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POVZETEK 

Magistrsko nalogo smo zasnovali z namenom raziskati področje vodenja med slovenskimi 

gradbenimi podjetji. Zanima nas, čemu vodje dajejo prednost – ljudem ali nalogam. S 

preučitvijo strokovne literature ter člankov domačih in tujih avtorjev smo postavili teoretični 

okvir magistrske naloge. V empiričnem delu smo naredili kvantitativno raziskavo. Raziskava 

je bila narejena med 120 gradbenimi vodji. Oblikovali smo tri hipoteze, ki smo jih tudi potrdili. 

Ugotavljali smo, ali obstajajo razlike med gradbenimi vodji, ki delujejo v domačih podjetjih 

(domača lastnina), in gradbeni vodji, ki delajo v podjetjih s tujimi lastniki. Rezultate naše 

raziskave smo primerjali tudi z raziskavo, ki je bila narejena v Hongkongu. Predpostavili smo, 

da so vodje v podjetjih z domačimi lastniki podobni vzhodnjakom (kitajskim vodjem), vodje, 

ki delujejo v podjetjih s tujimi lastniki, pa naj bi bili podobni zahodnjakom. Ugotovili smo, da 

so rezultati naše raziskave primerljivi z njihovo raziskavo in da sta naši predpostavki pravilni. 

Ključne besede: vodenje, gradbena podjetja v Sloveniji, Fiedlerjev kontingenčni model, vodja, 

usmerjenost k nalogam, usmerjenost k ljudem. 

SUMMARY 

The purpose of this thesis is to explore leadership styles of (project) leaders among Slovenian 

construction companies. Are leaders perceived as people-oriented and prefer a high-context 

power relationship or are task-oriented and prefer a low-context power relationship. In 

empirical work we did quantitative research based on questionnaire for leaders (120 managers) 

in Slovenian construction companies. For research purpose, we formed three hypotheses. All 

three were than validated. We compared findings of our research with findings of research, 

done in Hong Kong. In our research, we predicted that the managers, who are working in 

construction companies with Slovenian owner, are similar to Chinese managers. Therefore are 

managers, who are working in construction companies, which have foreign ownership, more 

similar to Western managers. Findings of comparison have shown that these predictions were 

correct. 

Keywords: leadership, construction companies in Slovenia, Fiedler's contingency model, 

leader, task-oriented, people-oriented. 

UDK: 658.5:69(497.4)(043.2) 
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1 UVOD 

Magistrska naloga bo preučevala značilnosti vodenja v slovenskih podjetjih na področju 

gradbeništva in prednosti stila vodenja glede na usmerjenost k nalogam ali ljudem.  

V svetu in pri nas je bilo narejenih že veliko raziskav, ki so obravnavale omenjeno področje. V 

Sloveniji je bila npr. v letu 2007 izvedena raziskava Vodenje v slovenskih podjetjih: vodstvene 

kompetence in vodstveni potencial (Žezlina 2007, 76–81), ki je obravnavala razvitost 

upravljanja na področju vodenja.  

V Hongkongu je bila leta 2005 narejena raziskava med vodji na področju gradbeništva. 

Osredinili so se na stil vodenja projektnih managerjev v njihovih gradbenih podjetjih. 

Predpostavili so, da so zahodnjaški vodje bolj usmerjeni v samo nalogo ter v spodbujanje 

produktivnosti in zavzetosti za uspešno dokončanje nalog. Zaposlene spoštujejo in nagrajujejo, 

hkrati pa se držijo postopkov in navodil dela, saj ti postopki in navodila omogočajo visoko 

produktivnost. Za vzhodnjaške vodje obstajajo predpostavke, da so tradicionalisti in da dajejo 

veliko pozornosti družini. Zato so pri delu bolj usmerjeni k ljudem; veliko jim pomeni dobro 

delovno vzdušje, negujejo medsebojne odnose, sodelovanje in skupinsko delo. Prav tako jim 

veliko pomeni skupno dobro, medtem ko zahodnjaki bolj vidijo svoje interese in so bolj 

individualisti (Vong, Vong in Heng 2007, 95–106). 

Za potrebe raziskave smo imeli vprašalnik, ki je bil uporabljen v raziskavi v Hongkongu. Naši 

predpostavki sta, da so gradbeni vodje, ki delujejo v domačih podjetjih (domača lastnina), 

podobni vzhodnjakom, kitajskim vodjem. Če gradbeni vodji delujejo v podjetjih s tujimi 

lastniki, pa so podobnejši zahodnjakom. 

Iz zapisanega sledi, da če so gradbeni vodje podjetja v slovenski lasti, so podobni vzhodnjakom, 

torej so jim pri delu pomembnejši skupni interesi, dobro delovno vzdušje. Njihovo delovanje je 

bolj usmerjeno k ljudem. Za gradbene vodje, ki delujejo v podjetjih s tujimi lastniki, 

predvidevamo nasprotno. Ti vodje so bolj konfliktni, neposrednejši, jasno pokažejo svoje 

nestrinjanje in njihovo razmišljanje je bolj logično usmerjeno. Ti vodje so individualisti, zato 

tudi bolj poudarjajo svobodo govora, resnico, logično mišljenje in nepristranskost 

(objektivnost). 

Pred osvoboditvijo naše države smo živeli v socializmu. Ta družbeni sistem je poudarjal 

družbene vrednote, enakopravnost delavcev, kolektivizem in ne individualizma. Zaradi tega 

smo tudi postavili zgoraj omenjeni predpostavki. Menimo, da gradbeni vodje, ki delujejo v 

podjetjih z domačimi lastniki, uporabljajo posreden govor, cenijo medsebojne odnose, skrbijo 

za sodelavce, so vljudnejši in bolj diplomatski. Konfliktom se čim bolj izogibajo. 

Magistrska naloga je sestavljena iz treh pomembnih poglavij. V uvodnem poglavju 

predstavljamo namen, cilje, hipoteze, metodologijo in omejitve raziskave. Temu delu sledi 
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teoretični okvir. To področje je raziskoval tudi Fiedler – njegov kontingenčni model je temelj 

našega raziskovanja. Na vodenje vplivajo različni dejavniki, kot so: osebnostne značilnosti 

vodij, kultura, okolje, medsebojni odnosi, čustvena inteligenca idr., zato bodo ta področja tudi 

podrobneje predstavljena. Tretji del je namenjen empiričnemu raziskovanju in analizi dobljenih 

rezultatov. Najprej je opisana gradbena dejavnost, sledi metodologija raziskave in predstavitev 

rezultatov. 

1.1 Namen naloge in opredelitev področja 

Namen magistrske naloge je raziskati področje vodenja med slovenskimi gradbenimi podjetji. 

S pomočjo domače in tuje literature želimo poiskati teoretična ozadja s področja vodenja. Nato 

bomo izvedli primarno raziskavo med gradbenimi podjetji v Sloveniji. Z ugotovitvami oziroma 

rezultati raziskave bomo ugotovili, ali so naše predpostavke pravilne.  

Gradbena podjetja v Sloveniji so lahko v domači ali tuji lasti. Predpostavljamo, da če so podjetja 

v slovenski lasti (slovenski ustanovitveni kapital), so gradbeni vodje podobni vzhodnjakom, 

kitajskim vodjem. Iz tega sledi, da so jim pri delu pomembni skupinski interesi, dobro delovno 

vzdušje, torej so bolj usmerjeni k ljudem.  

Za podjetja, ki so v lasti tujcev (tuji ustanovitveni kapital), pa predvidevamo nasprotno. 

Gradbeni vodje so podobnejši zahodnjakom, torej so bolj konfliktni, neposrednejši, jasno 

pokažejo nestrinjanje, njihovo razmišljanje je bolj logično. So večji individualisti, jasneje 

izražajo svoja mnenja in se ne »bojijo« soočenj. Pri delu se ravnajo po načelu objektivnosti.  

1.2 Opredelitev problema magistrskega dela 

Narejenih je bilo že nekaj raziskav, ki so obravnavale to temo. Raziskave (Easterby – Smith, 

Malina in Lu 1995) predpostavljajo, da so zahodnjaški vodje bolj usmerjeni v samo nalogo, da 

spodbujajo produktivnost in uspešno dokončane naloge. Ti vodje spoštujejo in nagrajujejo 

zaposlene, ki se držijo postopkov in navodil dela, saj postopki in navodila omogočajo visoko 

produktivnost. Za vzhodnjaške vodje pa obstajajo predpostavke, da so tradicionalisti; veliko 

jim pomeni družina. Zato so pri delu bolj usmerjeni k ljudem; veliko jim pomeni dobro delovno 

vzdušje, negujejo medsebojne odnose in sodelovanje ter spodbujajo skupinsko delo. Prav tako 

jim veliko pomeni skupno dobro, medtem ko zahodnjaki bolj vidijo svoje interese in so bolj 

individualisti. 

Leta 2005 je bila na Kitajskem narejena raziskava (Vong, Vong in Heng 2007), ki je 

obravnavala to področje vodenja, in sicer je obravnavala kitajska multinacionalna gradbena 

podjetja. Avtorji so izhajali iz predpostavke, da so kitajski vodje bolj usmerjeni k ljudem in 

zahodnjaški vodje bolj k nalogam. 
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1.3 Cilji naloge 

Raziskava bo sledila naslednjim ciljem: 

· preučiti strokovno literaturo, članke tujih in domačih avtorjev z najnovejšimi teoretičnimi 

spoznanji s področja vodenja; 

· raziskati, kakšno je stanje na področju gradbeništva med slovenskimi vodji – ali so bolj 

usmerjeni k nalogam ali ljudem;  

· raziskati, ali obstajajo razlike med vodji, ki delujejo v podjetjih domače ali tuje lastnine. 

1.4 Hipoteze 

Empirično raziskavo bomo izvedli na podlagi vprašalnika. Z izsledki bomo potrdili ali zavrnili 

hipoteze, ki so predstavljene v nadaljevanju:  

H 1: Vodje v domačih podjetjih (domača lastnina) pri reševanju konfliktov oz. problemov 

uporabljajo statistično značilno manj konflikten način reševanja kot vodje v tujih podjetjih (tuja 

lastnina). 

Ti vodje želijo rešiti konflikt in pri tem obdržati dobre odnose z drugimi. Vodje, ki delajo v 

tujih podjetjih (tuja lastnina), pri reševanju konfliktov uporabljajo soočenja, torej bolj 

konflikten način. S soočenji se izognejo nesporazumom in tudi tako rešujejo probleme. 

H 2: Vodje v domačih gradbenih podjetjih (domača lastnina) statistično pomembno večje ocene 

namenjajo vzpostavljanju in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov. Pri vodjih v podjetjih, 

v katerih so lastniki tuji, pa je verjetneje, da bodo večjo pozornost posvečali delovni 

učinkovitosti in projektni uspešnosti. 

H 3: Vodje v podjetjih, v katerih so tuji lastniki, imajo šibko pozicijsko moč oz. je moč 

enakomerno razdeljena med vodjo in člani organizacije. Vodje v podjetjih, v katerih so domači 

lastniki, pa imajo močno pozicijsko moč. 

1.5 Metodologija 

Magistrsko delo bo sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in praktičnega. Za pisanje 

teoretičnega dela bomo uporabili obstoječo strokovno literaturo in vire s področja vodenja. 

Teoretični del bomo pripravili z analitičnim deskriptivnim pristopom s študijo in kompilacijo 

sekundarnih virov.  

V okviru deskriptivnega pristopa bomo uporabili naslednje metode (Zidar 2009): 

· za definiranje pojmov metodo klasifikacije; 

· pri primerjavi enakih ali podobnih dejstev, pojavov in odnosov komparativno metodo; 
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· pri sestavljanju besedila s pomočjo povzemanja in primerjanja stališč, sklepov in rezultatov 

drugih avtorjev metodo kompilacije; 

· za opisovanje dejstev, pojavov in procesov metodo deskripcije; 

· v okviru analitičnega pristopa tudi metodo indukcije (s pomočjo kompilacije na osnovi 

številnih povzetih spoznanj, stališč in sklepov se oblikujejo novi samostojni, posplošeni 

sklepi). Ta metoda bo prevladovala v prvem delu raziskovalnega dela, bo pa prisotna tudi v 

celotni magistrski nalogi. 

V praktičnem delu bomo poleg zgoraj omenjenih metod uporabili tudi: 

· dodatne metode zbiranja podatkov s pomočjo interneta (demografski podatki gradbenih 

podjetij);  

· kvantitativno metodo analize pridobljenih podatkov. 

Ker bo naloga vsebovala več različnih metod, bomo uporabili triangulacijo. Merkač - Skok 

(2008, 56) pravi, da triangulacijo določajo značilnosti iskanih informacij (kompleksnost, 

občutljivost, redkost idr.), značilnosti elementov vzorca (dostopnost, pričakovani odziv idr.) in 

značilnost zbiranja podatkov (oblika, način, izvedba zbiranja podatkov). 

V praktičnem oz. empiričnem delu bomo torej izvedli kvantitativno raziskavo, ker ta način daje 

konkretne in hitro merljive primarne podatke. Te bomo nato analizirali z opisno statistiko 

(prikaz frekvenčnih porazdelitev) in t-preizkusom za neodvisne vzorce. Pri tem bomo uporabili 

statistični program SPSS.22. O dobljenih rezultatih bomo nato podali bistvene ugotovitve. 

Rezultate raziskave bomo primerjali tudi z raziskavo, ki je bila narejena v Hongkongu.  Podali 

bomo tudi naše predloge za nadaljnje delo na tem področju. 

Zbiranje podatkov 

V raziskavi bomo uporabili primarne in sekundarne podatke. Sekundarni podatki so bili že 

zbrani; to so predvsem podatki o gradbenih podjetjih (baza podjetij na www.bizi.si). Primarne 

podatke pa bomo pridobili z raziskavo, torej ti podatki še niso bili zbrani in še niso bili 

objavljeni.  

Pri pridobivanju podatkov bomo uporabili vprašalnik, ki bo povzet (preveden). Vprašalnik je 

bil – kot že omenjeno – uporabljen v raziskavi leta 2005. Avtorji so pripravili dva vprašalnika. 

Ločita se po namenu, saj je eden namenjen vodjem, drugi pa njihovem podrejenim. Vprašalnik, 

ki je namenjen vodjem, pomaga vodjem, da identificirajo in prepoznajo stil vodenja. Z 

vprašalnikom, ki je namenjen podrejenim, pa bomo pridobili podatke, ki podrobno analizirajo 

stil vodenja vodij. V naši raziskavi smo analizirali samo vprašalnik, ki je namenjen vodjem. 

Preden so na Kitajskem naredili raziskavo, so vprašalnika testirali, in sicer s pomočjo 

intervjujev. V dejansko raziskavo so vključili reprezentativnih 78 vodij in 120 podrejenih oseb. 
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Stopnja odzivnosti je bila 57-odstotna. Veljavnih je bilo 45 vprašalnikov (24 vzhodnjaških vodij 

in 21 zahodnjaških vodij). 

Uporabili bomo vprašalnik (za vodje) in ga poslali slovenskim gradbenim podjetjem. 

Uporabljeno bo dopisno spraševanje. Vprašalnik bo strukturiran, uporabljena pa bo 5-

stopenjska Likertova lestvica. 

Enota raziskave je gradbeno podjetje v Sloveniji. 

Populacijo predstavljajo vsa gradbena podjetja, ki delujejo na območju Slovenije. Ker bodo v 

raziskavo vključena vsa slovenska gradbena podjetja, ne bomo imeli vzorca, ampak celotno 

populacijo. 

1.6 Omejitve raziskave 

Pridobivanje podatkov in poznejša analiza podatkov bosta imela tudi nekaj omejitev. Omejitve 

raziskave bodo: 

· preobsežna anketna vprašalnika, ker vprašalnik za vodje vsebuje kar 47 vprašanj, vprašalnik 

za zaposlene pa pol manj vprašanj (24); 

· slaba klima na področju gradbeništva v Sloveniji (propadajoča podjetja, neplačila, propadli 

projekti itn.); 

· veliko samostojnih podjetnikov in posledično pomanjkanje njihovega časa za reševanje 

vprašalnika; 

· dostopnost, ker bo vprašalnik poslan po elektronski pošti (neredna uporaba elektronske 

pošte); 

· pomanjkanje izkušenj in znanja pri tovrstnih raziskavah; 

· slaba odzivnost, nepripravljenost anketirancev na sodelovanje v raziskavi; 

· v raziskavi ne bomo upoštevali klasifikacije po Zakonu o gospodarskih družbah; 

· neoseben stik – verjetno bi bil boljši odziv, če bi bil osebni stik. 

  



 

6 

2 VODENJE, USMERJENO K NALOGAM ALI LJUDEM 

Dimovski (2008, 114) opredeljuje vodenje kot sposobnost vplivanja na druge ljudi, da 

sodelujejo v prizadevanjih za doseganje skupnih ciljev. Pod vodenje v širšem smislu uvrščamo:  

· vodenje v ožjem smislu (to so lastnosti in ravnanje vodje),  

· komuniciranje;  

· motiviranje; 

· kadrovanje. 

2.1 Opredelitev vodenja 

V teoriji poznamo več definicij vodenja; odvisne so od obsežnosti obravnavanja. Splošno velja, 

da je vodenje funkcija oziroma sposobnost vplivanja na druge, spodbujanja, usmerjanja k 

doseganju vizije oz. želenih ciljev. 

Možina (1994, 4) pravi, da se vodenje nanaša na ljudi, kako na njih vplivati, jih usmerjati in 

motivirati, da bi naloge čim bolje izvrševali, in to ob čim manjši porabi energije ter s čim večjim 

osebnim zadovoljstvom. Namen vodenja je oblikovati vedenje posameznika, skupine pri 

doseganju delovnih in organizacijskih ciljev. 

Vodenje poteka od znotraj navzven po štirih ravneh: 

· osebni (odnos do sebe); 

· medosebni (odnos in interakcije); 

· managerski (odgovornost za skupno delo);  

· organizacijski (potreba, da se organizira ljudi) (Covey 2000, 24). 

Magistrska naloga podrobneje obravnava področje vodenja, ki je usmerjeno k ljudem ali 

nalogam, zato bomo dali več poudarka tej temi. 

Vodenje je vpliv in zmožnost pridobiti sledilce, ne pa osvojitev položaja. 

Značilnosti k nalogam usmerjenega vodenja so: obsega definiranje strukturiranja skupinskih 

nalog, oblikovanje racionalne delitve dela v skupini, oblikovanje komunikacijske strukture v 

skupini, usmerjanje posvetovalnih in odločitvenih procesov v skupini, sprejemanje odločitev v 

okviru lastnih kompetenc, realizacijo sprejetih odločitev in kontrolo njihovega izvajanja. 

Značilnosti k ljudem usmerjenega vodenja pa so: oblikovanje odprtega komuniciranja in 

medsebojnega zaupanja v skupini, spodbujanje močnega občutka pripadnosti in oblikovanja 

skupine kot tima, usmerjanje posameznika k osebnemu razvoju in posledično oblikovanje 

zadovoljstva z delom (Krapež 2005, po Kovač 1990, 54-55). 
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V preteklosti so definicije vodenja temeljile na temelju racionalnosti in nadzoru. Danes ima 

vodenje bolj integrativno podobo v smislu bogatejšega in bolj celostnega procesa, v katerem 

emocije igrajo pomembno vlogo. 

Vodenje je treba prilagajati oziroma je treba upoštevati situacijo in cilje vodenja ter ljudi, ki se 

jih vodi. Velikokrat se vodje ne zavedajo, kakšen vpliv imajo na zaposlene in s tem na delovno 

vzdušje v skupini. Z neustreznim vedenjem, neupoštevanjem emocij in z neprimernim 

izražanjem čustev lahko pri zaposlenih na delovnem mestu sprožijo negativne emocije, ki 

ovirajo potek njihovega dela in razmišljanja, hkrati pa stopnjujejo nezadovoljstvo. Z 

zagotavljanjem podpore, vzbujanjem občutka pomembnosti in zaželenosti ter s spodbujanjem 

pozitivnega vzdušja in optimizma lahko vodje pomembno zvišajo produktivnost svojih 

zaposlenih (Kanjuo - Mrčela in Vrčko 2007, 465). 

Poznamo naslednje načine vodenja (Dimovski 2008, 122): 

· vodenje z izjemami (vodje bi se ukvarjali samo z izjemami, pri čemer se pojavi nekaj 

posebnega, vse drugo prenašajo na podrejene); 

· vodenje s pravili odločanja (delavec se na vsaki ravni sam odloči, vodja mu določi samo 

pravila); 

· vodenje z motiviranjem; 

· vodenje s soudeležbo (sodelovanje delavcev pri odločitvah); 

· vodenje z delegiranjem (spoštovati seznam obveznosti med vodji in delavci);   

· vodenje s cilji. 

Glede na to, da se magistrska naloga nanaša na situacijski model vodenja, bomo najprej 

opredelili to področje. Nato bomo predstavili še predhodne teorije s področja vodenja. 

2.1.1 Situacijski modeli 

Iz preteklosti poznamo resnične vodje, ki so prevzeli propadajoča podjetja in jih preoblikovali. 

Podjetja so ponovno postala uspešna, vodje pa so bili pozneje izrinjeni iz teh podjetij. Nekateri 

vodje so potem dobili novo priložnost v drugih podjetjih, ki so bila ravno tako v krizi (npr. Bob 

Nardelli  je bil najprej direktor nadzornega odbora v Home-Depot, pozneje direktor nadzornega 

odbora v Chryslerju). Raziskovanje modela vodenja takšnih vodij je veliko kompleksnejše kot 

določanje osebnih značilnosti posameznika. Zato so se raziskovalci sredi dvajsetega stoletja 

začeli zavedati vpliva situacije. 

Raziskovalci so ugotovili, da je način vodenja odvisen predvsem od situacije, v kateri se 

podjetje v danem trenutku nahaja. Ni univerzalnega načina vodenja; vodja mora poznati 

različne načine vodenja in jih glede na dane razmere uporabljati (Robbins 2009, 425–426).  
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Slika 1: Situacijski dejavniki, ki vplivajo na uspešno vodenje 

Vir: Možina 1994, 535. 

Situacijski modeli služijo kot razlaga, kdaj uporabiti določen stil vodenja, torej ne odkrivajo 

novih vodstvenih stilov.  

Poznamo več situacijskih modelov vodenja, predstavili pa bomo naslednje: 

· Fiedlerjeva kontingenčna teorija; 

· Hersey-Blanchardova situacijska teorija;  

· Housejev model poti in ciljev. 

Prvi situacijski model je Fiedlerjeva kontingenčna teorija, ki bo podrobneje opisana v poglavju 

2.2. Empirična raziskava magistrske naloge se nanaša na to področje, zato teorija na tem mestu 

ne bo opisana. 

Paul Hersey in Ken Blanchard (Robbins 2009, 429) sta v 60. letih prejšnjega stoletja razvila 

model vodenja, ki se osredinja na značilnosti zaposlenih in določa ustrezno obnašanje vodij. 

Njun model uporablja več kot 400 podjetij od vseh podjetij Fortune 500, hkrati pa se o osnovah 

modela vsako leto uči milijon vodij in menedžerjev.  

Hersey in Blanchard razlikujeta štiri stopnje razvitosti zaposlenih, ki se spreminjajo glede na 

naloge, ki jih ti opravljajo. Govorimo o štirih različnih stilih vodenja:  

· S 1: direktivni ali ukazovalni stil (vodja novim zaposlenih natančno določi vloge za 

izvršitev nalog); 
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· S 2: inštruktivni stil (vodja opremi zaposlene z navodili, vendar jim je na voljo kot podpora 

pri morebitnih zapletih); 

· S 3: sodelovalni ali bodrilni stil (vodja in zaposleni skupno odločajo, kako je najbolje rešiti 

zahtevne naloge);   

· S 4: delegiranje (vodja nudi zaposlenim skope informacije in malo osebne podpore). 

Ljudje so si med seboj različni v stopnji pripravljenosti. Na osnovi preučevanja sposobnosti in 

zavzetosti avtorji (Blanchard, Zigarmi in Zigarmi 1995, 74–79) ločijo štiri razvojne stopnje 

(stopnje samostojnosti zaposlenih), in sicer: 

· R 1: zaposleni ima nizke sposobnosti in visoko zavzetost (motivacijo); 

· R 2: zaposleni ima nekaj sposobnosti in nizko zavzetost, 

· R 3: zaposleni ima visoke sposobnosti in spremenljivo zavzetost;  

· R 4: zaposleni ima visoke sposobnosti in zavzetost. 

 

Slika 2: Hersey-Blanchardov model vodenja 

Vir: Blanchard, Zigarmi in Zigarmi 1995, 74. 
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Sposobnosti zaposlenega iz stopnje v stopnjo naraščajo, medtem ko je zavzetost pri R 1 visoka, 

pri R 2 pa nizka. Vzrok za to sta samozavest in motivacija zaposlenega. V R 1 je zaposleni 

visokomotiviran ravno zaradi želje, da se nauči nekaj novega (razlog, da je visoka tudi 

samozavest). Z usvajanjem novih znanj in sposobnosti zaposleni spoznava, kaj se bo moral še 

dodatno naučiti za uspešno izvršitev nalog. To pa je vzrok, da njegova samozavest in zavzetost 

(motivacija) v R 2 upadeta (Blanchard, Zigarmi in Zigarmi 1995, 74–76).  

Ljudje z nizko stopnjo pripravljenosti na nalogo zaradi manjših sposobnosti, izkušenosti ali 

negotovosti potrebujejo drugačen stil vodenja kot tisti z visoko stopnjo pripravljenosti, ki imajo 

zaupanje, spretnosti in želijo delati. Ta model je lažje razumljiv kot Fiedlerjev, vendar pa ne 

vsebuje značilnosti vodij (ampak samo značilnosti zaposlenih). Vodja mora torej natančno 

povedati, kaj narediti, kako in kdaj, kadar je zaposleni na nizki stopnji pripravljenosti. Za 

zaposlene z visoko stopnjo pripravljenosti pa sta potrebni samo seznanitev s splošnim ciljem in 

zagotovitev zadostne pristojnosti (Dimovski 2008, 128). 

Model poti in ciljev je razvil Robert House. Poudarja, da so vodje uspešni takrat, ko opredelijo 

takšno pot in način dela, da zaposlene motivirajo do stopnje visokega zadovoljstva pri delu in 

visoke storilnosti. Predlaga, da vodja poveča motivacijo zaposlenih, da dosežejo osebne in 

organizacijske cilje. To lahko doseže tako, da zaposlenim pojasni poti do razpoložljivih nagrad 

ali s povečanjem nagrad, ki jih zaposleni cenijo in želijo. Na poti k cilju vodje zaposlenim lahko 

nudijo psihološko podporo in podporo pri nalogah (Možina 1994, 542).  

Model ne daje odgovora na to, katero je najboljše vodenje, ampak ugotavlja, da na vodenje 

vplivata dva situacijska dejavnika, in sicer lastnosti zaposlenih in značilnosti dela. Model je 

kontingenčni (situacijski), zato ker je sestavljen iz treh sestavin: 

· situacij vedenja vodje in stila vodenja;  

· situacijskih naključij in okoliščin;  

· uporabe nagrad za izpolnitev potreb zaposlenih.  

Pri tej teoriji je treba obnašanje vodij spreminjati glede na situacijo, medtem ko za Fiedlerjevo 

teorijo velja, da je treba ob spremembi situacije spreminjati vodje (Dimovski 2008, 129). 

2.1.2 Modeli osebnih značilnosti 

Že v preteklosti so Budo, Napoleona, Churchilla, Roosevelta, Thatcherjevo in Reagana 

opisovali po njihovih značajskih lastnostih. Modeli osebnih značilnosti ločujejo vodje od 

nevodij glede na osebnostne in značajske značilnosti. Neustrašnost, pogumnost, navdušenost 

so samo ene izmed veliko lastnosti, ki opisujejo Margaret Thatcher, Nelsona Mandelo ali 

ustanovitelja Appla Steva Jobsa. 

Model osebnih značilnosti je predpostavljal, da se vodje rodijo. Raziskave o osebnostnih, 

družbenih, fizičnih in o intelektualnih lastnostih, ki bi ločile vodje od nevodij, segajo že v prva 
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obdobja raziskovanja vodenja. Te raziskave so potekale vse do sredine štiridesetih let 20. 

stoletja. Raziskovalci so želeli izolirati točno določene lastnosti, vendar so največkrat naleteli 

na slepe ulice (Robbins 2009, 420). 

Torej so s temi raziskavami želeli ugotoviti, katere so osebnostne lastnosti vodij, ki so 

nadgrajene še s fizičnimi (npr. starost, videz), z družbenimi (npr. izobrazba, olikanost) in 

delovnimi značilnostmi (npr. delavnost, samoiniciativnost). Poznejše raziskave so pokazale, da 

je povezanost med lastnostmi vodje in njegovo uspešnostjo zelo ohlapna in da na uspešnost 

vodenja ne vplivajo samo osebnostne lastnosti (samo 10 % uspešnosti). 

Med modele osebnih značilnosti uvrščamo: 

· Yuklov model značilnosti vodje; 

· Bennisov model splošnih značilnosti; 

· Congerov model značilnosti karizmatičnih vodij; 

· Geierjev model negativnih značilnosti;  

· McCall-Lombardov model. 

Yukl (1981, 70) je med prvimi raziskovalci opozoril, da so domneve o tem, da se vodja že rodi, 

zmotne. Avtor ugotavlja, da ima večina učinkovitih vodij nekatere skupne značilnosti. Te 

značajske značilnosti je izločil od preostalih in naredil model. To so značilnosti, za katere bi 

bilo dobro, da bi jih vodja imel. Značilnosti so prilagodljive na različne situacije, oprezne na 

socialno okolje, ambiciozne in ciljno usmerjene, trdne, kooperativne, odločne, zanesljive, 

dominantne, energične, vztrajne, samozavestne, strpne do stresov in imajo željo sprejemati 

odgovornost. Veščine so naslednje: pameten, poln zamisli, ustvarjalen, diplomatski in taktičen, 

dober govorec, vešč v skupinskih nalogah, organizator, prepričljiv in družaben. 

Bennis je določil štiri splošne značilnosti oz. območja sposobnosti, in sicer: pozornost, 

pomembnost, zaupanje in poznavanje osebnosti. 

Conger (1989, 27) se je v svojih raziskavah osredinil predvsem na karizmatične vodje in njihov 

način vodenja. Karizmatični vodje si po njegovem mnenju postavljajo višje cilje, ki jih nekoliko 

idealizirajo, vendar verjamemo v svoje zmožnosti, da bodo cilje dosegli. Conger je torej v 

korakih prikazal bistvene značilnosti karizmatičnih vodij. Koraki si sledijo po naslednjem 

vrstnem redu: 

· spremljanje sprememb na trgu in oblikovanje, spreminjanje strateških in organizacijskih 

odločitev (pozornost tudi na tržne niše);  

· podrejenim obrazloži vizijo in cilje, hkrati jih spodbuja, da verjamejo v njihove sposobnosti, 

strokovnost itn.; 

· vodja vzdržuje medsebojno zaupanje in s tem rajši kot za lastne potrebe skrbi za potrebe 

podrejenih;  
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· podrejenim pokaže način uresničitve svoje vizije (navaja osebne primere, neobičajne taktike 

itn.). 

Geigerjeva študija temelji na tem, da obstajajo določene negativne značilnosti, ki tiste, ki jih 

imajo, oddaljijo od možnosti, da bi postali vodje; te so: neobveščenost, nesodelovanje in 

pretirana togost.  

McCall in Lombard sta tudi raziskovala značilnosti in zapisala nekaj »usodnih napak« vodij: 

nedovzetnost do drugih, hladnost, odmaknjenost, arogantnost, izneverjenje resnici, preveč 

ambicioznosti, nezmožnost strateškega razmišljanja, prevelika odvisnost od priporočil 

mentorjev itn. 

Pomanjkljivosti teh modelov so, da je nemogoče ovrednotiti, koliko določenih značilnosti je 

potrebnih za učinkovito vodenje. Vodenje je velikokrat odvisno od situacije. 

Raziskave v zadnjem času kažejo, da je lastnost čustvena inteligenca, pomembna pri 

učinkovitem vodenju, vendar več o tem v poglavju o čustveni inteligenci (gl. poglavje 2.7).  

2.1.3 Modeli vedenja vodij 

Ker raziskave o osebnostnih značilnosti niso dale pravih rezultatov, so se raziskovalci v poznih 

letih – od 1940 do 1960 – odločili raziskovati vedenje vodij. Spraševali so se, ali je kaj 

posebnega v vedenju vodij. Primer takšnih voditeljev sta direktor Siebel Systems Tom Siebel 

in predsednik nadzornega sveta Oracla Larry Ellison, ki sta uspešno vodila podjetje v kriznih 

časih. 

Modeli vedenja so: 

· model teorije X in teorije Y; 

· model univerze Ohio State; 

· model univerze Michigan;   

· vodstvena mreža. 

Model teorije X in teorije Y izhaja iz McGregorjeve motivacijske teorije. Definicija teorije X 

pravi, da vodje o zaposlenih mislijo, da ljudi motivira denar, da so ljudje nekooperativni, leni, 

imajo slabe delovne navade, jim mora povedati, kaj se od njih zahteva, se poudarjata hierarhija 

in avtoritativni način vodenja. Teorija Y je nasprotje teoriji X in pravi, da vodje uporabijo 

participativni način vodenja; zaposleni so pripravljeni trdo delati, imajo delovne navade, 

upoštevanje mnenj, spodbujanje zaposlenih, vodja tudi nase prevzame del odgovornosti 

(Hellriegel in Slocum 1992, 476). 

Raziskovalci na državni univerzi v Ohiu so ugotovili dve glavni vrsti obnašanja vodij, in sicer 

upoštevanje in začenjanje. Upoštevanje je stopnja, do katere vodja upošteva podrejene, spoštuje 
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njihove ideje in občutenja ter vzpostavlja medsebojno spoštovanje. Vodje so prijateljski, 

razvijajo timsko delo, ne skrivajo informacij in so orientirani v dobrobit podrejenih. Začenjanje 

je stopnja, do katere je vodja usmerjen k nalogam, in način, kako delo podrejenih usmerja k 

dosegi ciljev. Vodja daje inštrukcije, načrtuje, poudarja roke in podaja natančne urnike delovnih 

aktivnosti. Obe stopnji sta medsebojno neodvisni, kar pomeni, da ima lahko vodja z visoko 

stopnjo upoštevanja visoko ali nizko stopnjo začenjanja. Njihova študija je ugotovila, da je v 

večini primerov najuspešnejši stil vodenja tisti z visoko stopnjo upoštevanja in visoko stopnjo 

začenjanja, vendar to ne drži v vseh primerih (Dimovski 2008, 124). 

V predvidoma enakem obdobju so raziskovalci na michiganski univerzi raziskovali problem na 

drugačen način, in sicer s primerjanjem obnašanj učinkovitih in neučinkovitih nadzornikov. 

Vodje so ravno tako ločili v dve skupini: vodje, usmerjeni v rezultate, in vodje, usmerjeni v 

zaposlene. Najučinkovitejši so bili tisti, ki so se usmerili na človeške potrebe podrejenih s ciljem 

gradnje učinkovite delovne skupine z visokimi cilji (t. i. vodje, usmerjeni k zaposlenim). Manj 

učinkoviti vodje so se manj ukvarjali z dosego ciljev in s človeškimi potrebami, bolj pa z 

ohranjanjem nizkih stroškov, dokončanjem nalog v rokih, doseganjem proizvodne učinkovitosti 

(t. i. vodje, usmerjeni v delo) (Možina 1994, 533). 

Blackov in Moutonov model vodenja oziroma vodstvena mreža je nadgradnja študije v Ohiu in 

Michiganu. V tem modelu obstaja precejšnja povezanost med usmerjenostjo k ljudem in 

nalogam. Najuspešnejši vodje so tisti, ki vzdržujejo dobre odnose s člani skupine in ki jih hkrati 

spodbujajo k načrtovanju in doseganju čim večjih delovnih dosežkov.  

Na sliki 3 je prikazan model z dvema osema (skrb za zaposlene in skrb za proizvodnjo). Imamo 

pet možnosti, in sicer: 

· timski management: 9,9 (najučinkovitejši in se ga priporoča vodjem, saj člani skupaj 

delujejo za izpolnitev nalog); 

· management podeželskega kluba: 1,9 (poudarek je bolj na ljudeh kot na dosežkih dela); 

· management avtoritete – privolitev: 9,1 (prisoten, kadar je učinkovitost v operacijah 

prevladujoča spremenljivka); 

· management srednje poti: 5,5 (zmerna skrb za ljudi in produkcijo);  

· osiromašen management: 1,1 (vodje posvečajo malo pozornosti skrbi za ljudi in tudi za 

proizvodnjo). 
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Slika 3: Blake-Moutonov model vodstvene mreže 

Vir: Dimovski 2008, 125. 

2.1.4 Stili vodenja 

Stil vodenja se nanaša na določen vzorec vedenja, ki ga uporablja vodja, ko dela z ljudmi. Vodje 

naj bi se na splošno razlikovali po dveh skrajnih dimenzijah, in sicer delo ali ljudje. Dimenzija 

dela razlaga, zakaj je neko delo treba narediti in do kdaj, medtem ko dimenzija ljudje zmanjšuje 

napetosti, pripravlja pogoje za prijetnejše delo, poudarek je na vrednotah in odnosih med ljudmi 

(Dimovski 2008, 123). 

Stile vodenja delimo na: 

· participativne in avtokratske stile in 

· strukturirane in vzajemne stile. 

Avtokratski stil je bil prevladujoč model v industrijski revoluciji. Značilnosti stila so, da vodja 

o vsem odloča sam, zahteva pokorščino, komunikacija poteka samo navzdol in od vsake akcije 

pričakuje rezultate. Vodja ima formalno avtoriteto in absolutno moč. Primeren je v kriznih 

razmerah, ko gre za preživetje podjetja. 

Participativni oziroma demokratični stil je takrat, ko vodje probleme delijo s podrejenimi in 

tako skupaj iščejo rešitve za probleme in alternativne rešitve. Njegova vloga ni več ukazovanje, 

ampak koordiniranje in organiziranje. Avtoriteta vodje ne izhaja iz statusne  avtoritete, ampak 

iz strokovne avtoritete ali osebne karizme. Ta način zaposlene spodbuja k lažjemu doseganju 

ciljev, saj so to tudi cilji vseh zaposlenih. 
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Pri strukturnem in vzajemnem stilu se daje pomembnost spodbujanju strukture, ko delo 

organizira vodja, ki tudi natančno definira vloge in obveznosti podrejenih, kanale komunikacije 

in poti, kako naj bo delo opravljeno. Ta stil vključuje vzajemno zaupanje, prijateljstvo, 

premisleke, podporo, toplino in spoštovanje. Zaposleni so zadovoljni, vendar je vpliv na 

doseganje ciljev nekonsistenten (pri preveliki stopnji vzajemnosti so lahko rezultati tudi slabi) 

(Dimovski 2008, 123). 

Lipičnik in Možina (1993, 92–93) omenjata še druge stile vodenja: 

· dobrohotnoavtoritativni (usmerjen k nalogam, vendar ni pretirano strog); 

· dezerterski (po navadi manj uspešen – vodja skuša zagotoviti minimalne rezultate, ni 

ustvarjalen, ni komunikativen); 

· izvrševalski (vodja iz zaposlenih skuša izrabiti vse človekove zmožnosti znotraj skupine, 

vodja uporablja timsko delo, prepričuje in spodbuja zaposlene); 

· misijonarski (vodja nastopa kot misijonar, je prijazen, prisrčen, ljubezniv, se izogiba 

konfliktom, pasiven, delovni rezultati ga ne zanimajo);  

· kompromisarski (vodja je omahljiv, sprejema nedoločene kompromisne odločitve, 

dvoličen). 

2.2 Fiedlerjev kontingenčni model 

Fiedlerjeva kontingenčna teorija je prvi situacijski model vodenja. Model je razvil Fred Fiedler 

skupaj s sodelavci. Želeli so povezati stile vodenja s situacijo, v kateri se nahaja organizacija. 

Želeli so torej za vsako situacijo poiskati ustreznega vodjo, tj. vodjo, za katerega so možnosti 

za uspeh v dani situaciji največje. Temelj Fiedlerjeve kontingenčne teorije je stopnja, do katere 

je stil vodenja usmerjen v odnose ali naloge. Vodja, usmerjen v odnose, skrbi za ljudi, medtem 

ko je vodja, usmerjen v naloge, motiviran za izpolnitev delovnih nalog. Ko je Fiedler raziskal 

odnose med stili vodenja, ugodnostjo situacije in skupinsko uspešnostjo pri izpolnjevanju 

nalog, je ugotovil, da je prisoten vzorec (Dimovski 2008, 126). 

Fiedler je verjel (Robbins 2009, 426), da je ključni člen uspešnega vodenja posameznikov 

osnovni stil vodenja. Zato je želel ugotoviti, kateri je osnovni stil vodenja. V ta namen je sestavil 

vprašalnik LPC. Smisel vprašalnika je meriti, v kolikšni meri je oseba usmerjena v naloge in v 

kolikšni meri v ljudi. Vprašalnik LPC vsebuje 16 nasprotujočih si pridevnikov (npr. prijeten – 

neprijeten, učinkovit – neučinkovit, odprt – zaprt itn.). Vprašalnik je od vprašanih zahteval, da 

točkujejo z lestvico od 1 do 8 (za vseh 16 nasprotujočih si pridevnikov) osebo, s katero najmanj 

želijo delati. 

Fiedler je nato na podlagi odgovorov določil osnovni stil vodenja oziroma dva stila vodenja: 

· Če je najmanj zaželeni sodelavec ocenjen v sorazmerno dobrem smislu (torej ima visok 

rezultat LPC), je vprašani prvotno usmerjen k dobrim odnosom s sodelavci. Iz tega sledi, 

da je usmerjen k ljudem.  
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· Nasprotno velja za vprašanega, ki je nenaklonjen sodelavcu (ima nizek rezultat LPC), da je 

usmerjen v produktivnost, torej je usmerjen k nalogam (Newstrom in Davis 1993, 230). 

V povprečju velja, da 16 odstotkov vprašanih spada v zlato sredino. Ti vodje ne morejo biti kot 

vodje usmerjeni k nalogam ali ljudem, zato ta teorija ne velja zanje. 

Fiedler je menil, da je posameznikov individualni stil vodenja že določen. To je zelo pomembno 

zaradi optimalne učinkovitosti. Pomeni, da če situacija zahteva vodjo, ki je usmerjen v nalogo, 

in je vodja dejansko usmerjen k ljudem, je treba prilagoditi situacijo ali zamenjati vodjo. 

Po določitvi osnovnega stila vodenja s pomočjo vprašalnika LPC je treba povezati vodjo s 

situacijo. Fiedler je določil tri ključne dejavnike situacijske naklonjenosti, in sicer: 

· odnos vodja – član organizacije (odnos med vodjem in člani njegove skupine); 

· struktura naloge (stopnja sestavljenosti naloge, ki jo mora opraviti skupina);  

· pozicijska moč (oziroma moč položaja) (Newstrom in Davis 1993, 230). 

2.2.1 Dejavniki situacijske naklonjenosti 

Vodstvene situacije torej analiziramo na podlagi treh elementov: 

· kakovost odnosov vodja – član organizacije; 

· struktura nalog;   

· pozicijska moč. 

Odnos vodja – član organizacije 

Odnos vodja – člani organizacije je stopnja zaupanja in spoštovanja, ki ga imajo člani 

organizacije do svojega vodja. Tak vodja, ki ga člani organizacije sprejmejo in spoštujejo, nima 

težav s sodelavci in mu ni treba vršiti pritiska. Če tega nima, se lahko zanaša le na formalno 

avtoriteto. 

Poznamo dva nasprotujoča si odnosa vodje do zaposlenih; vodja je lahko preveč vsiljiv, vedno 

uveljavlja svojo voljo za vsako ceno ali pa je popolnoma nasproten: je umirjen, potrpežljiv, 

prilagodljiv. Kaiser in Kaplan (2009, 101) ugotavljata, da oba nasprotna pola prinašata določene 

prednosti in slabosti (gl. sliko 4). 
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VODENJE – KAJ? (cilji) 

 STRATEŠKI : OPERATIVNI 

 pozicioniranje organizacije osredinjanje organizacije na 

 za prihodnost kratkoročne rezultate 

 NAČRTOVANJE VNAPREJ  OSREDINJANJE NA REZULTATE 

 upošteva dolgoročni vpogled in upravlja z vsakodnevnimi podrobnosti 

 upošteva vse dejavnike "bigger picture" izvedbe ciljev 

 ZASLEDOVANJE RASTI  MAKSIMIRANJE UČINKOVITOSTI 

 išče nove načine za rast in povečanje z ustreznim zmanjševanjem stroškov in 

 svojih kapacitet natančnim določanjem prioritet ohranja  

  resurse 

 SPODBUJANJE INOVATIVNOSTI  VZDRŽEVANJE REDA 

 sprašuje o zdajšnjem stanju in  dokončanje nalog s primernimi postopki in  

 spodbuja nove načine razmišljanja z ustrezno disciplino pri izvrševanju 

  procesov 

VODENJE – KAKO? (način) 

 PREPRIČLJIVO : OMOGOČENO 

 izvrševanje vpliva na osnovno ustvarjanje okoliščin, v katerih lahko 

 razmišljanje in voljo posameznikov ostali prispevajo 

 PREVZAME NADZOR  OPOLNOMOČI 

 postane pobudnik, določi smernice da drugim ljudem svobodo mišljenja pri  

  njihovem delu 

 ZAVRŽE/SE ODLOČI  POSLUŠA/VKLJUČI 

 postavi stališče in ga brani išče vložek in je odprt za vplive 

 POTISKA  VZDRŽEVANJE REDA 

 postavi visoka pričakovanja in zahteva pokaže spoštovanje, rahločutnost in daje 

 odgovornost pohvale 

Slika 4: Nasprotujoče si vrline vodij 

Vir: Kaiser in Kaplan 2009, 103. 

Če je težko ugotoviti stil vodenja, je še težje to vedenje spremeniti. Če je vodja preveč vsiljiv 

oziroma zahteva preveč, se bo sama uspešnost izboljšala, vendar na račun zavzetosti in 

pripadnosti. 
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Vodenje je pogosto definirano kot usklajevanje dveh nasprotnih polj: 

· strateško proti operativno definira »kaj«. Ali vodja želi, da bo podjetje konkurenčno na cesti 

ali pa ga bo vodil tako, da bo podjetje cilje dosegalo že zdaj;  

· prepričljivo oziroma omogočeno (nanaša se na način vodenja). Ali vodja naredi prostor in 

omogoči preostalim, da sodelujejo in prispevajo. 

Struktura naloge 

Pri usmerjenosti v naloge je struktura naloge natančno definirana z vsemi podrobnostmi. 

Uporabljena so lahko naslednja orodja: urniki, načrti, merjenje in kontrola se izvajajo na 

najnižjih ravneh managementa. Pri usmerjenosti v odnose se uporabljajo mehke metode, npr. 

metode za predstavitev sprememb, motivacijske metode, opolnomočenje, delitev moči, 

spodbujanje dvostranske komunikacije, razumevanje in vplivanje organizacijske kulture na vse 

udeležence. Za uspešnost organizacije je treba oba vidika kombinirati (Gautschi 1999, 1). 

Pozicijska moč 

Po mnenju Kavčiča (1991, 223) pozicijska moč pokaže, koliko ima vodja legitimne, 

nagrajevalne in prisilne moči. Če ima vodja močno pozicijsko moč, bo lahko zelo vplival na 

podrejene. Večja kot je ta moč, lažje vodja lahko uveljavlja svoje zamisli. Vodja, ki nima 

pozicijske moči, pa si mora pomagati z drugimi vrstami moči (npr. z referenčno, s strokovno 

itn.). 

Moč posameznika je odvisna od različnih dejavnikov. V javni upravi npr. moč posameznika 

temelji na položaju posameznika v organizaciji, racionalnosti in ne toliko na znanju in 

osebnostnih lastnostih. Komuniciranje v tej kulturi je bolj formalizirano, tj. tako kot tudi sistemi 

in procedure. Vse je bolj organizirano in upravljano kot vodeno (Gorišek 2007, 58). 

2.2.2 Ugotovitve Fiedlerjeve kontingenčne teorije 

Potem ko je Fiedler določil vse tri dejavnike situacijske naklonjenosti, je strukturiral vse tri 

dejavnike. Odnos vodja – član organizacije je lahko dober ali slab, struktura naloge je lahko 

visoka ali nizka (določitev), pozicijska moč vodje pa je lahko močna ali šibka. 

Fiedler je dejal, da boljši kot so odnosi med vodjo in člani organizacije, bolj je naloga določena, 

večja kot je pozicijska moč, večjo moč nadzora ima vodja. Z upoštevanjem vseh treh dejavnikov 

situacijske naklonjenosti pridemo do osmih različnih situacij vodenja. Na podlagi teh situacij 

je Fiedler določil, kateri način vodenja je za dano situacijo najboljši. 

Ugotovil je, da kadar so odnosi dobri, določljivost del visoka in moč velika ali tudi majhna, je 

najboljša usmeritev k nalogam. Pri slabih odnosih, nizki določljivosti del in majhni moči je 
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najboljša usmeritev k ljudem. V istem primeru – le z večjo močjo – je primerna usmeritev k 

nalogam in ljudem. 

Primer zelo ugodne situacije (v kateri ima vodja močen nadzor) je na primer ta, ki vključuje 

vodjo za izplačilo plač. Ta je zelo spoštovan in člani organizacije imajo zaupanje vanj (dobri 

odnosi vodja – člani). Delovne naloge, ki jih je treba opraviti, kot so na primer poračun plač, 

pisanje računov, izpolnjevanje obrazcev za poročila, so točno določene in jasne (struktura nalog 

je zelo visoka). Delo prinaša vodji tudi precejšnjo svobodo pri nagrajevanju in kaznovanju 

zaposlenih (močna pozicijska moč) (Dimovski 2008, 125). 

 

Slika 5: Fiedlerjev kontingenčni model vodenja 

Vir: Možina 1994, 537. 

Vodje, ki so umerjeni k nalogam, so učinkovitejši, ko je situacija zelo ugodna ali pa zelo 

neugodna. Vodje se odlično odrežejo v ugodni situaciji, ker se vsi strinjajo z njim; naloga je 

jasna in vodja ima moč. Njegova naloga je, da prevzame krmilo in poda usmeritev. Tudi v zelo 

neugodni situaciji je potrebnega veliko strukturiranja in podajanja usmeritev. Zaradi zelo slabih 
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oz. dobrih odnosov vodja – člani organizacije močna usmerjenost k nalogam ne more zmanjšati 

priljubljenosti vodje. 

Vodje, usmerjeni v odnose, so uspešnejši v srednje ugodni situaciji. V teh situacijah so veščine 

ravnanja s človeškimi odnosi zelo pomembne za doseganje ciljev. Priljubljenost vodje je 

zmerna, saj ima nekaj moči in nadzira delo, ki vsebuje nekaj nepredvidljivosti. Vodja, ki ima 

dobre medčloveške spretnosti, lažje oblikuje pozitivno vzdušje v skupini. 

2.3 Značilnosti vodij 

V preteklosti so se raziskave ukvarjale predvsem z osebnostnimi lastnosti vodij oz. njihovimi 

potezami (inteligenca, vrednote, videz itn.). Te raziskave so se usmerjale na vodje, ki so veliko 

dosegli, zato se je ta pristop imenoval pristop mogočnih ljudi. Skušali so ugotoviti, kaj je 

naredilo te ljudi mogočne, in izbrati prihodnje vodje, ki že izkazujejo nekatere podobne poteze 

oz. bi jih bilo mogoče privzgojiti. Poznejše raziskave so ugotovile šibko povezavo med 

osebnostnimi potezami in uspehom vodij. Seveda se je poleg osebnostnih potez preučevalo tudi 

fizične in družbene značilnosti v povezavi z delom vodij. 

John F. Kennedy, Martin Luther King mlajši, Nelson Mandela, Bill Clinton, Mary Kaj, Steve 

Jobs so posamezniki, ki jih mediji opisujejo kot karizmatične voditelje. Karizmatični voditelji 

so osebe, ki so pripravljeni osebno tvegati, da bi dosegli vizijo. Razumejo potrebe zaposlenih 

in preučujejo vedenje, ki je neobičajno (Robbins 2009, 447). 

 Kdo vodja JE? 

· vrednote 

· motivi 

· značaj, inteligenca 

  

  

 Kaj vodja VE? 

· veščine 

· sposobnosti 

· znanje 

 

 

Kaj vodja POČNE? 

· obnašanje 

· navade 

· stili 

· pristojnosti 

 

Slika 6: Lastnosti vodje slika 

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 133. 

VE?

osti LASTNOSTI 

VODJE 
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Odličnosti organizacij si ne moremo predstavljati brez odličnosti njihovih vodij. Odličnost ne 

pomeni, da imamo opravka z nadnaravnimi posamezniki, ki izžarevajo ego, so karizmatični in 

razglašajo lastne sposobnosti. Veliko verjetneje je, da imamo opravka s skromnimi posamezniki 

– z vodji, ki neprenehoma postavljajo vprašanja in imajo sposobnost, da se spoprimejo s še tako 

neprijetnimi odgovori. Torej se zazrejo neuspehu v oči, tudi lastnemu, a ne izgubijo upanja, da 

jim bo na koncu uspelo.  

Pomembna je torej miselna naravnanost vodij. Ločimo dve miselni naravnanosti, in sicer  

· togo miselno naravnanost in  

· rastno miselno naravnanost. 

Pri togi miselni naravnanosti posamezniki verjamejo, da so njihove lastnosti in sposobnosti 

»vklesane v kamen«, da se torej ne morejo spreminjati. Če torej verjamejo, da je to, kar imajo, 

hkrati največ, kar bodo kdaj imeli, se želijo na vsakem koraku dokazovati, kako je to, kar imajo, 

tisto pravo.  

Po drugi strani pa posamezniki, ki imajo rastno miselno naravnanost, verjamejo, da so njihove 

kvalitete nekaj, kar lahko kultivirajo in razvijajo s svojim prizadevanjem in z izkušnjami. Tako 

prepričanje v njih ustvari strast za učenje (Pagon 2008, 20). 

Gorišek (2007, 57) pravi, da dobri vodje združujejo v sebi sposobnost doslednega organiziranja 

in nadzorovanja različnih vidikov poslovanja. Imajo tudi sposobnosti, s katerimi omogočajo 

zaposlenim doseganje nadpovprečnih ali celo vrhunskih rezultatov. Vodja mora s svojim 

vedenjem promovirati vrednote in postati vzor za zaposlene.  

Dober vodja mora biti tudi mentor zaposlenim. Mentor zaposlenim pove stvari, tudi negativne, 

vendar da možnost zaposlenemu, da pove svoje mnenje. Z zaposlenimi komunicira na 

spodbujevalni način, da postanejo boljši. Vlije jim dovolj zaupanja vase, da sprejemajo 

tveganja, in jim s tem omogoči, da se znebijo notranjih strahov. Podpira zaposlene pri 

postavljanju osebnih ciljev ter jim predstavi nove ideje in izzive, ki jih zaposleni mogoče ni 

opazil (Delong, Gabarro in Lees 2008, 117). 

2.4 Dejavniki, ki vplivajo na vodenje 

Na vodenje vpliva več dejavnikov, in sicer: kultura, okolje, medsebojni odnosi, zadovoljstvo 

zaposlenih, timsko delo in nagrajevanje. Vsak dejavnik je pomemben, zato bo predstavljen v 

nadaljevanju (Krapež 2005, 25–34 ). 

2.4.1 Kultura 

Vodja mora spreminjati kulturo. S svojim vedenjem in z ravnanjem mora dopuščati, da imajo 

ljudje moč vplivanja, da cenijo učenje, da radi sodelujejo v timih. Vodja mora biti spreten pri 
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reševanju konfliktov. Če teh vrlin nima, bo gotovo zatrl željo in pripravljenost po spremembah 

pri sodelavcih. Avtorica Gorišek (2007, 58) navaja, da ni dobrih in slabih kultur. Treba se je 

zavedati kulture in kako se bodo spremembe uvajale. Takšen primer je javna uprava. Zanjo je 

značilno, da se daje največji pomen zadovoljivo opravljenim nalogam, ne pričakuje pa se 

inovativnosti, saj ta lahko ruši ves sistem. 

Vodja mora pazljivo in z občutkom razvijati značilnosti in kulturo podjetja. Načela, ki veljajo 

v podjetju, mora »opremiti« s človeškim duhom in z energijo. Zagotoviti mora, da bo kultura 

podjetja razumljena, načela pa uporabljana. Načela delujejo od zgoraj navzdol, vendar se 

njihova moč izvaja od spodaj navzgor (Mlakar 2007, 6). 

2.4.2 Okolje 

Na poslovne odločitve vodij lahko vpliva dogajanje v političnem in pravnem okolju, ki obsega 

zakonodajo, državno delovanje ter institucionalno organiziranost skupaj z različnimi 

interesnimi skupinami in združenji. Tudi ekonomsko okolje vpliva na poslovne odločitve vodij. 

Pod ekonomsko okolje spadajo informacije, kot so: bruto domači proizvod, inflacijska stopnja 

in stopnja brezposelnosti itn. (Bregar 2007, 65–68). 

Pomen okolja, v katerem se delo opravlja, je bil bolj izpostavljen šele od devetdesetih let 

prejšnjega stoletja naprej. Prepričljiv obrat v to smer pomeni raziskava Tura Vikinasa (leta 

1994). Raziskovalec je primerjal znane generične profile managerjev. Rezultati so pokazali, da 

sta le vizija in voditeljstvo v vseh generičnih profilih menedžerjev. Kompetence vsakega 

menedžerja in vodje so socialno in relacijsko pogojene. Socialna odvisnost pomeni konkretne 

razmere, v katerih se delo opravlja, in interakcije, ki jih pri tem oblikuje posameznik (Kohont 

2007, 40). 

Žezlina (2007, 76) pravi, da imajo vodje ključno vlogo pri razvoju človeških potencialov, za 

sproščanje posameznikovih notranjih ustvarjalnih zmožnosti. Zato morajo vodje skrbeti za 

ustvarjanje takšnega delovnega okolja, ki bo spodbujalo ustvarjalne dosežke, inovativnost, 

pripadnost, timsko sodelovanje in izvirnost idej. 

Ko vodja zaposli novega človeka, največkrat ne ve, koliko mu lahko zaupa, zato se v tej situaciji 

zanese na sistem direktiv. Ko se ta novinec dokaže in postane del organizacije, bo vodja 

uporabil sistem delegiranja. Če se na primer temu na novo zaposlenemu zalomi v zasebnem 

življenju in to vpliva na njegovo delo, se bo vodja odločil za drug način vodenja. V tem primeru 

uporabi soudeležbo, tako da mu pomaga pri izpolnjevanju nalog (Logar 1998, 40). 
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2.4.3 Medsebojni odnosi 

Medsebojni odnosi izvirajo iz našega dela, ko komuniciramo z ljudmi, iz naših navad in potreb 

ter iz tega, ker nismo povsem enaki drugim (Možina 1994, 182). 

Kakovost medsebojnih odnosov je odvisna od stopnje razvitosti demokracije, kulturne in 

delovne ravni ter od posameznikove osebnosti. Dobri odnosi podpirajo odprto in redno 

komunikacijo, poslušajo ljudi in priznavajo pomanjkljivosti drugim. Slabi odnosi so prisotni, 

ko ljudje med seboj ne komunicirajo, ko se pojavljajo konflikti, frustracije in izgube delovne 

vneme. 

Organizacije doživljajo spremembe v želji, da bi preživele na izjemno konkurenčnem in hitro 

spreminjajočem se trgu. Odločitve morajo vodje sprejemati hitro; odgovornost je zaradi tega 

bolj razdeljena in manj jasna. Rezultat tega je, da postaja komunikacija vse kompleksnejša in 

posredovanje sporočil zahtevnejše. Odnos med vodjo in zaposlenim je v teh razmerah odvisen 

od načina in uspešnosti komunikacije. 

Posameznik oz. zaposleni ne komunicira z organizacijo kot delavec, ampak kot notranji kupci. 

Zaposleni so kupci vizije, odločitev in organizacijskih ciljev. Vodje pogosto v teh razmerah 

naredijo napake in se osredinjajo le na sposobnosti in intelektualne zmogljivosti, pozabljajo pa 

pridobiti zaupanje in »srce« zaposlenih. Zaradi tega zaposleni doživljajo negativna čustva, kot 

so: jeza, strah, dvom, bes in sumničenje. Posledici tega sta absentizem in slaba produktivnost. 

Kjer vodja spodbuja zaposlene, kjer so prisotna pozitivna čustva, tam je visoka stopnja 

čustvenega kapitala. Zaposleni imajo občutek za odgovornost za doseganje ciljev. Takšni 

zaposleni tudi organizacijo priporočajo drugim (Brečko 2007, 19). 

Vodje morajo voditi druge ljudi tako, kot bi oni vodili njih. Na zaposlene morajo deliti moč in 

intuicijo ter usklajevati vrednote organizacije in zaposlenih. Hkrati morajo vizijo prenesti na 

zaposlene, da si bodo tudi oni znali predstavljati stanje drugačno, boljše. Vodja mora torej deliti 

moč, vizijo na zaposlene (Možina idr. 2002, 502). 

Brečko (2007, 19) pravi, da glede na odnos, ki ga ima zaposleni do vodje oz. organizacije, lahko 

zaposlene razdelimo na:  

· šampioni (imajo dovolj znanja in sposobnosti za uresničevanje poslovnih ciljev in čutijo 

močno pripadnost za doseganje ciljev, so ambasadorji blagovnih znamk);  

· opazovalci (povsem jasno razumejo organizacijske in poslovne cilje, vendar ne premorejo 

emocionalne energije in motivacije, da bi jih podprli);  

· izgubljeni topovi (so zelo motivirani za uresničevanje poslovnih ciljev, vendar jih ne 

poznajo ali ne vedo, kako bi lahko pripomogli k njihovem uresničevanju);   

· šibki členi (se ne zavedajo poslovnih ciljev in jim ni mar, kako lahko prispevajo k njihovem 

uresničevanju). 
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2.4.4 Zadovoljstvo zaposlenih 

Na dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu vplivajo dejavniki, kot so: zanimivo delo, 

primerno delovno okolje, možnost strokovnega usposabljanja, možnost napredovanja, odnosi s 

sodelavci, plača, priznanje za uspešnost pri delu in stalnost zaposlitve, ki je v današnjih časih 

redka. 

Kot smo že dejali v predhodnem poglavju, zaposleni, ki so zadovoljni z organizacijo, dosegajo 

dobre rezultate na intelektualni in emocionalni ravni.  

Motivirati za večje zadovoljstvo zaposlenih pri delu in večji uspeh pomeni, da vodja usklajuje 

cilje podjetja in sodelavcev. Hkrati vse sodelavce, zaposlene, seznanja o strategiji, spremembah 

in o novih namenih. Poskrbi za ustvarjalno klimo in skupno zadovoljstvo z uspehom in 

nagrajuje uspešno delo. Pomembno je tudi, da ustvarja pogoje, v katerim zaposleni lahko 

svobodno razmišljajo, soodločajo in delujejo (Andrejčič idr. 1994, 90). 

V nadaljevanju bomo opisali primere podjetij, v katerih je zadovoljstvo zaposlenih zelo 

pomembno.  

V podjetju KPMG so uvedli kar nekaj spodbud za zaposlene. Nudijo jim mentorstvo, povečanje 

števila dni dopusta, delovno povračilo stroškov staršev, ki so rejniki, omogočanje očetovskega 

dopusta, nudijo jim tudi fleksibilne oblike dela. Deloitte je uvedel sitem »coachinga«, v katerem 

je lahko vsak udeleženec ali izvajalec »coachinga«. Zaposlenim nudijo tudi mentorski program, 

starejšim vodjem omogočajo, da učijo mlajše (nudijo karierne nasvete, nasvete glede 

poslovanja), imajo tudi karierni sistem, v katerem vsak napreduje, kolikor si želi. V podjetju 

Ernest & Yung so določili nagrado vodilnega direktorja. To nagrado lahko prejme vsak 

zaposleni v organizaciji, ki živi skladno z vrednotami podjetja, je družbeno odgovoren in uči 

oz. je mentor mlajšim. Ernest & Yung nudi 12-tedensko plačano porodniško za mater in 6-

tedensko za očete (Firms on »Best Companies« itn. 2007, 4). 

S temi programi podjetja omogočajo zaposlenim, da so zadovoljni na delovnem mestu, hkrati 

pa dosežejo obojestransko korist (saj se to zadovoljstvo izraža tudi na poslovnem izidu 

podjetja). 

2.4.5 Timsko delo 

Tim je delovna skupina, sestavljena iz dveh ali več oseb, ki ima točno določeno delovno nalogo 

ali cilj. Člani tima so skupno odgovorni za izvedbo te naloge oz. doseganje cilja. V timu sta 

določeni notranja samokontrola in klima, ki določata visoko pripadnost skupnemu cilju, visoko 

kooperativnost in visoke delovne standarde. Timi se uporabljajo za opravljanje najrazličnejših 

nalog, reševanje problemov, določanje strategije in za opravljanje projektnih nalog (Andrejčič 

idr. 1994, 154–162). 
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Delo v timu omogoča pridobivanje različnih izkušenj in s časom možnosti napredka. Člani tima 

v tim ne prinašajo samo strokovnega znanja, ampak je pomembno tudi, kako se med seboj 

ujamejo v različnih vlogah (glede na definicijo Belbina: izvrševalec, usklajevalec, oblikovalec, 

inovator, iskalec virov, ocenjevalec, timski delavec, zaključevalec naloge ali strokovnjak). Za 

posameznika je značilno, da nima samo ene vloge, ampak jih lahko ima več. Ključni sta 

kombinacija in razporeditev teh vlog v timu (Možina idr. 2002, 567–569). 

Ugotovitve Ericksonove in Grattonove (2007, 102) so, da več kot je strokovnjakov v timu, večja 

je verjetnost, da bo delovanje tima neproduktivno. Omenjeni avtorici sta leta 2007 pripravili 

raziskavo v 15 multinacionalkah. Ugotovili sta, da se današnji timi zelo razlikujejo od timov v 

preteklosti. Napredek je v informacijski tehnologiji podjetjem omogočil delo na daljavo in 

sodelovanje velikega števila ljudi, medtem ko je bilo v preteklosti običajno, da je bilo v timu 

20 članov. Učinkovitost tima naj bi z večanjem članov tima padala, vendar bi pod pravimi 

pogoji delovanja lahko tudi veliki timi dobro medsebojno komunicirali in sodelovali. Omenjeni 

raziskovalki sta ugotovili tudi, da bolj kot so strokovnjaki izobraženi, večja je verjetnost 

nastanka konfliktov oz. mrtvih točk (zastoja). 

Določili sta osem dejavnikov, ki vodijo h uspehu tima: 

·  podpora vodij:  

o vlaganje v opremo, zgradbe, v odprte pisarne,  

o ustvarjanje sodelujočega vzdušja (ni hierarhije, vodje lahko nadomestijo zaposlene 

in opravljajo njihovo delo, komunikacija poteka iz oči v oči, notranja komunikacija 

je pogosta, zaposleni ugotovijo, da se veliko naredi prek neformalnih mrež, timov),  

o mentorstvo, »coaching« (mentorstvo mora biti vključeno v vsakodnevno delo vodje, 

ker ta spodbuja sodelovanje, starejši vodje učijo mlajše);  

· prakse ravnanja s človeškimi viri:  

o učenje potrebnih veščin (vsi ljudje ne posedujejo potrebnih veščin za uspešno 

komunikacijo, zato vodje organizirajo izobraževanja, ki vključujejo veščine 

spoštovanja drugih, sposobnost aktivne vključitve v pogovor, uspešno in učinkovito 

reševanje konfliktov),  

o spodbujanje občutka za družbo in skupine ljudi (organiziranje »team buildingov«, 

kuharskih tečajev itn.);  

· pravi vodje tima:  

o vodja, ki je hkrati usmerjen k nalogam in ljudem;  

· oblikovanje in organizacija tima:  

o oblikovanje članov tima, ki se poznajo od prej in si niso popolni tujci (ti člani tima 

si zaupajo že predhodno, manj je prilagajanja, hitreje dokončajo projekt),   

o točno določene naloge in pristojnosti vsakega člana v timu. 



 

26 

Vodje, usmerjeni v naloge so bolj osredinjeni na doseganje ciljev tima in cenijo produktivnost. 

Od zaposlenih zahtevajo sledenje navodil in postopkov, ker v tem primeru ti delujejo učinkovito 

(Bass in Stogdill 1990; Misumi in Peterson, 1985). 

2.4.6 Nagrajevanje 

Sistem nagrajevanja glede na definicijo Lipičnika (1998, 191–192) pomeni usklajene procese, 

politiko in prakso neke organizacije, da bi nagradila svoje zaposlene glede na njihov prispevek, 

zmožnosti in pristojnosti. Organizacije oblikujejo sistem nagrajevanja v okviru filozofije 

nagrad, strategije in politike ter vsebujejo dogovore o procesih, praksi, strukturi in o postopkih. 

Ti določajo tipe in ravni plač, ugodnosti pri delu in druge oblike nagrad. 

Vodja lahko pri nagrajevanju uporabi več modelov. Eden izmed takšnih modelov je model 

DISC1. Najprej je treba zaposlene razdeliti glede na to, ali so družabni ali zaprti, sramežljivi. 

Nato je treba ti skupini zaposlenih razdeliti na podskupini, in sicer glede na to, ali so usmerjeni 

k ljudem ali nalogam. To si lahko v mislih predstavlja vodja kot notranji kompas. S 

poznavanjem teh značilnosti lahko vodja prilagodi stil vodenja, učenje zaposlenih in sistem 

nagrajevanja. Zaposleni so torej razvrščeni v štiri skupine, in sicer glede na to, ali so:  

· odločni;  

· vplivni;  

· mirni ali  

· popustljivi. 

Odločni, družabni zaposleni predstavljajo približno 10 odstotkov vseh zaposlenih. So družabni, 

njihov notranji kompas je usmerjen k nalogam. So ciljno usmerjeni posamezniki, ki sprejemajo 

odločitve in želijo imeti stvari pod nadzorom. Ti zaposleni so nepotrpežljivi, odločni. Ko vodja 

prihaja v stik z njimi, jim mora dovoliti nadzor. Spodbuja naj vse možnosti, naj bo neposreden, 

vendar vseeno posloven. Pri tem zaposlenim ne sme posredovati preveč podrobnosti, ker bodo 

v tem primeru izgubili zanimanje. Po naravi so ti zaposleni takšni, da če bodo potrebovali 

dodatne informacije, bodo sami povprašali po njih. Vodja jih lahko motivira, tako da jih usmeri 

na osnovne cilje, rezultate in na to, kako bodo oni osebno vključeni. Privlačijo jih finančne 

koristi, prestiž in moč. 

Vplivneži predstavljajo od 25 do 30 odstotkov vseh zaposlenih. Tako kot odločneži so tudi 

vplivneži družabni, vendar jih njihov notranji kompas usmerja k ljudem. To so značilni 

zaposleni, ki želijo biti priljubljeni in se zabavati. Ti zaposleni radi pripovedujejo zgodbe. 

Hkrati so nekoliko neorganizirani. Uživajo v sodelovanju z ljudmi, vendar se lahko hitro 

oddaljijo od osnovnih namenov. Vodja jim mora ustvariti optimistično in prijazno okolje. 

                                                             

1 Decisive, influential, steady, compliant. 
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Navdušiti jih je mogoče s prikazom projekta, ki jim bo pomagal pridobiti priznanje in potrditev. 

Tudi njih bi preveč podrobnosti odvrnilo in bi izgubili zanimanje. Vodja jih motivira, tako da 

jim podeli posebna priznanja, spominske plošče, pokale oz. jim nameni posebno pozornost. 

Približno od 30 do 35 odstotkov vseh zaposlenih predstavlja tretjo skupino ljudi. To so tihi, 

mirni posamezniki, katerih notranji kompas je usmerjen k ljudem. Mirni zaposleni potrebujejo 

stabilnost in se izogibajo spremembam. Zaradi počasnega načina življenja se veliko obotavljajo, 

kar jim prinaša velik stres. Ti zaposleni delajo počasneje in so včasih neodzivni. Vodja mora z 

njimi ravnati osebno in jim pokazati, da sočustvuje z njihovo situacijo. Če jih želi motivirati, 

mora čim bolj zmanjšati funkcijo sprejemanja odločitev. Hkrati mora spodbujati dolgoročno 

sodelovanje in zvestobo. Najboljši pristop za to skupino zaposlenih je »coaching«, mentorstvo. 

Zanimajo jih podrobnosti, vendar še bolj cenijo iskrenost vodje. 

Ustrežljivi zaposleni predstavljajo od 20 do 25 odstotkov vseh zaposlenih. So zadržani in njihov 

notranji kompas je usmerjen v naloge. Po naravi so ti zaposleni tihi in analitično usmerjeni. 

Zaposleni delujejo počasi in so včasih neprilagodljivi. Preostali zaposleni lahko dobijo občutek 

o njih, da so hladni, vendar so dejansko globoki. Vodja mora v komunikaciji z njimi predstaviti 

dejstva, številke in veliko drugih podatkov, da podkrepi svojo idejo, projekt ali proces. Nato 

jim mora omogoči čas, da se odločijo, ali se strinjajo z vodjo. Ta mora uporabljati dosledno in 

logično komunikacijo. Če imajo vse potrebne informacije, se bodo naloge lotili z vsem 

zaupanjem vase. Njihovo pričakovanje nagrad je v povezavi z vsakim projektom in pričakujejo 

pravično nagrado (Bosse - Smith 2005, 22–23). 

Osnovni cilj sistema plač in nagrajevanja je podpreti izvajanje poslovne strategije podjetja. Tak 

sistem mora biti pravičen, prispevati mora k večji učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih, 

stroške dela mora zadržati v dovoljenih okvirih in ustrezati mora veljavnim zakonodajnim 

predpisom (Zupan 2001, 122). 

2.5 Moč in vpliv vodij 

V negotovosti za prihodnost, napredovanje, plače ali celo za delovno mesto postajajo ljudje 

nezaupljivi, na drugi strani pa se od njih veliko pričakuje. Takšnega človeka lahko vodja pridobi 

na svojo stran z močjo. Ta je tista, ki vodji omogoča, da je uspešen. Vodja brez moči je le figura 

v procesu odločanja, samo podaljšana roka »skritega igralca«, ki z njo v resnici razpolaga. Ta 

je lahko formalni ali neformalni vodja. Pomembna je tudi avtoriteta, ki vodji daje pravico do 

nadzora nad določenimi viri. Vodja ima tudi sposobnost vplivanja, ki mu daje možnost 

spreminjanja stališč, vedenja in mnenj drugih. Šele takrat, ko ima vodja avtoriteto, moč in vpliv, 

bo dosegel pravo sinergijo, ki ga bo med njegovimi podrejenimi postavila na »prvo« mesto 

(Logar 1998, 40). 
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Dimovski (2008, 115) pravi, da moč definiramo kot potencialno sposobnost vplivati na 

obnašanje drugih. Znotraj organizacij po navadi obstaja pet tipov moči:  

· moč nagrajevanja;  

· prisilna;  

· legitimna;  

· referentska;   

· ekspertna.  

Za vodje velja, da je njihova moč osebnostna, ker izhaja iz njihovih osebnih znanj oz. osebnih 

značilnosti. Podrejeni vodjem sledijo zaradi spoštovanja, ki ga gojijo do njih. V današnjem času 

ta moč postaja vse pomembnejša, ker je v podjetjih prisotno timsko delo.  

Poznamo dva tipa osebnostne moči, in sicer ekspertno in referentsko moč.  

Referentska moč izhaja iz osebnostnih značilnosti vodje, zaradi katerih se lahko podrejeni z 

njim poistovetijo, ga spoštujejo in zato sledijo njegovemu vodstvu. Ekspertna moč izhaja iz 

posebnih znanj in spretnosti, ki jih ima vodja in zaradi katerih ga podrejeni podpirajo. 

Obstajajo še:  

· legitimna moč (menedžerjev formalni položaj in avtoriteta);  

· moč nagrajevanja (pristojnost podeljevati nagrade, pohvale itn.);   

· prisilna moč (pristojnost kaznovati, odpuščati, kritizirati itn.), ki izhaja iz organizacijske 

strukture in je torej značilnost menedžerjev.  

Odvisnost je torej ključ do moči. Bolj kot je oseba B odvisna od osebe A, večjo moč ima oseba 

A nad osebo B. Odvisnost se poveča, če posedujete pomemben, redek in nezamenljiv resurs. 

Vodje uporabljajo različne taktike vplivanja na zaposlene, sodelavce.  

Znanstveniki so definirali devet različnih taktik vplivanja na druge, in sicer:  

· zakonitost (nanašanje na formalno avtoriteto);  

· razumsko prepričevanje (predstavitev logičnih argumentov in dejanskih dokazov, da so 

zahteve razumske);  

· inspiracijski poziv (ustvarjanje čustvene odvisnosti na proseč način glede na 

posameznikove vrednote, potrebe, upanje);  

· posvetovanje (vključevanje posameznika v odločitve);  

· izmenjava (nagrajevanje posameznikov v zameno za spoštovanje odločitev);  

· osebni poziv (prošnja za sporazum na podlagi zvestobe in prijateljstva);  

· priliznjenost (dobrikanje, hvaljenje posameznikovega vedenja z namenom);  

· pritisk (uporaba opozoril, ponavljajočih zahtev in groženj);   

· koalicija (novačiti s pomočjo drugih ljudi, da prepričujejo ljudi o skupnih ciljih) (Robbins 

2009, 491). 
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2.6 Delegiranje in motivacija zaposlenih 

Delegiranje pomeni prenašanje dela na druge in pooblaščanje sodelavcev za opravljanje nalog. 

V tem procesu sodelujeta vodja in zaposleni. Delegiranje ne pomeni samo dodeljevanja dela, 

ampak zaposleni prevzamejo tudi odgovornost za doseganje rezultatov, hkrati pa imajo 

možnost sprejemanja odločitev. Vodja seveda spremlja in nadzira zaposlene. Pri delegiranju so 

prisotni trije elementi, in sicer: odgovornost, avtoriteta in zadolžitev. Podrejeni, ki mu je 

zadolžitev naložena, prevzame odgovornost za njeno izvedbo. Vodja je še vedno odgovoren za 

pravilno izvedbo, zato podrejenega nadzira. Hkrati podrejenemu podeli še dovolj veliko 

avtoriteto, s katero porablja denar, ukazuje sodelavcem ali uporablja sredstva podjetja (Možina 

idr. 2002, 504). 

Lipičnik (1998, 162) pravi, da med posamezniki obstajajo razlike, kot so: osebni cilji, stališča 

vrednote in zmožnosti, ki jih prinesejo s seboj na delo. Te lastnosti se med posamezniki 

razlikujejo, zato morajo vodje ugotoviti, kaj posameznike motivira. Lastnosti dela definirajo 

posamezno delo (možnosti, prepoznavanje nalog, značilnosti nalog itn.). Pravila, splošna 

politika in sistem nagrajevanja v organizaciji določajo organizacijsko prakso. Politika definira 

nekatere ugodnosti (plačilo počitnic, zavarovanje). Nagrade (bonitete, provizije) so tisto, kar 

privlači nove zaposlene in kar prepričuje starejšim, da bi zapustili organizacijo – motivirajo 

zaposlene, vendar morajo temeljiti na uspešnosti. 

Po svetu se je sistem uvajanja kompetenc razvil v 90. letih prejšnjega stoletja, pri nas pa pred 

nekaj leti. Kompetence so osnova za določanje, načrtovanje ter za širitev znanja in zagotavljanja 

ustrezne usposobljenosti zaposlenih. Vodje želijo, da so zaposleni najboljši v določeni poklicni 

skupini, zato vodja določi pravo kombinacijo znanj, veščin in vodenja. Pri tem ne gre samo za 

formalno doseženo znanje, ampak tudi za izkušnje in veščine ter predvsem za lastnosti, motive 

in prepričanja posameznika, zakaj po svoji delovni uspešnosti odstopa od sodelavcev. Tako 

lahko zaposlenim omogočimo prerazporeditve, napredovanja itn. (Gorišek 2007, 61). 

Pri motivaciji zaposlenih sta najpomembnejša sposobnost vživljanja v njihov položaj in 

ugotavljanje, kaj jim prinaša veselje in v čem vidijo lastno potrditev. Generacija naših staršev 

je bila motivirana predvsem z materialnimi dobrinami, zdajšnja generacija, tako imenovana 

generacija X, pa ne prisega več le na denar in druge materialne vire ter spodbude, ampak ceni 

tudi prosti čas in lastno osebnost (Brečko 2007, 20-25). 

Kot pravi Mlakar (2007, 6), bi sistemi motiviranja v slovenskih organizacijah morali 

vključevati:  

· zavezovanje in motiviranje posameznikov in skupin;  

· zmanjševanje možnosti za doseganje razdiralnih nasprotij; 

· izboljševanje koordinacije in nadzora; 

· opogumljanje zaposlenih za samozaupanje in velike dosežke;  

· omogočanje tekmovalne prednosti. 
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Če razporedimo delovne naloge samo glede na potrebe organizacije, to ni le nepopolna osnova 

za delo zaposlenih, ampak tudi recept za brezdelnost in slabšo delovno uspešnost. Vodja mora 

najprej prepoznati karierne in osebnostne želje zaposlenih. Posledice takšnega načina dela se 

kažejo v absentizmu, omejeni motivaciji zaposlenih, nizki produktivnosti, izčrpanosti in v 

stresu. Vodje bi morali spodbujati učenje in znanje zaposlenih.  

Najprej morajo identificirati osrednje vrednote, ključne zadolžitve in kritične dejavnike uspeha 

za time in posameznike. Vizija tima, poslanstvo in osrednje vrednote morajo biti izpeljani iz 

organizacijske strategije in hkrati povezani s posameznikovo osebno vizijo, poslanstvom in z 

njegovimi vrednotami (Angel in Rampersad 2005, 46). 

V Ameriki je bila leta 2006 opravljena raziskava (McNulty 2006, 3–5), ki se nanaša na različno 

staro delovno populacijo in njihovo motiviranje za zaposlovanje. 

Zaposleni, ki so mlajši od 35 let, čutijo manjšo lojalnost do podjetja, v katerem so zaposleni. 

Želijo si večjo odgovornost in pričakujejo takojšen rezultat oziroma takojšnje napredovanje. 

Starejši zaposleni pa se zavedajo, da si morajo prislužiti napredovanje s trdim delom. Mlajši 

delavci se ne ustrašijo sprejemati odločitev. Ugotovili so, da je treba mlajšim zaposlenim čim 

hitreje dodeliti večjo odgovornost oz. takšne položaje, še preden zamenjajo službo. Hkrati se 

morajo delodajalci zavedati, da bodo mlajši zaposleni hitreje odšli iz podjetja (zaradi  izobrazbe, 

potovanj, drugih služb). Kljub temu pa jim morajo pripraviti možnost, da se pozneje – v 

prihodnosti – vrnejo. 

Za zaposlene med 35. in 54. letom velja, da ne marajo avtoritete in da so idealisti. So 

ambicioznejši, prilagodljivejši, produktivnejši, samozadostnejši, usklajujejo življenje. 

Delodajalci jim morajo pri delu omogočiti, da se izpopolnijo, da jim delo predstavlja užitek. Če 

tega občutka nimajo, bodo popustili, kar se zgodi 71 % zaposlenih v tej starostni skupini, in 

bodo postali neproduktivni. Ta srednji menedžment ostane na teh delovnih mestih dlje časa, in 

to zaradi starejše populacije, ki se bo upokojevala. Hkrati je tudi manj na novo razpisanih 

delovnih mest. Te zaposlene je mogoče na novo usposobiti skozi nove naloge, mentorstva 

mlajših zaposlenih in skozi menjave delovnih mest. Hkrati so tako pomembni za podjetje, da 

ne predstavljajo finančnega tveganja, ker podjetje brez njih ne more delovati. 

Zaposleni, ki so starejši od 55 let, zaupajo v avtoriteto, spoštujejo pravila in so zvesti podjetju. 

Med vrednote visoko postavljajo finančno sigurnost. Hkrati imajo močno razvite socialne 

oziroma družabne veščine kot njihovi mlajši kolegi. Zato so starejši zaposleni primerni za 

delovna mesta v klicnih centrih in drugje, kjer je pomemben osebni stik s strankami. Starejši 

zaposleni imajo določeno znanje in izkušnje, ki lahko pomagajo mlajši generaciji. Hkrati je 

napačna predpostavka, da starejši ne znajo z računalnikom. Zanje velja, da se zanimajo za 

tehniko in da so se pripravljeni naučiti. Hkrati je treba posvetiti posebno pozornost, ko mlajši 

vodijo starejše zaposlene. Glede na raziskavo svetujejo, da se mlajši zaposleni vpraša, kako bi 

on vodil svojega očeta ali mater oziroma kako bi se oni ob tem počutili. 
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2.7 Čustvena inteligenca 

Čustveno inteligenco definiramo kot skupek lastnosti, ki so orientirane na ljubi. Kaže se v 

čustveni zrelosti, empatiji in v socialnih sposobnosti vodje.  

Te so:  

· samoregulacija (sposobnost kontrole nenadnih motečih impulzov ali razpoloženja ter 

sposobnost samokontrole pred prehitrim reagiranjem);  

· samozavedanje (sposobnost prepoznavanja svojega razpoloženja, čustev in hotenj pa tudi 

zavedanje njihovega vpliva na druge);  

· socialne sposobnosti (profesionalnost pri gradnji vezi med ljudmi in skupinami);  

· motivacija (želja delati z razlogi, ki niso povezani z denarjem, doseganje ciljev z energijo 

in s konsistenco);   

· empatija (sposobnost razumevanja čustvenih lastnosti ljudi, sposobnost vodenja in 

obravnavanja ljudi glede na njihove različne čustvene reakcije) (Dimovski 2008, 119). 

Čustvena inteligenca se kaže v vseh aktivnostih vodenja (odločanje, pogovor s sodelavci, 

dajanja navodil in določanje ciljev, sprejemanje povratnih informacij, motiviranje sodelavcev, 

vodenje sestankov, pogajanja, ustvarjanje pozitivne delovne klime itn.). Vodja na podlagi 

čustvenega odnosa do sebe, lastnega dela, sodelavcev in strank odločilno vpliva na dosežke 

organizacije. Čustvena inteligenca je ključ do timskega dela, brez katerega si ne moremo 

predstavljati uspešnosti organizacij (Brečko 2007, 19-25). 

2.8 Razlika med vodenjem k nalogam in vodenjem k ljudem 

Teorija vodenja k nalogam je bila uvedena okoli leta 1900 z znanstvenikom F. W. Taylorjem 

in drugimi. Ta pogled je postal osnova za večino organizacij in vodenja; svoj razcvet je doživel 

v industrijski revoluciji in bil pomemben dejavnik med 2. svetovno vojno. Usmerjala se je v 

smislu, kako dokončati naloge bolje, hitreje in ceneje. Ta perspektiva je še danes prisotna v 

tradicionalnih podjetjih, ki imajo linijsko strukturo organizacije.  

Teorija vodenja k ljudem se je začela okoli leta 1940. Osredinila se je na ljudi, da bi dobro 

sodelovali med seboj, izboljševala je timsko delo, spoštovala vrednost, ki jo nudijo raznolikost, 

udeležba v sprejemanju odločitev, deljeno vodenje, odprta dvostranska komunikacija in razvoj 

fleksibilnosti (Gautschi 1999, 128). 

Schmid (2006, 185) je na podlagi teorije naredil povzetek stila vodenja k ljudem oz. nalogam. 

Če je vodja usmerjen k nalogam, so njegove funkcije načrtovanje, organiziranje, izvedba, 

sprejemanje odločitev in vse dodatne funkcije, ki so potrebne za doseganje ciljev (pri tem se ne 

ozira na človeški faktor). Vodja, ki je usmerjen k ljudem, ima naslednje funkcije: motiviranje 

zaposlenih, šolanje, razvoj zaposlenih, poslušanje, empatija, medosebna komunikacija, 
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zaupanje in vzpostavitev stabilnih človeških odnosov. Določil je tudi, ali je vodja orientiran 

notranje ali zunanje. Zunanja orientiranost se nanaša na pomembnost zunanjega vpliva oz. 

vpliva okolja. Notranja usmeritev se nanaša na usmeritev vodje glede notranjih zadev v 

organizaciji (notranja stabilnost organizacije, maksimalna uspešnost s pomočjo standardizacije 

procesov, nadzor resursov itn.). 

Na sliki 7 je prikazano, da imamo lahko znotraj vodenja k ljudem oz. nalogam tudi delitev glede 

na to, ali je usmerjenost notranja ali zunanja. Vodja, ki je usmerjen k nalogam znotraj 

organizacije, ustreza profilu transakcijskega vodja (tč. 1). Tudi vodja, ki je usmerjen k nalogam 

in upošteva zunanje okolje, bi bil lahko opisan kot transakcijski vodja. Ta vodja je po navadi 

prisoten v nepridobitnih organizacijah. V podjetju, ki je v začetni fazi razvoja, se uporablja stil 

vodenja, ki je usmerjen k zaposlenim. Ko je organizacija že uveljavljena, se uporabi stil 

vodenja, ki je usmerjen k ljudem in ki upošteva osebe zunaj podjetja (Schmid 2006, 188). 

  



 

33 

I. Usmerjenost k nalogam – notranja 

Poudarek je na doseganju organizacijskih 

ciljev, postavitvi organizacijske kulture in 

določanju notranjih postopkov dela. 

Temelji na funkcijah planiranja, koordinacije, 

administrativne komunikacije in na 

sprejemanju odločitev. 

Stil vodenja je avtokratski, centraliziran; brez 

delegiranega vodenja in brez vključevanja 

zaposlenih v sprejemanje odločitev. 

 

 

 

II. Usmerjenost k ljudem – notranja 

Vodja je osredinjen na ljudi; jih motivira, 

zagotavlja spodbude, deli avtoriteto, 

opolnomoči, svetuje in vključuje druge. 

Trudi se za doseganje ciljev organizacije s 

pomočjo ustrezne izbire, razvoja in 

izobraževanja kadrov. 

Poudarek je na deljenju dela in zadolžitev 

(povečanje in oplemenitenje dela). 

Vodja zaposlene motivira, da dosežejo osebno 

zadovoljstvo. Postavlja jim cilje, ki so jim 

predstavljajo izziv in jih spodbuja v osebni rasti. 

Vodja razvija pripomočke, mehanizme, metode 

in tehnologije za reševanje težav in konfliktov. 

 

 

III. Usmerjenost k nalogam – zunanja 

Vodenje vodje je usmerjeno k doseganju 

organizacijskih ciljev, pridobivanje zakonitosti 

in sredstev iz zunanjega okolja. 

Stil vodenja je oblasten, avtoritativen, 

centraliziran, usmerjen na pridobivanje 

sredstev, ustanavljanje in širitev območja 

delovanja ter na izboljševanje konkurenčnih 

prednosti. 

Vodja je usmerjen k nalogam, brez upoštevanja 

človeškega dejavnika. 

Sprejemanje odločitev in reševanje težav je 

določeno na podlagi formalne avtoritete, ki jo 

ima vodja. 

IV. Usmerjenost k ljudem – zunanja  

Poudarek je na upravljanju zunanjega okolja, 

zmanjševanju organizacijske odvisnosti od 

dejavnikov v okolju in v povečevanju 

neodvisnosti od drugih. 

Pozornost je v povečanju investiranja v razvoj 

človeških virov, učenju in pripravi zaposlenih 

na primerno reagiranje na vse dejavnike, ki 

prihajajo iz okolja.  

Vodja in administrativno osebje se vključujejo 

v politične dejavnosti. Oblikujejo se 

zavezništva in koalicije. Poudarek je na 

vzpostavljanju pritiskov različnih interesnih 

skupin na okolje. 

Pomemben je človeški dejavnik. Pomembno je 

razvijanje pristojnosti zaposlenih in jim 

omogočiti uspešno delovanje z zunanjim 

okoljem. 

Slika 7: Stili in vzorci vodenja 

Vir: Schmid 2006, 187. 
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2.9 Razlikovanje med vodenjem in managementom 

Management se nanaša na ukvarjanje z zapletenostjo. Dober management izpelje načrte in je 

dosleden. To doseže s postavitvijo formalnih načrtov, z načrtovanjem togih organizacijskih 

struktur in z opazovanjem doseganja rezultatov glede na načrte, vodenje pa se nanaša na 

ukvarjanje s spremembami. Vodje uveljavijo smer poslovanja z razvijanjem vizije prihodnosti. 

Hkrati vključijo tudi ljudi s sporočanjem vizije in spodbujanjem želijo, da premagajo vse ovire 

(Robbins 2009). 

Teorija o vodenju se nanaša na ljudi, in sicer kako jih usmerjati, motivirati, kako vplivati nanje, 

da bodo naloge čim bolje opravili, s čim večjim osebnim zadovoljstvom in ob čim nižji porabi 

energije. Vodenje je ena izmed štirih funkcij managementa. Te funkcije so: načrtovanje, 

organiziranje, nadziranje in vodenje. Značilni elementi vodenja so: 

· vodenje kot vedenje posameznika (vodja je lahko s svojim načinom dela zgled za druge 

sodelavce); 

· vodenje kot proces vplivanja (vodja vpliva na posameznike, da bi dosegli cilje); 

· vodenje kot lastnost vodje;  

· vodenje kot proces socialnega vplivanja (Seljak in Stare 2006, 29–36). 

Vse aktivnosti, ki so povezane z upravljanjem, imenujemo management. Ta vsebuje 

koordinacijo oz. razporejanje materialnih, finančnih in človeških virov s cilji organizacije. 

Omogoča čim bolj učinkovito opravljanje nalog, povezanih z opredeljevanjem ciljev, s 

pridobivanjem virov, z načrtovanjem, organiziranjem, s spremljanjem in kontroliranjem. 

Omogoča tudi izpeljevanje poslovnih dejavnosti, ki so informacijske, razvojne in odločitvene 

narave. Za čim boljše doseganje individualnih in skupnih ciljev je zelo pomembno razvijanje 

organizacijskega vzdušja (Ferjan 2005, 122–123). 

 

Slika 8: Vodenje kot del managementa 

Vir: Seljak in Stare 2006, 32. 
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Vodja in manager sta za organizacijo zelo pomembna. Med njima obstaja tudi razlika o izvoru 

moči. Vodstvena moč izhaja iz osebnih virov, to so osebni cilji, vrednote in interesi. Ta moč 

poudarja vizijo, spremembe v organizaciji in ustvarjalnost posameznikov. Vodja razmišlja z 

dušo. Za managerja pa velja, da razmišlja z glavo. Iz tega sledi, da managerska moč izhaja iz 

same organizacijske strukture, ker poudarja red, stabilnost in reševanje problemov znotraj 

strukture (Dimovski 2008, 114). 

Preglednica 1: Vodstvene in managerske kvalitete 

VODJA MANAGER 

DUŠA GLAVA – INTELEKT  

Vizionar Razumski 

Strasten Svetovalec 

Ustvarjalen Vztrajen 

Fleksibilen Rešuje probleme 

Navdihnjen Odločen 

Inovativen Analitičen 

Hraber Strukturirano razmišlja 

Poln domišljije Nameren 

Rad eksperimentira Avtoritativen 

Spodbuja spremembe Stabilizirajoč 

Osebnostna moč Pozicijska moč 

Vir: Dimovski 2008, 115. 

2.10 Komuniciranje in informiranje 

Pri komuniciranju, besednem ali nebesednem, gre za prenos sporočila od oddajnika prek kanala 

do prejemnika. Ob tem se sporočilo lahko popači, posledica tega pa je slabše razumevanje 

namena sporočanja. Vešči sogovorniki s povratno zanko preverjajo natančnost prenosa, ki jim 

kot odmev pove, ali je bilo njihovo sporočilo pravilno razumljeno. Komunikacijskih veščin in 

pretkanosti se po mnenju nekaterih strokovnjakov lahko nauči vsak posameznik. Nekateri 

nasprotniki pa menijo, da je ta veščina bolj ali manj že prirojena (Logar 1998, 40). 
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Komuniciranje je torej eno bistvenih dejavnosti, ki omogoča obstoj in razvoj organizaciji in 

posameznikom. V podjetjih komunikacija lahko poteka pisno ali elektronsko, ustno ali 

nebesedno. Vloga pisnega komuniciranja je informiranje, prepričevanje ali sodelovanje. Pri 

elektronskem komuniciranju se uporabi elektronska sredstva in informacijsko tehnologijo za 

prenos informacij. Med pisne oblike komuniciranja prištevamo: interna glasila, nabiralnik 

predlogov, oglasno desko, elektronsko pošto in spletno stran. Ustno komuniciranje je dopolnilo 

za pisno komuniciranje. Sem prištevamo: poslovni razgovor, poslovni sestanek, telefonski 

pogovor, poslovno kosilo in novinarsko konferenco (povz. po Kavčič 2004, 48–197). 

Nebesedno komuniciranje je tudi zelo pomembno, ker je sestavljeno iz govorice telesa 

(usmerjenost, drža), mimike (čelo, lica, obrvi), očesnega stika (pogled, zenice), govora (jakost, 

barva glasu) in gestikulacije (govorica rok) (Mihaljčič 2006, 24). 

Konflikt je nasprotovanje, ki nastane zaradi nezdružljivih misli, čustev in ciljev v organizaciji 

ali posamezniku. Je specifična oblika interakcije med zaposlenimi ali vodji v organizaciji, v 

kateri je dejavnost enega usmerjena proti dejavnosti drugega zaradi določenih dobrin, tako da 

ena stran poskuša ovirati oz. onemogoči realizacijo ciljev in potreb druge strani (Možina 1994, 

641). 

Konflikti so neizogibni povsod, kjer sta prisotni najmanj dve osebi. Seveda ni pogoj v dveh 

osebah; konflikt lahko nastane tudi, če je prisotna samo ena oseba. Konflikt je tisto, kar se vidi, 

doživlja ali pri čemer se mogoče že ukrepa. Neprijetnost povzroča, da se ljudje poskušajo 

konfliktom izogibati, jih preprečevati oz. reševati (Lipičnik 1998, 263). 

Poznamo več načinov reševanja konfliktnih situacij, in sicer:  

· izogibanje (člani se umikajo, izogibajo konfliktnim situacijam, želijo ostati nevtralni); 

· prilagajanje (gre predvsem za zadovoljevanje skupnih potreb, interesov in se zanemari 

lastne potrebe, interese); 

· prevladovanje (z uporabo moči se poizkuša obvladovati položaj in druge člane tima prisiliti 

v sodelovanje; situacija dobiti – izgubiti); 

· kompromis (vsi žrtvujejo nekaj interesov in tako dosežejo dogovor; situacija dobiti –dobiti); 

· dogovarjanje (način ugotavljanja vzrokov za nasprotja in skupno iskanje ustreznih rešitev) 

(Možina idr. 2002, 592). 
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3 ANALIZA RAZISKAVE MED VODJI NA PODROČJU GRADBENIŠTVA 

V empiričnem delu smo naredili kvantitativno raziskavo med vodji in zaposlenimi v gradbenih 

podjetjih pri nas. Ugotavljali smo, ali obstajajo razlike med gradbenimi vodji, ki delujejo v 

domačih podjetjih (domača lastnina), in gradbenimi vodji, ki delujejo v podjetjih s tujimi 

lastniki. 

3.1 Predstavitev gradbene dejavnosti 

SSKJ2 gradbeništvo definira kot dejavnost, ki se ukvarja z gradnjo, zidanjem oz. je veda o 

gradnji, zidanju. Predvsem gradbeništvo je inženirska veja, ki se ukvarja z načrtovanjem, 

gradnjo in z vzdrževanjem vsega grajenega okolja, ki vključuje mostove, ceste, kanale, stavbe 

idr. Gradbeništvo obsega več disciplin; te so na primer: konstrukcijsko gradbeništvo, promet, 

vodarstvo, geotehnika, gradbeni materiali, gradbena fizika, tehnologija gradnje, organizacija 

gradbenih del, okoljsko inženirstvo, urbanizem, gradbena mehanizacija itn. (Brank in Dolšek 

2009). 

Za določanje dejavnosti in razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe 

različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk, statistike in analitike se 

uporablja SKD3. Ta določa, da gradbeništvo spada v skupino F. V to področje spada splošno in 

specializirano gradbeništvo za stavbe in inženirske objekte, inštalacije in zaključna dela v 

stavbah. Upoštevane so nove gradnje in obnovitvena dela, popravila, postavljanje montažnih 

stavb ali objektov na gradbišču, vzdrževanje in gradnja začasnih objektov. 

V splošnem gradbeništvo spada v gradnjo kompletnih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 

ali gradnjo inženirskih objektov (avtoceste, ceste, mostovi, namakalni sistemi, kanalizacija, 

športni objekti idr.). Ta dela se lahko opravljajo za svoj račun, plačilo ali po pogodbi. 

V specializirano gradbeništvo spada gradnja delov stavb in inženirskih objektov ali 

pripravljalna dela. Običajno gre za specializirana dela, ki zahtevajo posebno strokovnost, 

mehanizacijo ali opremo (posebni postopki, kot so: pilotiranje, temeljenje, vrtanje vodnjakov 

za vodo, betonska dela, zidanje idr.). 

Med inštalacije pri gradnjah spada montaža vseh vrst napeljav, ki so potrebne za funkcionalnost 

stavbe (vodovodne napeljave, inštalacija sistemov za ogrevanje in klimatskih naprav, anten, 

alarmnih sistemov itn.). Vključuje tudi izolacijska dela, montažo ograj, popravila in 

vzdrževanje itn. 

                                                             
2 Slovar slovenskega knjižnega jezika. 
3 Standardna klasifikacija dejavnosti. 



 

38 

Dajanje gradbene mehanizacije z upravljavci v najem spada v gradbeništvo. V gradbeništvo 

spada tudi organizacija izvedbe gradbenih projektov ter zbiranja finančnih, tehničnih in fizičnih 

sredstev za realizacijo nepremičninskih projektov za poznejšo prodajo. 

V gradbeništvo ne spadajo:  

· proizvodnja gradbenih materialov (področji B in C);  

· gradbene dejavnosti, ki so neposredno povezane s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina 

(06);  

· montaža industrijske opreme (npr. 33.200);  

· arhitekturne in inženirske dejavnosti (71);   

· urejanje in vzdrževanje parkov, trat in vrtov ob zgradbah (81.300). 

V oddelek 41 – Gradnja stavb spada splošna gradnja vseh vrst stavb (stanovanjskih in 

nestanovanjskih). Upošteva tudi novogradnje, popravila, adaptacije, postavljanje montažnih 

stavb in konstrukcij ter začasne objekte. Sem spada tudi dejavnost zbiranja finančnih, tehničnih 

in fizičnih sredstev za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb za poznejšo prodajo. 

V oddelek 42 – Gradnja inženirskih objektov spadajo gradnja cest in drugih površin za cestni 

promet, urejanje, vzdrževanje javnih cest in poti za pešce, asfaltiranje, označevanje cestišč, 

postavljanje prometnih znakov, cestnih ograj, grbin, gradnja letaliških stez in ploščadi, gradnja 

železnic, žičnic, mostov, nadvozov, viaduktov, predorov, namakalnih kanalov, vodnjakov, 

kanalizacije, elektrarn, marin, plovnih poti itn. 

V oddelek 43 spadajo specializirana gradbena dela (definicija je podana že zgoraj) (povzeto po 

Prilogi II – Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008, 97–102). 

Gradbeništvo je dejavnost, ki odločilno vpliva na gospodarsko rast, kar je bilo še posebej vidno 

v Sloveniji. Ko gospodarstvo raste, gradbeništvo uspeva in nasprotno, ko je gospodarstvo v 

krizi, takrat je tudi gradbeništvo v krizi. To je v današnjem času še posebej značilno za 

Slovenijo. 

Gradbena dejavnost se je do začetka leta 2014 občutno zmanjševala. Razmere v gradbeništvu 

so zaznamovali različni stečaji gradbenih podjetij. Med njimi so odmevni primeri Vegrad,      d. 

d., Gradbeništvo Lendava, d. o. o., SCT Obrati, d. o. o., Cestno podjetje Maribor, d. d., Gradis, 

d. d., Gradbeno podjetje Bežigrad, d. d., itn. Celotni seznam gradbenih podjetjih, ki so prenehali 

delovati, je objavljen na spletni strani http://www.sdgd.si/stecaji_prisilne_poravnave/ (ogled na 

dan 19. 6. 2014). 

Dodana vrednost se je po petletnem krčenju lani povišala za 10,9 %. To je posledica povečane 

aktivnosti v gradnji civilno- inženirskih objektov, v gradnji stavb pa ni prišlo do okrevanja. Za 

naslednja leta predvidevajo, da se bo rast dodane vrednosti v tej dejavnosti upočasnila. Ker bo 

v letu 2016 zaključeno tudi črpanje evropskih sredstev iz prejšnje finančne perspektive, se 
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pričakuje, da bo poleg nižje aktivnosti v gradnji stavb tudi nižja aktivnost v gradnji civilno- 

inženirskih objektov (Pomladanska napoved itn. 2015, 17).  

Preteklih šest let je bil trend v gradbeništvu negativen, ker so obdobje zaznamovali različni 

stečaji in likvidacije podjetij (ZSSS 2011) Določeni avtorji (http://www.p-

inf.si/aktualno/gospodarstvo/nevzdrzne-razmere-v-gradbenistvu/) opisujejo razmere kot 

katastrofalne. Direktor gradbenega podjetja Gomboc pravi: »Grozno. Razmere na gradbenem 

trgu so grozne. Stanje, ki se vleče že tri leta, se nadaljuje in tako ne moremo delati […]. Delamo 

po tako nizkih cenah, da dobimo mogoče eno tretjino dodane vrednosti, ki jo potrebujemo, da 

bi lahko preživeli. In to traja že tretje leto. Tega ne bo vzdržal nihče […]. V Sloveniji velja 

prepričanje, da je visoka cena stanovanj, recimo v Ljubljani ali Kopru, odraz visokih cen v 

gradbeništvu. To sploh ni res. Ceno krojijo tisti, ki prodajajo zemljišče, in investitorji stanovanj. 

Med temi so tudi gradbena podjetja, a največkrat ne. Gradbinci zadnja leta delamo prepoceni; 

to lahko dokažemo z vsakim našim projektom.« 

3.2 Predstavitev področja raziskave 

Raziskava magistrske naloge se je nanašala na področje raziskovanja stila vodenja v slovenskih 

gradbenih podjetjih. Poznamo več modelov vodenja, na primer: Fiedlerjevega, Hersey-

Blanchardovo teorijo, Housejev model poti in ciljev ter druge. Raziskava magistrske naloge se 

je osredinila na raziskavo modela vodenja glede na to, ali je vodja usmerjen k ljudem ali 

nalogam. Vodja, ki je usmerjen k nalogam, organizira, načrtuje, sprejema odločitve, izvede vse 

operacije, ki so potrebne za dokončanje nalog oz. dosego ciljev. Pri tem se ne ozira na 

zaposlene. Za vodje, ki poslušajo zaposlene, jih motivirajo, izobražujejo, jim dovolijo 

sprejemati odločite, pravimo, da so usmerjeni k ljudem. 

Ker smo rezultate raziskave primerjali z raziskavo, ki je bila narejena leta 2005 na Kitajskem, 

smo določili podobne predpostavke, kot so bile v tej raziskavi (gl. poglavje 1.1). Predpostavljali 

smo torej, da so vodje, ki so zaposleni v domačih podjetjih, usmerjeni k ljudem (t. i. 

vzhodnjakom), medtem ko so vodje, ki so zaposleni v podjetjih s tujimi lastniki, usmerjeni k 

nalogam (t. i. zahodnjakom). 

Vodje, ki so zaposleni v podjetjih z domačimi lastniki, uporabljajo bolj posredni stil vodenja in 

komunikacije, cenijo medsebojne odnose, skrbijo za dobro počutje sodelavcev, so vljudnejši in 

bolj diplomatski ter se po najboljših močeh poskušajo izogibati konfliktom. 

Za gradbena podjetja, ki so v lasti tujcev, smo predpostavili, da uporabljajo bolj neposreden stil 

vodenja in komunikacije. Torej so bolj konfliktni, ker jasneje izražajo svoje mnenje. Po naravi 

so individualisti, zato bolj poudarjajo svobodo govora, resnico.  

Vodje, ki so usmerjeni k nalogam, so učinkovitejši, ko je situacija zelo ugodna ali pa zelo 

neugodna. V ugodni situaciji se vodja zelo dobro odreže, saj se vsi strinjajo z njim, naloga je 
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jasna in vodja ima moč. Ko je situacija zelo neugodna, je potrebnega veliko podajanja usmeritev 

in prestrukturiranja. Vodja mora dobro definirati nalogo in vzpostaviti avtoriteto nad 

zaposlenimi. Ta način ne more zmanjšati priljubljenosti vodje, saj so odnosi že tako slabi.  

Vodje, ki so usmerjeni k ljudem, so uspešnejši v zmerno ugodni situaciji. V takšnih razmerah 

so spretnosti ravnanja z ljudmi in s človeškimi odnosi pomembne za dosego visoke skupinske 

uspešnosti. Vodja je zmerno priljubljen, ima nekaj moči in nadzira delo. 

3.2.1 Predstavitev vzorca/populacije  

Populacijo predstavljajo vsa gradbena podjetja, ki delujejo na območju Slovenije. Ker bodo v 

raziskavo vključena vsa slovenska gradbena podjetja, ne bomo imeli vzorca, ampak celotno 

populacijo. 

V raziskavi je sodelovalo 120 vodij v gradbenih podjetjih. Stopnje odzivnosti nismo izračunali, 

saj je bil vprašalnik poslan na vse elektronske naslove, ki smo jim lahko pridobili iz vseh 

dostopnih virov. 

Preglednica 2: Frekvenčna porazdelitev vodij glede na njihov položaj (funkcijo) v 

gradbenih podjetjih 

 Frekvenca Odstotek Komulativa 

Nižji management (vodja tima, 

projekta itn.) 

20 16,7 16,7 

Srednji management (direktor 

oddelka itn.) 

48 40,0 56,7 

Višji management (direktor 

podjetja, poslovne enote itn.) 

52 43,3 100,0 

Skupaj 120 100,0  

Preglednica 2 prikazuje frekvenčno porazdelitev vodij v gradbenih podjetjih glede na njihov 

položaj v podjetju. Kot je razvidno iz omenjene preglednice, največji delež anketirancev 

predstavlja višji management (43,3 %); to so direktorji podjetij ali poslovnih enot. Tesno za 

njimi je srednji management (40 %). Nižji management predstavljajo vodje tima ali projektni 

vodje; teh je samo 16,7 %. 
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Slika 9: Delovne izkušnje gradbenih vodij v letih 

Slika 9 prikazuje izkušnje v letih gradbenih vodij. Skoraj polovica vseh anketiranih ima več kot 

20 let delovnih izkušenj (46,7 %), sledijo jim gradbeni vodje, ki imajo med 15 in 20 let delovnih 

izkušenj (22,5 %). Mlajši gradbeni vodje oz. vodje, ki imajo manj kot 15 let delovnih izkušenj, 

predstavljajo 31-odstotni delež. 

 

Slika 10: Frekvenčna porazdelitev glede na starost gradbenega vodje 
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V raziskavi je sodelovala manj kot četrtina vseh gradbenih vodij, ki so mlajši od 35 let ali so 

stari 35 let. Slika 10 ponazarja, da je 44 odstotkov vodij starih med 36 in 50 let, zanemarljiva 

tudi ni starejša populacija (starejši od 51 let), saj predstavlja kar 35,8 odstotka vseh anketiranih. 

Največ anketiranih vodij je zaposlenih v podjetjih, ki imajo sedež poslovanja v osrednji 

Sloveniji (42,5 %). Preostala zemljepisna območja delovanja podjetij so enakomerno 

razporejena. 72 odstotkov gradbenih vodij deluje v malih ali mikro podjetjih, torej podjetjih, ki 

imajo največ pet zaposlenih (nismo upoštevali klasifikacije po Zakonu o gospodarskih 

družbah). To se kaže tudi v organizacijski obliki, saj je delež samostojnih podjetnikov zelo 

visok. Najmanj vodij je zaposlenih v delniških družbah (samo osem gradbenih vodij).  

S slike 11 lahko razberemo, da kar 60,8 odstotka anketiranih gradbenih vodij deluje v podjetju 

z domačimi lastniki. V podjetjih s tujimi lastniki deluje 34 odstotkov gradbenih vodij, preostalih 

5 odstotkov vodij pa deluje v podjetjih z mešano lastnino.  

 

Slika 11: Lastništvo podjetij 

3.2.2 Predstavitev uporabljene metodologije 

Uporabili smo aplikativno raziskavo. Podatke smo pridobivali primarno, in sicer z 

vprašalnikom, ki je bil namenjen vodjem v gradbenih podjetjih. Pridobljene podatke smo nato 

kvantitativno analizirali s pomočjo orodja SPSS.22. 

V teoretičnem delu smo uporabili metodo klasifikacije, komparativno metodo, metodo 

kompilacije, metodo deskripcije in metodo indukcije. Ker naloga vsebuje več različnih metod, 

bomo uporabili triangulacijo. To določajo značilnosti iskanih informacij, značilnosti elementa 

vzorca in značilnosti zbiranja podatkov. 
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Vprašalnik smo oblikovali s pomočjo spletne aplikacije Google Documents, ki smo ga nato po 

elektronski pošti poslali gradbenim podjetjem. Vprašalnik za vodje je vseboval 47 vprašanj. 

Poleg že zapisanih omejitev raziskave (v poglavju 1.6) moramo še enkrat poudariti, da je 

trenutna situacija v Sloveniji na področju gradbeništva pomembno vplivala na pridobivanje 

podatkov. Zaposleni in vodje v gradbeništvu so zelo nezadovoljni, zato ne izkazujejo 

pripravljenosti na sodelovanje v raziskavi. Kljub temu smo pridobili 120 odgovorov vodij.  

Enota raziskave je slovensko podjetje, vzorec predstavljajo vsa gradbena slovenska podjetja 

(oz. natančneje gradbena podjetja, ki imajo elektronski naslov). 

Vprašalnik je bil sestavljen po 5-stopenjski Likertovi lestvici. Vrednost 1 je pomenila »sploh 

se ne strinjam«, vrednost 5 pa je pomenila »popolnoma se strinjam«. 

3.3 Rezultati raziskave 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali sta bili naši predpostavki pravilni. Predpostavili smo, da 

so, če gradbeni vodje delujejo v domačih podjetjih, bolj podobni vzhodnjakom (kitajskim 

vodjem), če delujejo v podjetjih s tujimi lastniki, pa so bolj podobni zahodnjakom.  

V teoretičnem delu magistrske naloge smo navedli, da na vodenje vplivajo različni dejavniki 

(kultura, medsebojni odnosi, zadovoljstvo zaposlenih, timsko delo, sistem nagrajevanja idr.). 

Samo vodenje je odvisno od situacije, v kateri se vodja v danem trenutku nahaja. Na vodjo in 

njegovo ravnanje torej vpliva kakovost odnosov, ki jih ima vodja s sodelavci. Pomembne so 

tudi naloge in to, kako so strukturirane oz. definirane. Ne nazadnje je pomembna tudi sama moč 

vodje. Ali ima vodja sploh moč, da nagrajuje ali kaznuje podrejene? Za raziskavo teh vprašanj 

sta bila narejena vprašalnika. Z analizo odgovorov na ta vprašanja dobimo odgovor, ali smo si 

pravilno postavili svoje predpostavke.  

V raziskavi je sodelovalo 73 gradbenih vodij, ki so zaposleni v domačih podjetjih, in 41 

gradbenih vodij, ki so zaposleni v podjetjih s tujimi lastniki. V domačih podjetjih je zaposlenih 

33 oseb, v podjetjih s tujimi lastniki pa 10 oseb (preostali štirje so zaposleni v podjetjih z 

mešano lastnino). Več o tem v prilogi 1. 

3.3.1 Preverjanje hipotez 

Določili smo tri hipoteze. Vse smo analizirali s pomočjo preizkusa skupin (Independent 

Samples t-test). Ta postopek je namenjen primerjavi aritmetičnih sredin dveh skupin. Izberemo 

ga, kadar imamo opravka s podatki, zbranimi iz dveh različnih in med seboj neodvisnih 

vzorcev.   
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H 1: Vodje v domačih podjetjih (domača lastnina) pri reševanju konfliktov oziroma problemov 

uporabljajo statistično značilno manj konflikten način reševanja kot vodje v tujih podjetjih (tuja 

lastnina). 

Ti vodje želijo rešiti konflikt in pri tem obdržati dobre odnose z drugimi. Vodje, ki delajo v tujih 

podjetjih (tuja lastnina), pri reševanju konfliktov uporabljajo soočenja, torej bolj konfliktni 

način. S soočenji se izognejo nesporazumom in tudi na takšen način rešujejo probleme. 

Gradbeni vodje v tujih podjetjih se zelo strinjajo s trditvijo (aritmetična sredina (M) = 4,44, 

standarni odklon (SD) = 1,212), da rajši neposredno povedo svoj »ne«, ker se s tem izognejo 

tveganju, da bi jih narobe razumeli. Odgovori domačih gradbenih vodij (domača lastnina) so 

dali nižjo artimetično sredino (3,68), kar pomeni, da so gradbeni vodje pri svoji komunikaciji 

bolj posredni. Za izračun Levenovega preizkusa smo uporabili postopek analize variance, zato 

smo izvedli enostranski T-preizkus. Test je odkril značilne razlike pri zanemarljivi stopnji 

značilnosti. S pomočjo t-testa smo nato izvedli še preizkus skupin. Testna statistika t ima 

vrednost –3,735. Razlika je značilna pri zanemarljivi stopnji značilnosti (p). Ker je stopnja 

značilnosti manjša od 5 %, lahko sprejemo sklep, da vodje v podjetjih s tujo lastnino pri 

reševanju konfliktov oz. problemov uporabljajo statistično značilno bolj konflikten način 

reševanja kot vodje, ki so zaposleni v podjetjih z domačo lastnino.  

Hipotezo 1, ki se glasi Vodje v domačih podjetjih (domača lastnina) pri reševanju konfliktov 

oz. problemov uporabljajo statistično značilno manj konflikten način reševanja kot vodje v tujih 

podjetjih (tuja lastnina), lahko potrdimo.  

Ugotovili smo tudi, da vodja v podjetjih s tujimi lastniki lažje izrazi svoje nestrinjanje z drugimi 

sodelavci (M = 4,29, SD = 0,716) (t = –2,512, df = 112, p = 0,013), kot pa to stori vodja 

domačega podjetja (M = 3,95, SD = 0,705). Pri preprečevanju nastjanja kofliktov vodja 

domačega podjetja meni, da so dobri poslovni odnosi pomembnejši kot dobra pogodba (M = 

3,60, SD = 1,051) (t = 5,544, df = 112, p = 0,000), vodja tujega podjetja pa je nasprotnega 

mnenja (M = 2,11, SD = 1,119). 

H 2: Vodje v domačih gradbenih podjetjih (domača lastnina) statistično pomembno večje ocene 

namenjajo vzpostavljanju in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov. Pri vodjih v podjetjih, 

v katerih so lastniki tuji, pa je verjetneje, da bodo večjo pozornost posvečali delovni 

učinkovitosti in projektni uspešnosti. 

To hipotezo smo analizirali s postopkom, ki je omenjen pri prvi hipotezi. Vodjem v tujih 

podjetjih (M = 4,05, SD = 0,835) je pomembneje dokončati naloge pravočasno in zagotoviti 

učinkovita navodila za dokončanje naloge, medtem ko je to vodjem v domačih podjetjih (M = 

3,66, SD = 0,870) manj pomembno (t = –2,338, p = 0,021). Statistične značilne razlike so 

manjše od p < 0,05.  
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Hipotezo 2, ki se glasi: »Vodje v domačih gradbenih podjetjih (domača lastnina) statistično 

pomembno večje ocene namenjajo vzpostavljanju in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov. 

Pri vodjih v podjetjih, v katerih so lastniki tuji, pa je verjetneje, da bodo večjo pozornost 

posvečali delovni učinkovitosti in projektni uspešnosti«, lahko tudi potrdimo. 

Vodje v tujih podjetjih (M = 4,34, SD = 0,883) so izrazili močnejšo skrb za cilje skupine, tima, 

oddelka ali organizacije, kot pa so to izrazili vodje v domačih podjetjih (M = 4,01, SD =  0,717) 

(t = –2,152, p = 0,034). Statistično značilne razlike so torej manjše od p < 0,05.  

H 3: Vodje v podjetjih, v katerih so tuji lastniki, imajo šibko pozicijsko moč oz. je moč 

enakomerno razdeljena med vodjo in člani organizacije. Vodje v podjetjih, v katerih so domači 

lastniki, pa imajo močno pozicijsko moč. 

Tujim vodjem (M = 4,15, SD = 0,777) je tudi pomembnejše, da je naročnik zadovoljen, in zato 

kakšno stvar zamolčijo. Medtem pa to domači vodje (M = 3,53, SD = 0,553) menijo v manjši 

meri; verjetno lahko predvidevamo, da so iskrenejši. Ko se domači vodja (M = 3,80, SD = 

1,063) ne strinja z naročniki ali organi oblasti, bo to nestrinjanje bolj pokazal kot tuji vodje (M 

= 3,46, SD = 0,745) (t = 1,801, p = 0,074). Bo pa tuji vodja svoje nestrinjanje prej pokazal 

zaposlenim kot pa domači vodja.  

Tuji vodje (M = 3,68, SD = 1,011) na naročnika gledajo kot na »šefa« naloge, domači vodje 

(M = 3,19, SD = 0,811) (t = –2,836, p = 0,005) pa nanj gledajo kot na plačnika.  

Domači vodja (M = 3,30, SD = 1,298) in vodja v tujem podjetju (M = 3,34, SD = 0,825) skoraj 

popolnoma enako pripisujeta pomembnost poudarjanju hierarhije (t = –0,178, p = 0,859).  

Bistvenih razlik tudi ni pri odgovorih o dolgoročnem sodelovanju s podrejenimi, podizvajalci, 

z naročniki in organi oblasti (več o tem v prilogi 4). Ravno tako oboji enako pomembnosti 

pripisujeta spoštovanju mnenj vseh udeleženih.  

Zanimivo je, da je tujim vodjem (M = 4,71, SD = 0,461) (t = –3,902, p = 0,000) pomembneje, 

da ko nastane težava, da jo takoj soočijo s podizvajalcem in jo poskušajo čim prej rešiti, kot pa 

je to pomembno domačim vodjem (M = 4,15, SD = 0,844).  

Med domačimi vodji (M = 4,23, SD = 0,874) in tujimi vodji (M = 4,05, SD = 0,805) ni razlik 

v mnenju, da so naloge uspešno končane le, če člani dobro sodelujejo (t = 1,110, p = 0,270). 

Nase se bolj zanese tuji vodja (M = 4,00, SD = 0,775) kot pa domači vodja (M = 3,58, SD = 

0,956) (t = –2,430, p = 0,017). Tudi tukaj so statistično značilne razlike manjše od p < 0,05. 

Hipotezo »Vodje v podjetjih, v katerih so tuji lastniki, imajo šibko pozicijsko moč oz. je moč 

enakomerno razdeljena med vodjo in člani organizacije. Vodje v podjetjih, v katerih so domači 

lastniki, pa imajo močno pozicijsko moč« samo deloma potrdimo. Drži, da bo domači vodja 

prej pokazal svoje nestrinjanje in bo poskušal uporabiti svojo moč, ampak v določenih trenutkih 
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tudi tuji vodja pokaže svoj vpliv. Odgovori obeh vodij so si v določenih vidikih (odnosih do 

zaposlenih, podizvajalcev, organov oblasti) preveč podobni, da bi lahko hipotezo popolnoma 

potrdili.  

3.3.2 Povzetek ugotovitev 

Gradbeni vodje v tujih podjetjih jasneje, odločneje in bolj neposredno povedo svoje mnenje oz. 

nestrinjanje kot domači vodje. Domači vodje (M = 3,60) menijo, da so dobri odnosi 

pomembnejši kot dobra pogodba, s čimer se tuji vodje (M = 2,44) ne strinjajo. Tujim vodjem 

(M = 4,05) je tudi pomembnejše pravočasno dokončati naloge in pri tem zagotoviti učinkovita 

navodila za dokončanje nalog. Tujim vodjem je pomembno (M = 4,05), da naloge dokončajo 

uspešno in pravočasno. Ravno tako se oni tudi bolj zanesejo nase (M = 4,00) kot pa domači 

vodje (M = 3,58). Med obema skupinama vodij ni bistvenih razlik v odgovorih, kaj jim 

predstavlja projektni tim (začasna organizacija za dokončanje nalog), in v tem, da so naloge 

uspešno dokončane, če vsi člani dobro medsebojno sodelujejo. Domači in tuji vodje v enaki 

meri spoštujejo vse poslovne partnerje (zaposlene, organe oblasti, naročnike in podizvajalce). 

Domači vodja bo bolj pokazal svoje nestrinjanje, medtem ko bo tuji vodja kakšno informacijo 

zamolčal, saj si želi dobrih poslovnih odnosov.  

3.4 Primerjava ugotovitev raziskave z raziskavo na Kitajskem 

V naši raziskavi je sodelovalo 120 gradbenih vodij, od tega 60,8 odstotka anketiranih gradbenih 

vodij deluje v podjetju z domačimi lastniki. V naši raziskavi so bila vprašanja poslana prek 

elektronske pošte, zato so bili vsi odgovori, ki smo jih prejeli, veljavni. V podjetjih s tujimi 

lastniki deluje 34 odstotkov gradbenih vodij, preostalih 5 odstotkov vodij deluje v podjetjih z 

mešano lastnino.  

V kitajsko raziskavo so vključili 78 vodij in 120 podrejenih oseb, vendar je bilo veljavnih samo 

45 vprašalnikov, ki so jih nato analizirali. V kitajski raziskavi pa je 53 odstotkov vodij tujih 

(zahodnjakov) in 46 % domačih, kitajskih.  

V naši raziskavi največji delež (46,7 %) vodij predstavlja starostna skupina »od 41 do vključno 

45 let«. V kitajski raziskavi je večina (75 %) anketiranih vodij stara od 46 do 50 let.  

Glede na položaj (funkcijo), ki ga ima vodja v podjetju, imamo v naši raziskavi 43,3-odstotni 

delež vodij v višjem, 40-odstotnega v srednjem in 16,7-odstotnega v nižjem managementu. 

Tudi v kitajski raziskavi je podobna razporeditev, saj imajo največ vodij (40 %) v izvršni 

oblasti, senior vodje jim predstavljajo 40 odstotkov in srednji vodje 20 odstotkov.  
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Kot smo že zapisali pri predpostavkah raziskave, smo izenačili pojme: 

· domači vodje (naša raziskava) – kitajski, vzhodnjaški vodje;  

· tuji vodje – zahodnjaki. 

3.4.1 Primerjava hipoteze – H 1 

H 1: Vodje v domačih podjetjih (domača lastnina)/kitajski projektni menedžerji pri reševanju 

konfliktov oziroma problemov uporabljajo statistično značilno manj konflikten način reševanja 

kot vodje v tujih podjetjih (tuja lastnina)/zahodni projektni menedžerji. 

Ti vodje želijo rešiti konflikt in pri tem obdržati dobre odnose z drugimi. Vodje, ki delajo v tujih 

podjetjih (tuja lastnina)/zahodni projektni menedžerji, uporabljajo pri reševanju konfliktov 

soočenja, torej bolj konflikten način. S soočenji se izognejo nesporazumom in tudi na tak način 

rešujejo probleme. 

Z našo raziskavo smo ugotovili, da vodja v tujem podjetju raje odločno in neposredno pove 

besedo »NE« (M = 4,44, SD = 0,594) (t = –3,735, df = 112, p = 0,000) kot po »ovinkih«, kot 

to dela vodja v domačem podjetju (M = 3,68, SD = 1,212). Raziskava na Kitajskem je pokazala, 

da zahodnjaški vodje (M = 2,24, SD = 0,700) (t = 4,658, df = 43, p < 0,000) redko uporabijo 

posredni govor. Zanimivo je, da ni večjih razlik s kitajskimi vodji (M = 3,17, SD = 0,637), saj 

se odgovori obeh niso bistveno razlikovali. Zanimivo je, da so nekateri kitajski vodje izrazili, 

da raje odprto izražajo svoja nestrinjanja in se tudi sporečejo. To se razlikuje od teorij, ki so jih 

naredile predhodne študije (Vong et al. 2007). Zanimivo je, da določeni zahodnjaški vodje na 

Kitajskem dajejo veliko pozornosti dobrim odnosom. Ti naj bi spodbujali pogajanja, se 

izogibali konfliktom in imeli dobre odnose z zunanjimi partnerji. V naši raziskavi vodja v tujem 

podjetju lažje izrazi svoje nestrinjanje z drugimi sodelavci (M = 4,29, SD = 0,716)   (t = –2,512, 

df = 112, p = 0,013), kot pa to stori vodja domačega podjetja (M = 3,95, SD = 0,705).  

Pri preprečevanju nastajanja konfliktov vodja našega domačega podjetja meni, da so dobri 

poslovni odnosi pomembnejši kot dobra pogodba (M = 3,6, SD = 1,051) (t = 5,544, df = 112, p 

= 0,000), vodja tujega podjetja pa je nasprotnega mnenja (M = 2,44, SD = 1,119). V kitajski 

raziskavi se kitajski vodje v enaki meri kot naši domači vodje strinjajo s to trditvijo (M = 3,63, 

SD = 0,875), medtem ko se vzhodnjaki (M = 3,63,14, SD = 0,875) (t = 1,629, p = 0,111) s to 

trditvijo strinjajo še v manjši meri kot vodje v tujih podjetjih v naši raziskavi.  

3.4.2 Primerjave hipoteze – H 2 

H 2: Vodje v domačih gradbenih podjetjih (domača lastnina)/kitajski vodje statistično 

pomembno večje ocene namenjajo vzpostavljanju in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov. 

Pri vodjih v podjetjih, v katerih so lastniki tuji/zahodnjaški vodje, pa je verjetneje, da bodo 

večjo pozornost posvečali delovni učinkovitosti in projektni uspešnosti. 
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Gradbeni vodje v tujih podjetjih (M = 4,15, SD = 0,823) malo bolj vidijo sebe kot vodjo 

zaposlenih oz. projekta (kot pa uslužbenca podjetja) v primerjavi z vodji v domačih podjetjih 

(M = 3,32, SD = 0,831) (t = –5,141, df = 112, p = 0,000). Kitajski vodje so si pri tej trditvi bolj 

edini. Kitajski vodje (M = 3,54, SD = 1,215) in zahodnjaški vodje (M = 3,05, SD = 0,921) 

enakovredno vidijo sebe kot vodjo projekta in ne samo uslužbenca v podjetju (t = 1,520, df = 

43, p < 0,136). 

Gradbeni vodje v domačih podjetjih (M = 4,05, SD = 0,896) se pri svojem delu bolj trudijo za 

koristi podjetja kot pa gradbeni vodji v tujih podjetjih (M = 3,05, SD = 0,835) (t = 5,893, df = 

112, p = 0,000). Vodje v kitajski raziskavi so si tudi pri tej trditvi zelo edini. Kitajski (M = 3,75, 

SD = 0,737) in vzhodnjaški (M = 3,76. SD = 0,768) se pri svojem delu enakovredno trudijo za 

koristi podjetja (t = –0,053, df = 43, p < 0,958). 

Naša raziskava je dala ugotovitev, da vodja v tujem podjetju raje odločno in neposredno pove 

besedo »NE« (M = 4,44, SD = 0,594) (t = –3,735, df = 112, p = 0,000) kot po »ovinkih«, kot 

to dela vodja v domačem podjetju (M = 3,68, SD = 1,212). 

3.4.3 Primerjava hipoteze – H 3 

H 3: Vodje v podjetjih, v katerih so tuji lastniki/zahodnjaški vodje, imajo šibko pozicijsko moč 

oz. je moč enakomerno razdeljena med vodjo in člani organizacije. Vodje v podjetjih, v katerih 

so domači lastniki/kitajski vodje, pa imajo močno pozicijsko moč. 

Pri poudarjanju zaposlenim, da obstaja hierarhija med njimi, so zahodnjaški vodje (M = 2,57, 

SD = 0,870) pokazali manj pomembnosti temu, medtem ko so kitajski vodje to malo bolj 

poudarjali (M = 3,21, SD = 0,884) (t = 2,429, df = 43, p < 0,019). V naši raziskavi oba – domači 

vodja (M = 3,30, SD = 1,298) in vodja v tujem podjetju (M = 3,34, SD = 0,825) – popolnoma 

enako odgovarjata oz. pripisujeta pomembnost poudarjanju hierarhije.  

Vzhodnjaški vodje (M = 1,52, SD = 0,750) redko ne marajo, ko se zaposleni ne strinjajo z 

njihovimi odločitvami. Pri nas je stanje drugačno, saj oboji – domači in tuji vodje – ne marajo 

v večji meri, ko se zaposleni ne strinjajo z njihovimi odločitvami. Po drugi strani pa kitajski 

vodje bolj cenijo dolgoročno sodelovanje s podrejenimi (M = 4,50, SD = 0,590), kot pa 

zahodnjaški vodje (M = 4,006, SD = 0,548) (t = 2,203, df = 43, p < 0,033). Pri nas oboji enako 

pomembno cenijo dolgoročno sodelovanje s podrejenimi (Mdomači = 4,27, Mtuji = 4,20). 

3.4.4 Predlogi nadaljnjih raziskav ali uporabe 

Našo raziskavo bi lahko razširili v raziskava stila vodenja za posameznika, ki deluje na 

podobnih projektih, ampak v različnih okoljih. Na primer primerjava stila vodenja lokalnih 

podizvajalcev doma in podizvajalcev v tujini (Nemčiji). 
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Trenutni raziskavi bi lahko dodali analizo vpliva organizacijske kulture na percepcijo stila 

vodenja vodij v domačih podjetjih in vodij v podjetjih, v katerih so tuji lastniki. 

Zanimivo bi bilo tudi preučiti, kako se spreminja percepcija vodij o njihovem stilu vodenja in 

stanju pozicijske moči na projektnem delu in kako to vpliva na projektno oziroma timsko 

uspešnost.  

Lahko bi tudi našim vprašanim gradbenim vodjem poslali dodatna vprašanja, kjer bi jih 

postavili v določeno situacijo, oni pa bi morali razrešiti problem. Morali bi določiti postopke in 

navodila, kako bi ta problem rešili. Nato bi njihove rezultate lahko primerjali z našo raziskavo. 

Ugotovili bi lahko, kje se določeni vodja dejansko nahaja v dani situaciji. Torej ali je usmerjen 

k ljudem ali nalogam ali pa je njegov stil vodenja nekje vmes. 
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4 SKLEP 

Kot smo že dejali v začetku magistrske naloge, je vodenje sposobnost vplivanja na druge ljudi. 

Vodje si želijo, da bi zaposleni sodelovali in si skupaj prizadevali za uspešno doseganje ciljev. 

Poznamo več ekonomskih teorij, ki so preučevale vodenje. Raziskovalci so najprej menili, da 

se vodje rodijo, nato so preučevali njihove osebne značilnosti, nazadnje pa so ugotovili, da na 

vodenje vpliva situacija, v kateri se vodja v danem trenutku nahaja. 

Kultura, medsebojni odnosi, zadovoljstvo zaposlenih, timsko delo, kultura nagrajevanja je le 

majhen del dejavnikov, ki vplivajo na vodenje. Seveda pa mora biti vodja ob vseh osebnih 

značilnostih in drugih dejavnikih sposoben čustveno pravilno ravnati v različnih situacijah, npr. 

ko se dogovarja s sodelavci, ko se pogaja, motivira podrejene itn. Vodje morajo biti čustveno 

zrele osebe, hkrati pa morajo imeti socialne sposobnosti in empatijo. 

Vodja ima sposobnost vplivanja na ljudi, ki mu daje možnost spreminjanja stališč, vedenja in 

mnenj drugih. Šele takrat, ko ima vodja avtoriteto, moč in vpliv, bo dosegel pravo sinergijo, ki 

ga bo med njegovimi podrejenimi postavila na »prvo« mesto. Dober vodja delegira naloge na 

podrejene. Delegiranje ne pomeni samo dodeljevanja dela, ampak zaposleni prevzamejo tudi 

odgovornost za doseganje rezultatov, ob tem pa imajo možnost za sprejemanje odločitev.  

Pojma management in vodenje se pogosto zamenjujeta oziroma enačita, vendar to ni ustrezno. 

Vodenje se nanaša predvsem na ljudi. Podrobneje – nanaša se na usmerjanje, motiviranje, 

vplivanje na zaposlene, da bi naloge čim bolje opravili. Pri tem pa bi bili zadovoljni. Vodenje 

je ena izmed štirih funkcij managementa. Druge funkcije so še: načrtovanje, nadziranje in 

organiziranje. Torej se management nanaša na večjo kompleksnost, saj gre za vse aktivnosti, ki 

so povezane z upravljanjem poslovanja. Tudi osebne značilnosti vodij in managerjev so 

različne. Vodje bolj razmišljajo z »dušo« in imajo osebno moč, so inovativni, navdihnjeni, 

fleksibilni in kreativni. Managerji pa bolj razmišljajo z »glavo«; njihova moč izvira iz njihovega 

položaja v podjetju. Pri delu so bolj analitični, odločni, so reševalci problemov, njihovo 

razmišljanje je strukturno. So bolj razumski in vztrajni.  

Situacijskih modelov preučevanja vodij imamo več; za potrebe te raziskave smo se osredinili 

na Fiedlerjev kontingenčni model. Bistvo njegovega modela je, da boljši kot so odnosi med 

vodjo in člani organizacije, bolj je naloga določena in večja je pozicijska moč. Večjo moč 

nadzora ima vodja. Odnos med vodji in člani organizacije je stopnja zaupanja in spoštovanja, 

ki ga imajo zaposleni do svojega vodja. Struktura naloge se nanaša na to, kako je naloga 

definirana (urniki, načrti, kontrola itn.). Pozicijska moč kaže, koliko ima vodja nagrajevalne, 

prisilne in legitimne moči. 

V raziskavi smo se osredinili na vodje v gradbenih podjetjih pri nas. Kot smo že navedli je 

gradbeništvo, dejavnost, ki se ukvarja z gradnjo, zidanjem oziroma je veda o gradnji in zidanju.  
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Pri pripravi raziskave smo si pomagali z vprašalnikom, ki je raziskoval to področje na 

Kitajskem. Leta 2005 je bila v Hongkongu narejena raziskava, ki je preučevala gradbene 

projektne vodje. Njihova predpostavka je bila, da so kitajski vodje bolj usmerjeni v ljudi (odnosi 

z ljudmi so jim pomembnejši), medtem ko so zahodnjaški vodje – tuji vodje – bolj usmerjeni v 

naloge (uspešno dokončanje nalog jim je pomembnejše). 

Za potrebe raziskave in primerljivost z raziskavo, narejeno na Kitajskem, smo analizirali samo 

vodje, ki so zaposleni v domačih ali tujih podjetjih. Vodij, ki so zaposleni v podjetjih z mešano 

lastnino, v raziskavi nismo analizirali. 

Predpostavili smo, da če so podjetja v slovenski lasti, so gradbeni vodje podobni vzhodnjakom, 

torej so jim pomembnejši skupinski interesi, dobro delovno vzdušje – bolj so usmerjeni k 

ljudem. Če vodje delujejo v podjetjih, ki so v lasti tujcev, pa predvidevamo, da so bolj podobni 

zahodnjakom. Pri delu jasneje izražajo svoja čustva, nestrinjanja in s tem bolj izzovejo 

konflikte. Njihovo razmišljanje je objektivno in logično. 

Pripravili so dva vprašalnika – enega za vodje in enega za zaposlene. Za potrebe naše raziskave 

smo vprašalnik za vodje prilagodili (prevedli). Vprašalnik za vodje poleg vprašanj, ki 

pridobivajo demografske podatke (leta izkušenj, položaj v podjetju, starost anketiranca, vrsta 

lastništva, organizacijska oblika, regija delovanja in velikost podjetij), vsebuje še 40 5-

stopenjskih vprašanj (Likertova lestvica). Ta vprašanja dajejo sliko o splošnem stilu vodenja, 

kakšen odnos ima vodja do podjetja, podrejenih, podizvajalcev, naročnikov in do organov 

oblasti.  

V naši raziskavi je sodelovalo 120 vodij. Najvišji delež anketiranih vodij predstavljajo direktorji 

podjetij ali poslovnih enot. Skoraj polovica vseh anketiranih ima že več kot 20 let delovnih 

izkušenj. V podjetjih z domačo lastnino je zaposlenih 61 odstotkov vodij, s tujimi lastniki pa 

34 odstotkov.  

Ugotovili smo, da vodje v domačih podjetjih pri reševanju konfliktov oziroma problemov 

uporabljajo statistično manj konflikten način reševanja kot vodje v tujih podjetjih. Vodje v tujih 

podjetij bolj neposredno povedo svoje nestrinjanje in se tako izognejo, da bi jih narobe 

razumeli.  

Vodja v podjetjih s tujimi lastniki bo prej izrazil svoje nestrinjanje z drugimi sodelavci kot pa 

domači vodja. Pomembno mu je dokončati naloge pravočasno in pri tem zagotoviti učinkovita 

navodila za dokončanje teh nalog. Ravno tako so izrazili močno skrb za doseganje ciljev. 

Domači vodje pa več pozornosti namenjajo medsebojnim odnosom. Oba pa menita, da so 

naloge uspešno končane le, če člani tima ali zaposleni dobro medsebojno sodelujejo. Ravno 

tako cenita dolgoročno sodelovanje s podrejenimi, podizvajalci, z naročniki in organi oblasti.  
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Tuji vodja bo soočil podizvajalca takoj, ko bo nastala težava, medtem ko je domači vodja tej 

trditvi pripisal (malo) nižjo pomembnost. V odnosu do naročnika bo tuji vodja zadržal kakšno 

podrobnost zase, domači vodja pa se bo soočil z naročnikom. Ravno tako bo domači vodja 

svoje nestrinjanje z organi oblasti jasno izrazil. Pri nas oboji – tako domači in tuji vodje – ne 

marajo, ko se zaposleni ne strinjajo z njihovimi odločitvami.  

V kitajski raziskavi so prišli do naslednjih zaključkov. Oboji – tako kitajski kot zahodnjaški 

vodje – se niso bistveno razlikovali v stilu vodenja, za katerega mislijo, da ga imajo. Pri nas se 

je pokazalo, da je stanje drugačno, saj imajo oboji dobro definiran stil. Domači vodje mislijo, 

da so usmerjeni k ljudem, tuji vodje pa k nalogam.  

V naši raziskavi tuji vodja uporablja neposredni govor. V kitajski raziskavi pa oboji – tako 

domači in tuji vodje – redko uporabita posredni govor, visoko cenita produktivnost, doseganje 

nalog v predpisanih rokih in pomembna jim je učinkovita izvedba nalog. Kot smo že zapisali 

je v naši raziskavi bolj izrazito stanje.  

Kitajski in zahodnjaški vodje se tudi niso bistveno razlikovali v odnosih do strank oziroma 

podizvajalcev. Manj pa jih skrbi za zaposlene, še posebej ne marajo, če se zaposleni ne strinjajo 

z njimi oziroma ne spoštujejo njihovih odločitev. 
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Priloga 1 Statistični analiza značilnosti podjetij 
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Priloga 3 Skupna preglednica z rešitvami statistične analize – naša raziskava 

Priloga 4 Skupna preglednica z rešitvami statistične analize – raziskava na 

Kitajskem 

Priloga 5 Vprašalnik za vodje v gradbeništvu 

 



 

 



Priloga 1 

 

STATISTIČNA ANALIZA ZNAČILNOSTI PODJETIJ 

Organizacijska oblika podjetij  

 

 

Velikost podjetij  

 Frekvenca Odstotek Komulativa 

Mikro (do 5 zaposlenih) 48 40,0 40,0 

Malo (od 5 do 50 zaposlenih) 39 32,5 72,5 

Srednje (od 50 do 250 zaposlenih) 26 21,7 94,2 

Veliko (nad 250 zaposlenih) 7 5,8 100,0 

Skupaj 120 100,0  
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Področje delovanja  

 Frekvenca Odstotek Komulativa 

Dolenjska 15 12,5 12,5 

Gorenjska 8 6,7 19,2 

Obalno-Kraška 4 3,3 22,5 

Osrednja Slovenija 51 42,5 65,0 

Savinjska 9 7,5 72,5 

Severno Primorska 11 9,2 81,7 

Štajerska, Koroška, Prekmurje 22 18,3 100 

Skupaj 120 100,0  
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STATISTIČNA ANALIZA VPRAŠALNIKA, ki je bil namenjen vodjem 
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Izračun t-test 
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SKUPNA PREGLEDNICA Z REŠITVAMI STATISTIČNE ANALIZE – naša raziskava 
 

Izjave 

Domači kapital Tuji kapital 

t-vrednost 

p-

vrednost Povprečje SD Povprečje SD 

Stili vodenja   

Splošni stili vodenja  

1. Pomembneje se mi zdi 

dokončati naloge pravočasno in 
zagotoviti učinkovita navodila za 
dokončanje naloge kot vzdrževati 
dobre prijateljske in razumevajoče 
odnose z ljudmi, s katerimi delam. 

3,66 0,870 4,05 0,835 –2,338 0,021* 

2. Imam močno skrb za cilje 
skupine, tima, oddelka ali 

organizacije in vem, kako te cilje 

uresničiti. 

4,01 0,717 4,34 0,883 –2,152 0,034* 

3. Projektni tim mi predstavlja 

začasno organizacijo, ki je način, 
s katerim dokončamo določeno 
nalogo. 

3,92 0,846 3,85 0,823 0,392 0,696 

4. Menim, da so naloge lahko 

uspešno končane le, če člani 
skupine, tima, oddelka ali 

organizacije dobro (tesno) 

sodelujejo. 

4,23 0,874 4,05 0,805 1,110 0,270 

5. Več mi pomeni uspeh skupine, 
tima, oddelka ali organizacije kot 

moj osebni uspeh. 

3,48 1,107 3,76 0,994 –1,327 0,187 

6. Rajši se zanesem nase, kot da 
bi bil odvisen od drugih. 

3,58 0,956 4,00 0,775 –2,430 0,017* 

Razmerje s podjetjem  

7. Sebe vidim bolj kot vodjo 

zaposlenih oz. projekta, kot da 

sem uslužbenec podjetja. 

3,32 0,831 4,15 0,823 –5,141 0,000* 

8. Pri delu se bolj trudim za 
koristi podjetja kot pa za svoje 

karierne dosežke, uspehe in svoje 
zadovoljstvo pri delu. 

4,05 0,896 3,05 0,835 5,893 0,000* 
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Izjave 

Domači kapital Tuji kapital 

t-vrednost 

p-

vrednost Povprečje SD Povprečje SD 

Razreševanje konfliktov in 

komunikacija 
 

9. Rajši rečem odločno in 
neposredno NE kot »po ovinkih«. 

S tem tvegam, da me bodo narobe 

razumeli. 

3,68 1,212 4,44 0,594 –3,735 0,000* 

10. Rajši uporabim posredni 
govor oz. povem »po ovinkih«, 

ker se na tak način izognem 
konfliktom z drugimi. 

2,53 1,334 2,39 0,997 0,603 0,548 

11. Pri delu odprto izražam svoje 
razpoloženje in čustva, prav tako 
mi tudi ni težko izraziti 
nestrinjanje z drugimi sodelavci. 

3,95 
0,705 

 
4,29 0,716 –2,512 0,013* 

       

12. Tudi takrat, ko se ne strinjam 

z mnenjem sodelavca in 

verjamem v svoj prav, se 

poskušam izogniti konfliktu. Zato 
svoje mnenje zadržim zase. 

3,29 1,099 3,17 0,919 0,577 0,565 

13. Verjamem, da so pogajanja 

ključ do zagotavljanja dobrih 

medsebojnih odnosov in da 

zagotavljajo, da do konfliktov 

sploh ne prihaja. 

3,84 0,866 3,59 0,741 1,557 0,122 

14. Pri preprečevanju nastanja 
konfliktov menim, da so dobri 

poslovni odnosi pomembnejši kot 

dobra pogodba. 

3,60 1,051 2,44 1,119 5,544 0,000* 

*Statistično značilne razlike so manjše od p < 0,05. 
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Izjave 

Domači kapital Tuji kapital 

t-vrednost 
p-

vrednost Povprečje SD Povprečje SD 

Razmerje oblasti   

Razmerje s podrejenimi  

1. Svojim podrejenim jasno 

pokažem, da obstaja hierarhija 

med nami. 

3,30 1,298 3,34 0,825 –0,178 0,859 

2. Cenim dolgoročno sodelovanje s 
podrejenimi, zato se trudim za 

dobro delovno vzdušje (da si 
zaupamo, spoštujemo, povemo 
mnenje itn.). 

4,27 0,886 4,20 0,928 0,448 0,655 

3. Ne čutim nobene potrebe po 
nadziranju podrejenih. Rajši 
izvajam splošen nadzor nad 
potekom izvajanja vseh nalog kot 

pa nadzor točno določenih nalog 
in točno določenih oseb. 

3,64 0,933 3,61 0,919 0,188 0,851 

4. Zelo mi je pomembno, da 
spoštujem mnenje večine v 
skupini, timu, oddelku, katerim 

sem nadrejeni. 

3,66 0,711 3,76 0,538 –0,771 0,442 

5. Ko nastane težava, se takoj 

soočim s podrejenim in jo 
poskušam takoj rešiti. 

4,34 0,786 4,49 0,553 –1,047 0,297 

6. Ni mi všeč, ko se podrejeni ne 
strinjajo ali ne spoštujejo mojih 
odločitev. 

3,70 0,877 3,66 0,693 0,252 0,802 

7. Do svojih podrejenih se 

obnašam prijateljsko, 
enakovredno sebi, jih spoštujem 
in jim zaupam. 

3,95 0,998 3,22 0,852 3,919 0,000* 

Razmerje s podizvajalci  

8. Podizvajalcem jasno pokažem, 
da obstaja hierarhija med nami. 

2,70 1,076 3,68 0,986 –4,827 0,000* 

9. Cenim dolgoročno sodelovanje 
s podizvajalci, ker tako dosežemo 
obojestranske koristi. 

4,23 0,842 4,32 0,687 –0,546 0,586 
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Izjave 

Domači kapital Tuji kapital 

t-vrednost 

p-

vrednost Povprečje SD Povprečje SD 

Razmerje oblasti   

10. Ko nastane težava, se takoj 
soočim s podizvajalcem, ker jo 

želim čim prej rešiti. 
4,15 0,844 4,71 0,461 –3,902 0,000* 

11. Ni mi všeč, ko se podizvajalci 
ne strinjajo ali ne spoštujejo mojih 
odločitev. 

3,68 0,864 4,37 0,623 –4,437 0,000* 

12. Do podizvajalcev se obnašam 
prijateljsko, enakovredno sebi, jih 

spoštujem in jim zaupam. 
3,75 0,741 3,56 0,743 1,329 0,187 

Razmerje z naročniki/oblastjo  

13. Naročnikom/organom oblasti 

jasno pokažem, da obstaja 
hierarhija med nami. 

2,97 0,998 2,77 0,603 1,153 0,251 

14. Na naročnika gledam bolj kot 
na »šefa« naloge oz. projekta kot 

pa na plačnika (nekoga, ki prinaša 
denar v podjetje). 

3,19 0,811 3,68 1,011 –2,836 0,005* 

15. Pomembneje se mi zdi, da je 
naročnik/organ oblasti 
zadovoljen, in zato kakšno stvar 
zamolčim, kot pa da ga o vsem 

odkrito obveščam. 

3,53 0,552 4,15 0,777 –4,945 0,000* 

16. Visoki prioriteti pri delu sta 

doseganje skupnih koristi in 

nemoten potek dela, zato se 

trudim vzdrževati dobro odnose z 
naročniki projektov. 

4,19 0,680 4,54 0,674 –2,605 0,010* 

17. Cenim dolgoročno 
sodelovanje z naročniki/organi 
oblasti. 

4,32 0,659 4,54 0,377 –1,976 0,051 

18. Močno spoštujem dobro ime 
naročnika/organi oblasti in se ga 
trudim ohraniti. 

4,10 0,759 4,70 0,417 –4,616 0,000* 

19. Z naročniki/organi oblast 
projektov komuniciram korektno. 

4,45 0,630 4,67 0,381 –2,022 0,046* 

20. Ko se ne strinjam z 

naročniki/organi oblasti, to 
nestrinjanje jasno pokažem. 

3,80 1,063 3,46 0,745 1,801 0,074 

*Statistično značilne razlike so manjše od p < 0,05. 
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SKUPNA PREGLEDNICA Z REŠITVAMI STATISTIČNE ANALIZE – raziskava, 

narejena na Kitajskem 
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VPRAŠALNIK ZA VODJE V GRADBENIŠTVU 

 

Pozdravljeni! 

Sem študentka podiplomskega magistrskega študija. Za magistrsko nalogo sem se odločila 
pripraviti raziskavo o določenih značilnostih vodenja v slovenskih gradbenih podjetjih. Vaše 
podjetje deluje na področju gradbeništva, zato vam v nadaljevanju pošiljam vprašalnik. Z 
vašimi odgovori bom raziskala stil vodenja slovenskih menedžerjev v gradbeništvu. Vprašalnik 
vam bo vzel približno 10 minut časa. 

Zagotavljam vam anonimnost in zaupnost vaših podatkov, saj bodo podatki uporabljeni le za 
namen raziskave. Po končani raziskavi vam na vašo željo lahko pošljem tudi kratko 
raziskovalno poročilo. 

Prosim vas za sodelovanje in se vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

Darja Škerjanc 

 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE 

Prosim, navedite, v kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate s spodaj navedenimi trditvami, pri 
čemer pomenijo ocene od 1 do 5 naslednje: 

1 – sploh se ne strinjam 

2 – ne strinjam se 

3 – niti se strinjam niti se ne strinjam 

4 – delno se strinjam 

5 – popolnoma se strinjam 

*Required 

1. Pomembneje se mi zdi dokončati naloge pravočasno in zagotoviti učinkovita navodila 
za dokončanje naloge kot vzdrževati dobre prijateljske in razumevajoče odnose z 

ljudmi, s katerimi delam.  

1 2 3 4 5  
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2. Imam močno skrb za cilje skupine, tima, oddelka ali organizacije in vem, kako te cilje 

uresničiti.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

3. Projektni tim mi predstavlja začasno organizacijo, ki je način, s katerim dokončamo 
določeno nalogo.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

4. Menim, da so naloge lahko uspešno končane le, če člani skupine, tima, oddelka ali 
organizacije dobro (tesno) sodelujejo.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

5. Več mi pomeni uspeh skupine, tima, oddelka ali organizacije kot osebni uspeh.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

6. Rajši se zanesem nase, kot da bi bil odvisen od drugih.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

7. Sebe vidim bolj kot vodjo zaposlenih oz. projekta, kot da sem uslužbenec podjetja.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

8. Pri delu se bolj trudim za koristi podjetja kot pa za svoje karierne dosežke, uspehe in 
svoje zadovoljstvo pri delu.  

1 2 3 4 5  
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9. Rajši rečem odločno in neposredno NE kot »po ovinkih«. S tem tvegam, da me bodo 

narobe razumeli.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

10. Rajši uporabim posredni govor oz. povem »po ovinkih«, ker se tako izognem 

konfliktom z drugimi.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

11. Pri delu odprto izražam svoje razpoloženje in čustva, prav tako mi tudi ni težko 
izraziti nestrinjanja z drugimi sodelavci.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

12. Tudi takrat, ko se ne strinjam z mnenjem sodelavca in verjamem v svoj prav, se 

poskušam izogniti konfliktu. Zato svoje mnenje zadržim zase.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

13. Verjamem, da so pogajanja ključ do zagotavljanja dobrih medsebojnih odnosov ter 
zagotavljajo, da do konfliktov sploh ne prihaja.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

14. Pri preprečevanju nastanja konfliktov menim, da so dobri poslovni odnosi 
pomembnejši od dobre pogodbe.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

15. Svojim podrejenim jasno pokažem, da obstaja hierarhija med nami.  

1 2 3 4 5  
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16. Cenim dolgoročno sodelovanje s podrejenimi, zato se trudim za dobro delovno 
vzdušje (da si zaupamo, se spoštujemo, povemo mnenje itn.).  

1 2 3 4 5  

 
     

 

17. Ne čutim nobene potrebe po nadziranju podrejenih. Rajši izvajam splošen nadzor 
nad potekom izvajanja vseh nalog kot pa nadzor točno določenih nalog in točno 
določenih oseb.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

18. Zelo mi je pomembno, da spoštujem mnenje večine v skupini, timu, oddelku, 

katerim sem nadrejeni.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

19. Ko nastane težava, se takoj soočim s podrejenim in jo poskušam takoj rešiti.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

20. Ni mi všeč, ko se podrejeni ne strinjajo ali ne spoštujejo mojih odločitev.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

21. Do svojih podrejenih se obnašam prijateljsko, enakovredno sebi, jih spoštujem in 
jim zaupam.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

22. Podizvajalcem jasno pokažem, da obstaja hierarhija med nami.  

1 2 3 4 5  
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23. Cenim dolgoročno sodelovanje s podizvajalci, ker tako dosežemo obojestranske 
koristi.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

24. Ko nastane težava, se takoj soočim s podizvajalcem, ker jo želim čim prej rešiti.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

25. Ni mi všeč, ko se podizvajalci ne strinjajo ali ne spoštujejo mojih odločitev.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

26. Do podizvajalcev se obnašam prijateljsko, enakovredno sebi, jih spoštujem in jim 
zaupam.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

27. Naročnikom jasno pokažem, da obstaja hierarhija med nami.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

28. Na naročnika gledam bolj kot na »šefa« naloge oz. projekta kot pa na plačnika 
(nekoga, ki prinaša denar v podjetje).  

1 2 3 4 5  

 
     

 

29. Pomembnejše se mi zdi, da je naročnik zadovoljen, in zato kakšno stvar zamolčim, 

kot pa da ga o vsem odkrito obveščam.  

1 2 3 4 5  
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30. Visoki prioriteti pri delu sta doseganje skupnih koristi in nemoten potek dela, zato 

se trudim vzdrževati dobro odnose z naročniki projektov.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

31. Cenim dolgoročno sodelovanje z naročniki.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

32. Močno spoštujem dobro ime naročnika in se ga trudim ohraniti.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

33. Z naročniki projektov komuniciram korektno.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

34. Ko se ne strinjam z naročniki, to nestrinjanje jasno pokažem.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

35. Visoki prioriteti pri delu sta doseganje skupnih koristi in nemoten potek dela, zato 

se trudim vzdrževati dobro odnose z organi oblasti.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

36. Cenim dolgoročno sodelovanje z organi oblasti.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

37. Močno spoštujem dobro ime organov oblasti in se ga trudim ohraniti.  

1 2 3 4 5  
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38. Z organi oblastmi komuniciram korektno.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

39. Ko se ne strinjam z organi oblastmi, to nestrinjanje jasno pokažem.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

40. Organom oblasti jasno pokažem, da obstaja hierarhija med nami.  

1 2 3 4 5  

 
     

 

DEMOGRAFSKI PODATKI 

41. Izkušnje v letih* 

o do 5 let  

o od 5 do 10 let  

o od 10 do 15 let  

o od 15 let 20 let  

o nad 20 let  

42. Položaj v podjetju  

o višji management (direktor podjetja, poslovne enote itn.)  

o srednji management (direktor oddelka itn.)  

o nižji management (vodja tima, projekta itn.)  

43. Vaša starost  

o do vključno 25 let  

o od 26 do vključno 30 let  

o od 31 do vključno 35 let  

o od 36 do vključno 40 let  

o od 41 do vključno 45 let  

o od 46 do vključno 50 let 
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o od 51 do vključno 55 let  

o od 56 do vključno 60 let  

o nad 61 let  

44. Vrsta kapitala (lastništva) * 

o domači kapital  

o tuji kapital  

o mešani kapital  

45. Organizacijska oblika podjetja  

o samostojni podjetnik  

o družba z omejeno/neomejeno odgovornostjo  

o delniška družba  

o drugo  

46. Velikost podjetja  

o mikro (do 5 zaposlenih)  

o malo (od 5 do 50 zaposlenih)  

o srednje (od 50 do 250 zaposlenih)  

o veliko (nad 250 zaposlenih)  

47. Področje delovanja podjetja  

o Osrednja Slovenija  

o Štajerska, Koroška, Prekmurje  

o Savinjska  

o Gorenjska  

o Dolenjska  

o Obalno-Kraška  

o Severnoprimorska  

 

Najlepša hvala za sodelovanje. 

Zdaj pritisnite samo ikono »submit«, da bodo podatki poslani. 


