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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je analizirati teoretična izhodišča vodenja, vodij, sloge vodenja in 

avtentično vodenje ter empirično izmeriti zaznavanje posameznih dejavnikov avtentičnega 

vodenja pri vodji in ugotoviti, kakšen pomen ima pri njem psihološki kapital. Opravili smo 

kvantitativno raziskavo med šestimi področnimi vodji prodaje ter direktorjem prodaje in 

njihovimi 80 podrejenimi sodelavci sledilci ter ugotovili, v kolikšni meri so dejavniki 

avtentičnega vodenja že prisotni pri vodjih prodaje v izbrani zavarovalnici s poudarkom na 

pozitivnem psihološkem kapitalu vodje. Ugotovili smo, da tako vodje kot zaposleni visoko 

zaznavajo vse dejavnike avtentičnega vodenja, vendar pri tem ne obstajajo statistično značilne 

razlike. Na osnovi ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave smo podali 

ugotovitve ter predloge za izboljšanje stanja na področju avtentičnega vodenja prodaje v izbrani 

zavarovalnici in predloge za nadaljnje raziskovanje. 

Ključne besede: avtentično vodenje, menedžment, slogi vodenja, vodenje, zavarovalnica. 

 

SUMMARY 

The aim of the master's thesis was to analyse the theoretical starting points of leadership, 

leaders, leadership styles and authentic leadership, and to empirically measure the perception 

of individual factors of authentic leadership in a leader and to determine the importance of 

psychological capital in a leader. We conducted a quantitative survey with six area sales 

managers and a sales director and with their eighty subordinate associates ie. "trackers" to 

determine the extent to which the factors of authentic leadership are already present in sales 

managers of the selected insurance company, with emphasis on the manager's positive 

psychological capital. We found that both leaders and employees perceived highly all factors 

of authentic leadership, but there was no statistically significant difference in perception. Based 

on the findings from the theoretical and empirical part of the research, we have provided 

findings and suggestions for improving the situation in the field of authentic sales management 

in the selected insurance company and suggestions for further research. 

Keywords: authentic leadership, leadership, leadership style, management, insurance company.  
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1 UVOD 

Naraščajoča konkurenčnost v družbenem okolju organizacije, v katerem je množica 

vsakodnevnih izzivov, spodbuja podjetja in druge ustanove, da neprestano iščejo nove pristope, 

modele in metode, s pomočjo katerih naj bi si zagotovili trajnostni razvoj.  

 

Pomembna naloga v menedžmentu in poslovanju vsake organizacije je vodenje ljudi ter 

poslovanja (Kralj 2005, 14). Vodenje lahko poimenujemo kot menedžersko funkcijo, ki 

uporablja vpliv za motiviranje zaposlenih, z namenom doseganja smotrov in ciljev organizacije 

(Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 5). Tavčar (2009, 451) pravi, da vodenje temelji 

predvsem na razumevanju in upoštevanju interesov ter vedenja ljudi nasploh. Vodenje je 

sposobnost vplivati na delovanje in obnašanje članov v organizaciji ter s tem usmerjati njihovo 

delovanje k smotrom in ciljem organizacije (Dimovski in Penger 2008, 11). Vodenje se opira 

na kvalitativne t. i. mehke dejavnike, kot so vrednote in potrebe, interesi in pričakovanja, 

sodelovanje in zaupanje ter ustvarjalnost in tveganje (Tavčar 2009, 451). 

 

Odgovore na zahteve sodobnega načina vodenja, ki temelji na pristnem vodenju in integriteti, 

naj bi ponujal konstrukt avtentičnega vodenja (Dimovski, Penger in Peterlin, 2009). Avtentični 

vodje naj bi se obnašali skladno z vrednotami in prepričanji (Černe in Penger 2010, 822). Po 

mnenju Cooperja, Scandure in Schriesheima (2005) naj bi bili najboljši avtentični vodje tisti, 

ki vodijo na temelju pozitivnega psihološkega kapitala. 

1.1 Teoretična izhodišča in obravnavani problem  

Avtentično vodenje je novejši konstrukt, zato zanj še nimamo izoblikovane skupne in splošno 

sprejete definicije. Raziskovalci s tega področja pa se strinjajo, da se avtentični vodje dobro 

zavedajo lastnega jaza, uveljavljajo svoja mnenja in stališča, se z vlogo vodje identificirajo ter 

ravnajo skladno s prepričanji in vrednotami (Shamir in Eilam 2005, 396). S konstruktom 

avtentičnosti so se ukvarjali že filozofi v Stari Grčiji, kjer so jo opisovali s frazama »poznati 

sebe« in »tvoj resnični jaz«. Avtentičnosti je v samem bistvu poznavanje in sprejemanje sebe, 

svojih resničnih vrednot, identitete, preferenc in čustev. Bolj, ko ljudje ohranjajo te, bolj 

avtentični so (Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 104). Konstrukt avtentičnega vodenja je širši 

javnosti prvi predstavil George (2003) s svojim delom Avtentično vodenje (ang. Authentic 

leadership). Označil ga je kot način vodenja v prihodnosti in eden izmed možnih pristopov za 

zagotavljanje konkurenčne prednosti v družbenem okolju, kjer naj bi preživele le organizacije, 

v katerih so sposobni uvesti spremembe in nove zasnove (Černe in Penger 2010, 820). 

Avtentično vodenje naj bi se pojavilo kot odgovor na družbeno krizo v svetu, predvsem pa kot 

odgovor na pomanjkanje etičnih vrednot menedžerjev v organizacijah (Gardner idr. 2011). 
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Po Avoliu idr. (2004, 802) so avtentične vodje tisti, ki poznajo svoj način razmišljanja in 

vedenja, lastne ter tuje vrednote, moralne vidike, znanja in prednosti, kar pri njih prepoznavajo 

tudi drugi. Prav tako se zavedajo tudi aspekta, v katerem delujejo, zanje pa je značilno, da so 

samozavestni, polni upanja, optimistični, prožni ter moralni. Georgova definicija (2003) izhaja 

iz tega, da imajo avtentični vodje pristno željo po služenju drugim. Pri svojem vedenju se trudijo 

opolnomočiti ljudi, ki jih vodijo, zanje pa so značilne tudi lastnosti, kot so prijaznost, občutek 

za delo (zagon in strast), sočutje in razum. Matavš (2018) poudarja, da so avtentični vodje 

zavzeti pri svojih stališčih, vendar upoštevajo tudi mnenja drugih. Pri sprejemanju odločitev 

skušajo biti objektivni, zato pridobivajo informacije iz različnih virov. Goffe in Jones (2005) 

trdita, da vodje in sledilci povezujejo avtentičnost z visoko stopnjo integritete vodje z 

neoporečnostjo, poštenostjo in neokrnjenostjo. Luhtans in Avolio (2003) menita, da je za 

avtentične vodje značilno prepoznavanje in cenjenje individualnih razlik ter sposobnost in 

motiviranost pri identificiranju posameznikovih talentov, da bi jim pomagali te razviti in 

nadgraditi v osebne razlikovalne konkurenčne prednosti. George (2007a) meni, da je avtentičen 

vodja vsak izmed nas, pomembno je le, da smo uspešni pri odkrivanju svojega poslanstva in pri 

njegovem uresničevanju ohranimo zvestobo sebi ter svojim vrednotam. Avtentični vodja izhaja 

iz sebe, iz svojih lastnega prepričanja in razmišljanja (Dimovski idr. 2013, 73). Avtentičnost 

zahteva od vsakega vodje razvoj lastnega sloga vodenja, ki je usklajen z njegovimi 

osebnostnimi lastnostmi (Lučić 2011). George (2003, 9) meni, da: »Potrebujemo vodje, ki 

vodijo z namenom, vrednotami in integriteto; vodje, ki gradijo trajne organizacije, motivirajo 

svoje zaposlene za boljše storitve za stranke in ustvarjajo vrednost za vse deležnike.« 

Pri pregledu domače in tuje strokovne literature ugotavljamo, da sta bila tako konstrukt 

avtentičnega vodenja kot lastnosti avtentičnega vodja v preteklih petnajstih letih deležna velike 

pozornosti teoretikov in raziskovalcev tako v Sloveniji kot v tujini z namenom boljšega vodenja 

ljudi ter poslovanja, kar naj bi prispevalo k trajnostnemu razvoju podjetij in drugih ustanov. 

Ugotovili smo tudi, da so bile opravljene številne empirične raziskave o avtentičnem vodenju 

v podjetjih in drugih ustanovah, v katerih slovenski avtorji potrjujejo pozitivni vpliv 

avtentičnega vodenja na različne dejavnike poslovanja: Leban (2011) – Avtentično vodenje in 

pozitivni psihološki kapital: študija primera Abanke Vipa; Marič (2014) – Avtentično vodenje 

in moč; Ogrin (2014) – Avtentično vodenje in integriteta – kvalitativna raziskava; Regner 

(2015) – Razvitost avtentičnega vodenja med kadrovskimi managerji izbranih podjetij; Grošelj 

(2016) – Neposredna in posredna povezava avtentičnega in transformacijskega vodenja z 

inovativnostjo; Podobnik (2016) – Avtentično vodenje in dobro počutje na delovnem mestu; 

Sajko (2016) – Povezava avtentičnega vodenja z inovativnostjo, analiza izbranega 

visokotehnološkega podjetja; Miholič (2017) – Avtentično vodenje in ustvarjalnost na 

delovnem mestu; Krajnik (2018) – Sreča kot moderator med avtentičnim vodenjem in razvojem 

avtentičnih sledilcev. V nadaljevanju povzemamo njihove najbolj bistvene ugotovitve o vplivu 

avtentičnega vodenja na izbrane dejavnike poslovanja.  
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Leban (2011, 56) ugotavlja, da z izražanjem pozitivnega psihološkega kapitala avtentični vodja 

dosega višjo stopnjo avtentičnosti. Svoje podrejene vodi s pokončno držo ter jih navdušuje z 

optimizmom, upanjem, samozavestjo in miselno prožnostjo. Vodja izkazuje zaupanje in 

optimizem zlasti v primerih, ko se sodelavci na delovnem mestu počutijo negotove. Marič 

(2014, 86–88) ugotavlja, da se konstrukt avtentičnega vodenja še razvija. Je sodobnejši trend, 

ki je značilen za področje vodenja in organizacijskega vedenja. Rezultati raziskave, ki jo je 

opravil na vzorcu 1363 anketirancev, so pokazali močno dopolnjevanje med avtentičnim 

vodenjem in močjo. Avtentično vodenje namreč spodbuja zaupanje sodelavcev ter je na 

pozitiven in linearen način povezano z vrstami moči, ki jih ima vodja. Ogrin (2014, 64) na 

podlagi svojih raziskav trdi, da je za avtentično vodenje značilna pozitivna povezava z 

integriteto, saj je ta opredeljena kot ključna vrednota avtentičnih vodij in predstavlja pomembno 

sestavino avtentičnega vodenja. Regner (2015, 66–72) ugotavlja, da avtentično vodenje v 

organizaciji prispeva k pozitivnemu, optimističnemu in motivirajočemu delovnemu okolju. Iz 

raziskave je bilo razvidno, da čeprav temu konstruktu pripisujejo visok potencial, med 

slovenskimi kadrovskimi menedžerji najvišja raven še ni dosežena.  

Grošelj (2016, 225–226) meni, da je danes konstruktu vodenja in inovativnosti namenjenih 

veliko raziskav. Znanstvenih del, ki obravnavajo povezanost med njima, je malo. Izsledki 

raziskave, ki zajema vse ravni posameznika, tima in organizacije, prikazujejo pozitivno 

povezavo med inovativnostjo in avtentičnem ter transformacijskem vodenju. Podobnik (2016, 

71) je poudaril, da povprečni predstavnik sodobne družbe v službi preživi vsaj tretjino svojega 

časa, zato je nujno, da se tam dobro počuti. Iz rezultatov raziskave je razvidno, da ima 

avtentično vodenje pozitiven vpliv na razvoj posameznih dejavnikov dobrega počutja. Sajko 

(2016, 63–64) prepoznava vodenje kot enega najpomembnejših dejavnikov ustvarjalnega in 

inovativnega vedenja ter njunih dosežkov. Avtentično vodenje je prepoznano kot spodbujevalec 

inovativnega vedenja. Po raziskavi sta avtentično vodenje in inovativnost pozitivno povezana 

na način, da avtentično vodenje spodbuja inovativnost zaposlenih. Miholič (2017, 51–52) 

navaja, da avtentični slog vodenja v gospodarstvo prinaša stabilnost in dolgoročno usmerjenost. 

Organizacije v prizadevanju za prepoznavnost, drugačnost in obstoj pri zaposlenih zavedno ali 

nezavedno iščejo ustvarjalni potencial. V podjetju Var, d. o. o., so z raziskavo dokazali, da 

avtentično vodenje spodbuja ustvarjalnost zaposlenih, kar posledično vpliva na uspešnost 

organizacij (Miholič 2017, 52). Krajnikova (2018, 76–77) je v raziskavi o povezavi med srečo, 

kot moderatorjem, in med avtentičnim vodenjem ter razvojem avtentičnih sledilcev ugotovila 

močnejši vpliv avtentičnega vodenja na razvoj avtentičnih sledilcev, ko je raven sreče višja. 

Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na srečo, so medsebojni odnosi s sodelavci. Iz rezultatov 

je razvidno, da med srečo in avtentičnim vodenjem obstaja korelacija.  

Iz pregleda navedenih empiričnih raziskav lahko povzamemo ugotovitev, da so avtorji potrdili 

pozitivne učinke avtentičnega vodenja v povezavi z različnimi dejavniki poslovanja, npr. z 

dobrim počutjem, srečo, inovativnostjo, ustvarjalnostjo, ter v povezavi avtentičnega vodenja in 

lastnosti vodij, npr. s pozitivnim psihološkim kapitalom, integriteto ter močjo.  
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Za uvajanje in razvoj avtentičnega vodenja sta ključnega pomena ocena in analiza trenutnega 

stanja v organizaciji. Da bi lahko to ugotovili, moramo izmeriti zaznavanje ravni avtentičnosti 

vodje. 

Černe idr. (2011, 200) v svojem prispevku Razlike v zaznavanju ravni avtentičnosti vodij 

pravijo, da bodo rezultati različni, če zaznavanje merimo, kot ga vidijo vodje same oziroma kot 

ga zaznavajo njihovi sledilci. Različni raziskovalci, kot so Cooper, Scandura in Schriesheim 

(2005), Eagly (2005) in Fields (2007), priporočajo merjenje zaznavanja avtentičnosti vodje tako 

z vodji samimi kot tudi z njihovimi sledilci. Ker se vodja ne more opredeliti kot avtentičen, mu 

morajo avtentičnost pripisati drugi, ki so v stiku z njim. Raziskovalci Černe idr. (2011) v 

prispevku o teoretičnih izhodiščih o različnem zaznavanju avtentičnega vodenja to tezo 

podkrepijo z empiričnimi podatki, pridobljenimi v raziskavi, ki so jo opravili leta 2010 v 

slovenskem proizvodno predelovalnem podjetju s 500 zaposlenimi.  

Po opravljenem pregledu strokovne literature smo ugotovili, da je tematika s področja vodenja 

kot sestavnega dela menedžerjev aktualna in vredna raziskovanja. V Sloveniji smo evidentirali 

več raziskav o pozitivnem vplivu avtentičnega vodenja na različne dejavnike poslovanja.  

Do zdaj še ni bilo opravljene nobene raziskave, s katero bi raziskovalci razkrili, kako dejavnike 

avtentičnega vodenja zaznavajo vodje in njihovi sledilci ter kolikšen pomen pripisujejo 

pozitivnemu psihološkemu kapitalu v zavarovalniški dejavnosti. V tem smo identificirali 

raziskovalno vrzel, ki smo jo nameravali s svojo empirično raziskavo vsaj delno zapolniti. 

Zanimalo nas je, kako zaznavajo dejavnike avtentičnega vodenja vodje in njihovi sledilci ter 

kolikšen pomen pripisujejo pozitivnemu psihološkemu kapitalu. 

Namen magistrske naloge je bil izmeriti razliko v zaznavanju posameznih dejavnikov 

avtentičnega vodenja pri vodjih. Posebno pozornost smo namenili zaznavanju dejavnika 

pozitivnega psihološkega kapitala vodje v izbrani zavarovalnici.  

1.2 Namen, cilji in hipoteze magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je bil analizirati teoretična izhodišča vodenja, vodij, slogov vodenja 

in avtentično vodenje ter empirično izmeriti zaznavanje posameznih dejavnikov avtentičnega 

vodenja pri vodji in ugotoviti, kakšen pomen ima pri njem psihološki kapital. Na osnovi 

ugotovitev iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave smo podali ugotovitve ter predloge za 

izboljšanje stanja na področju avtentičnega vodenja prodaje v izbrani zavarovalnici.  

Cilji magistrske naloge so: 

 Analizirati 40–60 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature s področja 

menedžmenta in vodenja, s poudarkom na avtentičnem vodenju ter avtentičnih vodjih in 

njihovim vplivom na različne dejavnike poslovanja organizacije. 
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 Opraviti kvantitativno raziskavo med šestimi področnimi vodji prodaje in direktorjem 

prodaje ter njihovimi 80 podrejenimi sodelavci sledilci in ugotoviti, v kolikšni meri so 

dejavniki avtentičnega vodenja že prisotni pri vodjih prodaje v izbrani zavarovalnici s 

poudarkom na pozitivnem psihološkem kapitalu vodje. 

 Na osnovi teoretičnih spoznanj in rezultatov raziskave zasnovati tri do pet predlogov za 

izboljšanje avtentičnega vodenja v izbrani zavarovalnici.  

 

Oblikovali smo dve hipotezi: 

 H1: V zaznavanju dejavnikov avtentičnega vodenja med vodji in sledilci obstajajo 

statistično značilne razlike. 

 H2:  Ženske v povprečju v večji meri zaznavajo pozitivni psihološki kapital kot moški. 

1.3 Metodologije raziskovanja  

Magistrsko nalogo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opravili 

strnjen pregled in povzeli ugotovitve različnih avtorjev iz domače in tuje literature ter drugih 

virov s področja vodenja, slogov vodenja, avtentičnega vodenja, dejavnikov avtentičnega 

vodenja, avtentičnih vodij in pozitivnega psihološkega kapitala. Pri pripravi magistrske naloge 

smo uporabili različne metode raziskovanja. Z metodo deskripcije smo opisali procese iz prakse 

in ugotovljena dejstva. S pomočjo metode kompilacije smo povzemali spoznanja, opazovanja, 

stališča in sklepe drugih avtorjev. Komparativno metodo smo uporabili za primerjavo različnih 

stališč. Pri definicijah različnih pojmov smo uporabili metodo klasifikacije (Zelenika 2000, 

329–338). 

 

V empiričnem delu smo opravili kvantitativno raziskavo, kot jo opisujejo Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe (2007, 163–172). Za namen pridobivanja podatkov smo uporabili vprašalnik – 

preverjeni vprašalnik po vzoru Dimovskega idr. (2013, 124–127). Sestavljen je bil iz splošnega 

(demografskega) ter vsebinskega dela, kjer smo merili zaznavanje posameznih dejavnikov 

avtentičnega vodenja vodij. Vseboval je 17 trditev, ki so se nanašale na posamezne dejavnike 

avtentičnega vodenja. Zaposleni in vodje so odgovarjali s pomočjo Likertove petstopenjske 

lestvice strinjanja, in sicer: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam/niti 

se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 

2007, 166). Posebej smo izpostavili in analizirali zaznavanje pozitivnega psihološkega kapitala. 

Vzorec je vključeval zaposlene v prodajni mreži izbrane zavarovalnice, in sicer šest področnih 

vodij in direktorja prodaje zavarovanj, ki so podali samooceno lastne avtentičnosti ter njihovih 

80 sledilcev, ki so podali zaznano stopnjo avtentičnosti njihovega vodje. Proučevali smo razliko 

med zaznavanjem avtentičnosti vodje samega in njihovih sledilcev. Za obdelavo pridobljenih 

podatkov smo uporabili statistični program SPSS, preverili hipotezi ter rezultate besedilno in 

grafično interpretirali. 
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1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

V raziskavi smo predvidevali naslednje vsebinske in metodološke predpostavke: 

 predpostavljamo, da je za obravnavano tematiko na razpolago dovolj strokovne literature 

in virov, kar nam je omogočilo predstavitev avtentičnega vodenja; 

 pridobljeni podatki so relevantni in dovolj vsebinski za določene ugotovitve; 

 uporabljen vprašalnik je bil preverjen in je dobra osnova za ugotavljanje dejavnikov 

avtentičnega vodenja; 

 anketirane osebe so podale realne odgovore. 

 

Omejitve raziskave so: 

 raziskava je bila osredotočena le na avtentično vodenje področnih vodij v izbrani 

zavarovalnici; 

 v tokratno raziskavo smo vključili le zaposlene v organizacijski enoti prodaje; 

 v raziskavi nismo proučevali vpliva avtentičnega vodenja na dejavnike uspešnosti 

poslovanja, kot npr. dodano vrednost, donosnost, dobiček, tržni delež, zadovoljstvo 

komitentov ipd.; 

 raziskava je temeljila na subjektivnem mnenju anketiranih oseb. 

 

V nadaljevanju magistrske naloge predstavljamo teoretična izhodišča o vodenju in 

menedžmentu, ki so bila ključna za razumevanje obravnavane tematike. Opredelili smo vodenje 

kot eno izmed temeljnih funkcij menedžerjev, opisali posamezne funkcije vodenja, predstavili 

različne sloge vodenja ter posebej izpostavili in opisali avtentično vodenje. 

 

Tretje poglavje smo namenili podrobnejšemu opisu empirične raziskave. Tu smo predstavili 

rezultate raziskave, v kateri smo raziskovali zaznavanje posameznih dimenzij avtentičnosti 

vodij v izbrani zavarovalnici. Hkrati nas je zanimalo tudi, kako ženska populacija zaznava 

pozitivni psihološki kapital. Rezultate smo številčno in grafično predstavili ter interpretirali. 

 

Nalogo smo zaključili s sklepom, v katerem smo povzeli teoretične in empirične ugotovitve iz 

celotne raziskave, dodali pa smo še pomen naše ugotovitve kot prispevek k menedžerski 

znanosti in stroki ter predloge za izboljšave in nadaljnje možne raziskave. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

Namen poglavja je predstaviti teoretična izhodišča za razumevanje obravnavane tematike. V 

tem poglavju opredelimo vodenje kot temeljno funkcijo menedžerjev, opišemo posamezne 

funkcije vodenja in različne sloge ter podrobneje predstavimo avtentično vodenje in lastnosti 

avtentičnega vodje.  

2.1 Vodenje in vodje  

Vodenje je poleg načrtovanja, organiziranja in nadziranja temeljna funkcija menedžerjev. Po 

Biloslavu (2006, 27) so ključne naloge menedžerjev znotraj temeljnih funkcij menedžmenta: 

 Načrtovanje – snovanje smotrov in ciljev ter izdelava strategije za njihovo uresničevanje. 

To je sistematičen proces, s katerimi se zasnujejo smotri in cilji na osnovi proučevanja 

notranjega ter zunanjega okolja organizacije. 

 Organiziranje – opredelitev pristojnosti in odgovornosti glede učinkovitega izvajanja 

dejavnosti, pravil delovanja ter oskrbovanja z viri za nemoteno delovanje. 

 Vodenje – usmerjane dejavnosti sodelavcev in drugih udeležencev, da v organizaciji 

učinkovito ter uspešno dosegajo smotre in cilje. 

 Nadziranje – spremljanje oziroma kontroliranje dejavnosti uspešnosti delovanja sodelavcev 

in drugih delov organizacije ter izvajanje popravkov. 

 

Naloge menedžerjev znotraj temeljnih funkcij menedžmenta in naloge vodenja se delno 

prekrivajo in dopolnjujejo. Pri menedžmentu se nadzirajo in razrešujejo težave, pri vodenju se 

motivirajo in spodbujajo zaposleni (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 11).  

 

Med ljudmi v organizacijah je pri vplivu za dosego smotrov ter ciljev ključno vodenje 

(Dimovski in Penger 2008, 114). Opredeliti ga je mogoče kot sposobnost vplivanja vodje na 

sodelavce in na njihove sisteme vrednot, na način, da ti z navdušenjem uresničujejo smotre ter 

cilje v organizaciji (Bauer idr. 2009, 63).  

 

Zasnova vodenja je v neprestanem razvoju in se spreminja v skladu s potrebami organizacije. 

Vodenje se opira predvsem na kakovostne informacije in dejavnike, na vrednote ter potrebe 

posameznikov, na sodelovanje, ustvarjanje in osebni razvoj (Tavčar 2009, 476).  

 

Vodenje je poklic, pomeni akcijo, ukrepanje, izvedbo in pretvarjanje znanja v dosežke (Malik 

2009, 22). Kutzshenbach (1999, 107) govori o vodenju kot o usmerjanju dejavnosti 

posameznikov in skupin pri njihovem uresničevanju načrtovanih smotrov in ciljev. Vodenje 

sodelavcev temelji na upoštevanju in usklajevanju njihovih potreb, ki izvirajo iz delovnega 

razmerja ali pa iz njihovega osebnega življenja (Tavčar 2009, 477).  
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Po Dimovskem idr. (2013, 19) je vodenje pojmovano kot proces, ki je zelo zahteven in od 

menedžerjev zahteva pozornosti. Opredeljen je kot stanje, ki vpliva na družbo in kjer lahko 

oseba pridobi podporo ter delovni zagon za namen doseganja nekega skupnega smotra ali cilja. 

  

Naloga vodje je, da zna vplivati na zaposlene, jih usmerja in motivira pri ustreznem opravljanju 

nalog, da s svojim prispevkom uresničujejo smotre in cilje podjetja (Kralj 2005, 443). Vodje 

ustvarjajo vizije, motivirajo, obvladujejo spremembe in navdihujejo sodelavce (Bauer idr. 

2009, 63). Malik (2009, 62) meni, da vodenje ustvarja moderne organizacije in je tisto, zaradi 

česar postanejo ljudje učinkoviti.  

 

Obstaja razlika med vodjo in menedžerjem, ki izhaja predvsem iz njunega izvora moči. Moč 

menedžerjev izhaja iz strukture organizacije in poudari stabilnost, red ter razreševanje težav 

znotraj te, medtem ko je za vodstveno moč značilno, da izhaja iz osebnih virov ter poudari 

vizijo, ustvarjalnost in organizacijske spremembe (Dimovski in Penger 2008, 114). Vodja med 

sodelavci in vsemi zaposlenimi v organizaciji z osebnimi lastnostmi, vedenjem in slogi vodenja 

ustvarja vzdušje, ki spodbuja ustvarjalnost, medsebojno sodelovanje in pripravljenost opraviti 

delo (Bauer idr. 2009, 63).   

 

Dimovski idr. (2013, 36) trdijo, da ima vsak človek ustvarjalni potencial, vendar so tisti, ki so 

samodejno ustvarjalni, redki. Da bi udejanjili svoj potencial, potrebujejo ustrezne spodbude iz 

notranjega (intrinzična motivacija) in zunanjega organizacijskega ter družbenega okolja 

(ekstrinzična motivacija). Ključna strateška naloga vodij je spodbuditi ustvarjalni potencial 

posameznika in ustvariti organizacijsko okolje, kjer se lahko ta sprosti. 

2.1.1 Funkcije vodenja 

Vodenje poteka tukaj in zdaj, v okviru kratkoročne, tekoče politike podjetja (Tavčar 2009, 458). 

Od vodenja kot funkcije, ki oblikuje, usmerja in mobilizira vire v družbi, je v gospodarstvu 

odvisno pridobivanje vrednosti ter s tem raven družbenega standarda (Malik 2009, 60). 

Dimovski in Pengerjeva (2008, 11) vodenje opredelita v širšem kontekstu in zajema dejavnosti, 

kot so vodenje, komuniciranje, motiviranje in kadrovanje ter vodenje v ožjem smislu, ki se 

nanaša na obravnavanje lastnosti in ravnanja vodje. 

Komuniciranje 

Kutzschenbach (1999, 44) definira komunikacijo kot jasno in usklajeno sporazumevanje dveh 

ali več ljudi med seboj. Za komunikacijo je značilen proces izmenjave in razumevanja 

informacij dveh ali več oseb (Kralj 2005, 449; Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 243). 

Komunikacija obsega snovanje, prenašanje in sprejemanje sporočil po komunikacijski poti. 

Vodje porabijo veliko svojega časa za komuniciranje, zato je dobra komunikacija tudi dejavnik 
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dobrega vodenja ljudi (Kralj 2005, 449–450). Komuniciranje je nepogrešljiva veščina, ki naj bi 

jo vsak vodja dobro obvladal (Tavčar 2009, 473). Je orodje, s pomočjo katerega vodja svojim 

sodelavcem posreduje naloge in zadolžitve (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 243). 

 

Namen komuniciranja je vplivanje in usklajevanje posebnih interesov s skupnimi interesi za 

uspešno delovanje organizacije. Komunikacija poteka z zunanjim okoljem, v katerem 

organizacija deluje, in v notranjem okolju organizacije (Tavčar 2009, 458). Komunikacija 

znotraj organizacije poteka v treh smereh: navzdol, navzgor in horizontalno. Naloga vodje pa 

je skrb pri vzpostavljanju in vzdrževanju formalnih ter tudi neformalnih kanalov komunikacije 

v prej omenjenih smereh (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 245).  

 

Komunikacija med vodjo in sodelavci temelji na zaupanju ter sodelovanju (Tavčar 2009, 458).  

Spodbuja se odprta, pozitivna in učinkovita komunikacija (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 

250). Sestanki so namenjeni sodelovanju in skupnemu snovanju. Udeleženci imajo 

participativne vloge, posamezne teme vodijo zainteresirani udeleženci, vodja ima vlogo 

usmerjevalca in usklajevalca. Namenjeni so skupnemu urejanju sprotnih zadev, ki so 

pomembne za organizacijo (Tavčar 2009, 460). 

 

Razgovori med vodjo in sodelavci so odprti in temeljijo na večji stopnji zaupanja ter izmenjavi 

mnenj – poteka dialog, kjer se izmenjujejo različni pogledi na svet, da bi v organizaciji 

vzpostavili sodelovanje ter uspešno razreševanje težav (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 

249). Usmerjeni so na spodbujanje sodelovanja in skupne zavzetosti za doseganje uspešnosti. 

Razgovori niso omejeni le na načrtovanje in poročanje o doseženih rezultatih, temveč snovanje 

skupnih zamisli za dolgoročni osebni razvoj posameznika (Tavčar 2009, 459).  

Motivacija 

Motivacija je notranji proces in na ljudi učinkuje tako, da opravljajo stvari, ki zadovoljujejo 

njihove potrebe (Lipičnik 2002, povz. po Bauer idr. 2009, 66). Motivacija se uporablja kot 

sredstvo vplivanja na zaposlene, da bi uresničevali smotre in cilje organizacije ter s tem tudi 

svoje smotre in cilje (Kralj 2005, 445). Motivacija je vzvod, zaradi katerega ljudje delajo in je 

povezana z njihovimi interesi (koristmi) ter pokriva njihove potrebe. Motivacija zaposlenih 

vpliva na produktivnost, zato lahko vodjem njeno razumevanje pomaga pri spoznanju, kaj 

spodbuja ljudi k dejavnosti, kaj bi lahko vplivalo na izbor dejanj in zakaj vztrajajo pri nekem 

početju (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 232). Ključ do razumevanja vedenja zaposlenih 

je v razumevanju ljudi, da imajo različne potrebe (interese) in ti usmerijo njihovo delovanje k 

določenim smotrom ter ciljem (Bauer idr. 2009, 66). 

 

Poznamo več motivacijskih teorij. Razdelimo jih lahko med vsebinske in procesne motivacijske 

teorije. Vsebinske teorije v središče postavljajo potrebe, ki motivirajo ljudi. Procesne teorije 
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motiviranja pa izhajajo iz tega, kako zaposleni izbirajo vrste obnašanj, da bi zadovoljili svoje 

potrebe (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 236).  

 

Dimovski in Penger (2008, 132–135) pravita, da je najbolj znana Maslowova motivacijska 

teorija o človekovih potrebah. Abraham Maslow poudarja, da obstaja hierarhija med potrebami. 

Najprej zadovoljitev potrebujejo nižje potrebe, šele nato lahko začutimo višje. Fiziološke 

potrebe po tem vidiku pridejo pred potrebo po varnosti, ta pa pred družbenimi potrebami (po 

pripadnosti, samospoštovanju in samouresničitvi). Človek svoje dejavnosti vedno usmeri 

navzgor po piramidi, k vse bolj privlačnim ciljem. Naloga vodje je, da ugotovi, kje v piramidi 

je sodelavec in kaj ga v danem trenutku motivira. Sledi ji Herzbergova dvofaktorska 

motivacijska teorija higienskih in motivacijskih dejavnikov. Naloga vodje je v prvi fazi 

odpravljanje nezadovoljstva s pomočjo higienskih dejavnikov in uporabe raznih motivacijskih 

orodij, da bi dosegli zadovoljstvo ter dobre rezultate. Zadnja vsebinska teorija je 

McClellandova teorija skozi življenje pridobljenih potreb: po dosežkih, po vključitvi, potreb 

pomoči. Znane so tri temeljne procesne teorije: Adamsova teorija enakosti, Vroomova teorija 

pričakovanj in Skinnerjeva teorija okrepitve.  

 

Motivacijske teorije pomagajo ustvariti motivacijske modele, pri čemer naj bi posebno 

pozornost namenili občutkom, kot so: pravičnost, enakost in pričakovanja (Kralj 2005, 447). 

 

Lipičnik (1998) poudarja, da vodje za motiviranje zaposlenih uporabljajo tri skupine spodbud: 

denarne nagrade, druge oblike nagrad in mehke spodbude. Dimovski in Penger (2008, 141) 

izpostavita naslednje denarne nagrade za zaposlene pri njihovi spodbudi in usmeritvi k večjemu 

uspehu organizacije pri doseganju smotrov in ciljev: 

 Plačilo na osnovi rezultatov. Posameznik je nagrajen glede na njegov prispevek in zasluge 

v organizaciji. 

 Delitev dobička. Zaposleni in vodje so udeleženi pri delitvi dobička, ko so izvedeni načrti. 

 Bonusi v velikih zneskih. Denarne nagrade z enkratnim večjim plačilom v primeru 

doseženih izjemnih rezultatov. 

 

Izhodišče za nagrajevanje sodelavcev je ocenjevanje. Delo je treba ocenjevati sprotno z vidika 

uspešnosti zaposlenih. En del je merljiv – z načrti, normativi, normami in standardi – ter drugi, 

ki ni konkretno merljiv. Ocenjevati je treba celotno delo sodelavca (Kralj 2005, 441). 

 

Poleg denarnih spodbud so za organizacije značilni tudi drugi motivacijski programi, ki 

zaposlene spodbujajo, da so bolj uspešni: 

 Plačilo za dodatno izobraževanje in usposabljanje. Zaposleni so motivirani za učenje ter 

pridobivanje novih znanj in veščin. 

 Nagradna potovanja. Zaposleni imajo možnost udeležbe na nagradnih potovanjih. 
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 Fleksibilni delovni čas. Zaposleni imajo možnost prilagodljivega urnika, lahko delajo tudi 

od doma 

 Opolnomočenje. To je novejši trend pri motivaciji, ko gre za določanje in prenos 

odgovornosti na zaposlene v organizaciji. Opolnomočenje zaposlenih je proces, s katerim 

vodja s svojimi dejavnostmi utrdi verovanje ljudi v občutek lastne uspešnosti (Dimovski 

in Penger 2008, 120).  

Kadrovanje 

Razpoložljivi sodelavci so lahko ena od temeljnih omejitev delovanja organizacije, zato je 

naloga vodje, da zagotavlja kontinuirano oskrbovanje z njimi. Oskrbovanje organizacije s 

sodelavci v prvi fazi zahteva načrtovanje, pridobivanje, izbiro in zaposlitev ter v nadaljevanju 

njihovo uvajanje in usposabljanje za delo (Kralj 2005, 440). 

 

Treven (1998, 174) pravi, da je v prvi fazi potrebna temeljita analiza stanja človeških virov v 

organizaciji. Analiza vključuje: 

 kakšna je razpoložljivost človeških virov v organizaciji, 

 odhodi zaposlenih in posledično izgube virov, 

 napredovanja zaposlenih, kar povzroča spremembe virov, 

 spremenjene delovne razmere, 

 vire preskrbe, ki potekajo na notranjem in zunanjem trgu človeških virov. 

 

Posebno pozornost je treba nameniti analizi odhoda zaposlenih iz organizacije (odpovedi, 

napredovanja, upokojitve), saj to povzroči nastanek prostih delovnih mest, ki jih je treba 

zapolniti in s tem zadovoljiti zahteve po optimalnem številu zaposlenih za opravljanje 

dejavnosti organizacije (Treven 1998, 175). 

 

Izbiranje sodelavcev je zahtevno opravilo, saj je od tega odvisna kasnejša uspešnost 

organizacije. V literaturi je navedenih sedem korakov izbire: kandidat izpolni vprašalnik za 

zaposlitev, nato se z njim opravi uvodni razgovor, sledi preizkušanje in ocenjevanje, nato 

poizvedovanje o kandidatu ter poglobljeni razgovor in nazadnje zdravniški pregled (v nekaterih 

organizacijah uporabljajo tudi psihološko testiranje) ter ponudba kandidatu (Tavčar 1996, 400). 

2.1.2 Slogi vodenja 

Menedžerji uporabljajo različne sloge vodenja. Slog vodenja se lahko na splošno opredeli kot 

dolgotrajen vzorec vplivanja na zaposlene, ki ima namen dosegati zastavljene smotre in cilje, 

pri tem pa naj bi vodja uporabljal različne vzvode in s tem oblikoval svojo značilno obliko sloga 

vodenja (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 22). Slog vodenja ljudi označuje razmerja, ki 

nastanejo med udeleženci in je povezan z vodjinim vzorcem vedenja pri delu z ljudmi 
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(Dimovski in Penger 2008, 123). Izbira sloga vodenja je odvisna od značilnosti ljudi, ki so 

vpleteni v vodenje (Kralj 2005, 444).   

 

Slog vodenja, ki ga vodja uporablja, je odvisen od načina samega vedenja in od zahtevnosti 

naloge ter kako kolektiv to sprejema (Lipičnik 1998, 314). Upoštevati je treba tudi zmožnosti 

posameznikov (znanje in veščine) in njihovo voljnost za izvedbo. Poleg tega je za vodjo pri 

izbiri sloga vodenja pomembno, da se delo dobro opravi (Tavčar 2009, 380).  

 

Tavčar (2009, 381) navaja (glej Sliko 1), da vsak od slogov vodenja od vodje zahteva drugačen 

pristop in dejavnosti. Poučevanje zahteva, da voljne, vendar malo zmožne sodelavce poučuje 

in usmerja, da bi postali bolj koristni za organizacijo. Spodbujati skuša sodelavce, ki so zmožni, 

vendar malo voljni, da koristno delujejo za organizacijo. Sodelavcem, ki so malo zmožni in 

malo voljni, vodja naroča, kaj naj delajo in kako. Najboljši za organizacijo so zmožni in voljni 

sodelavci, ki jim lahko vodja delegira del svojih nalog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Načini in slogi vodenja glede na zmožnost in voljnost sodelavcev 

Vir: Hersey in Blanchard 1988, 171–179, povz. po Tavčar 2009, 381. 

 

Najuspešnejši sodobni vodje se ne zanašajo le na en slog vodenja, ampak na kombinacijo 

različnih. Ta potek je neopazen in odvisen od poslovnih razmer (Dimovski, Penger in Žnidaršič 

2005, 265). 

 

Raziskovalci, ki so proučevali različne sloge vodenja, so ugotovili, da v osnovi poznamo dve 

splošni vrsti vedenja vodij. Po Dimovskem in Pengerjevi (2008, 123) naj bi se vodje na splošno 

razlikovali po dveh skrajnih dimenzijah, v katere so usmerjeni: 

 Dimenzija dela oziroma dosežkov: vplivajo na ljudi tako, da se osredotočajo na delo. 

Razlagajo, zakaj je treba narediti neko delo in časovni okvir. 

 Dimenzija ljudi: poudarjajo vrednote in odnose med ljudmi, zmanjšujejo napetosti in 

pripravljajo pogoje za prijetnejše delo. 
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Obstaja veliko različnih teorij in razvrstitev slogov vodenja. Najbolj osnovna sta avtoritativni 

in participativni oziroma demokratični slog vodenja.  

 

Po Dimovskem in Pengerjevi (2008, 123) lahko sloge razdelimo vodenja v dve skupini: 

1. Strukturni in vzajemni slogi vodenja: izhajajo iz strukture, ker vodja delo organizira na 

način, da jasno definira vloge in obveznosti sodelavcev, kanale komunikacije in poti, kako 

naj bi bilo delo opravljeno. Vzajemni slogi vodenja vključujejo zaupanje, spoštovanje, 

podporo, toplino in prijateljstvo. Zaposleni so s tovrstnimi slogi vodenja zadovoljni, vendar 

je vpliv na doseganje rezultatov nedosleden. 

2. Participativni in avtokratski slogi vodenja: avtokratske sloge vodenja zaznamuje vodenje, 

pri katerem se vodja odloča o vsem sam, komunicira navzdol, zahteva pokorščino in od 

vsake akcije pričakuje rezultat. Pri participativnih slogih vodenja pa vodje v razreševanje 

vključujejo sodelavce. Skupaj iščejo alternative za razrešitve. 

 

Za avtoritativne in participativne sloge vodenja je značilno, da uspešnost vodje določi to, kako 

se obnaša, ne pa osebnostne lastnosti (Dimovski in Penger 2008, 123).  

 

V nadaljevanju povzamemo osnovne značilnosti izbranih klasičnih (avtoritativni, 

participativni) in sodobnejših (transakcijski, karizmatični, transformacijski in avtentični) 

slogov vodenja. 

Avtokratično (avtoritativno) vodenje 

Za avtokratično vodenje je značilno, da vodje želijo ohraniti »vse niti v svojih rokah«. 

Sodelavcem dodeljujejo naloge, jim ne zaupajo, če podrejeni ne upoštevajo navodil, posegajo 

po kaznih (Kaše idr. 2007, 97). Za avtoritativne osebe je značilno, da cenijo moč, zagovarjajo 

poslušnost in spoštovanje avtoritete ter menijo, naj »močni« vodijo šibke (Treven 1998, 81). 

Avtokratski vodja je tisti, ki zahteva centralizacijo in se opira na legitimno/prisilno moč ter 

sistem nagrajevanja (Dimovski in Penger 2008, 119). Usmerjen je k delu in doseganju 

rezultatov. Prednosti avtokratskega načina vodenja sta možnost hitrih odločitev in uspešnost pri 

rutinskem delu (Kovač, Mayer in Jesenko, 2004). 

Demokratično (participativno) vodenje 

Demokratično vodenje je širok pojem, za katerega je značilno sodelovanje med vodjem in 

sodelavci. Bistvo tega sloga vodenja je, da so zaposleni aktivno vključeni v poslovanje 

organizacije. Zaposleni so dobro informirani o vsem, kar se v organizaciji dogaja. Zaželeno je 

podajanje tako predlogov kot kritik. Stopnja sodelovanja se giblje od tipičnega posvetovanja 

do popolne prepustitve odločanja sodelavcem (Kaše idr. 2007, 97). 
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Modeli vodenja, ki pojasnjujejo odnos med slogi vodenja in specifičnimi situacijami, v katerih 

je organizacija, so številni. To so kontingenčni oziroma situacijski pristopi. Po Dimovskem in 

Pengerjevi (2008, 125) je ideja Fiedlerja in njegovih sodelavcev, da je treba za vsako situacijo 

poiskati ustreznega vodjo. Iz raziskave je razvidno, da so tisti vodje, ki so osredinjeni na naloge, 

bolj uspešni, ko so razmere v organizaciji zelo ugodne ali pa zelo neugodne. Vodje, osredinjeni 

na odnose, pa so uspešnejši v zmerno ugodnih razmerah. Hersey in Blanchardova (1988) 

situacijska teorija se opira na značilnosti zaposlenih in določa, kakšno je ustrezno obnašanje 

vodij. Bistvo teorije je, da se ljudje razlikujemo po stopnji pripravljenosti. Ljudje, katerih 

stopnja pripravljenosti je nizka, potrebujejo drugačen slog vodenja kot tisti z visoko stopnjo 

pripravljenosti. 

 

Sodobnejši slogi vodenja so transakcijsko, transformacijsko, karizmatično in avtentično 

vodenje. Navedeni slogi vodenja se med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo. Transakcijsko 

vodenje je najbolj podobno klasičnemu načinu vodenja. Karizmatično in transformacijsko 

vodenje se razlikujeta predvsem po tem, koliko je vodja karizmatičen. Transformacijsko 

vodenje je po svojih značilnostih najbolj blizu avtentičnemu vodenju. 

Transakcijsko vodenje 

Definicija transakcijskega vodenja po Burnsu (1978, 19) je, da se to pojavi takrat, ko »ena oseba 

prevzame pobudo pri vzpostavljanju kontakta z drugimi z namenom izmenjave cenjenih 

stvari.« Dimovski, Penger in Žnidaršič (2005, 265) ugotavljajo, da transakcijsko vodenje izhaja 

iz tradicionalne menedžerske funkcije.  

 

Transakcijski vodje pojasnjujejo vloge zaposlenih in zahteve, skrbijo za nagrajevanje in da delo 

teče gladko ter učinkovito. Pogosto so pri njih poudarjeni neosebni vidiki uspeha, kot so načrti, 

urniki in predračuni. Transakcijsko vodenje je podrejeno standardom in pravilom. Vodja 

uporablja standardizirane postopke. To vodenje je precej podobno klasičnemu načinu vodenja, 

saj je transakcijski vodja nadrejeni in usmerja stvari tako, da se drži predpisanih pravil. Podobno 

je trgovanju oziroma dogovarjanju med vodjo in zaposlenimi, saj deluje na osnovi izmenjave 

različnih ugodnosti (materialnih, kadrovskih, socialnih in drugih), do katerih je zaposleni 

upravičen, če je delo opravljeno skladno s pravili, dogovori in uspešnostjo (Pljevaljčić 2003, 

29).  

 

Transakcijski vodje so nagnjeni k uporabi enosmerne komunikacije od zgoraj navzdol. 

Usmerjeni so v materialno plat in nagrade, zaposlenih pa ne navdušujejo za opravljanje nekega 

dela in niso pripravljeni na spremembe (Laguerre 2010, 18). Tak način vodenja je primeren za 

hierarhične organizacije, kjer so vnaprej določeni standardi, pravila in neposredni nadzor 

(Rozman, Mihelič in Kovač 2011, 58). Tak način vodenja deluje predvsem v stabilnih 

okoliščinah. 
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Najnovejše teorije vodenja vključujejo osebnostne značilnosti vodje. Za vodenje je potreben 

osebni vzor, stik in čustva: zadovoljstvo, veselje, navdušenje, pa tudi jeza in bes 

(Kutzschenbach 1999, 39). Nova vloga vodij v prihodnosti bo pomoč ljudem pri soočanju s 

spremembami ter njihovo upoštevanje kot ključni dejavnik v sodobnem gospodarstvu 

(Dimovski in Penger 2008, 120). 

Karizmatično vodenje 

Osrednja sestavina karizmatičnega vodenja in vodje je karizma. Beseda karizma je grško-

latinskega izvora in v latinščini pomeni božje darilo, v grščini pa milost in dobroto (Ruter 2008, 

21). Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2002, 385) pomeni nadnaravno sposobnost, 

dano posamezniku zlasti v korist drugih. Weber (1968, 358) je v svojem delu Ekonomija in 

družba karizmo opredelil kot posameznikovo kakovost, ki predstavlja ločnico od običajnih 

ljudi. Ti ga obravnavajo kot nadnaravnega, nadčloveškega ali vsaj posebnega, z neko 

nenavadno močjo ali lastnostjo. Karizma pomeni tudi »sposobnost jasne in vizionarske 

komunikacije, katere sporočilo je navdihujoče in pritegne ter motivira druge posameznike. 

Karizma izvira iz vrednot in občutkov posameznika.« (Antonakis, Fenley in Liechti 2012, 6). 

Karizmatični vodja je oseba, ki ima na podlagi svojih lastnosti nenavadno močan vpliv na 

sodelavce. Ima tudi sposobnost navdihovanja in motiviranja ljudi, da naredijo več, kot bi 

drugače, premagajo ovire in se, če je treba, tudi osebno žrtvujejo (Dimovski, Penger in 

Žnidaršič 2005, 265). 

 

Avtorji enačijo karizmatično in transformacijsko vodenje, vendar je pri tem potrebna pazljivost. 

Bass (1990) trdi, da ni tako. Conger in Kanungo (1994) pri obeh slogih vodenja izpostavita 

strateško vizijo vodje, ki ima ključno vlogo pri spodbujanju zaposlenih, le da je pri 

karizmatičnem vodenju dodana neločljiva komponenta vodenja, to je karizma. Karizmatično 

vodenje je percepcija zaposlenih, kako sami zaznavajo svojega vodjo, pri transformacijskem 

vodenju pa gre za to, da ugotavljamo vpliv vodenja pri dosežkih zaposlenih (npr. učinkovitosti, 

ustvarjalnosti, inovativnosti, motivaciji, dobrem počutju ipd.). 

Transformacijsko vodenje 

Transformacijsko vodenje je eden od novejših pristopov vodenja. Transformacijski vodje imajo 

nekatere značilnosti karizmatičnih vodij, razlikujejo pa se v tem, da spodbujajo inoviranje in 

spremembe pri svojih podrejenih in v celotni organizaciji (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 

265). Njegov avtor je James MacGregor Burns (2010). Transformacijsko vodenje temelji na 

aktivni vlogi vodje za spodbujanje motivacije zaposlenih in doseganje smotrov ter ciljev. Gre 

za interaktivni odnos med vodjo in zaposlenim, na način, da imajo tako vodja kot zaposleni 

možnost za dvig motivacije in moralnosti drug pri drugem (Burns 2010, 425). S 

transformacijskim vodenjem v ospredje postavljamo človeka in njegove sposobnosti, poudarja 
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čustva, vrednote, etiko in zadovoljevanje potreb zaposlenih (Mathew 2013, 192). Osredotočeno 

je na posameznika in njegovo učinkovitost (Matavš 2018).  

 

Temelji na štirih povezanih in medsebojno odvisnih vedenjskih dejavnikih (Bass in Avolio, 

1994): 

1. inspiracijska motivacija: z artikuliranjem privlačne in/ali evokativne vizije;  

2. intelektualna stimulacija: s poudarjanjem ustvarjalnosti in inovativnosti; 

3. idealiziran vpliv: s karizmatičnim modeliranjem vzorov; 

4. individualizirana obravnava: s treningom in mentoriranjem.  

 

Dimovski idr. (2014) ugotavljajo, da je za transformacijske vodje značilna motivacija 

sodelavcev, da jim ti osebno sledijo in verjamejo v vizijo preobrazbe organizacije, sodelujejo 

pri opredelitvi nove vizije ter pomagajo pri implementaciji novega organizacijskega procesa. 

Organizacijo lahko uspešno preobrazijo le s sledenjem naslednjim štirim načelom: jasna 

definicija vizije, mobilizacija zavzetosti, opolnomočenje zaposlenih in institucionalizacija 

kulture sprememb. Transformacijski vodja je vzornik, ideal, s katerim se zaposleni poistovetijo. 

Je vodja, ki zaposlene navdušuje in motivira, postavlja primerne izzive in spodbuja k 

ustvarjalnosti (Matavš 2018). Usmerjeni so na neoprijemljive kakovosti, kot so vizija, skupne 

vrednote in ideje pri gradnji odnosov, večji pomen dajejo različnim dejavnostim ter iščejo 

skupne točke pri vključevanju zaposlenih v proces sprememb (Dimovski, Penger in Žnidaršič 

2005, 265). 

 

Na osnovi primerjav izsledkov različnih raziskav je bilo ugotovljeno, da je transformacijsko 

vodenje visoko povezano z avtentičnim vodenjem in je osnova za številne druge sodobne načine 

vodenja. Pri transformacijskem vodenju se bolj poudarja vloga vodje, vizija in spodbujanje 

ustvarjalnosti, pri avtentičnem vodenju pa je poudarek na razvoju samorefleksije zaposlenih, 

vendar ni nujno, da je vodja zelo navdihujoč in karizmatičen (Matavš 2018). 

 

Veliko raziskovalcev se je ukvarjalo z vprašanjem, ali je karizmatično in transformacijsko 

vodenje bolj ugodno za zaposlene in organizacijo kot transakcijsko. Bass (1990) pravi, da ima 

karizmatično in transformacijsko vodenje več pozitivnih vplivov kot transakcijski način 

vodenja. Učinki se kažejo na samih dosežkih organizacije, zadovoljstvu zaposlenih, 

zavezanostjo in njihovo identifikacijo z organizacijo. 

 

George (2003) meni, da če resnično želimo biti/postati dober vodja, moramo začeti razmišljati 

o tem, kako bomo pomagali drugim. Jack Welch, ki je eden od najuspešnejših svetovnih vodij 

v zadnjem stoletju, pravi, da vodja primarno ne razmišlja o sebi, svojem položaju in uspehu, 

temveč se iskreno zanima za druge, za njihov uspeh, srečo in zmago (Dimovski idr. 2013, 81). 
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2.2 Avtentično vodenje  

Kompleksne organizacije v 21. stoletju potrebujejo nov pristop k vodenju. Vodje se v sodobnih, 

na znanju temelječih organizacijah zavedajo, da je konkurenčna prednost podjetja v človeškem 

kapitalu. V ospredje postavljajo posameznika in njegovo osebnost, znanja, izkušnje in 

zmožnosti. Osredotočajo se na prepoznavanje in razvijanje njegovih konkurenčnih prednosti 

ter spodbujanja pozitivnega organizacijskega vedenja (Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 102).  

 

Z avtentičnim vodenjem si v sodobnih organizacijah zagotovijo trajno konkurenčno prednost 

(Černe in Penger 2010, 819; Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 10), zato je temeljna naloga 

vodje skrb za razvoj zaposlenih, zagotavljanje kakovostnega pretoka informacij in spodbujanje 

sodelovanja znotraj in zunaj organizacije. 

2.2.1 Konstrukt avtentičnosti 

Konstrukt avtentičnosti so obravnavali že grški filozofi. Bistvo avtentičnosti je poznati sebe, se 

sprejeti in ohranjati svoj resnični jaz (Penger idr. 2009). Biti avtentičen pomeni biti naraven, 

izviren in ne kopija (Shamir in Eilam 2005, 396, povz. po Černe in Penger 2010). Širši javnosti 

je konstrukt avtentičnega vodenja prvi predstavil Bill George (2003), označil ga je kot vodenje 

v prihodnosti in edini mehanizem, ki organizacijam zagotavlja trajno konkurenčno prednost v 

današnjem turbulentnem družbenem okolju (Černe in Penger 2010, 820). 

 

Zasnova avtentičnega vodenja se lahko pojavi kot odgovor na želje zaposlenih po pristnem 

načinu vodenja in kot odgovor na mnoge kritike o pomanjkanju etičnosti in integritete v 

poslovnem svetu (Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 102). Razlog izhaja predvsem iz 

nestabilnega turbulentnega družbenega okolja, hitrih sprememb, internacionalizacije, 

globalizacije, maksimizacije uspešnosti in dosežkov, groženj na globalni ravni, sprememb v 

strukturi družbene moči, socialnih izzivov in premikov v vrednotah ter prepričanjih ljudi (Černe 

in Penger 2010, 821). Svoj razcvet je doživelo šele v 21. stoletju, ko so akademiki ugotovili, da 

je vzpostavljanje optimizma, upanja, zaupanja in prožnosti v vseh, ki so del organizacije, 

ključno za zagotavljanje uspešnosti sodobne organizacije (Peterson in Luthans 2003). 

 

Opredelitev pojma avtentičnosti v strokovni monografiji Dimovskega idr. (2013, 23) temelji na 

Avoliovi in Gardnerjevi definiciji (2005) in se navezuje »na posedovanje lastnih osebnih 

izkušenj, bodisi misli, čustev, potreb, zahtev, želja, preferenc bodisi prepričanj, to pa so procesi, 

s katerimi poznamo sebe, in pomeni, da nekdo deluje v skladu z resničnim jazom, izraža sebe 

na načine, ki so konsistentni z notranjimi mislimi in občutki, torej izraža lastno identiteto.« 

(Harter, 2002). 

 

Konstrukt avtentičnega vodenja predstavlja pregledno delovanje vodij v povezavi z vsemi 

deležniki v organizaciji (Černe in Penger 2010, 819). Pojem avtentičnosti, ki ga razvijajo 
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avtorica Penger idr. (2009), se navezuje na posedovanje osebnih izkušenj, s katerimi 

spoznavamo sebe in delujemo v skladu z lastno identiteto. Avtentičnost je, da se posameznik 

obnaša v skladu z notranjimi stališči, vrednotami in prepričanji (Shamir in Eilam 2005, povz. 

po Černe in Penger 2010). Goffee in Jones (2005) trdita, da vodje in sledilci avtentičnost močno 

povezujejo z integriteto, saj naj bi bila za avtentično obnašanje značilna visoka stopnja 

integritete. Konstrukt avtentičnega vodenja je še vedno v razvoju, zato je potrebna pozornost 

tako pri definiranju teoretičnih izhodišč kot tudi pri njihovi empirični potrditvi (Černe in Penger 

2010, 825). 

 

V nadaljevanju je predstavljen povzetek teorij avtentičnega vodenja. 

Preglednica 1: Povzetki izbranih teorij avtentičnega vodenja 

Avolio idr. (2004): POZITIVNO MODELIRANJE               

 Prva naloga avtentičnega vodja je doseganje avtentičnost na osnovi naslednjih štirih 

komponent: samozavedanje, sprejetje samega sebe, avtentično delovanje in odnosi z 

drugimi (Avolio in Gardner 2005, 324–327). 

 Avtentično vodenje je več kot le avtentičnost vodje, saj so zanj pomembni tudi odnosi s 

sledilci in družabniki. Ti morajo izražati odkritost, odprtost in zaupanje, vodenje k 

ustreznim smotrom in ciljem ter si prizadevati za razvoj sledilcev. 

 Za avtentično sledenje je izjemnega pomena transparentnost vedenja vodje. 

 Ključno sredstvo, s katerim avtentični vodja vpliva na podrejene, je pozitivno modeliranje. 

 Avtorji se v zadnjih razpravah bolj osredinjajo na ključne dejavnike, kot sta samozavedanje 

in samoregulacija vodij ter sledilcev, kot pa na pozitivna psihološka stanja (Avolio idr. 

2004, 804; Luthans in Avolio 2003). 

Shamir in Eilam (2005): PRISTOP ŽIVLJENJSKIH ZGODB                                                           

 Izraelski akademiki so razvili model, ki temelji na pristopu življenjskih zgodb. 

 Posamezniki pripisujejo različen pomen dogodkom, ki se jim zgodijo v življenju. Vse to 

tvori življenjsko zgodbo. Avtentično vodenje temelji na tej zgodbi. 

 Konstrukcija življenjske zgodbe vodje je izjemnega pomena v njihovem razvoju, saj 

dejavniki avtentičnega vodenja (samozavedanje, poznavanje samega sebe) izhajajo iz nje. 

 Avtentičnega vodenja ne definirata kot slog vodenja (v nasprotju z drugimi raziskavam). 

Vodja je lahko avtentičen tudi z izražanjem negativnih lastnosti. 

 Pri avtentičnem sledenju ima ključen pomen življenjska zgodba vodje, saj z njeno pomočjo 

vodja pregledno odkrije lasten jaz. Z modelom se osredotočata na ustvarjanje avtentičnih 

vodij ne pa toliko na sledenje. 
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Bill George (2007b): UNIVERZALNOST AVTENTIČNIH VODIJ                                                       

 Goerge je z raziskavo, ki jo je opravil z različnimi vodji iz mnogih kultur in družbenih 

okolij, dokazal, da avtentični vodje nimajo splošnih, univerzalnih značilnosti, ki bi 

označevale idealnega vodjo. 

 Avtentičnost izhaja iz njihovih življenjskih zgodb. 

 Uspešen avtentičen vodja se ne rodi, temveč razvije. S proaktivnim vlaganjem v lasten 

razvoj lahko to doseže vsak. 

Vir: Povzeto po Avolio idr. 2004, 801–823; Shamir in Eilam 2005, 395–417 in George 2007b, povz. po 

Černe in Penger 2010, 824. 

2.2.2 Opredelitev avtentičnega vodenja 

Avtentično vodenje je novejši konstrukt na področju teorije organizacijskega vedenja, zato 

jasna in nedvoumno splošno sprejeta definicija ne obstaja. Za posameznika ne moremo reči, da 

je avtentičen ali neavtentičen, lahko ugotavljamo le stopnjo avtentičnosti; nekdo je manj in 

nekdo bolj avtentičen (Avolio in Gardner 2005). Na razvoj avtentičnosti posameznika vplivajo 

različni dejavniki iz širšega družbenega okolja in jo razvijamo celo življenje (Dimovski idr. 

2013, 28). Avtentičnost kot princip vodenja opredeli avtentične vodje kot posameznike, ki 

imajo izoblikovano identiteto in so zmožni učinkovitega zaznavanja informacij o sebi, 

uravnavanja obnašanja v skladu s svojo osebnostjo in usklajevanja svojih preferenc z zahtevami 

družbe (Černe in Penger 2010, 822). Raziskovalci in znanstveniki s tega področja so si enotni 

pri nekaterih vidikih, ki ta pojem opredeljujejo. Strinjajo se, da avtentični vodje razumejo svoj 

značaj, imajo svoja mnenja in stališča, ravnajo skladno z vrednotami in stališči ter se z vlogo 

vodje močno identificirajo (Shamir in Eilam 2005, 396).  

 

Za avtentično vodenje je značilen zapleten odnos med vodjo in sodelavci, ki naj bi temeljil na 

medsebojnem zaupanju in ga utemeljujejo s kompetencami vodje (Dimovski, Penger in Peterlin 

2009). Napredni vodja mora skrbeti za motivacijo, spremlja napredek in orodja, ki so potrebna 

za uspešno doseganje rezultatov, ter da so delovne naloge opravljene. To je izvedljivo le v 

primeru, če vodja pozna ustrezne sposobnosti in potrebe sodelavcev. Da bi v organizaciji lahko 

avtentično vodili podrejene, jih moramo učinkovito angažirati, kar lahko dosežemo v dveh 

ravneh (Chemers 2002, povz. po Dimovski idr. 2013, 20):  

 vsak zaposleni bi moral svoje sposobnosti (inteligentnost, ustvarjalnost, eksplicitno in 

tacitno znanje) učinkovito uporabljati in izkoristiti;  

 vodja na način, ki je najbolj učinkovit in prilagodljiv, kontrolira vire glede na delovno 

okolje. 

 

Dimovski idr. (2013, 36) opredelijo delo avtentičnega vodje na naslednji način: 

Zaradi specializacije in kompleksnosti dela ne morejo več dajati natančnih navodil, temveč le 

predstavijo izhodišče problemov, ki jih je treba rešiti, in svoja pričakovanja, ki so le okvirna merila 
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za uspešnost. Nato zaupajo sodelavcem, da bodo po svojih najboljših močeh čim hitreje in čim bolj 

kakovostno izpolnili ali morda celo presegli standard. 

 

Avtentično vodenje ni le analiziranje in posnemanje drugih uspešnih vodij, ampak je edinstven 

proces, pri katerem vodja izhaja iz sebe, iz svojih lastnih prepričanj, razmišljanj in vedenj. Svojo 

avtentičnost izraža v vseh pogledih (Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 102, povz. po 

Dimovski idr. 2013, 73). Avtentično vodenje se od drugih podobnih idej razlikuje v tem, da je 

v ospredju osebnost vodje, ki se opira na svoj značaj in ne na slog vodenja, ki naj bi ga 

uporabljal (Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 102).  

 

Avtentičnost od vodje zahteva razvoj lastnega sloga vodenja, ki je usklajen z njegovo 

osebnostjo, kajti tisti, ki izpolnjujejo tuje zahteve in želje, se kmalu znajdejo pod pritiskom 

zadovoljevanja tujih interesov, to pa jih lahko hitro oddalji od njihovih lastnih usmeritev. Če se 

izbrani slog vodenja razlikuje od prave narave vodje, tak vodja nikoli ne bo postal avtentičen 

(Lučić 2011, 1). Za razvoj avtentičnega vodenja ne zadostujejo različna znanja in programi 

usposabljanja, kako se ravna z ljudmi pri delu, tu gre predvsem za izkušnje, ki jih vodja pridobi 

ob življenjskih prelomnicah (npr. negativnih: izgube službe, finančni zlom, bolezen, in 

pozitivnih: napredovanje) in pri nenehnih procesih med vodji in sledilci (Bavdek-Mele 2015, 

24). 

2.3 Dejavniki avtentičnega vodenja 

Osnovna dejavnika avtentičnega vodenja sta samozavedanje in samoregulacija. Samozavedanje 

je poglobljen proces posameznika, s katerim spoznava samega sebe, razume svoja prepričanja 

in želje ter se zaveda svojega znanja in veščin. Pri samoregulaciji gre za ponotranjenje procesov 

obvladovanja, odkrite odnose in avtentično vedenje (Gardner idr. 2005, 347–829). Po Luthansu 

in Avoliu (2003) je naslednji dejavnik avtentičnega vodenja pozitivni psihološki kapital, ki 

vključuje dejavnike, kot so samozavest, optimizem, upanje in prožnost. Zadnji dejavnik 

avtentičnega vodenja je pozitivno modeliranje, pri katerem gre za proces osebne identifikacije 

zaposlenih z vodjo (Avolio in Gardner 2005). 

2.3.1 Samozavedanje 

Samozavedanje (angl. self-awareness) povezujemo z zavedanjem in dojemanjem samega sebe. 

Avtentični vodje za analizo svojega psihičnega stanja uporabljajo samoopazovanje svojih misli, 

čustev in hotenj. Na ta način se lahko spoznajo in spreminjajo lastne vrednote, čustva, identiteto 

ter prav tako svoje motive in cilje. To so po Avoliu in Gardnerju (2005, 324–325) štiri sestavine 

samozavedanja. Samozavedanje je postopek, s katerim neka oseba razume svoje prednosti, 

prepričanja, želje in talente ter tako razvije razumevanje samega sebe (Gardner idr. 2005, 349). 
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George (2003) pravi, da je za osebe, ki imajo visoko stopnjo samozavedanja, značilno 

zavedanje tudi njihovih znanj in veščin. 

 

Gardner idr. (2005) navajajo osnovne dejavnike samozavedanja (glej Sliko 2), pomembne pri 

razvoju avtentičnega vodenja: posameznikova identiteta, njegove vrednote, čustva in motivi ter 

cilji. 

 Identiteta – opisuje, povezuje in pojasnjuje temeljne značilnosti, poteze in izkušnje 

posameznika (Gardner idr. 2005, povz. po Grošelj 2016, 44). 

 Vrednote – so naučene skozi procese socializacije posameznika, ko pa so ponotranjene, pa 

so del njegove osebnosti (Tavčar 2009, 39). V družbi služijo kot normativni standard 

obnašanja posameznika. Pridobimo jih v procesu socializacije in koristijo skupinam ter 

širšim družbenim enotam (Grošelj 2016, 44). 

 Čustva – dajejo članom organizacije informacije o njih samih (Avolio in Gardner 2005), 

povečujejo zaznavanje posameznika o razumevanju dogodkov, drugih ljudi in sveta na 

splošno (Penger 2006, povz. po Grošelj 2016, 45). 

 Motivi in cilji – avtentične vodje motivirajo cilji samopotrditve in samoizboljšanja (Grošelj 

2016, 46). 

 

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Osnovni gradniki samozavedanja 

Vir: Avolio in Gardner 2005, 318. 

2.3.2 Samoregulacija 

Pri samoregulaciji posamezniki obvladujejo svoje vedenje v skladu z osebnostjo in ohranjajo 

jasne ter odprte odnose do sledilcev in sodelavcev. Temelj samoregulacije so ponotranjeni 

procesi procesiranja informacij, to pomeni, da jih obvladujemo, uravnotežimo, imamo odkrite 

odnose, naše vedenje pa je avtentično (Gardner idr. 2005, 347). Avtentični vodja s 

samoregulacijo izkazuje resnično notranjost skozi odprtost in zaupanje v pristnih odnosih s 

Čustva Vrednote 

SAMOZAVEDANJE 

Motivi/cilji Identiteta 



22 

sodelavci. S takšnim ravnanjem pri sledilcih vzbuja zaupanje, hkrati pa jih spodbuja k deljenju 

informacij ter izražanju resničnih misli in primernih čustev (Dimovski idr. 2013, 109). 

 

   

Slika 3: Tri stopnje v procesu samoregulacije 

Vir: Gardner idr. 2005, 354. 

 

Pomemben del samoregulacije je ravnanje vodje v skladu z lastnimi vrednotami in moralno 

etičnimi pravili družbe, v kateri deluje (Dimovski idr. 2013, 110). Samozavedanje (glej Sliko 

3) vključuje procese, s katerimi vodja izvaja samokontrolo, tako da si postavlja notranje 

standarde, ocenjuje odstopanja med postavljenimi standardi in dejanskimi izidi ter prepozna 

ukrepe za odpravo teh odstopanj (Gardner idr. 2005, 354). 

 

Poleg osnovnih dejavnikov avtentičnega vodenja in tudi avtentičnega sledenja, samozavedanja 

in samoregulacije (Penger idr. 2009, 38) v nadaljevanju opredelimo še pozitivni psihološki 

kapital in pozitivno modeliranje.  

2.3.3 Pozitivni psihološki kapital 

Nenehna nestabilnost na različnih področjih življenja, ki vnaša nemir in pesimizem, je v zadnjih 

letih znatno povečala pomen pozitivne psihologije (Černe in Penger 2010). Začetnik pozitivne 

psihologije je Martin Selingman (2002), ki se je s področja psihologije, ki obravnava, kaj je 

narobe z ljudmi, preusmeril na področje osredinjenja na pozitivne strani ljudi (Dimovski, 

Penger in Peterlin 2009, 121).  

 

Pomembno je, da se osredinimo na tisto, kar je dobro in ne na tisto, kar deluje slabo. Poudarek 

naj bo na prednostih, namesto da popravljamo slabosti (Jensen in Luthans 2006). Pozitivno 

naravnani posamezniki pristopajo k situacijam realistično in so pripravljeni narediti potrebne 

spremembe, da razrešijo problem. Negativni pa se predajo stresu in pritisku situacije, kar pa 

vodi v strah, skrb, jezo in neuspeh (Šinigoj 2019). 

 

Pozitivni psihološki kapital je izjemno pomemben dejavnik avtentičnega vodenja, saj krepi že 

predstavljena dejavnika samozavedanja in samoregulacije ter vpliva pri pozitivnem 

modeliranju in ustvarjanju avtentičnih sledilcev. Po Luthansu in Avoliu (2003) so v pozitivni 

psihološki kapital vključeni dejavniki pozitivnega organizacijskega vedenja: samozavest, 

optimizem, upanje in prožnost. 
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Samozavest lahko opredelimo kot prepričanje nekoga v lastne sposobnosti za mobilizacijo 

spoznavnih virov, da lahko izvede neke naloge in doseže rezultate (Penger 2006, 79). Za 

optimizem je značilen pozitivni pojasnjevalni način posameznika, ki pozitivne dogodke 

pripiše notranjim in trajnim vzrokom, negativne pa zunanjim in začasnim. To mu omogoča, 

da se v življenju osredini na ugodne dogodke, kar ga ščiti pred neprijetnimi življenjskimi 

doživetji (Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 132). Upanje pomeni pozitivno motivacijsko 

stanje, ki temelji na energiji, usmerjeni za dosego zastavljenih smotrov in ciljev (Dimovski 

idr. 2013, 56). Miselna prožnost je vseživljenjska razvojna sestavina, ki se pri ljudeh razvija, 

je proces in ne končni namen. Posamezniku nudi zaščitne mehanizme in zmožnost odvrniti se 

od negativnosti, negotovosti in napak (Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 134). 

 

Pozitivni psihološki kapital označimo kot najboljši možni predhodnik ali pa tudi posledico 

avtentičnega vodenja (Penger idr. 2009, 37). Napredni vodje se zavedajo pomena pozitivnega 

psihološkega vedenja, kajti le uravnotežen in harmoničen posameznik je lahko ustvarjalen in 

pripomore k uspešnosti organizacije (Dimovski idr. 2013, 27). 

 

Luthansov model razvoja pozitivnega psihološkega kapitala prikazuje prehod iz tradicionalnega 

modela vodenja do leta 1990 na avtentično vodenje, ki prihaja v ospredje v današnjem času 

(Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Luthansov model razvoja pozitivnega psihološkega kapitala 

Vir: Luthans, Luthans in Luthans 2004, 45; Penger 2006, 77; Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 120.   

 

Iz Slike 4 je razvidno, da se pozitivni psihološki kapital razvija prek človeškega in socialnega 

kapitala. Sodobni vodje naj bi v procesu vodenja združili sestavine pozitivnega 

organizacijskega vedenja in pozitivne psihologije (Dimovski idr. 2013, 52). Vodje pozitivna 

čustva, ki jih sami izražajo in prav tako spodbujajo pri sledilcih, jemljejo kot osnovo za graditev 

pozitivnih odnosov in vedenja v organizacijah (Avolio in Gardner 2005, povz. po Černe idr. 
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2011, 202). Avtentični vodja naj bi zagotovil razpršitev pozitivnih vrednot med sledilci z 

namenom, da pozitivno organizacijsko vedenje postane del osebne in strokovne rasti vsakega 

sledilca (Penger in Dimovski 2006, 442). Pozitivni psihološki kapital prispeva k večji 

uspešnosti poslovanja ter razvoju ugleda organizacije (Penger 2006 povz. po Dimovski idr. 

2013, 56). 

2.3.4 Pozitivno modeliranje 

Pozitivno modeliranje je proces ustvarjanja avtentičnih sledilcev. Pri tem se zgodi osebna 

identifikacija zaposlenih sodelavcev z vodjo, kar posledično vpliva tudi na samoregulacijo 

vodje (Avolio in Gardner 2005, povz. po Černe idr. 2011, 202). Vodja sledilca ne bo želel 

preobraziti v vodjo ali v osebnost, ki je po meri vodje, ampak bo naj vplival z zgledom, kot 

vzornik (Penger 2006, povz. po Dimovski idr. 2013, 111). V procesu pozitivnega modeliranja 

se zaradi delovanja vodje veča samozavest sledilcev, v njih se ustvari upanje, krepi prožnost, 

raven optimizma se poveča, kar spodbudi tudi pozitivni osebni razvoj (Černe idr. 2011, 202).  

 

Avolio in Gardner (2005, povz. po Dimovski idr. 2013, 111) trdita, da »ko sledilci ponotranjijo 

vrednote in prepričanja, ki jim jih razkrije avtentični vodja, se v skladu s procesom razvoja 

avtentičnega vodenja pri sledilcih spreminja zaznavanje sebe v dejanskem času in v tem, kaj 

lahko postane.«  

2.4 Avtentični vodje 

Z dodelitvijo na določeno delovno mesto ne postaneš avtentični vodja. Takšno osebnost 

razvijamo vse življenje. Moramo si jo prislužiti z integriteto (Dimovski idr. 2013, 24). Penger 

idr. (2009, 37) navajajo, da se: »… vodje morajo zavedati, da moč sledi idejam in ne več 

položaju.« 

2.4.1 Opredelitev avtentičnih vodij 

Kot avtentičnega vodjo lahko opredelimo osebo, za katero je značilna predanost namenu, 

zvestoba vrednotam, samodisciplinirano vedenje, povezujoči odnosi in sočutnost (Dimovski 

idr. 2013, 136). To so tisti, ki se zavedajo, kakšno je njihovo razmišljanje in ravnanje, hkrati pa 

jih tudi drugi zaznavajo na enak način – da se zavedajo lastnih in tujih vrednot, so samozavestni, 

vzbujajo upanje, optimističnost ter imajo močno moralno zavest (Dimovski, Penger in Peterlin 

2009, 112). 

 

Matavš (2018) trdi, da je takšno vodenje skladno z identiteto, vrednotami in prepričanji 

posameznika ter da se vodje zavedajo svojih vrednot in prepričanj se tako tudi vedejo. 
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Vodje dosežejo avtentičnost skozi življenjske dogodke. Ti dogodki tvorijo posameznikovo 

identiteto, ki se odseva v njegovem načinu življenja. Elementi avtentičnosti torej izhajajo iz 

življenjske zgodbe posameznika, ki je odsev tako v domačem okolju kot v službi. Avtentični vodja 

si s pomočjo prelomnih trenutkov oblikuje svoje temeljne vrednote in prepričanja, kar mu v 

nadaljevanju daje močno oporo pri vodenju. Z izkušnjami pridobi pomembne informacije, ki jih 

pozneje preizkusi v poslovnem okolju (Shamir in Eilam 2005, 402, cit. po Černe idr. 2013, 74, cit. 

po Ramšak 2014). 

2.4.2 Značilnosti avtentičnih vodij 

Avtentične vodje pri zaposlenih spodbujajo pozitivnost, dobroto in integriteto. To dosegajo s 

popolnoma odprto komunikacijo, skupnimi informacijami, spodbujajo zagnanost in delijo 

občutke ter vtise o ljudeh, s katerimi sodelujejo (Dimovski idr. 2013, 82). 

 

Dimovski, Penger in Peterlin (2009, 105) pravijo, da so značilnosti avtentičnega vodje 

naslednje: 

So originali, ne kopije. Njihova dejanja temeljijo na osebnih vrednotah, prepričanjih in 

identiteti. Vodijo iz osebnega prepričanja. Pri vodenju se ne pretvarjajo, so takšni, kot so, a se 

tudi prilagajajo pričakovanjem drugih. Motivirajo jih osebna prepričanja, ne pa doseganje 

statusa, časti in drugih osebnih koristi. 

 

Avtentični vodje so kot nekakšni vzorniki, ki s pomočjo izražanja svojih temeljnih vrednot, 

pozitivnih čustev, motivov, ciljev, motivirajo sledilce in skrbijo za njihovo rast ter razvoj s 

svojimi besedami in dejanji (Černe in Penger 2010, 833). 

 

Dejanja avtentičnega vodje so skladna s tem, v kaj verjamejo in kaj govorijo. So odraz 

pravičnosti, kar pričakujejo tudi od drugih (Alija 2019, 10). 

 

Avtentični vodja lahko spremeni svoje psihološko stanje in preide iz negativnega v pozitivno. 

To lastnost imenujemo kognitivna/miselna prožnost (Dimovski idr. 2013, 82). 

 

Stanishev (2017, 114) meni, da uspešni vodje uporabljajo različno paleto slogov vodenja in 

vedno izberejo tistega, ki najbolje izpolnjuje potrebe v danem trenutku. Vsi slogi vodenja 

postanejo del vodje, vendar njegova avtentičnost ostaja edinstvena. 

2.4.3 Sposobnosti avtentičnih vodij 

 »Avtentični vodje skozi proces avtentičnega vodenja poosebljajo neposrednost, odprtost, 

transparentnost, zavzetost uspehu, željo priznanju svojih omejitev, zavezanost k odgovornosti 

za lastna dejanja ter nagrajevanju poštenosti in integritete.« (Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 

113). Avtentične vodje se pri sledilcih trudijo vzgojiti avtentične in harmonične osebnosti za 
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zadovoljevanje lastnih potrebe ter pri razvoju in doseganju lastnih ciljev. Zaradi medsebojnega 

zaupanja se poveča prožnost tako pri vodji  kot pri sledilcih. Sledilci so predani svojemu delu 

in ga opravljajo bolj zavzeto (Penger idr. 2009, 40). 

 

Dimovski, Penger in Peterlin (2009, 114–119) trdijo, da imajo avtentične vodje sposobnost pri 

svojih sledilcih razviti upanje, zaupanje, pozitivna čustva in optimizem. Služijo kot vzorniki, ki 

s svojimi besedami in dejani vplivajo na sledilce. Sposobni so se identificirati tako s sodelavci 

kot z organizacijo, zato delujejo kot povezovalni člen med vsemi znotraj organizacije, kar se 

odraža v večji delovni uspešnosti in znatno prispeva k trajnostnemu razvoju. 

 

Dimovski idr. (2013, 137) trdijo, da so »avtentični vodje sposobni z zgledom navdihniti in 

spodbujati aktivnost, motivacijo in zavzetost, kar pripomore k trajnostnemu razvoju in s tem k 

nenehnemu izboljšanju delovnih rezultatov.« Študija Jensenove in Luthansa (2006, povz. po 

Penger idr. 2009, 41) je dokazala, da so zaposleni (sledilci), ki zaznavajo svojega vodjo kot bolj 

avtentičnega, bolj predani delu in so tudi bolj zadovoljni z njim ter tudi, da obstaja posreden 

vpliv na učinkovitost organizacije, in sicer na produktivnost, zadovoljstvo zaposlenih in 

kupcev, dobiček ter manjšo fluktuacijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Model razvoja avtentičnega vodenja prek temeljnih dejavnikov 

Vir: Gardner idr. 2005, 346. 
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Pri modelu razvoja avtentičnega vodenja in avtentičnega sledenja (Slika 5) prek temeljnih 

dejavnikov avtentičnega vodenja gre za proces, ki se dogaja na ravni posameznika (vodje in 

sledilca). Avtentično vodenje poteka s samozavedanjem in samoregulacijo ter vključuje 

pozitivne zmogljivosti vodje in visoko razvit organizacijski vidik. 

 

Takšen pristop k vodenju neposredno vpliva tako na vodje kot na sledilce. To lahko imenujemo 

tudi pozitivno modeliranje v ožjem smislu. Vse skupaj pozitivno vpliva na vedenje vodij in 

sledilcev, kar spodbuja rast in razvoj ter zagotavlja trajni učinek pri sledilcih v smislu zaupanja, 

zavzetosti in zadovoljstva pri delu (Černe in Penger 2010, 829). 

2.5 Pregled raziskav na področju avtentičnega vodenja 

Konstrukt avtentičnega vodenja in lastnosti avtentičnega vodja je bil v preteklih petnajstih letih 

deležen veliko pozornosti teoretikov, raziskovalcev in praktikov tako v Sloveniji kot tujini, vse 

z namenom boljšega vodenja ljudi in vodenja poslovanja, kar naj bi prispevalo k trajnostnemu 

razvoju organizacij. 

 

Za to obdobje smo ugotovili, da so bile opravljene številne empirične raziskave o avtentičnem 

vodenju in avtentičnih vodjih v podjetjih in drugih ustanovah, v katerih slovenski avtorji 

potrjujejo pozitivni vpliv avtentičnega vodenja na različne dejavnike poslovanja. V 

nadaljevanju povzamemo nekatere raziskave, ki so jih opravili domači raziskovalci. 

Povzetke raziskav in ugotovitev smiselno razdelimo v tri sklope: 

 raziskave o avtentičnem vodenju in posameznih dejavnikih avtentičnega vodenja in vodij, 

 raziskave o vplivu avtentičnega vodenja na različne dejavnike poslovanja in 

 raziskave o razlikah v zaznavanju ravni avtentičnosti. 

Raziskave o avtentičnem vodenju in dejavnikih avtentičnega vodenja in vodij  

Leban (2011, 56) ugotavlja, da z izražanjem pozitivnega psihološkega kapitala avtentični vodja 

dosega višjo stopnjo avtentičnosti. Avtentični vodja vodi svoje podrejene s pokončno držo ter 

jih navdušuje z optimizmom, upanjem, samozavestjo in miselno prožnostjo. Vodja izkazuje 

zaupanje in optimizem zlasti v primerih, ko se sodelavci na delovnem mestu počutijo negotove. 

Raziskava Avtentično vodenje in pozitivni psihološki kapital: študija primera Abanke je 

pokazala, da v bančnih poslovalnicah lahko zaznamo avtentične vodje in razvijanje pozitivnega 

psihološkega kapitala. 

 

Marič (2014, 86–88) ugotavlja, da se konstrukt avtentičnega vodenja še razvija. Rezultati 

raziskave, ki jo je opravil na vzorcu 1363 anketirancev, so pokazali, da se avtentično vodenje 

in moč v zelo veliki meri dopolnjujeta. Avtentično vodenje je pozitivno in linearno povezano z 

vrstami močmi (formalnimi in neformalnimi) vodje.  
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Ogrin (2014, 62–64) poudari, da današnje poslovno okolje zahteva prenovljeno pojmovanje 

pristnega vodenja. V svoji raziskavi Avtentično vodenje in integriteta – kvalitativna raziskava 

je ugotovil, da ima avtentično vodenje pozitivno povezavo z integriteto. Raziskava je pokazala, 

da je integriteta opredeljena kot ključna vrednota in sestavina avtentičnih vodij. 

 

Regner (2015, 66–72) poudarja, da so ljudje ključni dejavnik menedžmenta človeških virov in 

pomembna prvina avtentičnega vodenja. V raziskavi, ki jo je opravila med kadrovskimi 

menedžerji v izbranih podjetjih, ugotavlja, da vodje poznajo avtentično vodenje in pri sebi 

zaznavajo visoko prisotnost avtentičnih značilnosti. Kljub temu pa razvitost avtentičnega 

vodenja med slovenskimi kadrovskimi menedžerji v našem okolju še ni dosegla najvišje ravni. 

Vodje konstruktu pripisujejo visok potencial in se zavedajo, da je veliko karakteristik, ki bi jih 

lahko s podporo najvišjega vodstva vključili v svoje delovno okolje.  

Raziskave o vplivu avtentičnega vodenja na različne dejavnike poslovanja 

Grošelj (2016, 225–226) meni, da so številne dosedanje raziskave namenjene tako konstruktu 

vodenja kot tudi inovativnosti. Znanstvenih del, ki obravnavajo povezanost med njima, je malo. 

Izsledki raziskave Neposredna in posredna povezava avtentičnega in transformacijskega 

vodenja z inovativnostjo prikazujejo avtentično in transformacijsko vodenje kot pozitivno 

povezana z inovativnostjo na vseh področjih – posameznik, tim in organizacija. 

 

Podobnik (2016, 70–71) je izpostavil, da povprečni predstavnik sodobne družbe preživi vsaj 

tretjino svojega časa na delovnem mestu, zato je pomembno, da se tam dobro počuti. Rezultati 

raziskave Avtentično vodenje in dobro počutje na delovnem mestu v izbranem podjetju so 

pokazali, da avtentično vodenje pozitivno vpliva na razvoj posameznih dejavnikov dobrega 

počutja. 

 

Sajko (2016, 63–64) prepoznava vodenje kot enega najpomembnejših dejavnikov ustvarjalnega 

ter inovativnega vedenja in njunih dosežkov. Raziskava Povezava avtentičnega vodenja z 

inovativnostjo, analiza izbranega visokotehnološkega podjetja je pokazala, da sta avtentično 

vodenje in inovativnost pozitivno povezana na način, da avtentično vodenje spodbuja 

inovativnost zaposlenih.  

 

Miholič (2017, 51–52) navaja, da avtentični slog vodenja v gospodarstvo prinaša stabilnost in 

dolgoročno usmerjenost. Raziskava v podjetju Var, d. o. o., je pokazala, da avtentično vodenje 

spodbuja ustvarjalnost zaposlenih, kar posledično vpliva na uspešnost organizacije.  

 

Krajnik (2018, 76–77) je ugotovila, da avtentično vodenje močneje vpliva na razvoj avtentičnih 

sledilcev pri višji ravni sreče. Prav tako med srečo in avtentičnim vodenjem obstaja korelacija. 
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Raziskava o razlikah v zaznavanju ravni avtentičnosti 

Černe idr. (2011, 200) pravijo, da rezultati ne bodo enaki, če zaznavanje merimo z vidika vodij 

samih ali pa z vidika njihovih sledilcev. Nekateri raziskovalci predpostavljajo, da vodji 

avtentičnosti ne pripisujejo drugi, temveč gre za lastno ravnanje posameznika v skladu z 

njegovo osebnostjo (Shamir in Eilam, 2005; George 2007b). Drugi, kot so Sparrowe (2005, 

421) in Goffee in Jones (2005, 88) trdijo, da morajo avtentičnost vodji pripisati drugi. Številni 

pa priporočajo merjenje zaznavanja avtentičnosti vodje tako od vodij kot njihovih sledilcev 

(Cooper, Scandura in Schriesheim 2005, Eagly 2005, Fields 2007 povz. po Černe idr. 2011). 

Sam vodja se ne more označiti kot avtentičen, temveč mu avtentičnost lahko pripišejo drugi, ki 

so v stiku z njim. Zato je treba meriti zaznavanje avtentičnosti od vodje in sledilcev.  

 

Raziskovalci Černe idr. (2011) v prispevku prvič podkrepijo teoretična izhodišča o različnosti 

zaznavanja avtentičnega vodenja z empiričnimi podatki, pridobljenimi v raziskavi, ki so jo 

opravili leta 2010 v slovenskem proizvodno predelovalnem podjetju. V raziskavi je sodelovalo 

500 zaposlenih. Odgovorilo je 22 vodij in 289 zaposlenih. Raziskava je pokazala, da obstajajo 

statistično značilne razlike med zaznavanjem avtentičnosti vodje same in njegovih sledilcev – 

vodje se pogosto zaznavajo za bolj avtentične, kot jih ocenijo njihovi podrejeni. 

 

Iz pregleda navedenih empiričnih raziskav lahko povzamemo ugotovitev, da so avtorji potrdili 

pozitivne učinke avtentičnega vodenja v povezavi z različnimi dejavniki poslovanja, npr. 

dobrim počutjem, srečo, inovativnostjo, ustvarjalnostjo, ter v povezavi avtentičnega vodenja in 

lastnosti vodij, npr. pozitivnim psihološkim kapitalom, integriteto in močjo. 

2.6 Povzetek iz teoretičnega dela raziskave 

Vodenje je temeljna menedžerska funkcija in je izrednega pomena za uspešno poslovanje vsake 

organizacije. Vodenje je zahteven proces družbenega vpliva z namenom doseganja skupnega 

smotra in cilja. Na osnovi dosedanjih raziskav ugotavljamo, da tako teoretiki kot praktiki 

neprestano iščejo nove bolj učinkovite sloge vodenja, ki bi organizaciji zagotavljali uspešno 

poslovanje, konkurenčno prednost in trajnostni razvoj.  

 

Obstajajo številne raziskave s področja vodenja. Vodenje se neprestano razvija in spreminja. 

Veliko je teorij in razvrstitev različnih slogov vodenja, od klasičnih do sodobnejših 

(transakcijsko, karizmatično, transformacijsko vodenje). Raziskovalci ugotavljajo, da se 

najuspešnejši vodje ne zanašajo le na en slog vodenja, temveč kombinirajo različne, kar pa je 

odvisno od poslovnih razmer. 

 

Današnje kompleksne organizacije zahtevajo nov pristop k vodenju, kjer se v ospredje 

postavljajo posamezniki (vodja in zaposleni), njihova osebnost, znanja in veščine. Zavedajo se, 
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da je konkurenčna prednost organizacije v človeškem kapitalu. Sodobne na znanju temelječe 

organizacije si trajno konkurenčno zagotavljajo z avtentičnim vodenjem. 

 

Avtentično vodenje je novejši konstrukt, za katerega še nimamo splošno sprejete definicije. 

Pojavil se je kot odgovor na poziv zaposlenih po bolj pristnem in etičnem načinu vodenja. Prvi 

ga je širši javnosti predstavil Bill George (2003). Raziskovalci in teoretiki s tega področja so si 

enotni, da avtentični vodje dobro poznajo svojo osebnost in ravnajo v skladu s svojimi 

vrednotami, stališči in cilji. Avtentičen vodja je vsak, ki se globoko zaveda sebe, svojega 

razmišljanja in vedenja. Avtentičnost od vodje zahteva razvoj lastnega sloga vodenja. Najboljši 

avtentični vodje naj bi bili tisti, ki vodijo na temelju pozitivnega psihološkega kapitala. 

 

V pregledu empiričnih raziskav, ki so jih opravili avtorji v slovenskih podjetjih in drugih 

ustanovah, smo ugotovili, da so pokazale številne pozitivne učinke avtentičnega vodenja na 

različne dejavnike v poslovanju podjetja ter pozitivno povezavo avtentičnega vodenja in 

lastnosti vodij. Ugotovili smo tudi, da obstajajo razlike v zaznavanju dejavnikov avtentičnosti 

vodij. 

Po opravljenem pregledu domače in tuje strokovne literature smo ugotovili, da je tematika s 

področja vodenja kot sestavnega dela menedžerjev aktualna in vredna raziskovanja.  Ugotovili 

smo, da v zavarovalniški dejavnosti do zdaj ni bilo opravljene raziskave, s katero bi raziskovalci 

razkrili, kako zaznavajo dejavnike avtentičnega vodenja vodje in njihovi sledilci ter kolikšen 

pomen pripisujejo pozitivnemu psihološkemu kapitalu ženske. V tem smo identificirali 

raziskovalno vrzel, ki smo jo nameravali z empirično raziskavo vsaj delno zapolniti. V 

nadaljevanju bomo podrobneje predstavili empirično raziskavo o avtentičnem vodenju v izbrani 

ustanovi. 
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA O AVTENTIČNEM VODENJU NA PRIMERU 

IZBRANEGA PODJETJA  

 

Tretje poglavje je namenjeno podrobni predstavitvi empirične raziskave o avtentičnem vodenju 

v izbrani zavarovalnici. Na začetku je opisan namen in osnovne značilnosti raziskave. 

Nadaljujemo s predstavitvijo izbranega vzorca, metodologije in uporabljenega vprašalnika. 

Zaključimo z ugotovitvami raziskave, kjer smo rezultate številčno in grafično prikazali ter 

besedilno interpretirali. Na koncu poglavja preverimo zastavljeni hipotezi in povzamemo 

ugotovitve empiričnega dela naloge. 

3.1 Namen in značilnosti raziskave 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je bil raziskati zaznavanje posameznih dimenzij 

avtentičnosti vodje od zaposlenih sodelavcev in zaznavanje lastne avtentičnosti vodje. Na 

osnovi teoretičnih izhodišč in dosedanjih raziskav smo predpostavljali, da bo raziskava 

pokazala, da vodje sami sebe zaznavajo kot bolj avtentične, kot jih zaznavajo njihovi sodelavci 

ter da ženska populacija pripisuje večji pomen pozitivnemu psihološkemu kapitalu kot moška.  

3.2 Vzorec in metodologija 

V raziskavo smo vključili zaposlene v profesionalni prodajni mreži. Vzorec je vključeval šest 

področnih vodij prodaje zavarovanj in direktorja prodaje, ki so podali samooceno lastne 

avtentičnosti ter njihovih 80 sledilcev, ki so podali zaznano stopnjo glede avtentičnosti 

njihovega vodje. Proučevali smo razliko med zaznavanjem avtentičnosti vodje samega in 

njihovih sledilcev. Poleg tega nas je zanimalo, ali ženska populacija pripisuje večji pomen 

dimenziji pozitivnega psihološkega kapitala kot moška. 

 

Vprašalnike smo razdelili osebno v aprilu 2019. Izpolnjene vprašalnike so nam anketiranci 

lahko vrnili osebno ali pa so nam jih poslali po pošti. Zadnji izpolnjen vprašalnik smo prejeli v 

mesecu juniju. Zbiranje vprašalnikov je trajalo približno tri mesece. 

 

Vprašalnik je izpolnilo sedem vodij in 65 sledilcev, kar predstavlja pri vodjih stoodstotno 

odzivnost, pri sledilcih pa 81-odstotno odzivnost, skupaj 83-odstotno odzivnost, kar je 

zadostovalo za nadaljnjo izvedbo analize. 

 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS in preverili hipotezi 

ter rezultate besedilno in grafično interpretirali. 
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3.3 Vprašalnik 

Opravili smo kvantitativno raziskavo, kot jo opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 

163–172). Podatke smo zbirali s pomočjo vprašalnika, ki smo ga v tiskani obliki osebno 

razdelili posameznikom. Uporabili smo preverjeni vprašalnik po vzoru Dimovskega idr. (2013, 

124–127). Naredili smo dve različici vprašalnika – eno različico s prilagojenimi trditvami za 

vodje in drugo s prilagojenimi trditvami za njihove sledilce. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh 

delov: vsebinskega in demografskega. 

 

Prvi je vsebinski del, kjer smo merili zaznavanje posameznih dimenzij avtentičnega vodenja. 

Vseboval je 17 trditev, ki so se nanašale na posamezne dimenzije avtentičnega vodenja 

(samozavedanje, samoregulacijo, pozitivni psihološki kapital in pozitivno modeliranje).  

 

Vsaki dimenziji smo namenili določeno število trditev. Sledile so si po vrstnem redu navzdol;  

pet trditev o samozavedanju, štiri trditve o samoregulaciji, štiri trditve o pozitivnem 

psihološkem kapitalu in štiri trditve o pozitivnem modeliranju.  

 

Zaposleni in vodje so odgovarjali s pomočjo Likertove petstopenjske lestvice strinjanja, in 

sicer: 1 – sploh se ne strinjam,   2 – se ne strinjam, 3 – niti se strinjam/niti se ne strinjam, 4 – se 

strinjam, 5 – popolnoma se strinjam (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 166). 

 

Drugi del se je nanašal na demografske podatke anketirancev. Pridobili smo podatke o spolu, 

starosti, izobrazbi in pri vodjah dodatno še o velikosti skupine, ki jo vodijo. 

 

Vprašalnik je vseboval spremno besedilo, v katerem smo navedli namen izvajanja ankete, 

podali kratka navodila za izpolnjevanje ter dali zagotovilo o anonimnosti. 

3.4 Ugotovitve raziskave 

V tem poglavju so predstavljene ugotovitve raziskave. Najprej so podane osnove statistične 

analize, ki vključuje opisno statistiko za obe skupini anketirancev – za vodje in za njihove 

sledilce. Nadaljujemo s preverbo v nalogi zastavljenih hipotez. Predstavimo še dodatno analizo 

ter zaključimo s povzetkom ugotovitev v empiričnem delu raziskave. 

3.4.1 Osnove statistične analize 

Osnove statistične analize se nanašajo na ugotovitve, ki smo jih dobili z analizo podatkov za 

vodje in sledilce. Predstavimo opisno statistiko, ki vključuje analizo demografskih podatkov, 

sledijo ji ugotovitve, pridobljene z analizo odgovorov na posamezne trditve, ki se nanašajo na 

dimenzije avtentičnega vodenja in na koncu še analizo po posameznih dimenzijah. To naredimo 
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najprej za vodje in nato še za sledilce. Na koncu ugotovimo še normalnost porazdelitve 

pridobljenih podatkov, ki jo potrebujemo, da lahko izberemo ustrezni test za analizo 

zastavljenih hipotez. 

Opisna statistika za vodje 

V Preglednici 2 prikazujemo strukturo anketiranih vodij po pridobljenih demografskih 

podatkih, ki so vključevali spol, starost, izobrazbo in velikost tima, ki ga vodijo. 

Preglednica 2: Struktura anketirancev: vodje po spolu, starosti, izobrazbi in velikosti tima  

  Frekvenca Delež (v%) 

Spol Moški  5 71,4 

Ženske       2 28,6 

Skupaj       7 100,0 

Starost 25–34       1 14,3 

35–44       1 14,3 

45–54        5 71,4 

Skupaj       7 100,0 

Izobrazba Srednja šola 1 14,3 

Višja šola 1 14,3 

Fakultetna diploma    4 57,1 

Magisterij       1 14,3 

Skupaj       7 100,0 

Velikost tima 5–10 sodelavcev 2 28,6 

10–15 sodelavcev 2 28,6 

15 in več sodelavcev 3 42,9 

Skupaj 7 100,0 

 

Analiza demografskih podatkov (glej Preglednico 2) za vodje kaže, da je v anketi sodelovalo 

pet moških (71,4 %) in dve ženski (28,6 %). V starostni strukturi je največ vodij v starostni 

skupini med 45 in 54 let (71,4 %), v enakem odstotku (14,3 %) jim sledijo vodje stari med 25 

in 34 let in med 35 in 44 let. Po izobrazbi jih je največ s fakultetno diplomo (57 %), ostale 

kategorije so enako zastopane s 14,3 %. Po velikosti tima je največ vodij, ki imajo 15 in več 

zaposlenih (42,9  %), ostali dve skupini imata enak delež anketirancev (28,6 %).  

 

V Preglednici 3 prikazujemo povprečja za odgovore vodij na trditve o zaznavanju lastne 

avtentičnosti. Vsako dimenzijo avtentičnosti smo merili z odgovori na določene trditve: 

samozavedanje vodje (SZV): »Poznam svoje vrednote.«, »Imam jasno postavljene osebne 

cilje.«, »Vem, kaj me motivira.«, »V odnosu do sodelavcev sem iskren.« in »Se ne pretvarjam, 

ne igram.«; samoregulacija vodje (SRV): »Ravnam v skladu s svojimi vrednotami, prepričanji, 

stališči.«, »Ravnam v skladu z moralno-etičnimi pravili.«, »Preprosto se prilagajam 
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spremembam.« in »Moje osebne težave ne vplivajo na obnašanje do sodelavcev.«; pozitivni 

psihološki kapital vodje (PPKV): »Sem optimistična oseba.«, »Zaupam svojim sodelavcem.«, 

»Verjamem v boljšo prihodnost.« in »Sem samozavestna oseba.« ter pozitivno modeliranje 

vodje (PMV): »Skrbim za svoj lasten razvoj.«, »S sodelavci imam pristne odnose.«, 

»Upoštevam mnenja drugih.« in »Delujem v najboljšem interesu vseh sodelavcev. 

Preglednica 3: Odgovori vodij na trditve o zaznavanju lastne avtentičnosti 

  N Minimum Maksimum Povprečje Std. odklon 

Poznam svoje vrednote. 7 4 5 4,71 0,488 

Imam jasno postavljene osebne 

cilje. 

7 3 5 4,57 0,787 

Vem, kaj me motivira. 7 4 5 4,57 0,535 

V odnosu do sodelavcev sem 

iskren. 

7 4 5 4,71 0,488 

Se ne pretvarjam, ne igram. 7 4 5 4,86 0,378 

Ravnam v skladu s svojimi 

vrednotami, prepričanji, stališči. 

7 4 5 4,71 0,488 

Ravnam v skladu z moralno-

etičnimi pravili. 

7 4 5 4,86 0,378 

Preprosto se prilagajam 

spremembam. 

7 4 5 4,29 0,488 

Moje osebne težave ne vplivajo 

na obnašanje do sodelavcev. 

7 4 5 4,43 0,535 

Sem optimistična oseba. 7 4 5 4,71 0,488 

Zaupam svojim sodelavcem. 7 4 5 4,43 0,535 

Verjamem v boljšo prihodnost. 7 3 5 4,71 0,756 

Sem samozavestna oseba. 7 3 5 4,29 0,756 

Skrbim za svoj lastni razvoj. 7 3 5 4,43 0,787 

S sodelavci imam pristne odnose. 7 4 5 4,57 0,535 

Upoštevam mnenja drugih. 7 3 5 4,14 0,900 

Delujem v najboljšem interesu 

vseh sodelavcev. 

7 4 5 4,71 0,488 

 

Analiza odgovorov vodij o zaznavanju lastne avtentičnosti kaže na visoko prisotnost 

dejavnikov avtentičnega vodenja. Povprečja pri vseh trditvah oziroma spremenljivkah so nad 

štiri (glej Preglednico 3 in Sliko 6). Najvišja povprečja so zaznana pri trditvah: »Ravnam v 

skladu z moralno-etičnimi pravili.« in »Se ne pretvarjam, ne igram.« (pri obeh M = 4,86; SD = 

0,378). Trditvi se nanašata na dimenziji SZV in SRV. Vodje se dobro poznajo in želijo, da tudi 

drugi vidijo njihov resnični jaz, njihovo pravo osebnost ter da upoštevajo moralno etična 

pravila. 

 

Prav tako so visoka povprečja tudi pri trditvah: »Poznam svoje vrednote.« (M = 4,71; SD = 

,488), »V odnosu do sodelavcev sem iskren.« (M = 4,71; SD = ,488), »Ravnam v skladu s svojimi 

vrednotami, prepričanji, stališči.« (M = 4,71; SD = 0,488), »Sem optimistična oseba.« (M = 
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4,71; SD = ,488), »Verjamem v boljšo prihodnost.« (M = 4,71; SD = 0,756) in »Delujem v 

najboljšem interesu vseh sodelavcev.« (M = 4,71; SD = 0,488). 

  

Z najnižjim povprečjem so vodje ocenili trditev: »Upoštevam mnenje drugih.« (M = 4,14; SD 

= 0,900). 

 

 

Slika 6: Povprečja odgovorov vodij na trditve o lastni avtentičnosti  

 

Slika 6 prikazuje povprečja pri posameznih trditvah po vrstnem redu do najvišjega povprečja 

(4,86) in se nanaša na trditvi »Ravnam v skladu z moralno-etničnimi pravili.« in »Se ne 

pretvarjam, ne igram.«, ki sodita v dimenziji SRV in SZV do najnižjega (4,14), ki se nanaša na 

trditev »Upoštevam mnenja drugih.«, ki sodi v dimenzijo PMV. 

Preglednica 4: Posamezne dimenzije avtentičnega vodenja vodje – samoocena 

  N Minimum Maksimum Povprečje Std. 

odklon 

Samozavedanje 7 4 5 4,69 0,363 

Samoregulacija 7 4 5 4,57 0,238 

Pozitivni psihološki 

kapital 

7 4 5 4,54 0,529 

Pozitivno modeliranje 7 4 5 4,46 0,548 

 

Trditve (glej Preglednico 4) smo vsebinsko in smiselno združili v štiri dimenzije: 

samozavedanje (od prve do pete), samoregulacija (od šeste do devete), pozitivni psihološki 
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kapital (od 10 do 13) in pozitivno modeliranje (od 14 do 17). Najvišje povprečje ima dimenzija 

samozavedanje (M = 4,69; SD = 0,363), najnižje povprečje pa trditev pozitivno modeliranje (M 

= 4,46; SD = 0,548). 

 

 

Slika 7: Povprečja posameznih dimenzij avtentičnega vodenja vodje – samoocena 

 

Slika 7 prikazuje povprečja po posameznih dimenzijah. Najvišje povprečje ima dimenzija 

samozavedanja (4,69). To pomeni, da se vodje dobro zavedajo svoje lastne identitete, svojih 

vrednot, čustev, prepričanj in ciljev. Sledita samoregulacija (4,57) in pozitivni psihološki 

kapital (4,54). Najnižje povprečje ima pozitivno modeliranje (4,46). Iz tega lahko sklepamo, da 

se vodje dobro zavedajo sebe in svojih lastnosti ter se tudi vedejo v skladu s svojo osebnostjo, 

so pozitivno naravnani, vendar nekoliko slabše avtentične značilnosti prenašajo na svoje 

sledilce.  

Opisna statistika za sledilce 

 

V Preglednici 5 prikazujemo strukturo anketiranih vodij po pridobljenih demografskih 

podatkih, ki so vključevali spol, starost in izobrazbo. 
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Preglednica 5: Struktura anketirancev: sledilci po spolu, starosti in izobrazbi 

  Frekvenca Delež (v%) 

Spol Moški  22 33,8 

Ženske 43 66,2 

Skupaj 65 100,0 

Starost 18–24 2 3,1 

25–34 19 29,2 

35–44 16 24,6 

45–54 21 32,3 

54 in več 7 10,8 

Skupaj 65 100,0 

Izobrazba Srednja šola 36 55,4 

Višja šola 14 21,5 

Fakultetna diploma    13 20,0 

Magisterij 2 3,1 

Skupaj 65 100,0 

 

Analiza demografskih podatkov (glej Preglednico 5) za sledilce kaže, da je v anketi sodelovalo 

43 (66,2 %) žensk in 22 (33,8 %) moških. V starostni strukturi je največ zaposlenih med 45 in 

54 let (32,3 %), sledijo jim zaposleni med 25 in 34 let (29,2 %), takoj za njimi so zaposleni med 

35 in 44 let (24,6), nato nad 54 let in več, najmanj je mladih zaposlenih med 18 in 24 leti (3,2 

%). Po izobrazbi je največ zaposlenih s srednješolsko izobrazbo (55,4 %), sledijo zaposleni z 

višjo šolo (21,5 %) in fakultetno diplomo (20 %), najmanj je zaposlenih z magisterijem (3,1 

%). 

 

V nadaljevanju so prikazani odgovori sledilcev na trditve o zaznavanju avtentičnosti vodij. 

Vsako posamezno dimenzijo avtentičnosti smo merili z odgovori na določene trditve: 

 Samozavedanje vodje (SZV): »Moj vodja pozna svoje vrednote.«, »Moj vodja ima jasno 

postavljene osebne cilje.«, »Moj vodja ve, kaj ga motivira.«, »Moj vodja je iskren.« in 

»Moj vodja se ne pretvarja, ne igra.« 

 Samoregulacija vodje (SVZ): »Moj vodja ravna v skladu s svojimi vrednotami, prepričanji, 

stališči.«, »Moj vodja ravna v skladu z moralno-etičnimi pravili.«, »Moj vodja se preprosto 

prilagaja spremembam.« in »Osebne težave mojega vodje ne vplivajo na njegovo 

obnašanje do sodelavcev.« 

 Pozitivni psihološki kapital vodje (PPKV): »Moj vodja je optimistična oseba.«, »Moj vodja 

zaupa svojim sodelavcem.«, »Moj vodja verjame v boljšo prihodnost.« in »Moj vodja je 

samozavesten.« 

 Pozitivno modeliranje vodje (PMV): »Moj vodja sodelavcem pomaga razvijati njihove 

sposobnosti.«, »S sodelavci ima moj vodja pristne odnose.«, »Moj vodja upošteva mnenja 

drugih.« in »Moj vodja deluje v najboljšem interesu vseh sodelavcev.« 
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Preglednica 6: Odgovori sledilcev na trditve o zaznavanju avtentičnosti vodij 

 

Povprečja pri vseh trditvah oziroma spremenljivkah so tudi pri sledilcih nad štiri (glej 

Preglednico 6 in Sliko 8). Najvišja povprečja so zaznana pri trditvah: »Moj vodja je 

samozavesten« (M = 4,65; SD = 0,571), »Moj vodja je optimistična oseba.« (M = 4,58; SD = 

0,682) in »Moj vodja verjame v boljšo prihodnost.« (M = 4,52; SD = 0,664). Vse tri 

spremenljivke z najvišjimi povprečji se nanašajo na dimenzijo pozitivnega psihološkega 

kapitala. Z najnižjim povprečjem so anketiranci ocenili trditvi: »Moj vodja se ne pretvarja, se 

ne igra« (M = 4,28; SD = 0,927) in trditvi »Moj vodja upošteva mnenje drugih« (M = 4,14; SD 

= 0,933). 

  N Minimum Maksimum Povprečje Std. 

odklon 

Moj vodja pozna svoje vrednote. 65 2 5 4,48 0,687 

Moj vodja ima jasno postavljene osebne 

cilje. 

65 2 5 4,51 0,664 

Moj vodja ve, kaj ga motivira. 65 3 5 4,52 0,687 

Moj vodja je iskren. 65 1 5 4,40 0,862 

Moj vodja se ne pretvarja, ne igra. 65 1 5 4,28 0,927 

Moj vodja ravna v skladu s svojimi 

vrednotami, prepričanji, stališči. 

65 2 5 4,35 0,738 

Moj vodja ravna v skladu z moralno-

etičnimi pravili. 

65 1 5 4,35 0,926 

Moj vodja se preprosto prilagaja 

spremembam. 

65 1 5 4,29 0,861 

Osebne težave mojega vodje ne vplivajo 

na njegovo obnašanje do sodelavcev. 

65 1 5 4,43 0,809 

Moj vodja je optimistična oseba. 65 2 5 4,58 0,682 

Moj vodja zaupa svojim sodelavcem. 65 2 5 4,35 0,818 

Moj vodja verjame v boljšo prihodnost. 65 3 5 4,52 0,664 

Moj vodja je samozavesten. 65 3 5 4,65 0,571 

Moj vodja sodelavcem pomaga razvijati 

njihove sposobnosti. 

65 2 5 4,31 0,900 

S sodelavci ima moj vodja pristne 

odnose.  

65 1 5 4,31 0,865 

Moj vodja upošteva mnenja drugih. 65 2 5 4,14 0,933 

Moj vodja deluje v najboljšem interesu 

vseh sodelavcev. 

65 2 5 4,43 0,749 
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Slika 8: Povprečja odgovorov sledilcev na trditve o zaznavanju avtentičnosti 

 

Slika 8 prikazuje povprečja odgovorov sledilcev pri posameznih trditvah po vrstnem redu od 

najvišjega povprečja (4,65) in se nanaša trditev »Moj vodja je samozavesten.«, ki sodi v 

dimenzijo PPKV, do najnižjega (4,14), ki se nanaša na trditev »Moj vodja upošteva mnenja 

drugih.«, ki sodi v dimenzijo PMV. 

Preglednica 7: Posamezne dimenzije avtentičnega vodenja vodje – sledilci 

  N Minimum Maksimum Povprečje Std. odklon 

Samozavedanje 65 2 5 4,44 0,654 

Samoregulacija 65 2 5 4,36 0,676 

Pozitivni psihološki 

kapital 

65 3 5 4,53 0,564 

Pozitivno 

modeliranje 

65 2 5 4,30 0,764 

 

Trditve (glej Preglednico 7) smo vsebinsko in smiselno združili v štiri dimenzije: 

samozavedanje (od prve do pete), samoregulacija (od šeste do devete), pozitivni psihološki 

kapital (od 10 do 13), pozitivno modeliranje (od 14 do 17). Najvišje povprečje ima pozitivni 

psihološki kapital (M = 4,53; SD = 0,564), najnižje povprečje pa trditev samoregulacija (M = 

4,36; SD = 0,676). 
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Slika 9: Povprečja posameznih dimenzij avtentičnega vodenja vodje – sledilci 

 

Slika 9 prikazuje povprečja posameznih dimenzij avtentičnega vodenja vodij, kot jih zaznavajo 

sledilci. Najvišje povprečje ima dimenzija pozitivnega psihološkega kapitala (4,53). To 

pomeni, da sledilci svoje vodje vidijo kot samozavestne, optimistične, polne upanja in miselne 

prožnosti. Sledita samozavedanje (4,44) in samoregulacija (4,36). Najnižje povprečje ima 

pozitivno modeliranje (4,30). Iz tega lahko sklepamo, da sledilci pri vodjih močno zaznavajo 

dejavnike PPK, vendar vodje te avtentične značilnosti nekoliko slabše prenašajo na svoje 

sledilce. 

Normalnost porazdelitve pridobljenih podatkov 

Normalna porazdelitev podatkov je pri spremenljivkah ordinalnega tipa pogoj za izvedbo 

določenih statističnih testov. Normalna porazdelitev pomeni, da so podatki razporejeni po 

Gaussovi krivulji. V primeru, da je porazdelitev normalna, p-vrednost nad 0,05, se v analizi 

uporabijo parametrični testi, v nasprotnem primeru pa neparametrični testi.  

  

4,30

4,36

4,44

4,53

1 2 3 4 5

Pozitivno modeliranje

Samoregulacija

Samozavedanje

Pozitiven psihološki kapital



41 

Preglednica 8: Normalnost porazdelitve glede na status vodja/sledilec 

Skupina Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika df P-

vrednost 

Statistika df P-

vrednost 

Samozavedanje Vodja ,338 7 ,015 ,822 7 ,067 

Sodelavci ,195 65 ,000 ,821 65 ,000 

Samoregulacija Vodja ,332 7 ,019 ,869 7 ,183 

Sodelavci ,171 65 ,000 ,848 65 ,000 

Pozitivni psihološki 

kapital 

Vodja ,229 7 ,200* ,854 7 ,133 

Sodelavci ,214 65 ,000 ,811 65 ,000 

Pozitivno modeliranje Vodja ,270 7 ,132 ,836 7 ,092 

Sodelavci ,191 65 ,000 ,842 65 ,000 

 

P-vrednost (glej Preglednico 8) je pod 0,05 pri polovici (ali vodjih ali pri sledilcih), kar pomeni, 

da podatki v večini niso normalno porazdeljeni. V nadaljevanju zato uporabljamo 

neparametrične teste. Zanimala nas je tudi porazdelitev podatkov glede na spremenljivko spol. 

Preglednica 9: Normalnost porazdelitve glede na spol moški/ženski 
 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistika df P-

vrednost 

Statistika df P-

vrednost 

Samozavedanje Moški ,181 27 ,023 ,872 27 ,003 

Ženski ,217 45 ,000 ,782 45 ,000 

Samoregulacija Moški ,192 27 ,012 ,894 27 ,010 

Ženski ,208 45 ,000 ,814 45 ,000 

Pozitivni psihološki 

kapital 

Moški ,195 27 ,010 ,887 27 ,007 

Ženski ,255 45 ,000 ,765 45 ,000 

Pozitivno 

modeliranje 

Moški ,182 27 ,023 ,874 27 ,004 

Ženski ,214 45 ,000 ,809 45 ,000 

 

Tudi v tem primeru (Preglednica 9) primeru so p-vrednosti večinoma pod 0,05, kar pomeni, da 

podatki niso normalno porazdeljeni. V nadaljevanju uporabljamo neparametrične teste. 

3.4.2 Analiza hipotez 

V nadaljevanju prikazujemo analizo zastavljenih hipotez z uporabo ustreznih statističnih testov.  

 

H1: V zaznavanju dejavnikov avtentičnega vodenja med vodji in sledilci obstajajo 

značilne razlike. 
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Pri prvi hipotezi nas je zanimalo, ali med vodji in sledilci obstajajo statistično značilne razlike 

v zaznavanju dejavnikov avtentičnega vodenja. Za preverbo hipoteze smo uporabili 

neparametrični test Mann-Whitney, s katerim smo preverili razlike med vodji in sledilci. Če 

bodo razlike med skupinama statistično značilne, bomo hipotezo potrdili.  

 

Preglednica 10: Opisna statistika – dimenzije avtentičnosti  

Skupina N Povprečje 

rangov 

Vsota rangov 

Samozavedanje Vodja 7 41,29 289,00 

Sodelavci 65 35,98 2339,00 

Skupaj 72 
  

Samoregulacija Vodja 7 39,93 279,50 

Sodelavci 65 36,13 2348,50 

Skupaj 72 
  

Pozitivni psihološki 

kapital 

Vodja 7 35,14 246,00 

Sodelavci 65 36,65 2382,00 

Skupaj 72 
  

Pozitivno modeliranje Vodja 7 38,21 267,50 

Sodelavci 65 36,32 2360,50 

Skupaj 72 
  

 

Iz Preglednice 10 opisne statistike je razvidno, da se razlike v povprečju rangov pojavljajo pri 

vseh dimenzijah (vodja-sledilec), vendar niso dovolj velike, da bi bile statistično značilne. 

Vseeno lahko omenimo, da imajo vodje višje povprečje rangov pri vseh dimenzijah, izjema je 

pozitivni psihološki kapital, kjer imajo sledilci večje povprečje ranga kot vodje. 

 

Preglednica 11: Testna statistika – dimenzije avtentičnosti 

  Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z P-

vrednost 

Samozavedanje 194,000 2339,000 –,654 ,513 

Samoregulacija 203,500 2348,500 –,466 ,641 

Pozitivni psihološki 

kapital 

218,000 246,000 –,188 ,851 

Pozitivno modeliranje 215,500 2360,500 –,234 ,815 

 

V Preglednici 11 vidimo, da je p-vrednost pri vseh štirih dimenzijah nad 0,05, kar pomeni, da 

razlike med vodji in sledilci niso statistično značilne. 

 

Hipotezo zavrnemo.  
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H2: Ženske v povprečju v večji meri zaznavajo pozitivni psihološki kapital kot moški. 

 

Pri drugi hipotezi nas je zanimalo, ali med ženskami in moškimi obstajajo statistični značilne 

razlike v zaznavanju dimenzije pozitivnega psihološkega kapitala, ki vključuje samozavest, 

optimizem, upanje in prožnost. Za preverbo hipoteze smo uporabili neparametrični test Mann-

Whitney, s katerim smo preverili razlike med moškimi in ženskami. Če bodo razlike med 

skupinama statistično značilne, bomo hipotezo potrdili.  

Preglednica 12: Opisna statistika – pozitivni psihološki kapital 

Skupina N Povprečje rangov Vsota rangov 

Samozavedanje Moški 27 35,19 950,00 

Ženski 45 37,29 1678,00 

Skupaj 72 
  

Samoregulacija Moški 27 35,00 945,00 

Ženski 45 37,40 1683,00 

Skupaj 72 
  

Pozitivni psihološki 

kapital 

Moški 27 33,33 900,00 

Ženski 45 38,40 1728,00 

Skupaj 72 
  

Pozitivno modeliranje Moški 27 34,98 944,50 

Ženski 45 37,41 1683,50 

Skupaj 72 
  

 

Iz Preglednice 12 opisne statistike je razvidno, da se določene razlike v povprečju rangov 

pojavljajo, vendar niso dovolj velike, da bi bile statistično značilne. Ženske imajo višje 

povprečje rangov pri vseh dimenzijah. Najvišje povprečje rangov (38,40) je ravno pri 

pozitivnem psihološkem kapitalu, vendar razlika še vedno ni dovolj velika, da bi bila statistično 

značilna. 

Preglednica 13: Testna statistika – pozitivni psihološki kapital 

  Mann-

Whitney U 

Wilcoxon 

W 

Z P-vrednost 

Samozavedanje 572,000 950,000 –,424 ,671 

Samoregulacija 567,000 945,000 –,481 ,630 

Pozitivni psihološki 

kapital 

522,000 900,000 –1,034 ,301 

Pozitivno modeliranje 566,500 944,500 –,490 ,624 
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V Preglednici 13 vidimo, da je p-vrednost pri vseh štirih dimenzijah (SZV 0,674; SRV 0,630; 

PPKV 0,301 in PMV 0,624) nad 0,05, kar pomeni, da razlike med vodji in sledilci niso 

statistično značilne. 

 

Hipotezo H2 zavrnemo. 

3.4.3 Dodatna analiza 

Dodatno nas je zanimalo, ali v skupini sledilcev obstajajo statistično značilne razlike glede na 

starostne skupine v zaznavanju dejavnikov avtentičnega vodenja. Za preverbo hipoteze smo 

uporabili neparametrični test Kruskal Wallis, s katerim smo preverili razlike med starostnimi 

skupinami. Če bodo razlike med skupinami statistično značilne, bomo hipotezo potrdili.  

 

Preglednica 14: Opisna statistika glede na starostne skupine 

  N Povprečje rangov 

Samozavedanje 18–24 2 48,00 

25–34 19 35,47 

35–44 16 28,22 

45–54 21 23,31 

Skupaj 58 
 

Samoregulacija 18–24 2 49,00 

25–34 19 34,79 

35–44 16 28,56 

45–54 21 23,57 

Skupaj 58 
 

Pozitivni psihološki kapital 18–24 2 39,00 

25–34 19 32,50 

35–44 16 28,25 

45–54 21 26,83 

Skupaj 58 
 

Pozitivno modeliranje 18–24 2 48,50 

25–34 19 37,84 

35–44 16 24,06 

45–54 21 24,29 

Skupaj 58 
 

 

Iz Preglednice 14 je razvidno, da ima najvišje povprečje ranga po vseh dimenzijah starostna 

skupina od 18 do 24 let (SZ 48,00, SR 49, PPK 39 in PM 48,50).  
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Preglednica 15: Testna statistika – starostne skupine 

  Hi-kvadrat df P-vrednost 

Samozavedanje 8,128 3 ,043 

Samoregulacija 7,494 3 ,058 

Pozitivni psihološki kapital 2,007 3 ,571 

Pozitivno modeliranje 11,366 3 ,010 

 

Iz Preglednice 15 je razvidno, da je p-vrednost pri dimenziji samozavedanje in pozitivno 

modeliranje pod 0,05 kar pomeni, da med starostnimi skupinami za ti dve dimenziji obstajajo 

statistično značilne razlike.  

3.4.4 Povzetek ugotovitev iz empiričnega dela raziskave 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je bil raziskati zaznavanje posameznih dimenzij 

avtentičnosti vodje od zaposlenih sodelavcev in zaznavanjem lastne avtentičnosti vodje. Na 

osnovi teoretičnih izhodišč in dosedanjih raziskav smo predpostavljali, da bo raziskava 

pokazala, da vodje sami sebe zaznavajo kot bolj avtentične, kot jih zaznavajo njihovi sodelavci 

ter da ženska populacija pripisuje večji pomen pozitivnemu psihološkemu kapitalu kot moška. 

 

V raziskavo smo vključili zaposlene v profesionalni prodajni mreži. Vzorec je vključeval šest 

področnih vodij prodaje zavarovanj in direktorja prodaje, ki so podali samooceno lastne 

avtentičnosti, ter njihovih 80 sledilcev, ki so podali zaznano stopnjo o avtentičnosti njihovega 

vodje. Proučevali smo razliko med zaznavanjem avtentičnosti vodje samega in njihovih 

sledilcev. Poleg tega nas je zanimalo, ali ženska populacija pripisuje večji pomen dimenziji 

pozitivnega psihološkega kapitala kot moška. 

 

Anketni vprašalnik je izpolnilo sedem vodij in 65 sledilcev, kar predstavlja pri vodjih 

stoodstotno odzivnost, pri sledilcih pa 81-odstotno odzivnost, skupaj 83-odstotno odzivnost, 

kar je zadostovalo za nadaljnjo izvedbo analize. 

 

Raziskava je pokazala visoko stopnjo zaznavanja avtentičnosti po vseh spremenljivkah, tako 

od vodij kot tudi zaposlenih, vendar ne obstajajo statistično značilne razlike med zaznavanjem 

posameznih dejavnikov avtentičnosti od vodje in zaznavanjem njihove avtentičnosti, kot 

menijo sledilci. Ravno tako ženske pozitivnega psihološkega kapitala ne zaznavajo v večji meri 

kot moški. 

 

Zaznavanje dejavnikov avtentičnega vodenja od vodij samih je po vseh spremenljivkah visoko 

nad oceno štiri. Iz tega sklepamo, da vodje sebe ocenjujejo kot avtentične. Najvišje zaznavajo 

dimenzijo samozavedanja, kar pomeni, da se dobro zavedajo sebe, svoje lastne identitete, svojih 

vrednot, prepričanj, čustev in ciljev. Samozavedanju sledi samoregulacija, pozitivni psihološki 

kapital ter pozitivno modeliranje. Ugotavljamo, da se vodje zaznavajo kot avtentične po vseh 
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dimenzijah. Dobro se zavedajo sebe in svojih lastnosti ter se vedejo v skladu s svojo osebnostjo, 

so samozavestni in optimistični, vendar nekoliko slabše te avtentične značilnosti prenašajo na 

svoje sledilce. 

 

Sledilci svoje vodje ravno tako zaznavajo kot avtentične, saj so odgovori po vseh 

spremenljivkah nad oceno/vrednostjo štiri. Razlika je v vrstnem redu zaznavanja po 

posameznih dimenzijah. Sledilci pri vodjah najvišje zaznavajo dimenzijo pozitivnega 

psihološkega kapitala, kar pomeni, da svoje vodje vidijo kot samozavestne, optimistične, polne 

upanja in miselne prožnosti. Sledita samozavedanje, samoregulacija in pozitivno modeliranje.  

 

Najnižje zaznavanje ima dimenzija pozitivnega modeliranja. Kar kaže na to, vodje svoje 

avtentične značilnosti slabše prenašajo na svoje sledilce. 

 

Ugotavljamo tudi, da se vodje po vseh dimenzijah zaznavajo višje, kot jih zaznavajo njihovi 

sledilci. Razlike, ki sicer niso statistično značilne, kažejo, da je najvišja razlika pri dimenziji 

samozavedanja, sledi ji samoregulacija, nato pozitivno modeliranje in najmanjša razlika v 

zaznavanju je pri pozitivnem psihološkem kapitalu.  

 

Ugotovili smo tudi, da ženske višje zaznavajo vse dimenzije avtentičnosti kot moški. Najvišje 

zaznavajo pozitivni psihološki kapital, vendar razlika ni dovolj velika, da bi bila statistično 

značilna. 

 

Usklajenost v zaznavanju avtentičnosti od vodje in njegovih sledilcev je značilna in bolj 

verjetna v primerih pristnih, preglednih ter odprtih odnosov, ki so značilni za avtentično 

vodenje. Visoko zaznavanje in usklajenost avtentičnosti vodij pa posledično vodi v ustvarjanje 

avtentičnih sledilcev. Vse skupaj naj bi imelo pozitivni učinek na uspešnost poslovanja 

gospodarske družbe.  

 

Z dodatno analizo smo želeli ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne razlike po starostnih 

skupinah. Ugotovili smo, da obstajajo pri dveh dimenzijah: samozavedanju in pozitivnem 

modeliranju.  

Preverjanje hipotez 

Hipotezi smo preverili z neparametričnim testom Mann-Whitney, s katerim smo preverili, ali 

obstajajo statistično značilne razlike med vodji in sledilci.  

 

H1: V zaznavanju dejavnikov avtentičnega vodenja med vodji in sledilci obstajajo značilne 

razlike. 
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Z raziskavo smo ugotovili, da v zaznavanju dejavnikov avtentičnega vodenja med vodji in 

sledilci ne obstajajo statistično značilne razlike. Hipotezo H1 smo zavrnili. 

 

H2: Ženske v povprečju v večji meri zaznavajo pozitivni psihološki kapital kot moški. 

 

Raziskava je pokazala, da ženske v povprečju v večji meri ne zaznavajo pozitivnega 

psihološkega kapitala kot moški. Hipotezo H2 smo zavrnili. 
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4 SKLEP 

 

V sklepnem poglavju so povzete pomembnejše teoretične ugotovitve na področju vodenja, 

različnih slogov vodenja in avtentičnega vodenja ter bistvene ugotovitve empiričnega dela, ki 

so bile podlaga za preverjanje v nalogi zastavljenih hipotez. V nadaljevanju bomo predstavili 

prispevek k menedžerski znanosti in stroki ter zasnovali predloge za izboljšave v izbranem 

podjetju. Na koncu sklepnega poglavja smo podali možne usmeritve za nadaljnje raziskovanje 

iz metodološkega in vsebinskega vidika. 

4.1 Povzetek ugotovitev celotne raziskave 

Sodobna podjetja današnjega časa neprestano iščejo nove načine, s katerimi bi si lahko 

zagotavljali konkurenčno prednost in trajnostni razvoj. Na znanju temelječa podjetja se 

zavedajo izjemnega pomena človeškega kapitala. Ključno vlogo v podjetju pri prepoznavanju 

in razvijanju posameznikovega potenciala imajo vodje. 

 

Vodenje je pomembna menedžerska funkcija. Vodja s svojim vedenjem vpliva, spodbuja in 

usmerja posameznika k doseganju skupnih ciljev. Obstajajo različni slogi vodenja. Uspešni 

vodja jih kombinira ter prilagaja posameznikom, nalogam in razmeram v organizaciji. 

 

Odgovore na zahteve sodobnega načina vodenja, ki organizacijam zagotavlja trajno 

konkurenčno prednost, lahko ponuja avtentično vodenje. Gre za novejši konstrukt, za katerega 

nimamo jasno oblikovane definicije. Avtentično vodenje od vodje zahteva razvoj lastnega sloga 

vodenja. Avtentični vodja dobro pozna svojo osebnost in se vede v skladu z lastno identiteto, 

vrednotami, prepričanji in cilji. Najboljši avtentični vodje naj bi bili tisti, ki vodijo na temelju 

pozitivnega psihološkega kapitala. 

 

Iz domače in tuje literature je razvidno, da je tematika vodenja aktualna in vredna raziskovanja. 

Evidentirali smo več raziskav o pozitivnem vplivu avtentičnega vodenja na različne dejavnike 

poslovanja. Za uvedbo in razvoj avtentičnega vodenja je pomembna analiza trenutnega stanja 

v podjetju. S svojo raziskavo smo ugotovili, kako dejavnike avtentičnega vodenja zaznavajo 

vodje in njihovi sledilci. 

 

V izbrani zavarovalnici smo v raziskavo vključili zaposlene v profesionalni prodajni mreži. 

Vzorec je vključeval šest področnih vodij prodaje zavarovanj in direktorja prodaje ter njihovih 

80 sledilcev. Anketne vprašalnike smo razdelili osebno v aprilu 2019. Vprašalnik je izpolnilo 

sedem vodij in 65 sledilcev. 

 

Analiza raziskave je pokazala, da tako vodje kot njihovi sledilci visoko zaznavajo avtentičnost 

vodij po vseh spremenljivkah, s katerimi smo jo merili. Vodje zaznavajo vse dimenzije 
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(samozavedanje, samoregulacija, pozitivni psihološki kapital in pozitivno modeliranje) višje, 

kot jih zaznavajo njihovi sledilci, vendar razlike v zaznavanju avtentičnosti niso dovolj velike, 

da bi bile statistično značilne.  

 

Ugotovili smo tudi, da ženske višje zaznavajo pozitivni psihološki kapital kot moški, vendar 

tudi pri tej dimenziji razlike niso dovolj velike, da bi lahko bile statistično značilne. 

 

Zastavili smo si dve hipotezi: prva je, da v zaznavanju dejavnikov avtentičnega vodenja med 

vodji in sledilci obstajajo značilne razlike. Z raziskavo smo ugotovili, da v zaznavanju 

dejavnikov avtentičnega vodenja med vodji in sledilci ne obstajajo statistično značilne razlike. 

Hipotezo H1 smo zavrnili. 

 

Druga pa, da ženske v povprečju v večji meri zaznavajo pozitivni psihološki kapital kot moški. 

Raziskava je pokazala, da ženske v povprečju ne zaznavajo pozitivnega psihološkega kapitala 

v večji meri kot moški. Hipotezo H2 smo zavrnili. 

4.2 Predlogi za izboljšave  

Na osnovi rezultatov, pridobljenih z raziskavo, smo v tem poglavju pripravili predloge za 

izboljšave v segmentih, kjer smo opazili nižje stopnje zaznavanja avtentičnosti in kjer so bile 

največje absolutne razlike v zaznavanju. V izbranem podjetju smo ugotovili visoko zaznavanje 

in usklajenost po vseh dimenzijah avtentičnosti. To pomeni, da je avtentično vodenje v podjetju 

prisotno. Obstaja dobro izhodišče za nadgradnjo avtentičnega vodenja in nadaljnji razvoj 

avtentičnega sledenja. 

 

Predloge za izboljšanje smo zasnovali na osnovi posameznih rezultatov iz raziskave, kjer smo 

ugotovili, da so vodje in/ali njihovi sledilci nižje ovrednotili posamezne spremenljivke ali 

dimenzije od drugih. 

 

Dimenzijo pozitivnega modeliranja so tako vodje kot sledilci zaznali najnižje od ostalih 

dimenzij avtentičnega vodenja. Razlika v zaznavanju med vodji in sledilci je majhna, tako da 

je zaznavanje te dimenzije skladno z obeh strani. Cilj avtentičnih vodij je prenos avtentičnih 

značilnosti na sledilce, zato je to področje pomembno in potrebno dodatno razvijati. 

Predlagamo uvajanje procesa pozitivnega modeliranje, v katerem bodo vodje ustvarjali 

avtentične sledilce, z lastnim razvojem, pristnimi odnosi, upoštevanjem mnenj drugih 

sodelavcev ter delovanju v najboljšem skupnem interesu.  

 

Ugotavljamo, da so vodje in sledilci najnižje od vseh ovrednotili spremenljivko »Upoštevam 

mnenja drugih.«, ki sodi v dimenzijo pozitivnega modeliranja. Kot naslednji predlog 

poudarjamo, da naj vodje v komunikaciji s svojimi zaposlenimi spodbujajo in podpirajo 
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izražanje idej, zamisli in predlogov ter jih tudi upoštevajo pri uresničevanju skupnih smotrov 

in ciljev v zavarovalnici.  

 

Največje absolutne razlike v zaznavanju posameznih spremenljivk, s katerimi smo merili 

zaznavanje avtentičnosti vodje, smo ugotovili pri spremenljivki: »Se ne pretvarjam, ne igram.«, 

ki sodi dimenzijo samozavedanja. Vodje menijo, da se vedejo v skladu s svojo osebnostjo in da 

se ne pretvarjajo, medtem ko sledilci tega ne zaznavajo v isti meri. Za izboljšanje v tem 

segmentu predlagamo neformalna druženja, kjer se tako vodje kot zaposleni vedejo bolj 

sproščeno in se lahko bolje spoznajo. 

 

Naslednjo absolutno razliko v zaznavanju smo ugotovili pri spremenljivki: »Ravnam v skladu 

z moralno etičnimi pravili.«, ki sodi v dimenzijo samoregulacije. Tudi tu imajo vodje višje 

zaznavanje kot sledilci. Predlagamo spodbujanje odprte komunikacije, upoštevanje splošno 

veljavnih etično-moralnih načel in pravil, spoštovanje dogovorov ter preglednost pri izvajanju 

vseh delovnih in poslovnih procesov znotraj skupine. 

4.3 Prispevek k menedžerski znanosti in stroki 

V teoretičnem delu naloge smo povzemali in analizirali ugotovitve različnih avtorjev s področja 

vodenja, različnih slogov vodenja, avtentičnega vodenja, avtentičnih vodij, dejavnikov 

avtentičnega vodenja in pozitivnega psihološkega kapitala. Strnjena analiza in sinteza domače 

ter tuje strokovne literature in sistematičen pregled ter povzetek do zdaj opravljenih raziskav 

predstavlja aktualen vpogled v obravnavano tematiko in prinaša teoretičen prispevek k 

menedžerski znanosti ter stroki s področja avtentičnega vodenja. 

 

V empiričnem delu naloge smo raziskali zaznavanje posameznih dimenzij avtentičnosti vodje 

od zaposlenih sodelavcev in zaznavanje lastne avtentičnosti vodje. Ugotavljali smo tudi, ali 

ženska populacija pripisuje večji pomen pozitivnemu psihološkemu kapitalu kot moška. V 

raziskavi smo ugotovili visoko stopnjo zaznavanja avtentičnosti po vseh spremenljivkah – od 

vodij in zaposlenih, vendar ne obstajajo statistično značilne razlike med zaznavanjem 

posameznih dejavnikov. Ravno tako smo ugotovili, da ženske ne zaznavajo pozitivnega 

psihološkega kapitala v večji meri kot moški. Ugotovitve iz empiričnega dela raziskave o 

avtentičnem vodenju v izbrani zavarovalnici prinašajo nova znanja s področja menedžmenta, 

ki jih v dosedanjih raziskavah ni bilo mogoče identificirati. 

 

Ugotovitve iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave bodo imele praktične implikacije za 

izbrano gospodarsko družbo. Izdelali smo predloge za izboljšanje avtentičnega vodenja v 

izbrani zavarovalnici, ki bodo imeli neposredne praktične učinke za celotno organizacijo. 

Predlogi za izboljšanje avtentičnega vodenja v izbrani zavarovalnici so koristni za vse tiste, ki 

se bodo ukvarjali z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in kontroliranjem sodelavcev.    
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4.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Rezultati iz raziskave so dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje na področju avtentičnega 

vodenja in avtentičnega sledenja v izbrani zavarovalnici ter tudi širše. Nadaljnje raziskovanje 

bi bilo možno v ugotavljanje zaznavanja avtentičnosti sledilcev, njihovih sodelavcev in 

njihovega vodje. Na osnovi rezultatov te raziskave bi ugotovili, kako avtentični so sledilci in 

posledično kako uspešno so vodje avtentične lastnosti in pozitivni psihološki kapital prenesli 

na svoje sledilce. 

 

Ker je bila empirična raziskava o avtentičnem vodenju opravljena v eni organizacijski enoti 

(profesionalni prodajni mreži), bi bilo smiselno opraviti raziskavo tudi v drugih organizacijskih 

enotah (npr. zavarovalni tehniki, upravljanju tveganj, marketingu, podpori prodaje …) ter 

ugotovitve medsebojno primerjati in poiskati skupna spoznanja, ki bi veljala za celotno 

zavarovalnico. Nadaljnje raziskave o avtentičnem vodenju bi bilo možno opraviti tudi v drugih 

zavarovalnicah ali v njihovih organizacijskih enotah tako v RS kot v sosednjih državah ali širše. 

 

V osnovi smo opravili kvantitativno raziskavo, v kateri smo za pridobivanje podatkov uporabili 

enega izmed preverjenih vprašalnikov slovenskih avtorjev. V nadaljevanju raziskav o 

avtentičnem vodenju je mogoče uporabiti vprašalnike tudi od drugih avtorjev ter ugotavljati 

primerljivost izidov. Razmišljanje o morebitnih nadaljnjih raziskavah bi lahko šlo tudi v smeri 

izvedbe kvalitativne raziskave.     

 

V nadaljevanju bi bil za raziskovalce morda zanimiv izziv o vplivu/povezavi avtentičnega 

vodenja in avtentičnega sledenja na različne »mehke« dejavnike poslovne uspešnosti v 

izbranem podjetju ali drugi ustanovi, kot so npr. zadovoljstvo zaposlenih, pripadnost, zavzetost, 

učinkovitost, ustvarjalnost, inovativnost in v povezavi avtentičnega vodenja z lastnostmi vodij, 

kot so npr. integriteta, pozitivni psihološki kapital in moč. Možno je raziskovati vpliv/povezavo 

avtentičnega vodenja na različne »trde« dejavnike poslovne uspešnosti v obravnavani 

organizacijski enoti, v izbranem podjetju ali drugi ustanovi, kot so npr. dodana vrednost, ROI 

– donosnost investicije, ROE – donosnost lastniškega kapitala, ROA – donosnost premoženja, 

tržni delež ali fluktuacijo, absentizem, prezentizem ipd.   
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PRILOGE 

Priloga 1  Vprašalnik za vodje 

Priloga 2  Vprašalnik za sledilce 





                                                                                                                                                     Priloga 1 

 

Spoštovani, 

 

sem Gordana Vrdoljak in na Fakulteti za management Univerze na Primorskem zaključujem 

podiplomski študij. V okviru svojega magistrskega dela opravljam raziskavo na temo 

avtentičnega vodenja, zato vas prosim za pomoč. Pred vami je anketa, ki je popolnoma 

anonimna in posamezni odgovori ne bodo vidni, zato vas prosim za iskrene odgovore, ki bodo 

prikazali realno stanje. Rezultati, pridobljeni z raziskavo, bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalni namen. Izpolnjevanje vprašalnika vam ne bo vzelo več kot 10 minut vašega časa. 

Prosim, da pri vsaki spodaj navedeni trditvi označite ustrezno številko, glede na to, kako 

zaznavate sebe. Pri tem upoštevajte: 1 = sploh se ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = niti se 

strinjam, niti se ne strinjam, 4 = se strinjam, 5 = popolnoma se strinjam. 

 
V nadaljevanju podajamo nekaj trditev, ki se 

tičejo vašega delovanja v podjetju. Prosimo, 

ocenite, v kolikšni meri se strinjate z njimi. 

Sploh se 

ne 

strinjam 

 

(1) 

Se ne 

strinjam 

 

 

(2) 

Niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

(3) 

Se 

strinjam  

 

 

(4) 

Popolno

ma se 

strinjam  

 

(5) 

Poznam svoje vrednote. 1 2 3 4 5 

Imam jasno postavljene osebne cilje. 1 2 3 4 5 

Vem, kaj me motivira. 1 2 3 4 5 

V odnosu do sodelavcev sem iskren. 1 2 3 4 5 

Se ne pretvarjam, ne igram. 1 2 3 4 5 

Ravnam v skladu s svojimi vrednotami, 

prepričanji, stališči. 

1 2 3 4 5 

Ravnam v skladu z moralno-etičnimi pravili. 1 2 3 4 5 

Preprosto se prilagajam spremembam. 1 2 3 4 5 

Moje osebne težave ne vplivajo na obnašanje do 

sodelavcev. 

1 2 3 4 5 

Sem optimistična oseba. 1 2 3 4 5 

Zaupam svojim sodelavcem. 1 2 3 4 5 

Verjamem v boljšo prihodnost. 1 2 3 4 5 

Sem samozavestna oseba. 1 2 3 4 5 

Skrbim za svoj lastni razvoj. 1 2 3 4 5 

S sodelavci imam pristne odnose. 1 2 3 4 5 

Upoštevam mnenja drugih. 1 2 3 4 5 

Delujem v najboljšem interesu vseh sodelavcev. 1 2 3 4 5 

 

Vir: Prirejeno po V. Dimovski idr., Napredni management, 2013, str. 124–127, F. Luthans in 

C. M. Yusseff, Human, Social and Now Positive Psychological Capital Management: 

Investing in People for Competitive Advantage, 2004, str. 152. 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

Pri naslednjih vprašanjih, prosim, označite ustrezen odgovor. 

1. Spol: 

 Moški 

 Ženski  

 

2. Vaša starost: 

 18–24 

 25–34 

 35–44 

 45–54 

 54 in več 

 

3. Vaša stopnja izobrazbe: 

 Srednja šola 

 Višja šola 

 Fakultetna diploma 

 Magisterij 

 Doktorat 

 

4. Velikost vašega tima: 

 Do 5 sodelavcev 

 5–10 sodelavcev 

 10–15 sodelavcev 

 15 in več sodelavcev 

 

Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas in sodelovanje! 

 

 

 

S spoštovanjem, 

Gordana Vrdoljak 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 2 

 

Spoštovani, 

 

sem Gordana Vrdoljak in na Fakulteti za management Univerze na Primorskem zaključujem 

podiplomski študij. V okviru svojega magistrskega dela opravljam raziskavo na temo 

avtentičnega vodenja, zato vas prosim za pomoč. Pred vami je anketa, ki je popolnoma 

anonimna in posamezni odgovori ne bodo vidni, zato vas prosim za iskrene odgovore, ki bodo 

prikazali realno stanje. Rezultati, pridobljeni z raziskavo, bodo uporabljeni izključno v 

raziskovalni namen. Izpolnjevanje vprašalnika vam ne bo vzelo več kot 10 minut vašega časa. 

Prosim, da pri vsaki spodaj navedeni trditvi označite ustrezno številko, glede na to, kako 

zaznavate svojega vodjo. Pri tem upoštevajte: 1 = sploh se ne strinjam, 2 = se ne strinjam, 3 = 

niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 = se strinjam, 5 = popolnoma se strinjam. 

 
V nadaljevanju podajamo nekaj trditev, ki se 

tičejo vašega vodje. Prosimo, ocenite, v kolikšni 

meri se strinjate z njimi. 

Sploh se 

ne 

strinjam 

 

(1) 

Se ne 

strinjam 

 

 

(2) 

Niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

(3) 

Se 

strinjam 

 

 

(4) 

Popoln

oma se 

strinja

m 

 

(5) 

Moj vodja pozna svoje vrednote. 1 2 3 4 5 

Moj vodja ima jasno postavljene osebne cilje. 1 2 3 4 5 

Moj vodja ve, kaj ga motivira. 1 2 3 4 5 

Moj vodja je iskren. 1 2 3 4 5 

Moj vodja se ne pretvarja, ne igra. 1 2 3 4 5 

Moj vodja ravna v skladu s svojimi vrednotami, 

prepričanji, stališči. 

1 2 3 4 5 

Moj vodja ravna v skladu z moralno-etičnimi 

pravili. 

1 2 3 4 5 

Moj vodja se preprosto prilagaja spremembam. 1 2 3 4 5 

Osebne težave mojega vodje ne vplivajo na 

njegovo obnašanje do sodelavcev. 

1 2 3 4 5 

Moj vodja je optimistična oseba. 1 2 3 4 5 

Moj vodja zaupa svojim sodelavcem. 1 2 3 4 5 

Moj vodja verjame v boljšo prihodnost. 1 2 3 4 5 

Moj vodja je samozavesten. 1 2 3 4 5 

Moj vodja sodelavcem pomaga razvijati njihove 

sposobnosti. 

1 2 3 4 5 

S sodelavci ima moj vodja pristne odnose.  1 2 3 4 5 

Moj vodja upošteva mnenja drugih. 1 2 3 4 5 

Moj vodja deluje v najboljšem interesu vseh 

sodelavcev. 

1 2 3 4 5 

 

Vir: Prirejeno po V. Dimovski idr., Napredni management, 2013, str. 124–127, F. Luthans in 

C. M. Yusseff, Human, Social and Now Positive Psychological Capital Management: 

Investing in People for Competitive Advantage, 2004, str. 152. 

  



Priloga 2 

 

Pri naslednjih vprašanjih, prosim, označite ustrezen odgovor. 

1. Spol: 

 Moški 

 Ženski  

 

2. Vaša starost: 

 18–24 

 25–34 

 35–44 

 45–54 

 54 in več 

   

3. Vaša stopnja izobrazbe: 

 Srednja šola 

 Višja šola 

 Fakultetna diploma 

 Magisterij 

 Doktorat 

 

Iskreno se vam zahvaljujem za vaš čas in sodelovanje! 

 

 

 

S spoštovanjem, 

Gordana Vrdoljak 

 

 

 


