Kar se tiče prepoznavanja čustev sodelavcev, opažamo, da je v prvi skupini najslabše. Prva 

skupina, ki je zelo močna, kar se tiče dimenzije vodenja, ima pa najslabše prepoznavanje 

čustev sodelavcev. Bolj ko se zmanjšuje pomen elementov vodenja povečuje se 

prepoznavanje čustev. Občutenje navdušenja je pri vseh skupinah slabo, s tem da je v tretji 

skupini najslabše. Dejstvo, da sodelavec sliši, kaj sodelavec oziroma druga oseba v resnici 

sporoča, je zelo slabo, s tem da je najmanj slabo v prvi skupini, najbolj slabo pa v tretji. 

Razlika z identifikacijo s službo je pravzaprav dimenzija, ki je zelo majhna glede na ostale 

(slabši kot so vodje, bolj se identificirajo s službo). Dobri vodje imajo najmanjšo 

identifikacijo s službo. Opazili smo, da se v težkih situacijah managerji, ki so v prvi skupini, 

redko obrnejo na druge sodelavce, v tretji bolj pogosto, kar pomeni, da se managerji iz prve 
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dimenzije vodenja bolj zavedajo svojih sposobnosti in so bolj prepričani vase. Pri 

spremenljivki razumevanje ni posebnih razlik. Spremenljivka učinkovito in odprto 

komuniciranje je najbolj izraženo v tretji skupini. Podatki nam govorijo, da imajo slabši 

voditelji boljšo komunikacijo kot boljši managerji. Zanimanje za čustveno stanje delavcev je 

povsod enako slabo. Dejavnik socialnih kompetenc ki se nanaša na učinkovito reševanje 

sporov je najbolj izražen v prvi skupini. Vidimo, da boljši kot je vodja, bolj učinkovito rešuje 

spore in konflikte. Uporabljanje čustev zaradi učinkovitejše interakcije je tudi v prvi skupini 

najboljše. Raziskava pokaže, da se managerji sploh ne informirajo o drugih sodelavcih, kako 

bi se z njimi bolj razumeli. V prvi skupini še posebej. Vidimo, da se managerji v tretji skupini 

(slabi voditelji) bolj pogosto opravičujejo drugim za svoja dejanja, kakor managerji iz prve 

skupine, ki smo jih deklarirali kot dobre voditelje. To nam govori, da tisti managerji nimajo 

izražen osebni stav in niso dovolj prepričani v svoje sposobnosti, kar nam tudi govori, da 

drugi verjetno lahko vplivajo na njih.  

Naslednja tabela nam pokaže odstotek pravilno uvrščenih enot. 

Preglednica 17: Odstotek pravilno uvrščenih enot 

Classification Results
a 

  tri skupine(ward) Predicted Group Membership Total 

  1 2 3 

Original 

Count 

1 18 8 1 27 

2 9 15 2 26 

3 0 5 10 15 

Ungrouped cases 2 9 1 12 

% 

1 66,7 29,6 3,7 100,0 

2 34,6 57,7 7,7 100,0 

3 ,0 33,3 66,7 100,0 

Ungrouped cases 16,7 75,0 8,3 100,0 

a. 63,2% of original grouped cases correctly classified. 
b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 

 

V drugem delu bomo opazovali povezanost lastnosti vodij. S faktorsko analizo bomo raziskali 

dimenzije vodenja kot nove spremenljivke: 

· poiskali bomo korelacijo med temi dimenzijami in spremenljivkami socialnih kompetenc, 

· z regresijsko analizo, v kateri bodo dimenzije vodenja odvisne, socialne komponente pa 

neodvisne spremenljivke, bomo poiskali vzročno – posledično vezo med njimi. 

Hipoteza 3: Razvitost dimenzij vodenja oziroma managerskih kompetenc je odvisna od 

demografskih značilnosti (stopnje izobrazbe, starostne kategorije, obdobja na položaju vodje 

in spola). 

Prve tri smo analizirali z ANOVA testom, zadnjo s T-testom. 
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V naslednjem koraku bomo podrobno analizirali prve dve komponenti – (slabi, čustveni in 

neodločeni in dobri voditelji) vodenja, glede na: 

1. Stopnjo izobrazbe 

2. Starostno kategorijo 

3. Obdobje na položaju vodje in 

4. Spol 

1. Stopnja izobrazbe 

Preglednica 18: Preizkus homogenosti/enakosti varianc za stopnjo izobrazbe 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

dober vodja 1,886 4 73 ,122 

slab, čustven in neodločen 
vodja 

2,366 4 73 ,061 

  

Ker sta obe signifikantnosti nad 0,05; ničelne hipoteze o homogenosti/enakosti varianc ne 

moremo zavrniti. Za nadaljnjo analizo je primeren test ANOVA. 

Preglednica 19: ANOVA test za vpliv stopnje izobrazbe 

ANOVA 

 Vsota 

kvadratov 

df Mean 

Square 

F Sig. 

dober vodja 

Med skupinami 1,455 4 ,364 2,382 ,021 

Znotraj skupine 69,505 73 ,952   

Skupaj 70,960 77    

slab čustven in 

neodločen vodja 

Med skupinami 6,726 4 1,681 2,032 ,040 

Znotraj skupine 60,395 73 ,827   

Skupaj 67,121 77    

 
 

Ker sta obe signifikantnosti nad 0,05; ničelne hipoteze o enakosti povprečij ne moremo 

zavrniti. Sklepamo, da izobrazba nima vpliva na obe dimenziji vodenja. Na slikah 6 in 7 je 

razvidno, kako deluje izobrazba: 
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Slika 6: Vpliv stopnje izobrazbe na dobre vodje 

Na sliki 6 je vidno, da razlika narašča s stopnjo izobrazbe, vendar so razlike premajhne, da bi 

bile statistično značilne. 

 

Slika 7: Vpliv stopnje izobrazbe na slabe ali neodločene vodje 

Višja izobrazba zmanjšuje slab vpliv druge komponente vodenja, vendar so razlike 

premajhne, da bi bile statistično značilne. 
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2. Starostna kategorija 

Preglednica 20: Preizkus homogenosti/enakosti varianc za starostno kategorijo 

Test homogenosti variance 

 Levenova 
statistika 

df1 df2 Sig. 

dober vodja ,820 2 77 ,444 

slab čustven in 
neodločen vodja 

3,233 2 77 ,045 

  

Na osnovi signifikantnosti sklepamo, da je za prvo komponento pravilna izbira ANOVA, za 

drugo komponento pa robust test. Pri robust testu koristimo in Welch in Brown-Forsythe test. 

Če sta oba pod 0,05 oziroma nad 0,05; smo prepričani, da morebitna nenormalnost nima 

vpliva na izid testa. 

Preglednica 21: ANOVA test za vpliv starostne kategorije 

ANOVA 

 Vsota 
kvadratov 

df Mean 
Square 

F Sig. 

dober 
vodja 

Med skupinami ,833 2 ,417 ,457 ,635 

Znotraj skupin 70,167 77 ,911   

Skupaj 71,000 79    

 
 

Preglednica 22: Robust test za vpliv starostne kategorije 

Robust Tests of Equality of Means 

 Statistica df1 df2 Sig. 

slab čustven in neodločen 

vodja 

Welch ,919 2 41,855 ,407 

Brown-Forsythe 1,098 2 59,837 ,340 

a. Asymptotically F distributed. 
 

Signifikance so pri obeh nad 0,05; tako da ničelne hipoteze o enakosti povprečij ne moremo 

zavrniti. Sklepamo, da pripadnost posamezni starostni skupini nima vpliva na obravnavani 

dimenziji vodenja. 
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Slika 8: Vpliv starosti na dobre vodje 

Opažamo težnjo, da lastnosti dobrega vodje s starostjo naraščajo (prvi faktor), vendar so 

razlike premajhne, da bi bile statistično značilne. 

 

Slika 9: Vpliv starosti na slabe ali neodločene vodje 

Na grafih je opazen trend naraščanja, vendar so razlike premajhne, da bi bile statistično 

značilne 

3. Obdobje na položaju vodje 

Uporabili bomo dve glavni komponenti vodenja, dobljeni s faktorsko analizo 

1. Dober vodja. 

2. Slab, čustven in neodločen vodja. 
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Ostale komponente vodenja smo testirali samostojno 

Preglednica 23: Preizkus homogenosti/enakosti varianc za obdobje na položaju vodje 

Test homogenosti variance 

 Levenova 
statistika 

df1 df2 Sig. 

dober vodja ,713 4 72 ,586 

slab čustven in 
neodločen vodja 

,477 4 72 ,753 

 
 

Ker sta obe signifikantnosti nad 0,05; ničelne hipoteze o homogenosti/enakosti varianc ne 

moremo zavrniti. Za nadaljnjo analizo je primeren test ANOVA. 

Preglednica 24: ANOVA test za vpliv obdobja na položaju vodje 

ANOVA 

 Vsota 

kvadratov 

df Mean 

Square 

F Sig. 

dober vodja 

Med skupinami 3,295 4 ,824 ,876 ,483 

Znotraj skupine 67,698 72 ,940   

Skupaj 70,993 76    

slab čustven in 
neodločen vodja 

Med skupinami 2,419 4 ,605 ,637 ,638 

Znotraj skupine 68,406 72 ,950   

Skupaj 70,825 76    

 
 

Signifikance so pri obeh nad 0,05; tako da ničelne hipoteze o enakosti povprečij ne moremo 

zavrniti. Sklepamo, da število let na položaju vodje nima vpliva na obravnavani dimenziji 

vodenja. 
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Slika 10: Vpliv števila let na položaju vodje na dobre vodje 

Opažamo trend naraščanja, vendar so razlike premajhne, da bi bile statistično značilne. 

 

Slika 11: Vpliv števila let na položaju vodje na slabe ali neodločene vodje 

Ni opažen noben trend oziroma ni nikakršnega vpliva.  
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Preglednica 25: Preizkus homogenosti/enakosti varianc za obdobje na položaju vodje za 
delovno dobo 

Test homogenosti varianc 

 Levenova 

statistika 

df1 df2 Sig. 

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev ,814 4 65 ,521 

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat 

kadar to vseeno ne bi izboljšalo stanja 
,500 4 66 ,736 

Priznate svoje pomanjkljivosti ,966 4 66 ,432 

Tolerirate frustracijo brez razburjanja ,630 4 64 ,643 

  

Ker je signifikantnost Leven testa, pri vseh spremenljivkah nad 0,05; ničelne hipoteze o 

enakosti varianc skupin ne moremo zavrniti. Za nadaljnje delo je primerna metoda ANOVA: 

Preglednica 26: ANOVA test za delovno dobo 

ANOVA 

 Vsota 

kvadratov 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Proučite  veliko možnosti  

preden sprejmete  odločitev 

Med skupinami 8,729 4 2,182 2,147 ,085 

Znotraj skupine 66,071 65 1,016   

Skupaj 74,800 69    

Se vzdržite,  da nekaj naredite  

ali poveste tudi takrat kadar to 

vseeno ne bi izboljšalo stanja 

Med skupinami 1,991 4 ,498 ,467 ,760 

Znotraj skupine 70,375 66 1,066   

Skupaj 72,366 70    

Priznate svoje pomanjkljivosti 

Med skupinami 1,961 4 ,490 ,451 ,771 

Znotraj skupine 71,701 66 1,086   

Skupaj 73,662 70    

Tolerirate frustracijo brez 

razburjanja 

Med skupinami 3,977 4 ,994 ,985 ,422 

Znotraj skupine 64,574 64 1,009   

Skupaj 68,551 68    

 
 

Ker je signifikantnost Leven testa pri vseh spremenljivkah nad 0,05; ničelne hipoteze o 

enakosti povprečij skupin ne moremo zavrniti. Sklepamo, da imajo vse obravnavane 

komponente vodenja enako povprečno vrednost v skupinah, ki se razlikujejo po delovni dobi. 

Sklep je, da delovna doba nima vpliva. 
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Slika 12: Povprečja po skupinah 

4. T-Test Spol 

Preglednica 27: Statistika po skupinah 

Group Statistics 

 Spol: N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

dober vodja 
Moški 45 ,0856292 ,94232204 ,14047308 

Ženski 28 -,1765636 ,90283145 ,17061911 

slab, čustven in neodločen 
vodja 

Moški 45 -,2100561 ,92213827 ,13746426 

Ženski 28 ,2527476 ,78355205 ,14807742 

 
 

Iz tabele je razvidno, da razlike med spoloma obstajajo. Ali so te razlike statistično značilne, 

pa smo preverili s  T-testom. 
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Preglednica 28: T-test za vpliv spola na dobre ali slabe/neodločene vodje 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean 
Difference 

dober vodja 

Equal variances 
assumed 

,391 ,534 1,174 71 ,244 ,26219286 

Equal variances not 
assumed 

  
1,186 59,292 ,240 ,26219286 

slab, čustven in 
neodločen vodja 

Equal variances 
assumed 

1,156 ,286 -2,205 71 ,031 
-

,46280369 

Equal variances not 
assumed 

  
-2,291 64,290 ,025 

-
,46280369 

 
 

Ker je signifikantnost Leven testa pri obeh dimenzijah vodenja večja od 0,05; ničelne 

hipoteze o enakosti varianc ne moremo zavrniti. Test povprečij razberemo v prvi vrstici: 

· dobri vodje so enako dobri ne glede na to, kakšnega spola so. Lastnosti: hitro sprejemajo 

spremembe, dobro prenašajo stres, prepričani so v svoje sposobnosti, zaznavajo vpliv, ki 

ga ima na druge ter razumevajo čustva enako pri obeh spolih. 

· pri ženskah pa prevladujejo lastnosti druge dimenzije vodenja. Pri njih so bolj izražene 

spremenljivke sami prispevate k ustvarjanju težav, se bolj zavedate da drugi vplivajo na 

njihovo čustveno stanje in večkrat storijo nekaj, ko so razburjeni, zaradi česar se kasneje 

kesajo. 
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Hipoteza 4: Vpliv dimenzije dobrega vodenja na socialne kompetence je bistveno večji od 

vpliva dimenzije slabega, čustvenega in neodločenega vodenja. 

Korelacijska analiza 

Preglednica 29: Korelacija 

Correlations 

 dober vodja slab čustven in 

neodločen vodja 

Prepoznate  čustva sodelavcev 

Pearson Correlation ,355 -,186 

Sig. (2-tailed) ,002 ,117 

N 72 72 

Občutite / zaznate  vzdušje oz. 

klimo v delovnem prostoru  

Pearson Correlation ,261 ,017 

Sig. (2-tailed) ,027 ,889 

N 72 72 

Slišite kaj sodelavec oz. druga 

oseba v resnici sporoča  

Pearson Correlation ,478 -,117 

Sig. (2-tailed) ,000 ,329 

N 72 72 

Se identificirate s službo 

Pearson Correlation ,085 ,139 

Sig. (2-tailed) ,479 ,245 

N 72 72 

Se v težkih situacijah 

neposredno  obrnete na duge 

sodelavce 

Pearson Correlation ,011 ,206 

Sig. (2-tailed) ,929 ,008 

N 71 71 

Se dobro razumete z drugimi 

ljudmi oz. sodelavci 

Pearson Correlation ,355 ,155 

Sig. (2-tailed) ,002 ,197 

N 71 71 

Komunicirate jasno, 

nedvoumno, odprto in 

učinkovito 

Pearson Correlation ,457 ,006 

Sig. (2-tailed) ,000 ,962 

N 72 72 

Pokažete  drugim, da se  

zanimate za njihovo čustveno 

stanje 

Pearson Correlation ,355 ,202 

Sig. (2-tailed) ,002 ,089 

N 72 72 

Razrešujete konflikte in spore 

v organizaciji na učinkovit  

način 

Pearson Correlation ,475 -,100 

Sig. (2-tailed) ,000 ,402 

N 72 72 

Uporabljate vaš občutek za 

čustva do drugih sodelavcev  

zaradi učinkovitejše interakcije 

Pearson Correlation ,373 ,080 

Sig. (2-tailed) ,001 ,507 

N 71 71 

Se informirate o drugih, da bi 

se z njimi bolj razumeli 

Pearson Correlation ,243 ,009 

Sig. (2-tailed) ,043 ,940 

N 70 70 

Se pretirano opravičujete 

drugim osebam oz. sodelavcem 

Pearson Correlation -,328 ,043 

Sig. (2-tailed) ,005 ,721 

N 72 72 
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Ker so skoraj vse statistično značilne korelacije pozitivne, sklepamo, da imajo dobri vodje 

pozitiven vpliv na obravnavane socialne kompetence. Bistveno večji vpliv je na dobre vodje 

(prvi faktor). Lastnosti dobrega vodje (prvi faktor) so povezane z (modro). Lastnosti slabega 

vodje (drugi faktor) so samo pri eni dimenziji povezane, in sicer pri tem, da se pogosto 

obrnejo na druge ljudi.  

Hipoteza 5: Obstaja obraten vpliv (tako kot vodje vplivajo na socialne kompetence, tudi 

socialne kompetence vplivajo na vodje). Tisti vodja ki bolj neguje socialne kompetence, 

postaja tudi boljši. 

Regresijski modeli 

Pri obeh regresijskih analizah smo glede na način vključevanja neodvisnih spremenljivk v 

model, uporabili metodo BACKWARD (izključevanje za nazaj). Metoda najprej vključi vse 

spremenljivke, nato s postopnim izključevanjem pride do modela, v katerem so vse neodvisne 

spremenljivke statistično značilne. Zato prikaz ANOVE ni potreben. Postopnost je razvidna iz 

naslednje tabele: 

Prvi regresijski model, pri katerem raziskujemo, katere socialne kompetence imajo vpliv na 

dobre vodje (prvi faktor) 

Preglednica 30: Determinacijski koeficienti in prikaz postopnega izključevanja 
neodvisnih spremenljivk 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,665 ,442 ,318 ,81098956 

2 ,665 ,442 ,331 ,80362292 

3 ,665 ,442 ,343 ,79645686 

4 ,665 ,442 ,354 ,78954140 

5 ,663 ,440 ,363 ,78412148 

6 ,662 ,438 ,371 ,77877092 

7 ,654 ,428 ,371 ,77898251 

8 ,645 ,416 ,368 ,78090303 

9 ,630 ,397 ,359 ,78666066 

  

Pojasnjenost modela je relativno dobra. Ker je determinacijski koeficient 0,359; lahko 

sklepamo, da je spreminjanje prve dimenzije vodenja precej odvisno od socialnih kompetenc. 

Dokazali smo, da obstaja vpliv socialnih kompetenc na dimenzijo dobrega vodenja (prvi 

faktor); to pomeni, da dobri vodje z razvijanjem socialnih kompetenc lahko postanejo še 
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boljši. Ta vpliv je izražen s 35,9 odstotno pojasnjenostjo. Lahko rečemo, da so lastnosti 

dobrega vodje (prvi faktor) tudi odvisne od socialnih kompetenc. 

Preglednica 31: Parcialni regresijski koeficienti 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardi. 
Coefficient 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta VIF 

9 

(Constant) 
-

4,738 
1,459 

 
-3,246 ,002 

 

Se dobro razumete z drugimi 

ljudmi oz. sodelavci 
,450 ,216 ,219 2,086 ,041 1,131 

Pokažete  drugim, da se  

zanimate za njihovo čustveno 

stanje 

,250 ,107 ,243 2,328 ,023 1,117 

Razrešujete konflikte in spore v 

organizaciji na učinkovit  način 
,450 ,142 ,342 3,173 ,002 1,194 

Se pretirano opravičujete drugim 

osebam oz. sodelavcem 
-,330 ,146 -,239 -2,252 ,028 1,163 

a. Odvisna spremenljivka: dober vodja  

Analiza pokaže, da sta glavna vzroka za dobrega vodjo: 

· razrešujete konflikte in spore v organizaciji na učinkovit  način, 

· se dobro razumete z drugimi ljudmi oz. sodelavci? 

Nekoliko manjši je: 

· pokažete drugim, da se  zanimate za njihovo čustveno stanje? 

Močan, a negativen je: 

· Se pretirano opravičujete drugim osebam oz. sodelavcem? 

Kar pomeni, da manj ko se opravičuje, boljši vodja postaja.  

Začetno vrednost, ki je negativna (-4,738) jo pojasnimo takole: ker je lestvica ocenjevanja od 

1 do 6 pomeni, da ni vodje brez socialnih kompetenc. Namreč potreben je vpliv teh, da 

dimenzija vodenja dobi osnovno, povprečno vrednost. Šele ko socialne kompetence dobijo 

večjo vrednost, začne dimenzija vodenja presegati povprečje. 

Testiranje pogojev, potrebnih za dokazovanje veljavnosti modela: 

1. VIF faktor je pod dve, kar pomeni, da ni nikakršne multikolinearnosti.  

2. Testiranje normalnosti. 
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Slika 13: Graf normalnosti 

Graf normalnosti pokaže, da je normalnost izpolnjena.  

 

Slika 14: Graf linearnosti 

Linearnost je dobra. 

Drugi regresijski model, pri katerem raziskujemo, katere socialne komponente imajo vpliv na 

slabe vodje (drugi faktor) 
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Preglednica 32: Determinacijski koeficienti in prikaz postopnosti izključevanja 
neodvisnih spremenljivk 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,438 ,192 ,012 1,02124678 

2 ,438 ,192 ,030 1,01193044 

3 ,438 ,192 ,047 1,00289029 

4 ,438 ,192 ,064 ,99412575 

5 ,437 ,191 ,079 ,98581926 

6 ,433 ,188 ,091 ,97954047 

7 ,428 ,183 ,102 ,97377197 

8 ,419 ,175 ,108 ,97061558 

9 ,397 ,158 ,103 ,97287863 

10 ,381 ,145 ,104 ,97255088 

11 ,349 ,122 ,094 ,97777864 

  

Preglednica 33: Tabela parcialnih regresijskih koeficientov 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Stand. 
Coeff. 

t Sig. Collinearity 
Stat. 

B Std. 
Error 

Beta VIF 

11 

(Constant) ,482 ,889  ,542 ,590  

Prepoznate  čustva sodelavcev -,469 ,197 -,301 -2,387 ,020 1,161 

Pokažete  drugim, da se  zanimate za 
njihovo čustveno stanje 

,346 ,136 ,321 2,544 ,013 1,161 

a. Odvisna spremenljivka: slab čustven in neodločen vodja  

Iz preglednice vidimo, da ima prepoznavanje čustev sodelavcev ima negativen vpliv na 

lastnosti slabih, čustvenih in neodločnih vodij (drugi faktor). To lahko pojasnimo tako, da ko 

se začne prepoznavanje čustev, se začnejo lastnosti slabih, čustvenih in neodločnih vodij manj 

izražati. Druga spremenljivka, da pokažejo drugim, da se zanimajo za njihova čustvena stanja, 

povečuje lastnosti slabih, čustvenih in neodločnih vodij. S tem postanejo še bolj čustveni, 

neodločeni in delajo še večje napake.  
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Testiranje pogojev, potrebnih za dokazovanje veljavnosti modela: 

 

Slika 15: Test normalnosti 

Iz grafa je razvidno, da je normalnost izpolnjena. 

 

Slika 16: Test linearnosti 

Iz slike je razvidno, da je linearnost dobra. 
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Preglednica 34: Test homoskedastičnosti za oba regresijska modela 

Run MATRIX procedure: 

 

HC Method 

 0 

 

Criterion Variable 

 FAC1_1 

 

Model Fit: 

       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,3437     5,0026    12,0000    55,0000      ,0000 

 

Heteroscedasticity-Consistent Regression Results 

         Coeff     SE(HC)          t      P>|t| 

Q2a     -,1344      ,2214     -,6069      ,5464 

Q2b      ,0547      ,2125      ,2572      ,7980 

Q2c      ,3309      ,1889     1,7512      ,0855 

Q2d     -,0513      ,0825     -,6219      ,5366 

Q2e     -,1262      ,1258    -1,0039      ,3198 

Q2f     -,1228      ,1779     -,6904      ,4929 

Q2g     -,1479      ,2098     -,7052      ,4837 

Q2h      ,2272      ,1363     1,6665      ,1013 

Q2i      ,1478      ,1692      ,8733      ,3863 

Q2j      ,1117      ,1472      ,7592      ,4510 

Q2k      ,0073      ,0898      ,0818      ,9351 

Q2l     -,5414      ,1260    -1,9709      ,1011 

 

------ END MATRIX ----- 

 

 

 
 

Run MATRIX procedure: 

 

HC Method 

 0 
 

Criterion Variable 

 FAC2_1 
 

Model Fit: 

       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,1913     1,5366    12,0000    55,0000      ,1392 

 

Heteroscedasticity-Consistent Regression Results 

         Coeff     SE(HC)          t      P>|t| 

Q2a     -,4428      ,2377    -1,8631      ,0678 
Q2b      ,1843      ,2664      ,6916      ,4921 

Q2c     -,3658      ,1946    -1,8798      ,0654 
Q2d      ,0577      ,0930      ,6203      ,5376 

Q2e      ,1104      ,1237      ,8919      ,3763 

Q2f      ,2111      ,2952      ,7151      ,4776 

Q2g     -,0364      ,2431     -,1496      ,8816 

Q2h      ,3600      ,1925     1,8700      ,0668 
Q2i     -,0312      ,1793     -,1741      ,8625 

Q2j     -,0327      ,1287     -,2542      ,8003 

Q2k     -,0032      ,1424     -,0222      ,9824 

Q2l     -,1261      ,1509     -,8355      ,4070 

 

------ END MATRIX -----  
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Ker so vse signifikance nad 0,05; ničelne hipoteze o homoskedastičnosti ne moremo zavrniti. 

S tem zadnjim testom smo dokazali veljavnost obeh regresijskih modelov. 

3.6 Predlogi za izboljšanje 

Na podlagi izidov raziskave podajamo naslednje predloge za izboljšanje: 

Vodje na vseh področjih in na vseh nivojih organiziranosti je potrebno osveščati in 

izobraževati v smeri, da se zavedajo, koliko je pomembna kakovost managementa, odprtost in 

usmerjenost k aktivnostim, biti usmerjen na dolgoročne izide, da nenehno izboljšujejo svoja 

znanja, veščine in vrednote, ter da se zavedajo pomembnosti sodelavcev.  

Sposobnosti naj bi bile predpogoj pri zaposlovanju oseb na vodilne položaje. Vodenje je 

proces, ki zahteva znanja in sposobnosti vedenjskih znanosti, izkušnje in veščine ter 

razumevanje posameznikov in skupin v podjetju ali drugi organizaciji. Vodje naj bi bili  

usmerjeni k sodelavcem, zavedali naj bi se pomena zaposlenih ter pravilno ravnali z njimi in 

jih enako obravnavali. Za uspeh posameznika naj bi se v kar največji meri upoštevale njegove 

želje in ambicije. 

Pri uvajanju sprememb, in izbiri sodelavcev ter zagotavljanju učinkovitosti in kakovosti, naj 

bi spodbujali osebni razvoj zaposlenih, in s tem posledično razvoj in uspešnost organizacije. 

Naloga vodstva je ustvarjanje in ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov, hitro in učinkovito 

razreševanje konfliktov, spodbujanje k doseganju zastavljenih smotrov in ciljev z 

motiviranjem in nagrajevanjem, inoviranjem in vlaganjem v zaposlene. S takim načinom 

vodenja in ravnanja z zaposlenimi bi se ustvarilo pozitivno delovno okolje, sodelavci bi bili 

bolj zadovoljni in produktivni, kar bi vplivalo na hitrejše doseganje zastavljenih smotrov in 

ciljev organizacije. 

Sodelavce naj bi vključili v soodločanje, če ne drugega, vsaj upoštevati njihove predloge pri 

odločanju. 

Za vodilne v podjetju je potrebno nenehno organizirati usposabljanja, izobraževanja ter 

treninge v tujini v priznanih in uspešnih organizacijah, tako bi spoznali delovanje in 

funkcioniranje drugih organizacij in s tem prispevali k izboljšanju stanja v njihovi 

organizaciji.  
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4 SKLEP 

Raziskali smo vpliv managerskih kompetenc oz. kako načini vodenja vplivajo na razvitost 

socialnih kompetenc vršnih managerjev v slovenskih podjetjih. Managerji, ki smo jih v 

raziskavi izločili v prvo skupino »dobri vodje« so tisti, ki so prepričani v svoje sposobnosti. 

Na drugi strani »slabi voditelji« so tisti, ki lažje padejo pod vpliv drugih sodelavcev. 

4.1 Povzetek iz celotne raziskave 

V magistrski nalogi smo želeli ugotoviti, kako načini vodenja vplivajo na razvijanje socialnih 

kompetenc vršnih managerjev v slovenskih podjetjih. 

V teoretičnem delu smo podali teoretična izhodišča s področja kompetenc in uspešnosti 

organizacije. Predstavili smo osnovne značilnosti socialnih kompetenc, njihove sestavine in 

uspešnost.  

Drugi del naloge je empiričnega značaja, pri čemer je predmet raziskave vpliv managerskih 

kompetenc oz. način vodenja na razvitost socialnih kompetenc vršnih managerjev.  

Formirali smo pet hipotez, na katerih je temeljila empirična raziskava. 

Prva hipoteza trdi, da vedno obstajata dve dimenziji vodenja. Hipotezo smo preverili z 

faktorsko analizo. Dokazali smo, da prva dimenzija vodenja združuje v sebi naslednje 

managerske kompetence in sicer razvrščene po pomembnosti od najbolj do najmanj 

pomembne: hitro sprejemanje sprememb, dobro prenašanje stresa, prepričanost v svoje 

sposobnosti, zaznavanje vpliva vodenja na druge ljudi ter razumevanje čustev. Sklepamo, da 

taki voditelji morajo biti dobri. Druga dimenzija so slabi, čustveni in neodločeni vodje pri 

katerih so kompetence po vrsti razvrščene od tiste ki najbolj prispeva do tiste ki najmanj 

prispeva. Sami prispevajo k ustvarjanju težav s katerimi se soočajo, dovolijo vpliv sodelavcev 

na čustveno stanje in obžalujejo dejanja, ki jih naredijo v stanju razburjanja.  

Na podlagi rezultatov smo prvo hipotezo potrdili.  

V drugi hipotezi smo ugotavljali ali so vse spremenljivke iz sklopa vodenja enako pomembne 

v ločevanju skupin. Ugotovili smo, da je samo pet spremenljivk, ki ustvarjajo razliko in sicer 

od najbolj pomembne do najmanj pomembne: prepričanost v svoje sposobnosti, razumevanje 

čustev takrat ko jih doživljajo, hitro sprejemajo spremembe, zavedanje da sodelavci vplivajo 

na čustveno stanje managerjev in zaznavanje vpliva vodenja na druge ljudi. Pri managerjih je 

empatija na zadnjem mestu, prepričanje v lastne sposobnosti pa na prvem. Značilno je da 

razumejo svoja čustva, tuja pa ne. Naslednji korak je bilo ugotavljanje optimalnega števila 

skupin. Izkazalo se je, da so to tri skupine. 
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Na podlagi rezultatov raziskave smo oblikovali tri skupine managerjev in to so: dobri vodje, 

slabši voditelji in najslabši voditelji. V naslednjem koraku z diskriminantno analizo 

ugotavljamo razliko v razvitosti socialnih kompetenc glede na ustvarjene tri skupine 

managerjev. Ugotovili smo, da je tista socialna kompetenca, ki je najbolj izražena 

razumevanje z drugimi ljudmi, ki je precej enako izražena v vseh treh skupinah. Največja je v 

tretji skupini. Naslednja lastnost po pomembnosti je razreševanje konfliktov in sporov. Tukaj 

je prva skupina bistveno boljša od ostalih. Naslednja lastnost je opravičevanje drugim 

osebam, sodelavcem. Tukaj nastane zelo velika razlika. Prva skupina to malo počne, tretja pa 

zelo. Podobna situacija je pri jasni, nedvomni, odprti in učinkoviti komunikaciji. Najslabša je 

prva skupina, najboljša pa tretja. Naslednja lastnost je prepoznavanje čustev kjer je spet prva 

skupina najslabša, tretja pa najboljša. Na dnu lestvice so pa lastnosti, ki imajo negativen 

predznak, kar pomeni da so povsod slabe. Ločimo jih pa po tem katera je manj slaba. Primer: 

slišati kaj sodelavec v resnici sporoča je v prvi skupini je slabo, v tretji pa najslabše. Enako je 

tudi zaznavanje vzdušja. Iz izidov je razvidno, da smo drugo hipotezo v celoti potrdili. 

V tretji hipotezi smo preverjali ali je razvitost socialnih kompetenc povezana z demografskimi 

značilnostmi, oziroma ali se ustvarjeni dimenziji vodenja razlikujeta glede na demografske 

značilnosti. Podrobno smo analizirali obe dimenzije vodenja glede na stopnjo izobrazbe, 

starostno kategorijo, obdobje na položaju vodje in spol.  

Ugotovili smo, da stopnja izobrazbe nima vpliva na obe dimenzije vodenja. Zaznali smo 

razlike, vendar so premajhne, da bi bile statistično značilne.  

Glede starosti smo ugotovili, da pripadnost posamezni starostni skupini nima vpliva na 

obravnavani dimenziji vodenja. Razlike v rezultatih so premajhne, da bi bile statistično 

značilne.  

Na podlagi izidov iz raziskave sklepamo, da število let na položaju vodje nima vpliva na 

obravnavani dimenziji vodenja. 

Glede vpliva spola na dimenziji vodenje je razvidno, da so v prvi dimenziji vodenja dobri 

vodje enako dobri, ne glede na to, kakšnega spola so, v drugi dimenziji (slabi, čustveni in 

neodločni) smo ugotovili, da je pri ženskah druga dimenzija bolj izražena. To pomeni, da si 

ženske večkrat same ustvarjajo težave, da zaznajo večji vpliv sodelavcev na čustveno stanje in 

delajo več napak, takrat ko so razburjene. Iz izidov je možno razbrati, da tretje hipoteze ne 

moremo v celoti potrditi. 

Četrto hipotezo smo preverjali z korelacijsko analizo. Obravnavali smo dve dimenziji 

vodenja, prva je tista, ki opisuje lastnosti dobrega vodje (prvi faktor), ugotovili smo, da ima ta 

dimenzija pozitiven vpliv na skoraj vse dejavnike socialnih kompetenc. Edini negativen vpliv 

je pri pretiranem opravičevanju drugim osebam. To je pričakovati, dober vodja je 

samozavesten in prepričan vase. Druga dimenzija vodenja (lastnosti slabega vodje – drugi 
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faktor) pa je šibko povezana z dejavniki socialnih kompetenc. Ugotovili smo eno povezavo: v 

težkih situacijah se neposredno obrnejo na druge sodelavce. Četrto hipotezo smo v celoti 

potrdili. 

Pri peti hipotezi smo ugotavljali ali obstaja obraten vpliv. To pomeni, da manager v svojem 

delovanju gradi tudi svoje lastnosti, postaja boljši manager. V ta namen smo zgradili dva 

regresijska modela. V obeh modelih so neodvisne spremenljivke dejavniki socialnih 

kompetenc.  

V prvem regresijskem modelu smo ugotovili, da se lastnosti dobrega vodje dajo zelo dobro 

pojasniti z vplivom socialnih kompetenc. Determinacijski koeficient regresijskega modela je 

relativno dobro pojasnjen (0,359). Ugotovili smo, da je spreminjanje prve dimenzije vodenja 

precej odvisno od socialnih kompetenc. Lahko trdimo, da je 35,9 % lastnosti dobrega vodje 

spremenljivih in se dajo popraviti z razvijanjem socialnih kompetenc. Našli smo tudi, kateri 

dejavniki socialnih kompetenc povečujejo oziroma zmanjšujejo izražanje lastnosti dobrega 

vodje. Povečujejo: razrešujejo konflikte in spore organizacije na učinkovit način, dobro se 

razumejo z drugimi sodelavci ter pokažejo drugim, da se zanimajo za njihovo čustveno stanje. 

Zmanjšujejo pa: pretirano se opravičujejo drugimi sodelavcem/osebam.  

V drugem regresijskem modelu smo ugotovili, da se lastnosti slabega vodje dajo popraviti z 

vplivom socialnih kompetenc. Determinacijski koeficient regresijskega modela je 9,4 %. 

Edina dejavnika socialnih kompetenc sta: 

· prepoznavanje čustev sodelavcev, ki zmanjšujejo slab vpliv na drugi faktor (neodločenost, 

čustvenosti in delanja napak).  

· zanimanje za čustveno stanje drugih, ki pa povečuje izražanje drugega faktorja. 

S tem smo peto hipotezo v celoti potrdili. 

4.2 Omejitve in predpostavke 

Raziskava temelji na naslednjih vsebinskih in metodoloških omejitvah: 

· omejitve pri raziskovanju občutljivi / osebnostni temi,  

· večina managerjev zelo redko sodeluje v raziskavah, kjer se ocenjujejo njihove 

sposobnosti; 

· osebno mnenje anketiranih morda ne odraža dejanskega stanja o raziskovani tematiki; 

· pridobivanju zadostnega števila odgovorov populacije; 

· omejitve raziskave na srednji in vršni management; 

· vzorec ni bil  reprezentativen, zato posploševanje ugotovitev iz raziskave ni možno. 
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Raziskava temelji na naslednjih vsebinskih in metodoloških predpostavkah: 

· predpostavljali smo, da so dejavniki socialnih kompetenc v literaturi dovolj dobro opisani, 

da bomo iz raziskave ugotovili relevantne izide; 

· pričakovali smo, da bodo anketirane osebe pošteno ter korektno odgovarjale na vprašanja; 

· predpostavljali smo, da bodo vršni managerji v podjetjih, v katerih smo opravili raziskavo, 

razumeli pomen sodelovanja v raziskavi, saj jim bo to omogočilo razumevanje pomena 

veščin vodenja. 

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskave 

Nadaljnji predlogi za raziskovanje bi lahko bili usmerjeni na sodelavce, ne pa na vodilne in 

vodstvene managerje. Zanimivo bi bilo med sodelavcih opraviti enako raziskavo in ugotoviti 

razlike med rezultati, ki smo jih dobili pri ocenjevanju vodilnih in katere bi dobili, če bi 

sodelavci ocenjevali socialne kompetence vodij ter ali načini vodenja vlivajo na njihovo 

razvitost. Verjamemo, da veliko število ljudi, ki so na vodečih pozicijah, stvari ne vidi enako. 

Zanimivo bi tudi bilo raziskati v koliko podjetjih v Sloveniji se sploh zavedajo pomena 

razvitosti socialnih kompetenc za uspešnost same organizacije in koliko so pripravljeni 

vlagati, da usposobijo kakovostne sodelavce, da bi dosegli smotre in cilje ter ohranjali trajno  

konkurenčnost. 

4.4 Prispevek k stroki 

V teoretičnem delu smo s pomočjo izbrane literature predstavili izhodišča s področja vodenja, 

kompetenc in uspešnosti organizacije. Predstavili smo osnovne značilnosti socialnih 

kompetenc, njihove sestavine in uspešnost.  

Z izvedeno raziskavo smo na določeni populaciji v slovenskih različnih podjetjih preverjali 

dejavnike socialnih kompetenc vršnih managerjev in kako načini vodenja vplivajo na njihovo 

razvitost. Rezultati raziskave so nam pokazali dejavnike, ki ločujejo dobre in slabe voditelje.  

Prispevek k stroki vidimo predvsem v tem, da socialne kompetence vršnih managerjev imajo 

signifikanten pozitiven vpliv na vodenje, ker se določeni zavedajo svojega vedenja. Po drugi 

strani smo ugotovili, da število let na vodečih pozicijah nima statistično značilnega vpliva na 

vodenje, kar govori o tem, da določeni vodje kljub izkušnjam ne spreminjajo nič glede 

svojega vedenja in vplivanja na zaposlene.  

Ugotovitve iz raziskave bi lahko predstavljale osnovo za nadaljnje raziskovanje na področju 

socialnih kompetenc.  
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Priloga 1 

 

 

VPRAŠANJA ZA OCENJEVANJE SOCIALNIH KOMPETENC 

 

Spoštovani, 

 

Sem absolventka magistrskega študija Univerze na Primorskem, Fakultete za management 
Koper. Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom: Dejavniki socialnih kompetenc vršnih 
managerjev in uspešnost. Naloga je aplikativna (praktično uporabna). Zato potrebujem  
nekatere konkretne podatke, ki jih želim zbrati z anketiranjem.  

 

Prosim vas, da izpolnite predloženi  vprašalnik. Odgovori naj izražajo zgolj vaše osebno 
mnenje. Vprašalnik je anonimen in je zaprtega tipa, zbrani podatki bodo uporabljeni izključno 
za izdelavo magistrske naloge.  

 

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 

 

Jelena Popović 
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Splošni podatki: 

 

1. Spol: 

 

a) moški 
b) ženski 

 

2. Starost: 

 

a) do 25 let 
b) od 26 do 35 let 
c) od 36 do 45 let 
d) od 46 do 55 
e) starejši od 55 let 

 

3. Stopnja izobrazbe: 

 

a) poklicna šola 
b) popolna srednja (4 letna) šola 
c) višja šola 
d) visoka šola 
e) fakulteta 
f) magisterij 
g) doktorat 

 

4. Koliko let ste na  položaju  vodje? 

 

a) Do 5  let 
b) Od 5 – 10 
c) Od 11−20 
d) Od 21−30 
e) Od 31-40  
f) Več kot 40  let 

Splošno navodilo za izpolnjevanje vprašalnika: 

V vprašalniku so napisane splošne trditve s področja vodenja in socialnih veščin vodij. Prosim 
Vas, da se za vsako vprašanje opredelite do trditev na lestvici od 1 do 6 tako, da označite 
pripadajočo trditev.  
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Za vsako vprašanje ocenite koliko pogosto... 
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VODENJE 

1. Ste prepričani v svoje sposobnosti       

2. Priznate svoje pomanjkljivosti       

3. Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate       

4. 
Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / 
sodelavce 

      

5. 
Se zavedate, da sodelavci vplivajo na vaše čustveno 
stanje 

      

6. 
Sami prispevate k ustvarjanju težav, s katerimi se 
soočate 

      

7. Dobro prenašate stres       

8. Hitro sprejemate spremembe         

9. Tolerirate frustracijo brez razburjanja       

10. Proučite veliko možnosti, preden sprejmete odločitev       

11. 
Se vzdržite, da nekaj naredite ali poveste tudi takrat 
kadar to vseeno ne bi izboljšalo stanja. 

      

12. 
Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje 
kesate? 

      

13. 
Ste pretirano »ostri« do sodelavcev, ko ste 
nerazpoloženi 

      

14. Upoštevate  tuje oz. drugačno mnenje sodelavca/ev       
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SOCIALNE KOMPETENCE 

15. Prepoznate  čustva sodelavcev       

16. 
Občutite / zaznate  vzdušje oz. klimo v delovnem 
prostoru  

      

17. Slišite kaj sodelavec oz. druga oseba v resnici sporoča        

18. Se identificirate s službo       

19. 
Se v težkih situacijah neposredno  obrnete na druge 

sodelavce   

      

20. Se dobro razumete z drugimi ljudmi oz. sodelavci       

21. Komunicirate jasno, nedvoumno, odprto in učinkovito       

22. 
Pokažete  drugim, da se  zanimate za njihovo čustveno 
stanje   

      

23. 
Razrešujete konflikte in spore v organizaciji na 
učinkovit  način 

      

24. 
Uporabljate vaš občutek za čustva do drugih 
sodelavcev  zaradi učinkovitejše interakcije  

      

25. Se informirate o drugih, da bi se z njimi bolj razumeli       

26. 
Se pretirano opravičujete drugim osebam oz. 
sodelavcem 

      

Emotional Intelligence Appraisal. © 2001-2006 TalentSmart® 
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Demografski podatki o anketiranih 

 

Slika 2: Vodenje – povprečja spremenljivk 

 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Ste pretirano »ostri« do sodelavcev, ko ste nerazpoloženi

Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje kesate?

Sami prispevate k ustvarjanju težav s katerimi se soočate

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat kadar to…

Tolerirate frustracijo brez razburjanja

Dobro prenašate stres

Hitro sprejemate spremembe

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev

Priznate svoje pomanjkljivosti

Upoštevate  tuje oz. drugačno mnenje sodelavca/ev

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / sodelavce

Ste prepričani v svoje sposobnosti

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje

VODENJE (povprečja)

 

Slika 3: Socialne kompetence – povprečja spremenljivk 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Se pretirano opravičujete drugim osebam oz. sodelavcem

Se v težkih situacijah neposredno  obrnete na duge sodelavce

Se informirate o drugih, da bi se z njimi bolj razumeli

Slišite kaj sodelavec oz. druga oseba v resnici sporoča

Uporabljate vaš občutek za čustva do drugih sodelavcev  zaradi…

Razrešujete konflikte in spore v organizaciji na učinkovit  način

Prepoznate  čustva sodelavcev

Pokažete  drugim, da se  zanimate za njihovo čustveno stanje

Se identificirate s službo

Občutite / zaznate  vzdušje oz. klimo v delovnem prostoru

Komunicirate jasno, nedvoumno, odprto in učinkovito

Se dobro razumete z drugimi ljudmi oz. sodelavci

SOCIALNE KOMPETENCE (povprečja)
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Tabela 3: Vrednost Cronbachovega koeficienta alfa 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,750 26 
  

Tabela 4: Korelacijski koeficient med posamezno spremenljivko ter vsemi 

spremenljivkami vprašalnika 

Item-Total Statistics 

 Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Ste prepričani v svoje sposobnosti ,453 ,733 

Priznate svoje pomanjkljivosti ,178 ,750 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate ,318 ,740 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / sodelavce ,456 ,732 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje ,223 ,747 

Sami prispevate k ustvarjanju težav s katerimi se soočate ,045 ,757 

Dobro prenašate stres ,368 ,736 

Hitro sprejemate spremembe ,411 ,733 

Tolerirate frustracijo brez razburjanja ,125 ,752 

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev ,080 ,757 

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat kadar to vseeno ne bi izboljšalo 

stanja 
,094 ,756 

Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje kesate? ,065 ,752 

Ste pretirano »ostri« do sodelavcev, ko ste nerazpoloženi -,168 ,763 

Upoštevate  tuje oz. drugačno mnenje sodelavca/ev ,347 ,739 

Prepoznate  čustva sodelavcev ,506 ,732 

Občutite / zaznate  vzdušje oz. klimo v delovnem prostoru  ,534 ,729 

Slišite kaj sodelavec oz. druga oseba v resnici sporoča  ,630 ,725 

Se identificirate s službo ,204 ,751 

Se v težkih situacijah neposredno  obrnete na duge sodelavce ,223 ,747 

Se dobro razumete z drugimi ljudmi oz. sodelavci ,261 ,745 

Komunicirate jasno, nedvoumno, odprto in učinkovito ,408 ,737 

Pokažete  drugim, da se  zanimate za njihovo čustveno stanje ,601 ,719 

Razrešujete konflikte in spore v organizaciji na učinkovit  način ,422 ,735 

Uporabljate vaš občutek za čustva do drugih sodelavcev  zaradi učinkovitejše interakcije ,575 ,724 

Se informirate o drugih, da bi se z njimi bolj razumeli ,434 ,730 

Se pretirano opravičujete drugim osebam oz. sodelavcem -,272 ,769 
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Tabela 5: Komunalitete 

Communalities 

  

Extraction 

Ste prepričani v svoje sposobnosti ,560 

Priznate svoje pomanjkljivosti ,937 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate ,506 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / sodelavce ,520 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje ,826 

Sami prispevate k ustvarjanju težav s katerimi se soočate ,759 

Dobro prenašate stres ,735 

Hitro sprejemate spremembe ,798 

Tolerirate frustracijo brez razburjanja ,973 

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev ,850 

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat kadar to vseeno ne bi 

izboljšalo stanja 
,869 

Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje kesate? ,520 

Ste pretirano »ostri« do sodelavcev, ko ste nerazpoloženi ,231 

Upoštevate  tuje oz. drugačno mnenje sodelavca/ev ,304 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

  

Tabela 6: KMO in Barletov test 

KMO and Bartlett's Test
a 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,865 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 145,871 

df 66 

Sig. ,000 

a. Based on correlations 
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Tabela 7: Pojasnjenost spremenljivk 

Communalities 

 Rescaled 

Extraction 

Ste prepričani v svoje sposobnosti ,560 

Priznate svoje pomanjkljivosti ,970 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate ,542 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / sodelavce ,510 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje ,836 

Sami prispevate k ustvarjanju težav s katerimi se soočate ,774 

Dobro prenašate stres ,740 

Hitro sprejemate spremembe ,792 

Tolerirate frustracijo brez razburjanja ,993 

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev ,876 

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat kadar to vseeno ne bi izboljšalo stanja ,873 

Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje kesate? ,541 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

  

Tabela 8: Število faktorjev ter odstotek pojasnjenosti izločenih faktorjev 

Total Variance Explained 

 
Component Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

 
Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Raw 

1 2,301 21,989 21,989 2,301 21,989 21,989 2,239 21,400 21,400 

2 1,415 13,523 35,511 1,415 13,523 35,511 1,310 12,523 33,923 

3 1,299 12,416 47,928 1,299 12,416 47,928 1,243 11,881 45,805 

4 1,149 10,977 58,905 1,149 10,977 58,905 1,162 11,101 56,906 

5 1,049 10,022 68,927 1,049 10,022 68,927 1,125 10,752 67,657 

6 ,876 8,369 77,296 ,876 8,369 77,296 1,009 9,639 77,296 

7 ,665 6,354 83,650 
      

12 ,245 2,345 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. When analyzing a covariance matrix, the initial eigenvalues are the same across the raw and rescaled solution. 
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Tabela 9: Struktura faktorskih uteži osnovne/prvotne rešitve 

Component Matrix
a 

 Rescaled 

Component 

1 2 3 4 5 6 

Hitro sprejemate spremembe ,835 ,041 -,152 ,244 -,081 ,058 

Dobro prenašate stres ,757 -,255 -,256 -,075 -,153 -,082 

Ste prepričani v svoje sposobnosti ,703 ,129 ,096 -,180 -,083 ,005 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / 

sodelavce 
,650 ,166 ,154 ,043 ,045 -,180 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate ,557 ,215 -,026 -,158 -,144 ,122 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje ,153 ,838 ,186 ,143 -,030 ,232 

Sami prispevate k ustvarjanju težav s katerimi se soočate -,056 ,534 -,305 ,485 ,381 -,112 

Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje kesate? -,329 ,332 -,277 ,140 ,231 -,198 

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev ,087 -,074 ,888 ,116 ,004 ,246 

Priznate svoje pomanjkljivosti ,183 ,272 ,170 -,731 ,460 -,295 

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat kadar to 

vseeno ne bi izboljšalo stanja 
,270 -,352 ,280 ,460 ,506 -,361 

Tolerirate frustracijo brez razburjanja ,148 -,248 -,260 -,104 ,605 ,682 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a. 6 components extracted. 

 
 

Tabela 10: Rotirana struktura faktorskih uteži 

Rotated Component Matrix
a 

 Rescaled 

Component 

1 2 3 4 5 6 

Hitro sprejemate spremembe ,846 ,073 -,034 ,141 -,206 ,093 

Dobro prenašate stres ,741 -,194 -,284 ,131 -,058 ,062 

Ste prepričani v svoje sposobnosti ,707 -,092 ,115 -,041 ,191 -,007 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / 

sodelavce 
,636 ,088 ,137 ,199 ,164 -,114 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate ,599 -,006 ,061 -,210 ,096 ,035 

Sami prispevate k ustvarjanju težav s katerimi se soočate -,006 ,850 -,146 ,150 -,072 ,049 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje ,271 ,642 ,131 -,139 ,065 -,084 

Storite nekaj, ko ste razburjeni, zaradi česar se kasneje kesate? -,183 ,502 -,255 ,007 ,079 -,062 

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev ,002 -,209 ,897 ,166 -,001 -,026 

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat kadar to 

vseeno ne bi izboljšalo stanja 
,103 ,060 ,141 ,916 -,003 ,035 

Priznate svoje pomanjkljivosti ,123 ,008 -,005 -,007 ,976 ,034 

Tolerirate frustracijo brez razburjanja ,033 -,017 -,027 ,036 ,032 ,994 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 10 iterations. 
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Slika 4: Drevo razvrščanja – odločitev za tri skupine 

 

Slika 5: Pomembnost vprašanj v ločevanju skupin 
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Tabela 11: Povprečja 3 skupin za izbrane spremenljivke 

Statistics 

 tri skupine 

1 2 3 

Mean Mean Mean 

Ste prepričani v svoje sposobnosti 5,15 4,58 4,13 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate 5,11 4,65 4,13 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge ljudi / sodelavce 5,07 4,62 4,00 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno stanje 5,44 4,23 4,00 

Hitro sprejemate spremembe 4,93 4,19 3,60 

  

Tabela 12: Test razlike aritmetičnih sredin 

ANOVA 

 Cluster Error F Sig. 

Mean 

Square 

df Mean 

Square 

df 

Ste prepričani v svoje sposobnosti 7,962 2 ,366 68 21,776 ,000 

Razumete svoja čustva takrat, ko jih doživljate 7,205 2 ,456 68 15,791 ,000 

Hitro sprejemate spremembe 19,277 2 ,532 68 36,234 ,000 

Se zavedate da sodelavci vplivajo na vaše čustveno 

stanje 
20,641 2 ,450 68 45,904 ,000 

Zaznate vpliv, ki ga ima vaše vodenje  na druge 

ljudi / sodelavce 
4,670 2 ,503 68 9,282 ,000 

The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to maximize 
the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not corrected for this 
and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are equal. 
  

Tabela 13: Število anketirancev v posamezni skupini 

Cluster 

Cluster 

1 25,000 

2 16,000 

3 30,000 

Valid 71,000 

Missing 9,000 
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Tabela 14: Box test  

Test Results 

Box's M 216,657 

F 

Approx. ,915 

df1 156 

df2 4673,081 

Sig. ,765 

Tests null hypothesis of equal 

population covariance matrices. 
  

Tabela 15: Test diskriminantnih funkcij 

Wilks' Lambda 

Test of Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 

1 through 2 ,525 55,800 24 ,006 

2 ,890 6,444 11 ,842 

  

Tabela 16: Diskriminantne uteži 

Classification Function Coefficients 

 tri skupine 

1 2 3 

Prepoznate  čustva sodelavcev 8,660 10,945 11,107 

Občutite / zaznate  vzdušje oz. klimo v delovnem prostoru  -2,818 -2,779 -4,371 

Slišite kaj sodelavec oz. druga oseba v resnici sporoča  -4,693 -5,393 -6,303 

Se identificirate s službo 1,512 1,636 2,042 

Se v težkih situacijah neposredno  obrnete na duge sodelavce ,082 ,872 2,247 

Se dobro razumete z drugimi ljudmi oz. sodelavci 24,871 25,960 25,923 

Komunicirate jasno, nedvoumno, odprto in učinkovito 10,946 12,053 12,882 

Pokažete  drugim, da se  zanimate za njihovo čustveno stanje -3,445 -3,563 -3,506 

Razrešujete konflikte in spore v organizaciji na učinkovit  način 14,771 10,701 9,774 

Uporabljate vaš občutek za čustva do drugih sodelavcev  zaradi učinkovitejše 

interakcije 
4,279 3,368 3,082 

Se informirate o drugih, da bi se z njimi bolj razumeli -,471 -,388 -,931 

Se pretirano opravičujete drugim osebam oz. sodelavcem 10,372 14,534 15,206 

(Constant) 
-

153,348 

-

148,120 

-

144,357 

Fisher's linear discriminant functions 
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Tabela 17: Odstotek pravilno uvrščenih enot 

Classification Results
a 

  tri skupine(ward) Predicted Group Membership Total 

  1 2 3 

Original 

Count 

1 18 8 1 27 

2 9 15 2 26 

3 0 5 10 15 

Ungrouped cases 2 9 1 12 

% 

1 66,7 29,6 3,7 100,0 

2 34,6 57,7 7,7 100,0 

3 ,0 33,3 66,7 100,0 

Ungrouped cases 16,7 75,0 8,3 100,0 

a. 63,2% of original grouped cases correctly classified. 
b. Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, each case is classified by the 
functions derived from all cases other than that case. 

  

Tabela 18: Preizkus homogenosti/enakosti varianc za stopnjo izobrazbe 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

dober vodja 1,886 4 73 ,122 

slab čustven in neodločen 

vodja 
2,366 4 73 ,061 

  

Tabela 19: ANOVA test za vpliv stopnje izobrazbe 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

dober vodja 

Between Groups 1,455 4 ,364 ,382 ,821 

Within Groups 69,505 73 ,952   

Total 70,960 77    

slab čustven in neodločen 

vodja 

Between Groups 6,726 4 1,681 2,032 ,099 

Within Groups 60,395 73 ,827   

Total 67,121 77    
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Slika 6: Vpliv stopnje izobrazbe na dobre vodje 

 

Slika 7: Vpliv stopnje izobrazbe na slabe ali neodločene vodje 
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Tabela 20: Preizkus homogenosti/enakosti varianc za starostno kategorijo 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

dober vodja ,820 2 77 ,444 

slab čustven in neodločen 

vodja 
3,233 2 77 ,045 

  

Tabela 21: ANOVA test za vpliv starostne kategorije 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

dober vodja 

Between Groups ,833 2 ,417 ,457 ,635 

Within Groups 70,167 77 ,911   

Total 71,000 79    

  

Tabela 22: Robust test za vpliv starostne kategorije 

Robust Tests of Equality of Means 

 Statistica df1 df2 Sig. 

slab čustven in neodločen 

vodja 

Welch ,919 2 41,855 ,407 

Brown-Forsythe 1,098 2 59,837 ,340 

a. Asymptotically F distributed. 

 
 

Slika 8: Vpliv starosti na dobre vodje 
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Slika 9: Vpliv starosti na slabe ali neodločene vodje 

 

Tabela 23: Preizkus homogenosti/enakosti varianc za obdobje na položaju vodje 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

dober vodja ,713 4 72 ,586 

slab čustven in neodločen 

vodja 
,477 4 72 ,753 

  

Tabela 24: ANOVA test za vpliv obdobja na položaju vodje 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

dober vodja 

Between Groups 3,295 4 ,824 ,876 ,483 

Within Groups 67,698 72 ,940   

Total 70,993 76    

slab čustven in neodločen 

vodja 

Between Groups 2,419 4 ,605 ,637 ,638 

Within Groups 68,406 72 ,950   

Total 70,825 76    
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Slika 10: Vpliv števila let na položaju vodje na dobre vodje 

 

Slika 11: Vpliv števila let na položaju vodje na slabe ali neodločene vodje 

 

Tabela 25: Preizkus homogenosti/enakosti varianc za obdobje na položaju vodje za 
delovno dobo 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

Proučite  veliko možnosti  preden sprejmete  odločitev ,814 4 65 ,521 

Se vzdržite,  da nekaj naredite  ali poveste tudi takrat 

kadar to vseeno ne bi izboljšalo stanja 
,500 4 66 ,736 

Priznate svoje pomanjkljivosti ,966 4 66 ,432 

Tolerirate frustracijo brez razburjanja ,630 4 64 ,643 
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Tabela 26: ANOVA test za delovno dobo 

ANOVA 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Proučite  veliko možnosti  

preden sprejmete  odločitev 

Between Groups 8,729 4 2,182 2,147 ,085 

Within Groups 66,071 65 1,016   

Total 74,800 69    

Se vzdržite,  da nekaj naredite  

ali poveste tudi takrat kadar to 

vseeno ne bi izboljšalo stanja 

Between Groups 1,991 4 ,498 ,467 ,760 

Within Groups 70,375 66 1,066   

Total 72,366 70    

Priznate svoje pomanjkljivosti 

Between Groups 1,961 4 ,490 ,451 ,771 

Within Groups 71,701 66 1,086   

Total 73,662 70    

Tolerirate frustracijo brez 

razburjanja 

Between Groups 3,977 4 ,994 ,985 ,422 

Within Groups 64,574 64 1,009   

Total 68,551 68    
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Slika 12: Povprečja po skupinah 

 

Tabela 27: Statistika po skupinah 

Group Statistics 

 Spol: N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

dober vodja 
Moški 45 ,0856292 ,94232204 ,14047308 

Ženski 28 -,1765636 ,90283145 ,17061911 

slab čustven in neodločen 

vodja 

Moški 45 -,2100561 ,92213827 ,13746426 

Ženski 28 ,2527476 ,78355205 ,14807742 
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Tabela 28: T-test za vpliv spola na dobre ali slabe/neodločene vodje 

Independent Samples Test 

 Levene's Test for Equality 

of Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

dober vodja 

Equal variances 

assumed 
,391 ,534 1,174 71 ,244 ,26219286 

Equal variances not 

assumed 

  

1,186 59,292 ,240 ,26219286 

slab čustven in 

neodločen vodja 

Equal variances 

assumed 
1,156 ,286 -2,205 71 ,031 -,46280369 

Equal variances not 

assumed 

  

-2,291 64,290 ,025 -,46280369 
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Tabela 29: Korelacija 

Correlations 

 dober vodja slab čustven in 

neodločen vodja 

Prepoznate  čustva sodelavcev 

Pearson Correlation ,355 -,186 

Sig. (2-tailed) ,002 ,117 

N 72 72 

Občutite / zaznate  vzdušje oz. 

klimo v delovnem prostoru  

Pearson Correlation ,261 ,017 

Sig. (2-tailed) ,027 ,889 

N 72 72 

Slišite kaj sodelavec oz. druga 

oseba v resnici sporoča  

Pearson Correlation ,478 -,117 

Sig. (2-tailed) ,000 ,329 

N 72 72 

Se identificirate s službo 

Pearson Correlation ,085 ,139 

Sig. (2-tailed) ,479 ,245 

N 72 72 

Se v težkih situacijah 

neposredno  obrnete na duge 

sodelavce 

Pearson Correlation ,011 ,206 

Sig. (2-tailed) ,929 ,008 

N 71 71 

Se dobro razumete z drugimi 

ljudmi oz. sodelavci 

Pearson Correlation ,355 ,155 

Sig. (2-tailed) ,002 ,197 

N 71 71 

Komunicirate jasno, 

nedvoumno, odprto in 

učinkovito 

Pearson Correlation ,457 ,006 

Sig. (2-tailed) ,000 ,962 

N 72 72 

Pokažete  drugim, da se  

zanimate za njihovo čustveno 

stanje 

Pearson Correlation ,355 ,202 

Sig. (2-tailed) ,002 ,089 

N 72 72 

Razrešujete konflikte in spore 

v organizaciji na učinkovit  

način 

Pearson Correlation ,475 -,100 

Sig. (2-tailed) ,000 ,402 

N 72 72 

Uporabljate vaš občutek za 

čustva do drugih sodelavcev  

zaradi učinkovitejše interakcije 

Pearson Correlation ,373 ,080 

Sig. (2-tailed) ,001 ,507 

N 71 71 

Se informirate o drugih, da bi 

se z njimi bolj razumeli 

Pearson Correlation ,243 ,009 

Sig. (2-tailed) ,043 ,940 

N 70 70 

Se pretirano opravičujete 

drugim osebam oz. sodelavcem 

Pearson Correlation -,328 ,043 

Sig. (2-tailed) ,005 ,721 

N 72 72 
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Tabela 30: Determinacijski koeficienti in prikaz postopnega izključevanja neodvisnih 
spremenljivk 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,665 ,442 ,318 ,81098956 

2 ,665 ,442 ,331 ,80362292 

3 ,665 ,442 ,343 ,79645686 

4 ,665 ,442 ,354 ,78954140 

5 ,663 ,440 ,363 ,78412148 

6 ,662 ,438 ,371 ,77877092 

7 ,654 ,428 ,371 ,77898251 

8 ,645 ,416 ,368 ,78090303 

9 ,630 ,397 ,359 ,78666066 

  

Tabela 31: Parcialni regresijski koeficienti 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta VIF 

9 

(Constant) -4,738 1,459  -3,246 ,002  

Se dobro razumete z 

drugimi ljudmi oz. 

sodelavci 

,450 ,216 ,219 2,086 ,041 1,131 

Pokažete  drugim, da se  

zanimate za njihovo 

čustveno stanje 

,250 ,107 ,243 2,328 ,023 1,117 

Razrešujete konflikte 

in spore v organizaciji 

na učinkovit  način 

,450 ,142 ,342 3,173 ,002 1,194 

Se pretirano 

opravičujete drugim 

osebam oz. sodelavcem 

-,330 ,146 -,239 -2,252 ,028 1,163 

a. Dependent Variable: dober vodja 
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Slika 13: Graf normalnosti 

 

Slika 14: Graf linearnosti 
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Tabela 32: Determinacijski koeficienti in prikaz postopnosti izključevanja neodvisnih 
spremenljivk 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,438 ,192 ,012 1,02124678 

2 ,438 ,192 ,030 1,01193044 

3 ,438 ,192 ,047 1,00289029 

4 ,438 ,192 ,064 ,99412575 

5 ,437 ,191 ,079 ,98581926 

6 ,433 ,188 ,091 ,97954047 

7 ,428 ,183 ,102 ,97377197 

8 ,419 ,175 ,108 ,97061558 

9 ,397 ,158 ,103 ,97287863 

10 ,381 ,145 ,104 ,97255088 

11 ,349 ,122 ,094 ,97777864 

  

Tabela 33: Tabela parcialnih regresijskih koeficientov 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Stand. 

Coeff. 

t Sig. Collinearity 

Stat. 

B Std. Error Beta VIF 

11 

(Constant) ,482 ,889 
 

,542 ,590 
 

Prepoznate  čustva sodelavcev -,469 ,197 -,301 -2,387 ,020 1,161 

Pokažete  drugim, da se  zanimate za njihovo 

čustveno stanje 
,346 ,136 ,321 2,544 ,013 1,161 

a. Dependent Variable: slab čustven in neodločen vodja 
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Slika 15: Test normalnosti 

 

 

Slika 16: Test linearnosti 

 

 

 

 



Priloga 2 

 

 

Tabela 34: Test homoskedastičnosti za oba regresijska modela 

Run MATRIX procedure: 
 

HC Method 
 0 

 

Criterion Variable 

 FAC1_1 

 
Model Fit: 

       R-sq          F        df1        df2          p 
      ,3437     5,0026    12,0000    55,0000      ,0000 
 

Heteroscedasticity-Consistent Regression Results 
         Coeff     SE(HC)          t      P>|t| 

Q2a     -,1344      ,2214     -,6069      ,5464 

Q2b      ,0547      ,2125      ,2572      ,7980 
Q2c      ,3309      ,1889     1,7512      ,0855 

Q2d     -,0513      ,0825     -,6219      ,5366 
Q2e     -,1262      ,1258    -1,0039      ,3198 

Q2f     -,1228      ,1779     -,6904      ,4929 
Q2g     -,1479      ,2098     -,7052      ,4837 
Q2h      ,2272      ,1363     1,6665      ,1013 

Q2i      ,1478      ,1692      ,8733      ,3863 
Q2j      ,1117      ,1472      ,7592      ,4510 

Q2k      ,0073      ,0898      ,0818      ,9351 
Q2l     -,5414      ,1260    -1,9709      ,1011 

 

------ END MATRIX ----- 

 

 

 
 

Run MATRIX procedure: 

 
HC Method 

 0 
 

Criterion Variable 

 FAC2_1 

 

Model Fit: 
       R-sq          F        df1        df2          p 

      ,1913     1,5366    12,0000    55,0000      ,1392 

 

Heteroscedasticity-Consistent Regression Results 

         Coeff     SE(HC)          t      P>|t| 
Q2a     -,4428      ,2377    -1,8631      ,0678 

Q2b      ,1843      ,2664      ,6916      ,4921 

Q2c     -,3658      ,1946    -1,8798      ,0654 

Q2d      ,0577      ,0930      ,6203      ,5376 

Q2e      ,1104      ,1237      ,8919      ,3763 
Q2f      ,2111      ,2952      ,7151      ,4776 
Q2g     -,0364      ,2431     -,1496      ,8816 

Q2h      ,3600      ,1925     1,8700      ,0668 

Q2i     -,0312      ,1793     -,1741      ,8625 

Q2j     -,0327      ,1287     -,2542      ,8003 
Q2k     -,0032      ,1424     -,0222      ,9824 
Q2l     -,1261      ,1509     -,8355      ,4070 

 

------ END MATRIX -----  


