
 
UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

MARIJA ZRIM 

KOPER, 2015 

MAGISTRSKA NALOGA 

M
A

M
R

IJ
A

 Z
R

IM
 

20
15

 
M

A
G

IS
T

R
S

K
A

 N
A

L
O

G
A

 





 

 

Koper, 2015 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

KARIERNI RAZVOJ VODIJ V ZDRAVSTVU 

Marija Zrim 

Magistrska naloga 

Mentor: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič 





 

III 

POVZETEK 

V magistrski nalogi je predstavljen pomen kariernega razvoja vodij v zdravstvu, kjer 

pomembno vlogo prevzema kadrovski management. Proces načrtovanja in vzgajanja 

nasledstev je v današnjem konkurenčnem in hitro spreminjajočem se zdravstvenem okolju 

nujno potreben za učinkovito in uspešno vodenje. Teoretične osnove o ravnanju s človeškimi 

viri, vodstvenimi kompetencami in kariernimi teorijami so dopolnjene z empirično 

kvantitativno analizo ter povzetki strnjeni v priporočila o »Kariernem razvoju vodij v 

zdravstvu«. V anketno raziskavo smo vključili vodje sedmih primerljivih slovenskih regijskih 

bolnišnic. Vodstvenemu kadru v proučevanih zdravstvenih ustanovah primanjkuje 

managerskih znanj in izkušenj. Posledično vodje ne znajo uporabljati managerskih orodij za 

spremljanje kariernega razvoja zaposlenih. Na vodstvena delovna mesta prihajajo brez 

predhodne priprave in brez potrebnih znanj. V zdravstvenih sistemih ni vzpostavljenega 

mehanizma, ki bi med zaposlenimi prepoznal potencialne kandidate za vodstvene funkcije in 

jih pripravljal za prevzem položaja. Prav tako niso opredeljene vodstvene kompetence. 

Ključne besede: management človeških virov, vodenje, kariera, karierni razvoj, zdravstvo. 

SUMMARY 

In the master thesis the importance of leader's career development in health, where important 

role is taking over by human resource management is presented. The process of successor's 

planning and educating in today's competitive and rapidly changing health environment is 

crucial for efficient and effective management. Theoretical basis relating human resource 

management, leadership competencies and career theory are completed with empirical 

quantitative analysis. Summaries are presented and summarised in recommendations for 

»Career development of leaders in health care«. Survey study was conducted in seven 

comparable Slovenian regional hospitals. The executive staff in medicine and health care has 

shortage of management skills. Consequently, leaders do not know how to use managerial 

tools for monitoring employees career development. They come to managerial posts without 

prior experience and knowledge. In health care systems we miss mechanism for identifying 

potential candidates for managerial positions among employees and to make them be more 

prepared for managerial role. The leader's competencies are not identified also.  

Key words: human resource management, management, career, career development, health. 
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1 UVOD 

Zgodovina kariere je tesno povezana s poklicno potjo, kateri je organizacija določala pravila, 

zaposleni so ji enosmerno sledili. Karierni razvoj je v preteklosti imel negativen predznak. 

Posameznike, ki so odstopali od zastavljene poklicne pot so označevali kot povzpetnike, 

rivalce. Danes je kariera pojem, ki vedno bolj pridobiva na veljavi. Z njo opisujemo poklicni 

napredek posameznika oziroma vsa dela, ki jih opravi, da bi dosegel cilje v karieri. »Kariera 

je vzorec vseh izkušenj, pridobljenih v zvezi z delom, ki usmerjajo in povezujejo potek 

posameznikovega življenja« (Greenhaus, Callanan in Godshalk 2009, 5). 

Definicija kariere v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2005) govori o karieri kot 

»o (hitri) uveljavitvi, uspehu na kakem področju delovanja in kot o delovanju ter življenju 

glede na poklicno družbeno področje.« Slovenski pravopis (2003, 738) pravi, da je kariera 

uveljavitev in uspeh v poklicu. Po leksikonu Cankarjeve založbe (Dolinar in Knop 1998, 466) 

kariera označuje življenjsko, poklicno pot, pomeni pa tudi narediti kariero, naglo napredovati.  

Bolj kot se uveljavlja prepričanje, da so ljudje največje bogastvo delovnih organizacij, bolj 

prihaja v ospredje načrtovanje kariere, kot eno izmed pomembnejših orodij upravljanja s 

človeškimi viri (Možina 2002, 74). 

Proces načrtovanja kariere je sestavljen iz več podrejenih procesov, in sicer predvidevanje, 

planiranje, razvijanje in upravljanje. Posameznik se mora zavedati, da sam kreira svojo 

kariero in da se prilagaja organizacijskim potrebam. Izoblikovan mora imeti svoj natančen 

samorazvoj, osebne cilje in slednje uskladiti z organizacijskimi cilji (Merkač Skok 2005). 

Organizacija pa mora vzpostaviti mehanizem, ki bo spoznal sposobne posameznike in skupaj 

z njimi gradil njihovo kariero (Greenhaus 2006, 50). 

Zdravstvene organizacije so specifične, kar se tiče upravljanja in vodenja, saj so v veliki meri 

na vodstvenih položajih strokovnjaki, ki pa ne zadostijo formalnim zahtevam po izobrazbi s 

področja managementa, predvsem pa ne razvoju človeškega kapitala. Za to je v zdravstvenih 

ustanovah manj prisoten vertikalni karierni razvoj, vodstvene položaje pa prevzemajo 

zaposleni brez dopolnilnih znanj s področja managementa (Filej 2008).  

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov; teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu 

smo proučevali razpoložljivo literaturo, povezano z upravljanjem človeških virov, kariero in 

vodenjem. Opredelili smo pomen kariernega razvoja posameznika, kot pomembno področje v 

povezavi z upravljanjem s človeškimi viri. Managerji uporabljajo različne managerske metode 

za prepoznavo kariernih naslednikov. V največjem obsegu se v zdravstvu uporabljajo redni 

letni razgovori. Za individualno delo vodje s posameznim potencialnim kandidatom smo 

predlagali tutorstvo.  
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Na osnovi teoretičnih modelov s področja upravljanja človeških virov, vodenja in kariernega 

razvoja smo naredili priporočila za karierni razvoj vodij v zdravstvu. 

V empiričnem delu naloge smo izvedli neeksperimentalno raziskovanje. Izvedeno je bilo 

anketiranje s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika kot metoda zbiranja podatkov. V 

zaključku dela smo združili teoretična znanja in rezultate dobljene s pomočjo izvedene ankete 

ter spoznanja združili v priporočila za karierni razvoj vodij v zdravstvu. 

1.1 Predstavitev teoretičnih izhodišč in opis izpostavljenega problema 

Reorganizacija javnega sektorja vodi v zmanjšano zaposlovanje nove delovne sile, zato 

postavlja pred vodilne delavce veliki kadrovski izziv kako postati konkurenčni zaposlovalec, 

sposoben pritegniti in zadržati talente ter kako skrbeti za razvoj ključnih kompetenc ter 

kadrov (Brečko 2013). 

Upravljanje zdravstvenih ustanov postaja vse zahtevnejše, saj je poleg ekonomsko finančne 

uspešnosti v ospredju pomen človeškega kapitala. Uspešni managerji so usmerjeni v vodenje 

in usmerjanje sodelavcev. Management človeških virov (MČV) postaja pomemben dejavnik 

uspešnosti in konkurenčnosti sodobnih zdravstvenih organizacij (Brumen 2008, 12). 

V Sloveniji je s področja managementa človeških virov v zdravstveni negi raziskavo naredila 

Brumnova leta 2008 v terciarni zdravstveni ustanovi. Želela je ugotovili, kako operativni 

vodje v zdravstveni negi razumejo in ocenjujejo model upravljanja in razvoja človeških virov 

v zdravstveni negi, kako zaposleni v zdravstveni negi spreminjajo svoj način delovanja, kako 

so motivirani za kakovostno delo in kakšni rezultati so doseženi v klinični praksi zdravstvene 

nege v organizacijskih enotah. Ugotovila je, da je bila priprava na uvajanje modela v klinično 

prakso v njihovi ustanovi težavna. Vendar so se začele uvajati organizacijske spremembe v 

smeri pridobivanja osnovnih znanj managementa človeških virov. Spoznala je, da model 

omogoča pridobivanje in razvoj zaposlenih, ki dosegajo dobre rezultate v klinični praksi 

zdravstvene nege. 

Uspešne organizacije ne glede na njihovo velikost, strukturo ali dejavnost vlagajo v razvoj 

zaposlenih, v njihovo izobraženost in usposobljenost za delo ter osebni razvoj, ki pogojuje 

karierni razvoj zaposlenih (Mihalič 2006, 10). 

Štular navaja, da je strateška vloga kadrovske funkcije v organizaciji nepogrešljiv vezni člen 

med vizijo in cilji organizacije na eni strani in potrebnimi viri za njihovo uresničitev na drugi 

strani (Štular 2010, 13).Če hoče vodstvo podjetja zaposliti in zadržati najboljše kadre jih mora 

vključevati v cilje podjetja in hkrati obravnavati kot osebnosti ter omogočiti stalni karierni 

razvoj. Pri tem je pomembna vloga kadrovske službe, ki skupaj z vodji načrtuje in izbira nove 

sodelavce (Vodopivec 2011). 
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Povezanost MČV in kariere nakazuje trditev: »Kariera je kontinuiran razvoj posameznika in 

organizacije. S tem, ko se posameznik zaposli vstopi v razmerje z organizacijo in skozi 

delovni proces, dodatne zadolžitve in izredne situacije dosega osebni razvoj ter želene cilje za 

organizacijo, hkrati pa načrtuje svoj nadaljnji poklicni razvoj« (Brewster 2000, 102). 

Po ugotovitvah številnih raziskovalcev lahko rečemo, da v zdravstvu med uvajanjem 

globalnih sprememb pozabljamo na pomembnost upravljanja človeškega kapitala. 

Spremembe v zdravstvu bi bile hitreje in boljše sprejete, če bi imeli sodelavce s potrebnimi 

novimi znanji in izkušnjami ter bi razvijali timsko delo s prenosom kompetenc (Skela Savič 

2008).  

Raziskovalci, ki so preučevali slovenski zdravstveni management, ga opisujejo kot 

hierarhično usmerjenega, s prevlado medicine, slabo timsko sodelovanje, zavračanje uvajanja 

sprememb, s pomanjkljivim znanjem managementa, odklonilen odnos do celovitega 

spremljanja kakovosti in z neučinkovito kadrovsko službo, ki nima razvitega managementa 

človeških virov (Skela Savič 2008). 

Nemški raziskovalki Boerner in Dutschke sta v šestih bolnišnicah pri zdravstvenem osebju 

ugotavljali, kakšen stil vodenja je primeren v času globalnih sprememb v zdravstvu. Rezultati 

so pokazali, da so najprimernejši drugačni, karizmatični voditelji z visoko stopnjo avtonomije, 

ki si upajo izvajati spremembe (Boerner in Dutschke 2008).  

Pogoj za uspešno vodenje in management v zdravstvu je znanje iz zdravstvenega 

managementa, da bodo vodje lahko uvajali sodobne pristope v prakso Skela Savič (2007, 

129). Podobno ugotavlja Bohinčeva, ki trdi, da vodje nimajo specialnih znanj s področja 

vodenja, zato je vodenje rigidno (Bohinc 1997). 

Kaučič navaja, da se glavne medicinske sestre slovenskih bolnišnic vidijo kot dobre 

strokovnjakinje, vendar ključ njihove motivacije nista vodenje in odgovornost (Kaučič 2009). 

Raziskava avtorice Skele Savič (2007) je pokazala, da si zaposleni v slovenskem zdravstvu ne 

želijo večje lastne aktivnosti v bolnišnici, kar kaže na pasivnost zaposlenih.  

Pozitivna kadrovska selekcija mora podpirati karierni razvoj sposobnih, inovativnih in 

motiviranih posameznikov. Organizacija mora imeti mehanizem, ki bo spoznal sposobne 

posameznike in skupaj z njimi gradil njihovo kariero in s tem pripravljal kompetentne 

naslednike pri prevzemu vodstvenih položajev (Brečko in Žezlina 2010). 

Angleška raziskovalka Alleyen je v svoji doktorski študiji leta 2007 dokazala pozitiven vpliv 

tutorja pri vodstvenih medicinskih sestrah, ki so z njegovo pomočjo vnesle izboljšave v 

klinično prakso (Alleyen in Jumaa 2007). 
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1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrskega dela je raziskati kako vodilni zdravstveni delavci v sedmih slovenskih 

regijskih bolnišnicah prepoznajo ustrezne kandidate med zaposlenimi za prevzem vodstvenih 

funkcij, katere managerske metode za spremljanje kariere uporabljajo vodje, kakšne možnosti 

imajo posamezniki za pridobitev znanj s področja managementa in njihovo uvajanje na 

najvišje vodstvene funkcije. 

Na osnovi preizkušenih teoretičnih modelov managementa človeških virov, vodenja in 

kariernega razvoja želimo izdelati priporočila za vodje, ki jim bodo v pomoč, da bodo med 

svojimi sodelavci prepoznali in razvijali potencialne kandidate za vodstvene funkcije v 

organizaciji in jih izobraževali za vodje. 

Cilji so: 

� izdelati celovit pregled teoretične podlage, ki pokriva management človeških virov, 

vodenje in kariero v zdravstvu; 

� ugotoviti, ali imajo vodje zdravstvenih ustanov predhodna znanja iz področja MČV in 

vodenja; 

� ugotoviti, koliko časa namenijo vodstveni delavci letno izobraževanju s področja 

managementa; 

� ugotoviti, katere vodstvene lastnosti so pomembne pri izbiri vodij zdravstvenih ustanov v 

Sloveniji; 

� ugotoviti, kateri motivacijski dejavniki so prisotni pri vodjih zdravstvenih ustanov; 

� ugotoviti, ali se nakazuje sprememba stila vodenja v zdravstvenih ustanovah; 

� ugotoviti, kako vodje v zdravstvu pristopajo k razvoju naslednika; 

� ugotoviti, ali obstaja razlika med vodji medicinskih in nemedicinskih dejavnosti v 

zdravstvu pri izbiri kandidatov za vodstveni položaj; 

� ugotoviti, kakšne so predhodne vodstvene izkušnje pri vodjih zdravstvenih ustanov; 

� ugotoviti, kako vodstveni delavci v slovenskem zdravstvu upravljajo in razvijajo človeške 

vire; 

� izdelati priporočila za spremljanje kariernega razvoja vodij v slovenskem zdravstvu. 
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1.3 Temeljne teze s hipotezami 

Temeljna teza magistrskega dela je, da karierni razvoj zaposlenih v regijskih zdravstvenih 

bolnišnicah ni vzpostavljen. Management teh zdravstvenih ustanov nima izdelanega modela 

kariernega razvoja zaposlenih v zdravstvu in slabo pozna managerske metode za pripravo le-

tega, saj nima ustrezne managerske izobrazbe in nima podpore s strani kadrovske službe, ki bi 

imela razvite procese managementa človeških virov. Management človeških virov poleg 

svojih tradicionalnih nalog v zadnjih letih zaznava vse večji vpliv na karierni razvoj vodij.  

H1: Vodstveni delavci, ki imajo poleg dodiplomske izobrazbe za opravljanje poklica v 

zdravstveni dejavnosti še podiplomsko izobrazbo s področja managementa bolj skrbijo za 

karierni razvoj zaposlenih, ki jih vodijo. 

H2: Bolnišnice, ki imajo uvedene redne letne razgovore, imajo bolj izobražen vodstveni kader 

s področja managementa. 

H3: Usposobljenost na strokovnem področju je statistično pomemben dejavnik za zasedbo 

vodstvene funkcije.  

H4: Obstaja razlika med slovenskimi bolnišnicami vključenimi v raziskavo glede števila ur, ki 

ga namenjajo izobraževanju vodij. Vodja z več let delovne dobe učinkoviteje skrbi za karierni 

razvoj zaposlenih. 

H4.1: Obstaja povezanost med številom ur, ki jih namenijo izobraževanju vodij in  slovenskimi 

bolnišnicami vključenimi v raziskavo. 

H4.2: Vodja z več let delovne dobe učinkoviteje skrbi za karierni razvoj zaposlenih. 

H5: Dejavniki, ki so pomembni pri izbiri vodstvenega kadra, so zanesljivost in odgovornost 

pri delu, usmerjenost k ciljem organizacije.  

H6: Višja kot je organizacijska pripadnost zaposlenega, večja je možnost za karierni razvoj 

zaposlenega.  

H7: Uspešnost vodenja je statistično značilno večja pri tistih vodstvenih delavcih, ki so imeli 

mentorja ob svojem uvajanju na delovno mesto vodje. 

1.4 Predstavitev metod raziskovanja 

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov; teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu 

smo proučevali razpoložljivo literaturo povezano z upravljanjem človeških virov, kariero in 

vodenjem. Teoretični del naloge temelji na metodi komparativne analize virov in deskriptivni 

metodi dela.  
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Na osnovi teoretičnih modelov s področja upravljanja človeških virov, vodenja in kariernega 

razvoja smo naredili sintezo v priporočila za karierni razvoj vodij v slovenskem zdravstvu. 

Raziskava je kvantitativnega značaja. V empiričnem delu naloge smo uporabili ne 

eksperimentalno raziskovanje. Podatke smo zbirali z anketiranjem s pomočjo pisnega 

anketnega vprašalnika. Vprašalnike smo posredovali osebno naslovljene na vrhnji 

management sedmih slovenskih regionalnih bolnišnic, ti so jih razdelili med 60 % vodstvenih 

delavcev po dejavnostih, ki jih vodijo. Predhodno smo pridobili podatke o številu vodij v 

proučevanih zdravstvenih ustanovah. Anketni vprašalnik smo testirali s pomočjo manjše 

skupine vodij v matični ustanovi. 

Podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa SPSS. Z uporabo opisne statistike 

smo pregledali demografske podatke, s pomočjo t-testa in analize variance pa smo ugotavljali 

statistično pomembne razlike med posameznimi spremenljivkami. S pomočjo faktorske 

analize smo združili spremenljivke in iskali novo spremenljivko, ki bi razkrila skupne 

razsežnosti faktorjev. 

V zaključku smo združili teoretična spoznanja in rezultate dobljene s pomočjo izvedene 

ankete ter tako pripravili priporočila za karierni razvoj vodij v zdravstvu. 

1.5 Predvideni prispevek k znanosti 

Ob pregledu literature ugotavljamo, da tovrstna raziskava na področju zdravstva v Sloveniji še 

ni bila narejena. Management proučevanih zdravstvenih ustanov ne pozna teoretičnega 

modela, ki bi ga uporabljali pri kariernem razvoju zaposlenih. S sintezo teoretičnih modelov 

želimo izdelati priporočila, ki bodo uporabna pri spremljanju kariernega razvoja zaposlenih v 

zdravstvu v vodje.  

Raziskave, ki bi proučevala karierni razvoj vodij na vseh nivojih vodenja v zdravstvu, še ni 

bilo. Večina raziskav se ukvarja s specifično skupino vodij, večinoma so to medicinske sestre. 

V tej raziskavi je zajet širši spekter vodstvenih delavcev, ki nakazuje dinamiko dogajanja v 

managementu zdravstvenih organizacij. Slovenski zdravstveni sistem potrebuje skupne 

raziskave, kajti le tako se lahko potegnejo korelacije med vsemi vodji in le skupno 

proučevanje zdravstvenega sistema nudi možnost za uvajanje sprememb v zdravstvenem 

sistemu.  

Raziskava je zajela le nekaj dejavnikov, ki se navezujejo na izbiro vodij v proučevanih 

regijskih bolnišnicah. Omogoča pa še nadgradnjo kariernih dejavnikov in korelacijo med 

raziskovanim vzorcem ter možnost razširitve na vse nivoje zdravstvenega varstva. Prav tako 

daje možnost testiranja modela kariernega razvoja vodij v praksi in analizo odklonov modela. 
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1.6 Raziskovalni okvir, omejitve in predpostavke 

Raziskovalni okvir predstavljajo teoretična izhodišča o vodenju, managementu človeških 

virov, kariernem razvoju, na kar se raziskava omejuje, in njihov vpliv na karierni razvoj vodij 

v zdravstvu. Proučevali smo le nekatere stile vodenja, ki so prisotni v zdravstvenih 

organizacijah. Prav tako smo se pri proučevanju managementa človeških virov omejili na 

vlogo kadrovske funkcije pri kariernem razvoju vodij. Pri proučevanju kariere smo s pomočjo 

kariernih teorij predvideli njihov pomen v zdravstvu. 

Ker v raziskavi nismo uporabili preverjenega vprašalnika v praksi, ki bi imel priporočila 

dobrega vprašalnika, so bili anketiranci omejeni na vprašanja, ki smo jih sestavili sami. 

Odgovori so bili vnaprej formulirani in zaprtega tipa in anketirancu niso dovoljevali podajanja 

lastnega mnenja. Prav zato so nekateri podatki usmerjani glede na vsebino vprašalnika in jih 

je treba tudi interpretirati z rezervo. 

Čas izpolnjevanja ankete je bil približno 15 minut. Anketiranec ni imel na voljo dodatnih 

pojasnil, če ni razumel vprašanj. 

V anketi so sodelovali različni profili vodij, ki so anketo zelo različno izpolnjevali. Kljub 

temu menimo, da je vzorec reprezentativen, udeležba je bila prostovoljna in je presegla 30 %. 

Raziskava je temeljila na predpostavkah, da: 

� je za prevzem vodstvenih funkcij v proučevanih regijskih bolnišnicah nujno potrebno 

znanje managementa; 

� poleg osebne odgovornosti posameznika za razvoj kariere prevzema organizacija 

pomembno vlogo pri razvijanju kandidatov; 

� zdravstvene organizacije morajo imeti dobro organizirano kadrovsko službo, ki vključuje 

sodobna spoznanja managementa človeških virov; 

� je uporaba sodobnih managerskih orodij v praksi potrebna, če želimo prepoznati karierne 

naslednike v zdravstvu; 

� zdravstvene ustanove rabijo enotna priporočila za spremljanje kariernega razvoja 

zaposlenih in razvoja bodočih vodij, ki so podprta s preizkušenimi teoretičnimi modeli. 

Raziskava je temeljila na naslednjih omejitvah: 

� raziskavo smo opravili le pri vodstvenem kadru sedmih regijskih slovenskih bolnišnic, 

tako so rezultati odraz stanja proučevane populacije; 

� v raziskavi smo se omejili le na vodstveni kader in tako ne vemo, kakšen je karierni 

razvoj ostalih zaposlenih v organizaciji; 

� proučevali smo le vpliv nekaterih najpogostejših dejavnikov, ki vplivajo na karierni 

razvoj vodij. 



 

8 

2 MANAGEMENT ČLOVEŠKIH VIROV, VODENJE IN RAZVOJ KARIERE 

V tem poglavju bomo predstavili teoretična izhodišča managementa človeških virov (v 

nadaljevanju MČV), vodenja in kariernega razvoja zaposlenih. Aktivnosti strateškega 

ravnanja z zaposlenimi, cilje in strategije upravljanja s človeškimi viri ter najbolj uveljavljene 

modele upravljanja človeških virov, vodenja in razvoja kariere. 

2.1 Opredelitev managementa človeških virov  

Tavčar (2008, 29–30) razlaga o ključni vlogi ljudi v organizaciji, o sodelavcih kot o 

temeljnem pogoju za obstoj organizacije in njeni najdragocenejši zmožnosti oziroma sredstvu.  

Management človeških virov (MČV) je definiran kot strateški in celovit pristop vodenja 

najdragocenejšega premoženja organizacije, to je zaposlenih in njihovih virov, ki kot 

posamezniki, skupine in timi prispevajo k doseganju njenih ciljev (Armstrong 2006, 30). 

MČV poleg razvoja človeških virov zajema še upravljanje zunanjega in notranjega okolja, 

načrtovanje in izbiro kadrov, nagrajevanje zaposlenih in ocenjevanje dela ter rezultatov 

(Treven 2001, 8). 

Različni avtorji o načrtovanju kadrov govorijo kot o stalnem načrtovanju potreb po kadrih, ob 

upoštevanju posameznikovih potreb in hitro se spreminjajočih potreb organizacije (Armstrong 

2006; Bernardin 2003; Ferjan 2005).  

Obravnavanje človeških virov na osnovi managementa človeških virov podpira spoznanje, da 

so človeški viri najpomembnejše premoženje organizacije in pot do uspeha organizacije. 

Aktivnosti in politike na področju človeških virov tesno povezane s poslovno strategijo 

organizacije vodijo organizacijo v konkurenčno prednost. Razvoj človeških virov temelji na 

pridobivanju znanja, sposobnosti in vedenja, ki omogočajo sledenje novim zahtevam dela in 

spremembam v organizaciji. Na ta način zadovoljimo individualne cilje posameznikov in 

udejanjimo cilje organizacije (Možina 2002, 5–7). 

Management človeških virov naj bi razvijal politiko in dejavnosti, ki zadovoljijo konkretne ter 

splošne potrebe posameznika in organizacije. Poslovna filozofija managerjev pri delu z ljudmi 

je zagotoviti konkurenčno prednost organizacije (Armstrong 2006, 142). 
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2.1.1 Strateško ravnanje s človeškimi viri v organizaciji 

Povezanost poslovne strategije, poslovne uspešnosti in aktivnosti ravnanja s človeškimi viri 

imenujemo strateško ravnanje s človeškimi viri (Treven 2001, 45–50). 

Strateško upravljanje človeških virov vključuje izbiro strategij na področju upravljanja 

človeških virov v organizacijah in analizo prednosti določenih organizacij, ki upravljajo 

človeške vire bolje od drugih (Kohont 2010). 

Sodobne organizacije vedno bolj poudarjajo pomen zaposlenih pri uresničevanju zastavljenih 

ciljev organizacije in doseganju konkurenčnih prednosti. Ustrezno zastavljena strategija in 

kakovostno izvedene aktivnosti ravnanja s človeškimi viri lahko bistveno pripomorejo k 

povečevanju zmožnosti in uspešnosti zaposlenih in tako k poslovni uspešnosti organizacije 

(Merkač Skok 2005, 21). 

Organizacija s strateškim ravnanjem s človeškimi viri ima tri konkurenčne prednosti. To so: 

celotni človeški kapital organizacije (znanje, veščine, spretnosti), sistemi medsebojno 

povezanih aktivnosti ravnanja s človeškimi viri in odnos med zaposlenimi ter njihovo vedenje 

(Možina 2002). 

Nosilci ravnanja s človeškimi viri niso samo posebni specialisti MČV, ampak tudi vrhnji 

management in neposredni vodje (Možina 2002, 7). 

Strateško ravnanje s človeškimi viri opisujejo različni avtorji zelo različno.  

V ospredju so aktivnosti, ki so namenjene privabljanju in razvijanju potrebnih znanj, 

sposobnosti in veščin, aktivnosti, ki so namenjene povečevanju motivacije in aktivnosti, ki so 

namenjene pooblaščanju zaposlenih (Wright in Boswell 2002). V organizaciji ločimo 

zaposlene s strateško vrednostjo in zaposlene s specializiranostjo človeškega kapitala. 

Identificiramo jih v štiri kombinacije izvajanja aktivnosti strateškega razvoja človeških virov 

skozi pripadnost, produktivnost, sodelovanje, izpolnjevanje, ki se razlikuje med različnimi 

skupinami zaposlenih (Lepak in Snell 2002). Dokazano je, da organizacije z najboljšimi 

praksami imajo strateško ujemanje človeških virov (Boxall in Purcell 2007). Najboljše prakse 

vključujejo: zagotavljanje varnosti zaposlitve, selektivno zaposlovanje novih sodelavcev, 

ustanavljanje samovodilnih timov, decentraliziranje odločanja, relativno visoke plače, odvisne 

od uspešnosti posameznika in širok dostop do informacij o uspešnosti podjetja (Pfeffer 1998). 

Strategija managementa človeških virov zagotavlja usmerjen razvoj zmogljivosti za doseganje 

ciljev na višji ravni podjetja. Management človeških virov se ukvarja z doseganjem ciljev na 

področju organizacijske učinkovitosti, človeškega kapitala, managementa znanja, 

managementa nagrajevanja, odnosov med zaposlenimi, zagotavljanja različnih potreb, 

retorike in realnosti.  
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Pridobiti zaposlene, ki imajo potreba znanja in veščine ter so motivirani za učinkovito 

izvedbo strategije organizacije, ko je ta izbrana, je ena izmed glavnih nalog managementa, ki 

upravlja človeške vire. Človeški elementi organizacije so tisti, ki so sposobni učenja, 

sprememb, inovacij in zagotavljanja kreativnega zaupanja, ki lahko pozitivno motivirani 

zagotovijo dolgoročno preživetje organizacije (Armstrong 2006, 6). 

Cilji managementa človeških virov podpirajo razvoj specifičnih znanj in spretnosti, ti so 

rezultat procesa učenja organizacije S pomočjo MČV vrednotimo sedanje osebje in 

usposabljamo novo osebje (Gruban 2008, 34). 

2.1.2 Modeli upravljanja s človeškimi viri 

Modeli managementa človeških virov prikazujejo razvoj ravnanja s človeškimi viri, strokovni 

razvoj in vizijo ravnanja. Strategija vključuje (Armstrong 2006, 9): 

� napovedovanje prihodnosti – videti prihodnost danes, 

� pridobivanje uspešnega kadra, 

� razvoj in vzdrževanje konkurenčne prednosti, 

� spodbujanje dobrih praks in sistemov, 

� prihodnost. 

Poznamo več modelov managementa človeških virov, ki želijo prikazati kakovostne razlike 

med tradicionalnim kadrovskim managementom in managementom človeških virov (Bratton 

in Gold 2003, 18). 

Harvardski model daje veljavo najvišjim managerjem v organizaciji, in sicer na način, kako 

želijo videti zaposlene vključene v podjetje in njihov razvoj ter kako politika in praksa MČV 

dosežeta te cilje (Armstrong 2006). Harvardski model poudarja, da je MČV splošna 

odgovornost managementa in ne le neka delna konkretna odgovornost (Armstrong 2006, 5). 

Beerov model povezuje management človeških virov s strateškim načrtovanjem. Izpostavlja, 

da se človeški viri razlikujejo od drugih (materialnih) virov organizacije. MČV je vpet v 

procese strateškega planiranja in skrbi za skladnost z ostalimi funkcionalnimi področji na 

vseh nivojih. Pomembno vlogo imajo linijski managerji, ki sprejemajo postopke MČV in jih 

vključujejo v vsakdanje delo (Beer, Spector in Lawrence 1984). 

Warwickov model vključuje še proučevanje strategij in praks MČV v kontekstu notranjega in 

zunanjega okolja. Organizacije, ki uskladijo povezavo med zunanjim in notranjim okoljem, 

bodo dosegle nadpovprečne rezultate (Bratton in Gold 2003, 23).  

Storeyev model MČV povezuje politiko in strategije ravnanja s človeškimi viri vpeto v 

poslovno uspešnostjo organizacije (Storey 1992, 12).  
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Slika 1: Storeyjev model MČV 

Vir: Storey 1992, 38. 

Avtor modela razlaga, da je vloga MČV doseči motiviranost zaposlenih ter pripadnost k 

organizaciji. MČV terja poseben pristop k ravnanju z zaposlenimi, saj želi od njih visoko 

pripadne in sposobne sodelavce, ki ne delajo zgolj za plačilo (Storey 1992, 12). 

2.2 Opredelitev vodenja 

Vodenje je staro kot organizacija sama, torej kot človeštvo. V preteklosti je za vodje veljajo, 

da so tem močnejši, čim bolj bogati so. Tako je bilo vodenje vedno privlačno, a hkrati tudi 

nevarno. V sodobnih družbah še vedno govorimo o vodenju kot o porazdelitvi moči in 

dostopnostjo do virov (Rozman 2002). 

Področje vodenja se v praksi posplošuje in se pogosto zamenjuje z upravljanjem, 

direktorjevim nadzorom, kontrolo ali managementom, vendar je le sestavni del managementa. 

Literatura določa vodenje kot eno od štirih funkcij managementa. Mnogi pa ga opredeljujejo kot 

samostojno funkcijo (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003). 

Sodobni vodja ima različne vloge: zastopniško (zastopanje v okviru pooblastil), voditeljsko 

(usmerjanje in vplivanje na sodelavce), povezovalno, pregledovalno (iskanje in pregled 

informacij), posredovalno, vloga odločanja (uporaba informacij pri odločanju), podjetniško, 
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reševalsko, razdeljevalsko (odločanje med nasprotujočimi si zadevami), pogajalsko, trženjsko 

(Mlakar 2010). 

Pomembno je, da poznamo razliko med managementom in vodenjem. Management usklajuje 

procese planiranja, organiziranja, kadrovanja in kontroliranja v organizaciji na osnovi 

organizacijskih ciljev. Vodenje pa vpliva na sodelavce, jih spodbuja in usmerja k želenim 

ciljem (Kaučič 2009). 

Problem sodobnih organizacij je, da managerska elita ne posluša zaposlenih, ki jih vodi in, da 

nimamo dovolj voditeljev za spremembe (Mlakar 2010). 

Če si dober vodja ni nujno, da si tudi dober manager združen v eni osebi. Pogosto je namreč 

mnenje (Kralj 1998, 237), da je vodenje ljudi le ena od temeljnih nalog managerjev, ki naj bi 

vplivali na zaposlene in jih usmerjali, da ustrezno opravljajo svoje naloge in s poslovanjem 

uresničujejo cilje podjetja. Management je po tej definiciji viden kot vodenje: vodenje ljudi in 

vodenje poslov, kar pomeni, da je za uspešno vodenje poslov treba uspešno voditi ljudi. 

Ferjan trdi, da management poenostavljeno razumemo tudi kot vodenje, vendar management 

vključuje tudi upravljanje. Medtem ko pod pojmom »vodenje« razumemo vplivanje na 

ravnanja podrejenega, vsebuje »upravljanje« ter s tem večjo odgovornost na hierarhični 

lestvici (Ferjan 2005). Po Kotterju managementu izziv predstavlja reševanje kompleksnosti 

postopkov kot odgovor na nuje velikih organizacij. Velike organizacije brez primernega 

managementa zapadejo v kaos, saj jim management zagotavlja neko raven reda in doslednosti 

(Kotter 2001, 90). 

Vodenje je vplivanje na ljudi, da bi dosegli cilje z delegiranjm nalog, spodbujanjem in 

usmerjanjem sodelavcev, dogovarjanjem, preprečevanjem in reševanjem konfliktov, 

sporazumevanjem, odločanjem ipd. (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 17). 

Preglednica 1: Primerjava managementa in vodenja 

Management Vodenje 

Ustvarjati red in doslednost Ustvarjati spremembe in ukrepe 

Načrtovanje in določanje proračuna Graditi vizijo in taktiziranje 

Organiziranje in nadzorovanje Usmerjati ljudi in komuniciranje 

Kontroliranje in reševanje problemov Motiviranje in navduševanje 

Vir: Northouse 2010, 9. 

Uspešna organizacija ima dobre vodje in dobre managerje. Sposobni managerji skrbijo za 

kontinuiteto dela, produktivnosti, nadzorujejo in načrtujejo proizvodnjo ali storitve. Dobri 

vodje pa navdihujejo organizacijo s svojimi vrednotami in spreminjajo njen značaj, jo 

povežejo s širšo družbo in ji zagotovijo dolgoročno preživetje (Hughes, Ginner in Curpfy 

2002, 43). 
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Strokovna literatura s področja vodenja je zelo obsežna. Dejstvo je, da obstaja toliko 

opredelitev vodenja, kot je ljudi, ki so vodenje skušali opredeliti (Black in Porter 2000, 402). 

Vsaka organizacija deluje znotraj določenega družbeno političnega in ekonomskega območja, 

ki s svojimi pravili, vrednotami in pričakovanji vpliva na način delovanja organizacije in s 

tem tudi na njeno vodenje. Vodenje opredeljujejo tudi strokovnjaki različnih znanstvenih ved 

in disciplin, ki si ustvarjajo svoje konceptualne poglede (Bezjak 2006). 

V ospredje postavimo dve definiciji, ki govorita o vodenju kot vplivu na sodelavce. Z 

vodenjem vplivamo na sodelavce in jih usmerjamo ter spodbujamo k želenim ciljem. Vodenje 

je zaporedje več dejanj, izmenjavanj dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje 

(Srića 2004, 152). Vodenje je proces vplivanja vodij s svojimi posebnimi sposobnostmi, 

osebnostnimi lastnostmi in znanji, z zanj značilnim ravnanjem na ljudi, da bi dosegli 

dogovorjene cilje. Vplivanje zajema številne elemente: kontroliranje, spodbujanje, 

motiviranje, usmerjanje, dogovarjanje, reševanje konfliktov, iskanje kompromisov itd. 

(Mayer 2004, 11).  

Vodenje vključuje procese vplivanja in ne sme biti prisilno (Skela Savič 2002).  

2.2.1 Delitev vodenja 

Vodenje delimo na osnovi procesov vodenja, načinov vodenja, lastnosti vodij ... 

Procesi vodenja vključujejo (Bizjak in Petrin 1996, 142):  

� Proces organiziranja. Najpomembnejša vodstvena naloga, s katero oblikujemo delovne 

razmere, v katerih je možno opraviti neko delo ali aktivnost gospodarno in racionalno. 

� Proces upravljanja. Reorganizacija podjetja, kjer je treba uvesti spremembe za doseganje 

višjih organizacijskih ciljev.  

� Proces odločanja. Zajema problem odločanja, možne alternative in rešitve. Odločanje 

poteka v smeri uresničitve vrhovnih in strateških ciljev. 

� Proces načrtovanja. Vključuje sposobnost predvidevanja, ki je pogoj za načrtovanje v 

treh fazah, od opredelitve in izbire ciljev do možnih različic načrtov ter do planskih 

odločitev. 

� Proces nadziranja. Je nujen, če hočemo zagotoviti uspešno vodenje. Nadziramo procese 

in končne rezultate. 

� Proces komuniciranja. Zagotavlja prenos informacij in odločitev med oddajnikom in 

sprejemnikom  

� Proces motiviranja. Temelji na različnih metodah stimuliranja in destimuliranja. 

Poznamo več načinov vodenja, ki se lahko v praksi med seboj prepletajo in omogočajo 

voditelju širši razpon voditeljskih veščin (Možina 2002). 
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Avtokratski način vodenja je način, pri katerem je voditelj nad vsemi, sam načrtuje aktivnosti, 

sprejema odločitve, delegira naloge članom. Vse želi imeti pod svojim nadzorom. Pogosto se 

zateka h grožnjam. Usmerjen je k realizaciji ciljev in jih navadno tudi v celoti doseže. 

Zaposleni spoštujejo takšnega voditelja zaradi njegove kompetentnosti, toda če zaposleni 

menijo, da voditelj ni kompetenten, povzroča njegovo vodenje konflikte. Avtokratski način 

vodenja je nezaželen pri zaposlenih, daje jim občutke odvisnosti in nemoči. Organizacija 

slabše deluje in celo razpade, če je voditelj odsoten (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 163). 

Pri demokratičnem načinu vodenje temelji na timskem delu in prostovoljnem sledenju 

zaposlenih voditelju. Voditelj usmerja skupino s spodbujanjem in ne z deljenjem ukazov 

zaposlenim. Je odprt za predloge in spodbuja skupno odločanje. Ima sposobnost 

komuniciranja, poslušanja, empatije in ustvarjanja ustvarjalne klime (Hočevar, Jaklič in 

Zagoršek 2003, 164). 

Laissez faire vodenje ali metoda svobodnih rok je prepuščena zaposlenim, saj voditelj čim 

manj posega v delo skupine. Tu voditelj pomaga z nasveti, ko jih želijo, drugače prepušča 

članom, da se znajdejo sami (Možina 2002). 

Transakcijski način vodenja temelji na domeni, da voditelji v zameno za trud in sodelovanje 

zaposlene nagradijo ter hkrati iščejo odklone od zahtevanega delovanja in jih v tem primeru 

popravijo. Transakcijski voditelji vodijo po recipročnem načelu daj–dam (Hočevar, Jaklič in 

Zagoršek 2003, 16). 

Transformacijsko ali karizmatično vodenje ima vpogled v vizijo organizacije v prihodnosti. 

Na osnovi vizije voditelj določi strukturo in procese, ki omogočajo njeno doseganje. Voditelj 

trenutni položaj organizacije osredotoči na razvoj in naloge, ki vodijo do cilja, prenese na 

zaposlene. Tako motivira zaposlene, da mu sledijo pri uresničevanju ciljev. V osnovi je 

transformacijsko vodenje proces oblikovanja pripadnosti organizaciji (Krishnan 2005, 446). 

Vodenje z vizijo je sposobnost vodje ustvariti resnično, verjetno in privlačno vizijo 

prihodnosti za organizacijo, ki jo vodi, da ta prerašča in se izboljšuje na osnovi sedanjosti. 

Vizija omogoča, da lahko s hitrim začetkom in povezavo nadaljnjih spretnosti, talentov in 

pripomočkov uresniči postavljene cilje organizacije (Robbins 2001, 330). 

Avtentično vodenje je neprimerljivo z drugimi načini vodenja. V ospredju ni nobenega stila 

vodenja, ampak je osebnost vodje, ki naj sledi svojemu značaju. Avtentični vodje so 

samozavestni, z optimističnim pogledom na svet, z miselnimi prebliski, z (za)upanjem, 

prepričani v odličnost doseganja skupnih ciljev, prenašajo kompetence na sodelavce. 

Avtentični vodje imajo visoke osebne vrednote in prepričanja, s katerimi gradijo 

verodostojnost, si pridobijo spoštovanje in zaupanje sodelavcev, saj sodelavci njihov način 

vodenja prepoznajo kot avtentičen (Dimovski, Penger in Peterlin 2009). 
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Kvantno vodenje je povezano s kompleksnim okoljem, v katerem zaposleni delajo, in to 

neposredno vpliva na organizacijsko produktivnost (Kaučič 2009). 

Preglednica 2: Lastnosti vodij 

Univerzalno pozitivne lastnosti 
vodij 

Univerzalno negativne 
lastnosti vodij 

Lastnosti vodij, ki so ponekod 
pozitivne, ponekod negativne 

- zanesljiv 

- pravičen in pošten 

- usmerjen v prihodnost 

- načrtuje v naprej 

- spodbujajoč 

- pozitiven 

- dinamičen 

- gradi zaupanje 

- inteligenten 

- odločen 

- motivirajoč 

- dober pogajalec 

- konstruktiven reševalec 
problemov 

- komunikativen 

- koordinator 

- oblikovalec timov 

- usmerjen v odločnost 

- samotar 

- nedružaben 

- ne sodeluje 

- razdražljiv 

- egocentričen 

- neizprosen 

- diktatorski 

- ambiciozen 

- sočuten 

- dominanten 

- neodvisen 

- izmikajoč 

- individualist 

- logičen 

- intuitiven 

- urejen 

- izzivalen 

- pripravljen tvegati 

- občutljiv 

- požrtvovalen 

- se izogiba konfliktu 

- previden 

- eliten 

- formalen 

- vladar 

Vir: Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 136. 

Vodja mora skupaj s podrejenimi opredeliti cilje, izkoristiti priložnosti in jih spodbujati za 

sprejemanje odločitev za zviševanje organizacijske produktivnosti. Bohinc (2007) navaja, da 

so temeljni koncepti kvantnega vodenja, ki vplivajo na spremembo procesov in modela 

organizacije, naslednji: k uporabniku osredotočeni procesi, nove kompetence (konceptualne, 

medosebne, sodelovalne, vodstvene), prožnost, interdisciplinarnost in na dokazih podprt 

management (Bohinc 2007). 

Dejstva kažejo, da vsak ne more biti vodja. Vpliv dednih lastnost je približno v 50 odstotkih 

izražen, pomembno vlogo imajo tudi življenjske izkušnje in življenjske okoliščine (Hočevar, 

Jaklič in Zagoršek 2003). 

Spoznanje, da se vodenja da naučiti, so prinesla drugačne dimenzije v teorijah vodenja. 

Voditelji niso le tisti, ki so za to rojeni. Kot pomembne dejavnike so izpostavili še: prevlada v 

organizaciji, visoka osebna pričakovanja in vrednote, lastnosti in pričakovanja članov organizacije, 

značilnosti delovnih nalog itd. (Svetlik in Zupan 2009). Davidsonova (2010) pravi, da bi 

sodobni vodja moral imeti sedem da Vincijevih načel, kjer v ospredje postavlja nenasitno 

radovednost, testiranje znanja z izkušnjami, čut do odgovornosti. 



Gandz (20007, 10) povzema ugotovitve različnih avtorjev ki so proučevali lastnosti vodij iz 

različnih vidikov, psihološkega, sociološkega, etično

vodij kot skupno pozitivno lastnost.

2.2.2 Modeli in ravni vodenja

Poznamo štiri ravni vodenja. Vsaka raven ni zadostna samo po sebi, potrebno je razvijati vse 

ravni vodenja. Vodenje se osredotoča na načela ki

ravneh: 1. osebni (odnos do sebe); 2. 

(odgovornost za skupno delo); 4. 

uči, plačuje, oblikuje skupine, rešuje težave in ustvarja ubran ustroj, strategijo in sisteme) 

(Covey 2000). 

Slika 2: Štiri ravni vodenja, osredotočena na načela, s ključnimi načeli

Različne ravni vodenja so razvidne tudi na naslednji sliki (slika 2), ki za vsako raven 

prikazuje tudi ustrezno načelo. Za osebno raven velja načelo verodostojnosti; za medosebno 

raven načelo zaupanja; za managersko raven načelo moči in za organizacijsko raven načelo 

usmeritve (Covey 2000, 24).  

Model osebnih značilnosti vodij

V ospredje postavlja posebne osebnostne, socialne in telesne značilnosti

(Možina 2002, 531). 

Glavna pomanjkljivost tega modela je, da daje poudarek telesnim in osebnim značilnostim 

vodij. Telesne značilnosti ne vplivajo na uspešnost vodenja (Možina 2002).
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Gandz (20007, 10) povzema ugotovitve različnih avtorjev ki so proučevali lastnosti vodij iz 

dikov, psihološkega, sociološkega, etično-moralnega in izpostavlja verodostojnost 

vodij kot skupno pozitivno lastnost. 

Modeli in ravni vodenja 

Poznamo štiri ravni vodenja. Vsaka raven ni zadostna samo po sebi, potrebno je razvijati vse 

je se osredotoča na načela ki potekajo od znotraj navzven na štirih 

(odnos do sebe); 2. medosebni (odnos in interakcije); 3. 

(odgovornost za skupno delo); 4. organizacijski (potreba, da se organizira ljudi 

lačuje, oblikuje skupine, rešuje težave in ustvarja ubran ustroj, strategijo in sisteme) 

Štiri ravni vodenja, osredotočena na načela, s ključnimi načeli

Vir: Covey 2000, 22. 

razvidne tudi na naslednji sliki (slika 2), ki za vsako raven 

prikazuje tudi ustrezno načelo. Za osebno raven velja načelo verodostojnosti; za medosebno 

raven načelo zaupanja; za managersko raven načelo moči in za organizacijsko raven načelo 

 

Model osebnih značilnosti vodij 

posebne osebnostne, socialne in telesne značilnosti, ki 

Glavna pomanjkljivost tega modela je, da daje poudarek telesnim in osebnim značilnostim 

Telesne značilnosti ne vplivajo na uspešnost vodenja (Možina 2002).

 

Gandz (20007, 10) povzema ugotovitve različnih avtorjev ki so proučevali lastnosti vodij iz 

moralnega in izpostavlja verodostojnost 

Poznamo štiri ravni vodenja. Vsaka raven ni zadostna samo po sebi, potrebno je razvijati vse 

od znotraj navzven na štirih 

(odnos in interakcije); 3. managerski 

(potreba, da se organizira ljudi – jih pridobi, 

lačuje, oblikuje skupine, rešuje težave in ustvarja ubran ustroj, strategijo in sisteme) 

 

Štiri ravni vodenja, osredotočena na načela, s ključnimi načeli 

razvidne tudi na naslednji sliki (slika 2), ki za vsako raven 

prikazuje tudi ustrezno načelo. Za osebno raven velja načelo verodostojnosti; za medosebno 

raven načelo zaupanja; za managersko raven načelo moči in za organizacijsko raven načelo 

, ki določajo vodjo 

Glavna pomanjkljivost tega modela je, da daje poudarek telesnim in osebnim značilnostim 

Telesne značilnosti ne vplivajo na uspešnost vodenja (Možina 2002). 
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Preglednica 3: Modeli osebnih značilnosti 

Telesne Osebnostne Socialne Delovne 

starost stabilnost Izobrazba iniciativnost 

videz samozavest Olikanost delavnost 

vitalnost prilagodljivost Mobilnost odgovornost 

Vir: Možina 2002, 517. 

Vedenjski modeli 

Raziskava vodij, kaj uspešno počnejo, kako delegirajo naloge in način komunikacije je 

združen v teoriji X in teoriji Y, ki jo je razvil McGregor (Možina 2002). 

Preglednica 4: Teorija X in teorija Y 

Domneve teorije X Domneve teorije Y 

Zaposleni nimajo radi dela in se mu spretno 
izogibajo. 

Ljudje imajo radi delo in so pripravljeni trdno 
delati. 

Zaposleni potrebujejo navodila za delo, 
usmerjati jih je treba k ciljem organizacije. 

Zaposleni, ki se strinjajo s cilji organizacije se k 
temu sami usmerjajo. 

Nadrejeni morajo zaposlene siliti k delu, 
velikokrat tudi z grožnjo. 

Zaposlenih ni treba siliti k delu, saj radi 
sprejemajo odgovornosti za delo. 

Vir: Možina 2002, 518. 

Teorija X predstavlja avtoritativen način vodenja in ima negativne postavke. Teorija Y 

vsebuje pozitivne postavke in poudarja participativne načine vodenja. 

Situacijski modeli 

Modeli situacijskega vodenja so v svetu zelo razširjeni. Določene situacije, v katerih se znajde 

vodja, nakazujejo, kateri način vodenja izbrati. Fidlerjev kontingenčni način vodenja povezuje 

uspešno vodenje z odvisnostjo dela vodje s situacijskimi dejavniki (Yukl 2004, 75). 

Hersejev in Banchardov situacijski model pogojuje vodenje z zrelostjo članov skupine, saj je 

uspešnost odvisna od nadzornega in podpornega vedenja vodje. Uspešni vodje predvidijo 

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

Participativni model vodenja omogoča zaposlenim sodelovanje pri odločanju v različnih 

situacijah (Možina 2002). 

S sliko 3 prikazujemo, kateri situacijski dejavniki vplivajo na uspešno vodenje. 



Slika 3: Situacijski d

Situacijski model vodenja izpostavlja nekaj

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

in nalog, značilnosti vodje ter zrelost in izkušenost članov v skupini (Možina 2002).

Situacijski način vodenja trdi, da ni najboljšega načina vodenja, temveč mora vodja upoštevati 

številne dejavnike. Iz tega lahko oblikujemo

pripravljenost za sodelovanje (Yukl 2004).

Neokarizmatični modeli 

Sem spada transakcijsko in transformacijsko vodenje, ki je podrobneje opisano pri načinih 

vodenja in vodenje z vizijo (Robbins 2001, 327).

Preglednica 5: Delovanje transformacijskih in transakcijskih vodij

Vrsta vodje 

Transfor-
macijski 
vodja 

Je karizmatični vodja 
spoštovanje in zaupanje;
uporablja simbole za usmerjanje k prizadevanjem, izraža pomembne namene na 
enostaven način; daje
sistematično reševanje problemov in
za razvoj posameznika, obravnava vsakega zaposlenega kot osebnost, uvaja, svetuje.

Transak-
cijski  
vodja 

Deluje na podlagi: nagrajevanja 
nagrade za dobre rezul
spremlja dogajanja in išče odmike od pravil in standardov,
akcije; vodi z izjemami (pasivno) 
vajeti (laissez faire) 

Vir: Možina 1994, 44. 
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Situacijski dejavniki, ki vplivajo na uspešno vodenje

Vir: Možina 2002, 522. 

vodenja izpostavlja nekaj dejavnikov za uspešno vodenje. 

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

nalog, značilnosti vodje ter zrelost in izkušenost članov v skupini (Možina 2002).

Situacijski način vodenja trdi, da ni najboljšega načina vodenja, temveč mora vodja upoštevati 

tevilne dejavnike. Iz tega lahko oblikujemo poenostavljen model z dejavniki, 

(Yukl 2004). 

Sem spada transakcijsko in transformacijsko vodenje, ki je podrobneje opisano pri načinih 

vodenja in vodenje z vizijo (Robbins 2001, 327). 

Delovanje transformacijskih in transakcijskih vodij 

Opis delovanja 

Je karizmatični vodja – predstavi vizijo in smisel poslanstva, izzove ponos,
spoštovanje in zaupanje; deluje na osnovi inspiracije – navdihuje visoka pričakovanja, 
uporablja simbole za usmerjanje k prizadevanjem, izraža pomembne namene na 

daje intelektualne stimulacije – razvija ustvarjalnost, racionalnost in 
tično reševanje problemov in upoštevanja posameznika – kaže osebno zanimanje 

za razvoj posameznika, obravnava vsakega zaposlenega kot osebnost, uvaja, svetuje.

nagrajevanja – pogaja se o nagrajevanju za prizadevno delo, obljublja 
nagrade za dobre rezultate, daje priznanja za dosežke; vodi z izjemami (aktivno) 
spremlja dogajanja in išče odmike od pravil in standardov, se odloča za korektivne 

z izjemami (pasivno) – intervenira le, če standardi niso doseženi in
vajeti (laissez faire) – odpoveduje se odgovornosti in se izogiba odločanju.

 

 

ejavniki, ki vplivajo na uspešno vodenje 

dejavnikov za uspešno vodenje. To so: potrebe 

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

nalog, značilnosti vodje ter zrelost in izkušenost članov v skupini (Možina 2002). 

Situacijski način vodenja trdi, da ni najboljšega načina vodenja, temveč mora vodja upoštevati 

poenostavljen model z dejavniki, ki nakazujejo 

Sem spada transakcijsko in transformacijsko vodenje, ki je podrobneje opisano pri načinih 

predstavi vizijo in smisel poslanstva, izzove ponos, doseže 
navdihuje visoka pričakovanja, 

uporablja simbole za usmerjanje k prizadevanjem, izraža pomembne namene na 
razvija ustvarjalnost, racionalnost in 

kaže osebno zanimanje 
za razvoj posameznika, obravnava vsakega zaposlenega kot osebnost, uvaja, svetuje. 

pogaja se o nagrajevanju za prizadevno delo, obljublja 
z izjemami (aktivno) – 
se odloča za korektivne 

e standardi niso doseženi in vodi brez 
odpoveduje se odgovornosti in se izogiba odločanju. 
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Usmerjevalni modeli vodenja 

Usmerjevalni modeli ločujejo med načinom vodenja, ki skrbi za ljudi in načinom vodenja, ki 

skrbi za naloge (Robbins 2001, 323). 

Model avtokratsko-demokratične izbire izključuje povezanost usmerjenosti k doseganju 

rezultatov in medsebojnega odnosa. Dejstvo, da bolj ko je človek usmerjen v rezultate, manj ga 

lahko zanimajo ljudje, in obratno (Everard in Morris 1996, 34). 

Model menjave vodje – član; vodje si ustvarjajo zaprto skupino, v kateri si posamezniki 

zaupajo, si pridobijo nesorazmerno količino voditeljeve pozornosti in imajo posebne 

privilegije. Drugi sledilci pa pridejo v zunanjo skupino. Vodja jim posveča manj časa in 

njihov odnos temelji na uradni avtoritativni interakciji (Robbins 2001, 323). 

Model mrežnega vodenja poskuša najti ravnotežje med usmerjenostjo vodje k proizvodnji in k 

ljudem. Vodja se odloča med enim ali drugim načinom oz. med kombinacijo obeh (Možina 

2002, 521).  

Model avtentičnega voditeljstva 

Razvoj avtentičnega voditeljstva je zahteven proces za organizacijo, ki mora zagotoviti 

usposabljanje, ki vključuje širšo okolico posameznika in organizacijo (Bennis 2006). 

Shamir in Gross (2005) izpostavljata učenje preko življenjskih zgodb. Tu si voditelj razvija: 

osebnost kot jo sam dojema,vrednost lastnih vrednot, osebne cilje, samoekspresivno vedenje.  

2.2.3 Voditeljstvo ali vodenje 

Oblikovanje vizije in poslanstva organizacije ter zavedanje zaposlenih je prioritetna naloga 

voditeljstva, ki zajema širšo raven od vodenja. Vodenje se osredotoča na odnose med vodjo in 

zaposlenimi pri izvajanju delovnih nalog, ki lahko pripomorejo k doseganju skupnih 

organizacijskih ciljev (Zupan in Kaše 2003, 84). 

Voditeljstvo razumemo bodisi kot pojem, vezan na položaj oziroma mesto ali kot značilnost 

voditelja. Voditelj je tisti, ki vodi kako skupino, skupnost ali organizacijo. Vodja je tisti, ki kaj 

vodi oziroma kdor z zgledom ali nasveti koga vodi. Opredelitev vodenja je z zgledom, nasveti 

delati, povzročati, da kdo ravna na določen način oziroma v skladu z določenim ciljem (SSKJ 

2005, 1527).  

Voditeljstvu lahko rečemo tudi vplivanje na druge z namenom in ciljem, da dosežejo 

zaposleni pravo smer, da so motivirani za doseganje skupno postavljenih ciljev (Daft 2003). 
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Drucker (2001) navaja, da ima voditelj sledilce, da dosega rezultate, daje dober vzgled in čuti 

odgovornost do vodenja. Biti dober voditelj je izziv današnjega časa. Razlog za to je dinamika 

odnosov kot posledica nesorazmerja med vodji in njihovimi sodelavci. Sodelavci vlagajo 

veliko časa in nepotešeno energijo v opazovanje benignega ravnanja vodje, v interpretacijo 

njegovih nepomembnih sporočil in se z neverjetno zaskrbljenostjo odzivajo na vsak njegov 

korak (Gruban 2010). 

Uspešni vodje imajo naslednje lastnosti (Pagon 2008): 

� Za vodenje uporabljajo najnovejše pristope. 

� Razvito imajo visoko čustveno inteligenco, so dobri sodelavci, ki znajo ravnati z ljudmi in 

imajo čut za poslovne odnose. 

� Sledijo novostim tudi v uporabi tehnologije. 

� Zavzemajo se za kakovost storitev in izdelkov. 

� Delujejo timsko, so dobri motivatorji in mentorji v sleherni situaciji. 

Uspešni vodje imajo jasno osebno vizijo, predstavljajo si drugačno boljše stanje in pot do tega 

stanja. Imajo intuicijo za porazdelitev moči in nalog tistim,s katerimi lahko uskladijo vrednote 

med organizacijskimi načeli in vrednotami zaposlenih (Pagon 2008). 

Uspešni vodje znajo motivirati ljudi, da jim ti prostovoljno sledijo. Uspešnost vodenja ni 

pogojena s težnjo po vodenju in samozavestjo (Hunsaker 2001, 368).  

Sledilci pričakujejo od vodij štiri karakteristike, ki si po pomembnosti sledijo v naslednjem 

zaporedju (Osland, Kolb in Rubin 2001, 288–289): 

� poštenost (zaupljiv, vreden zaupanja, dosleden v besedah in dejanjih, ima karakter in je 

prepričljiv); 

� je napreden (smisel za smer in skrb za prihodnost); 

� navdušenost (energičen, pozitiven glede prihodnosti); 

� sposobnost (zmožen, produktiven, učinkovit).  

Zaupanje in sledenje zaposlenih lahko vodje dosežejo z izboljšanem razumevanja, z 

omogočanjem soodločanja, sposobnostjo empatije in z večjo stopnjo predvidljivosti (Gruban 

2010). 

Sodobne organizacije potrebujejo managerje in voditelje, ki znajo zaposlene navdušiti za 

doseganje skupnih ciljev. Voditeljstvo je še vedno neotipljiv fenomen, ki daje priložnosti 

znanstvenikom za raziskovanje. Glavna naloga voditeljev je motivirati zaposlene za doseganje 

ciljev organizacije (Peterlin 2007). 
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2.3 Opredelitev kariere 

Beseda kariera je v zadnjem desetletju izgubila negativen prizvok, ki ji je pripisoval rivalstvo, 

prilizovanje in rinjenje v ospredje. Kljub obsežni teoretični literaturi si strokovnjaki o 

definiciji pojma kariera niso enotni. Prisotna pa je tudi določena nedoslednost pri 

terminologiji, predvsem pri starejših virih. Starejši viri navajajo karierizem v povezavi z 

napredovanjem, pozneje kariero enačijo s poklicem, danes pa govorimo o življenjski karieri in 

razvoju kariere (Greenhaus 2006, 23). 

Harris (2000, 180) ugotavlja, da je pred letom 1980 kariero spremljala stabilnost in 

kontinuiteta. Najbolj preprosta definicija kariere je, da so to vsa posameznikova poklicna dela 

(Cvetko 2002, 46). 

Tudi Mihalič (2006, 200) o karieri razlaga kot o celotnem razvoju zaposlenega, širše od 

napredovanja in kot o razvoju vseh osebnih potencialov na vseh delovnih mestih in okoljih, 

kjer je deloval v preteklosti in deluje sedaj, načrtovano ali nenačrtovano. Greenhaus, Callanan 

in Godshalk (2000, 206) definirajo kariero kot z delom pridobljene izkušnje. 

Kariera vključuje zaporedje načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti, ki omogočajo 

napredovanje (po subjektivnem občutku), samouresničevanje in osebni razvoj v določenem 

času (Brečko 2006). 

2.3.1 Razvoj kariere 

Poznamo zunanji in notranji vidik kariere. Notranja kariera vključuje posameznika, ki si sam 

ustvari koncept napredovanja na poklicni poti. Zunanja kariera pa omogoča napredovanje po 

lestvici v danem poklicu na osnovi objektivnih kategorij, ki jih nudi organizacija ali družba 

(Cvetko 2002, 47). 

Razvoj kariere mora podpirati sistem, ki vključuje organizirano, formalizirano in načrtno 

prizadevanje za doseganje ravnotežja med posameznikovimi kariernimi potrebami in 

zahtevami organizacije po določeni delovni sili. Povezuje aktivnosti zaposlenih in managerjev 

s politiko in postopki organizacije (Bright et al. 2009). 

Razvoj zaposlenega je opredeljen v osebnem načrtu in obsega tri osnovne komponente: 

strokovno (izobraževanje, izbira poklica, formalno in neformalno izobraževanje ob delu) 

osebnostno (osebne lastnosti, vrednote, stališča ...) in delovno (uveljavitev na delavnem 

področju) (Cvetko 2002, 47). 

Opredelitev kariere na osnovi ključnih štirih elementov kot so čas karierne izbire, trajnost 

izbire, smer karierne spremembe in osnovni motiv, kariero razdelil na štiri tipe (Cvetko 2002, 

37–38): 
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� Navpična ali vertikalna kariera. Zanjo je značilen pomik po hierarhični lestvici navzgor 

(tako znotraj profesij kot organizacije). Področje je izbrano že zgodaj v življenju in ostaja 

več ali manj enako. Ta vzorec podpirajo naslednji motivi: dosežki, status, moč in 

materialni uspehi. 

� Prehodna ali horizontalna kariera. Pogostost sprememb delovnih mest na enakem nivoju 

zahtevnosti je največja značilnost tega tipa kariere. Osnovna motivacija je neodvisnost. 

� Stalna ali stabilna kariera. Ta tip kariere predstavlja izbiro področja dela zelo zgodaj, 

čemur ne sledijo spremembe do konca poklicne poti. Motivacija je varnost doživljenjske 

službe in zadovoljstvo pri samem delu. 

� Spiralna ali ciklična kariera. Tovrstna kariera pomeni sprejemanje vedno novih nalog, 

spremembo delovnega mesta, tudi poklicev. Vsaka zaposlitev je kratkoročna in ni nujno 

povezana s predhodno.  

O razvoju kariere piše tudi Trevnova, ki razpravlja o stopnjah razvoja po Gordonu. Managerji 

morajo ugotoviti na kateri stopnji kariere se nahajajo zaposleni, da bi jih bili sposobni 

motivirati. Na sliki 4 je prikazan razvoj kariere med starostjo zaposlenih in pripadajočo 

stopnjo razvoja njihove kariere (Treven 1998, 111). 

Razvoj kariere ločimo glede na potrebe posameznika in na potrebe podjetja. Ko je vključen 

posameznik, ki poskuša s pomočjo razumevanja in planiranja nadzorovati svoje delovne 

aktivnosti govorimo o »planiranju«. O »upravljanju« govorimo, ko posameznik prepozna 

potrebe organizacije in skupaj planirata karierno pot. 

 

Slika 4: Stopnje razvoja kariere 

Vir: Treven 1998, 111. 

McDonald in Hite ugotavljata, da je kariera pomemben element razvoja človeških virov v 

organizaciji. Tako razvoj kariere ni samo odnos izključno med zaposlenim in neposredno 

nadrejenim. Posledica takšnih odnosov so visoki stroški k posamezniku usmerjenih programov 
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razvoja kariere; prepuščanje kariernega razvoja izključno posamezniku (McDonald in Hite 

2005, 444). 

Načrtovanje kariere vključuje posameznika, ki prepozna svoje interese, sposobnosti, prednosti 

in slabosti. Pozanima se o možnostih, ki mu jih nudi organizacija za napredovanje in si 

oblikuje načrt v katerem opredeli pot in aktivnosti do izpolnitve začrtanih ciljev. S pomočjo 

organizacije ali sam analizira sebe in okolje in si na delovnem področju zastavi neke cilje ter 

napravi načrt za njihovo dosego (Možina 2002, 74). 

Slika 5 prikazuje, dvotirni postopek načrtovanja kariere v organizaciji.  

 

Slika 5: Postopek načrtovanja karier 

Vir: Možina 2002, 76. 

Vključuje posameznika in organizacijo pri čemer se posamezne poti načrtovanja prekrivajo in 

navezujejo druga na drugo.  

Skupna značilnost je poudarjanje ocenjevanja samega sebe kot prve stopnje na poti 

načrtovanja in oblikovanja kariere, pri čemer je pomen tega koraka toliko večji pri 

načrtovanju strokovnih karier. Strokovnjak se mora kritično oceniti in realno preučiti sistem 

vrednot, zastavljenih ciljev, spretnosti in sposobnosti ter lastnih prednosti in pomanjkljivosti. 

Vse to oceni tudi organizacija. Nato posameznik oceni lastne (z)možnosti in možnosti za 

vključevanje v načrte organizacije. Zaposleni preuči možnosti vključevanja svojih 

kratkoročnih in dolgoročnih ciljev v cilje organizacije, ki so že opredeljeni ali pa se še 

oblikujejo. V zaključni fazi zaposleni in organizacija skupno pristopita k izdelavi skupnega 

načrta in izvedbe. Gre za skupno določitev poti in načrtov uresničitve zastavljenih kariernih 

ciljev kot temeljne sestavine kariernega načrta (Možina 2002, 76–77). 
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2.3.2 Karierne teorije in modeli 

Začetek govora o načrtovanem zaposlovanju sodi v obdobje po končani industrijski revoluciji 

konec 18. stoletja. Takrat bi se naj začele prve konference o zaposlovanju.  

Najstarejši teoretik, ki se je ukvarjal s kariero, je Frank Parsons, katerega teorija je splošnega 

značaja in osnova za ostale teorije (Kralj 2006). 

Teorije usmerjene v posameznika 

Persons je na osnovi svoje teorije lastnosti in dejavnikov izdelal načrt za vodenje poklicnega 

razvoja zaposlenega in ima naslednje sestavine (Cvetko 2002, 19): 

� spoznavanje osebnih lastnosti in interesov, sposobnosti, omejitev,  

� poznavanje priložnosti in pogojev za uspeh ter oceno njihovih prednosti in slabosti, 

� predvidevanje možnosti uskladitve osebnih interesov in zahtevnosti delovnega mesta ter 

interesov organizacije. 

Na podlagi Personove teorije je Williamson razvil šeststopenjsko teorijo, ki vključuje analizo, 

sintezo, diagnozo, prognozo, svetovanje in sledenje. Cvetko (2002, 22) je mnenja, da sta obe 

teoriji preozki, saj ne upoštevata osebnih stališč posameznika in njegovo osebno rast. 

Razvojne teorije 

Razvojne teorije proučujejo karierni razvoj skozi posameznikova različna življenjska obdobja, 

in posameznikova soočanja z različnimi vlogami v življenju. To so teorije: Millerja in Forma, 

Superja, Halla in Nougaima, Ginzbergova teorija zaposlitvenih možnosti in Scheinova teorija. 

Karierni razvoj opisujejo kot proces ki se odvija prek celotnega življenjskega obdobja 

posameznika.  

Življenjska obdobja posameznika so osnovna podlaga za razlago razvojnih teorij. 

Izpostavljajo samokonceptiranje posameznika, ki je skozi različna obdobja drugačno. 

Posameznikovo dojemanje samega sebe skozi življenjska obdobja se odraža s spreminjanjem 

njegovih interesov, vrednot, potreb, zahtev in to se vzporedno odraža tudi na kariernem 

področju (Greenhaus, Callanan in Godshalk 2009, 130–132). 

Superjeva razvojna teorija daje prednost posamezniku, njegovi osebnosti, psihičnim in fizičnim 

lastnostim, socialno-ekonomskim dejavnikom ter možnosti njihove izrabe za karierni razvoj v 

okolju, kjer deluje. Superjev »model oboka« prikazuje vpliv biografskih, psiholoških in socio-

ekonomskih dejavnikov na razvoj poklicne poti posameznika (slika 7). Model sestavljata dva 

nosilna stebra, ki predstavljata osnovni skupini dejavnikov, ki vplivata na poklicni razvoj 

osebnosti. Osebo in njene psihološke značilnosti (potrebe, inteligenco, vrednote, zmožnosti, 

nadarjenosti, interese) predstavlja prvi steber. Drugi steber ponazarja vplive okolja (kot so 
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družina, šola, vrstniki, trg delovne sile). Stebra se proti vrhu združita in tvorita obok, ki 

prikazuje pomen povezave obeh sfer, tako individualne kot družbene, pri gradnji poklicnega 

razvoja posameznika. Vrh oboka pripada »jaz«, torej osebi, ki je znala združiti lastnosti obeh 

stebrov (Cvetko 2002, 24–25). 

 

Slika 6: Superjev model oboka 

Vir: Cvetko 2002, 25. 

Koristnost Superjevega modela je vidna pri združevanju tako individualne kot tudi družbene 

skupine vplivov pri proučevanju poklicnega razvoja. S tem pozitivno vplivamo na razvoj 

kariere zaposlenih, saj zajame celovit pogled na spremenljivke, ki jih je v tem procesu nujno 

upoštevati (Cvetko 2002, 26). 

K organizaciji usmerjene teorije  

Schein (1996) si organizacijo predstavlja kot tridimenzionalni prostor, v katerem si s premiki 

zaposleni razvijajo svojo poklicno pot. Omenjene premike pripisuje posameznikovim 

kariernim sidrom, vlogi posameznika in organizacije pri soočanju o razvoju kariere. 

Novejše teorije o karieri 

Drugačni kontekst kariere pripisujemo različnim družbenim trendom, ki izpostavlja visoka 

osebna in družbena pričakovanja, avtonomijo pri delu, ne razlikovanje glede na spol in 
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družbeno vlogo, spreminjanje stila življenja, ter različne tipe karier (Greenhaus, Callanan in 

Godshalk 2009, 13–15). 

Predstavnica nove teorije je bila Ann Roe, ki je v svoji teoriji poudarjala pomen družinskih 

odnosov in njihovih posledic za karierno smer oz. izbiro zaposlitve. Na njeno teoretično 

prepričanje je pomembno vplival Maslow (Brečko 2006, 50–52). 

Karierna teorija proučuje posameznikovo lastno uporabo spoznavno-informacijskega 

postopka in njegovo znanje uporabljati informacije pri uresničevanju kariere. Karierni 

postopek proučuje posameznikovo komunikacijo (identificiranje potrebe), analizo 

(identifikacijo in umestitev v konceptualni okvir), sintezo (oblikovanje alternativ), 

ocenjevanje (izbiranje rešitve) in izvršitev (uresničevanje izbranih rešitev). Razvoj 

posameznika s pomočjo karierne teorije poteka v sedmih korakih: uvodni intervju, predhodno 

oceno, določitev kariernega prepada z definicijo problema in analizo vzrokov, oblikovanje 

kariernih ciljev, pripravo individualnega načrta učenja, izvršitev individualnega načrta učenja 

in pregled uresničenega iz načrta (Cvetko 2002, 39). 

Karierna teorija učenja vključuje štiri faktorje: genetsko obdaritev in posebne sposobnosti, 

pogoje in dogodke v okolju, učenje na izkušnjah ter razvijanje seta sposobnosti. Teorija 

poudarja, da se posameznik različno uči iz izkušenj v življenju, kar vodi v razlike pri razvoju 

kariere. Z modelom učenja v družbi je poudarjena pomembnost tako pridobljenih izkušenj in 

njihov učinek na zaposlitveno izbiro (Cvetko 2002). 

Model za razvoj (upravljanje) kariere zgrajen iz štirih korakov, pri čemer so prvi trije 

sestavljeni in namenjeni ustvarjanju sprememb (potreba, vizija, akcijski plan), četrti pa 

slednje ohranja je prikazan kot celovit model za upravljanje kariere (preglednica 6). 

Preglednica 6: Model razvoja (upravljanja) kariere 

1. faza: potrebe =  
definiranje sedanjega 
sistema 

Opredelitev specifičnih potreb organizacije in skupin; 

ocenjevanje obstoječe kadrovske strukture; 

prilagajanje sistema za upravljanje kariere v organizacijski strukturi. 

2. faza: vizija =  
določanje novih smeri 
in možnosti 

Prenos teorije o planiranju in razvoju kariere v prakso; 

izbira učinkovitih ukrepov za zaposlene in za organizacijo; 

vključitev nadrejenih (managerjev) v razvoj kariere zaposlenih. 

3. faza: akcijski plan =  
odločanje o prvih 
korakih 

Zagotovitev podpore najvišjih vodilnih (top managementa) v organizaciji; 

oblikovanje svetovalne skupine za izgraditev široke podpore projektu; 

izvedba pilotskega programa organizacij. 

4. faza: rezultati =  
ohranjanje sprememb 

Vpeljevanje sistema za razvoj karier (institucionalno doseženega); 

seznanjanje zaposlenih z rezultati pri razvijanju kariere; 

ocenjevanje rezultatov sistema in zasledovanje trendov razvijanja kariere. 

Vir: Cvetko 2002, 108. 
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2.3.3 Planiranje in upravljanje kariere 

Če želimo proučevati kariero se odločamo med vidikom posameznika in vidikom 

organizacije. 

Posameznik tekom kariernega razvoja spoznava in ocenjuje samega sebe, lastne sposobnosti 

in možnosti, prepoznava cilje, ki so pomembni za lastno kariero, planira si načina dela, 

izobraževanja, usposabljanja, pridobivanja izkušenj za dosego kariernega cilja (Brečko 2006). 

Z vidika organizacije pa je to proces priprave, udejanjanja in spremljanja planov karier 

posameznikov v organizaciji. Lahko se nanaša samo na posameznika, lahko pa je usmerjen na 

celotno osebje v organizaciji (Bernardin 2003). 

Na sliki 7 vidimo neposredno povezanost potreb organizacije in osebnih želja. 

Planiranje kariere je proces, v katerem posameznik na osnovi osebnih ambicij se zna umestiti 

v načrt zagotavljanja potreb organizacije. Zastavi si cilje in napravi načrt za njihovo 

doseganje. Posameznikom, ki skrbno načrtujejo svojo kariero pomagajo tudi organizacije z 

namenom, da se pripravijo na vedno večje zahteve okolja. Tako si zastavijo karierne cilje, ki 

jih vodijo v uresničitev kariere ( Cvetko 2002, 48). 

 

Slika 7: Potrebe organizacije in osebne želje 

Vir: Merkač Skok 2000, 66. 

S planiranjem kariere posamezniki ocenijo svoje vrednosti, slabosti in prednosti, pridobijo si 

informacije o možnostih napredovanja v organizaciji, opredelijo si karierne cilje in razvijejo 

strategijo za doseganje zastavljenih ciljev. 
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Slika 8: Model individualnega planiranja razvoja kariere 

Vir: Bahtijarevič-Šiber 1999, v Švegl 2005, 50. 

Upravljanje s kariero je proces, s katerim organizacija izbira, ocenjuje, premešča in razvija 

zaposlene z namenom zagotoviti si ustrezno kvalificirane ljudi, ki bodo zadovoljevali potrebe 

organizacije. To je proces oblikovanja in priprave ciljev, planov in strategij, s katerimi 

organizacija omogoča posameznikom, da dosežejo lastne cilje v karieri (Bahtijarevič-Šiber 

1999, 832). 

Preglednica 7: Upravljanje kariere 

Posameznik Manager MČV organizacije 

Utrjevanje osebnih interesov, 
priporočil in sposobnosti 

Planiranje življenja in dela 

Informacije o zanimanjih 

Izbira interesov 

Izbira organizacije 

Utrjevanje možnosti razvoja 
kariere 

Delovna in strokovna priporočila 

Spoznavanje managerjev z 
osebnimi priporočili 

Plan aktivnosti za razvoj kariere 

Razvijanje sposobnosti, znanja in 
veščin 

Spremljanje notranjih in zunanjih 
možnosti razvoja kariere 

Motivator in koordinator razvoja 
zaposlenih 

Ocenjevanje in spremljanje 
uspešnosti 

Utrjevanje sposobnosti in talenta 

Ocenjevanje realnosti ciljev in 
razvoj potreb zaposlenih 

Svetovanje in podpora v razvoju 
kariere 

Ponujanje informacij o 
organizacijskih potrebah in 
možnostih razvoja kariere 

Usmerjanje 

Izobraževanje 

Informiranje o razvojnih 
potencialih zaposlenih 

Usklajevanje individualnih in 
organizacijskih potreb 

Ocenitev individualnih potencialov 
in preferenc 

Usklajevanje individualnih možnosti 
in zahtev dela 

Ocena uspešnosti 

Povezovanje planiranja človeških 
virov in razvoja kariere 

Izdelava lestvice kariere 

Strokovno usmerjanje 

Izobraževanje in razvoj zaposlenih 

Informacijski sistem človeških virov 
in potreb 

Informacije o možnostih razvoja 
kariere 

Svetovanje za razvoj kariere 

Spremljanje in razvoj uspešnosti 
procesa 

Vir: Bahtijarevič-Šiber 1999, v Švegl 2005, 53. 
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2.3.4 Vloga organizacije pri karieri zaposlenih 

V vsaki organizaciji ljudje zagotavljajo obstoj, uspešnost in razvoj organizacije, zato so njen 

najpomembnejši element. Primerno ravnanje z ljudmi, da bodo ti kar največ kar zmorejo in 

znajo prispevali k razvoju podjetja, je svojevrstna umetnost. Za to je ravnanje z ljudmi zelo 

občutljiva dejavnost, saj ti lahko veliko dajo in pripomorejo k razvoju organizacije 

(Ivanko,2005). 

Organizacije, ki uspevajo zaposlene pridobiti za realizacijo svojih, tako strateških 

(dolgoročnih), kakor tudi operativnih, kratkoročnih idej in nalog, imajo ogromno prednost 

pred konkurenco. Na ta način razpolagajo z neprecenljivim kapitalom, za ohranjanje in 

nadgradnjo katerega so nujno potrebni medsebojno zaupanje, odlični odnosi, vlaganje v 

znanje in v kariero zaposlenih ter stalna odprta komunikacija z njimi (Goffee in Gareth 2005). 

Raziskava razvoja kariere v slovenskih organizacijah med zaposlenimi leta 2007 kaže na 

slabe možnosti za razvoj kariere, ker nimajo izdelanega sistema za spremljanje razvoja kariere 

in slabo razvit management človeških virov (Žezlina 2007). Organizacija mora prepoznati 

talentirane kandidate in omogočiti njihov razvoj na treh nivojih, na nivoju zaposlenih, nivoju 

vodij in managerjev ter nivoju organizacije same. Že sama socializacija posameznika opredeli 

karierni tip posameznika, ki terja različne pristope vodij za učinkovito upravljanje njihove 

kariere (Greenhaus, Callanan in Godshalk 2009, 15).  

Poglavitna vloga vodilnih managerjev organizacije je ustvarjanje vizije in razvijanje filozofije 

podjetja ter jo znati predstaviti linijskim managerjem, le ti pa ostalim zaposlenim. Vodilni 

menedžment mora verjeti v razvoj kariere kot pomemben element dviganja organizacijske 

kulture in klime nasploh. Rezultat bo šele takrat, ko bo to vidno navzven in bodo zaposleni 

dojeli, da je res tako. Organizacijsko planiranje kariere zaposlenih je proces, s katerim 

organizacija planira cilje kariere za zaposlene (Brečko 2009). 

Posameznik, ki izkazuje visok razvojni potencial mora imeti razvite splošne kompetence 

(Gomboc 2007): kot so učljivost, učinkovito komuniciranje in poslušanje, analitičnost, ideje 

ter samoiniciativnost za nove pristope reševanja problemov, visoko samozavest in odločnost. 

V ospredje prihaja vloga kadrovske službe, ki (Svetlik in Zupan 2009): 

� Razvija zaposlene, ki bodo primerni za napredovanje na zahtevnejša delovna mesta. 

� Usklajuje raznolikost delovne sile (z zagotavljanjem podpore pri načrtovanju kariere se 

lahko zaposleni z različnimi delovnimi izkušnjami seznanijo s pričakovanji organizacije, 

kar bo vplivalo na osebni razvoj in s tem na boljše integriranje v delo organizacije).  

� Znižuje število menjav v organizaciji. 

� Odpira delavčeve potenciale (načrtovanje kariere spodbuja zaposlene, da pokažejo vse 

svoje zmožnosti pri svojem prizadevanju doseči karierne cilje). Zaposleni bodo tako bolje 
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pripravljeni na morebitna prosta delovna mesta in tudi sedanja dela in naloge bodo bolje 

opravljali. 

� Omogoča nadaljnjo osebno rast.  

� Zmanjšuje kopičenje (brez načrtovanja karier se bo managerju zgodilo, da bo prej prišlo 

do kopičenja podrejenih delavcev). Z načrtovanjem karier posledično pride do tega, da se 

managerji, zaposleni in kadrovske službe, zavedajo delavčevih kvalifikacij. 

Pridobivanje kandidatov iz notranjih virov je usmerjeno k že zaposlenim kandidatom, ti si 

želijo prevzeti drugo vlogo v organizaciji. Potencialni kandidati za vodje so lahko v 

organizaciji na različnih ravneh, zato jih je treba pravočasno prepoznati in ustrezno 

pripraviti na vlogo, ki jo bodo imeli v prihodnje (Novak 2008). 

Učinkovito in pravočasno prilagajanje zaposlenih spremembam v organizaciji in okolju lahko 

dosežemo z razvojem kadrov. Čeprav seveda vse tržne, tehnološke, organizacijske ali druge 

spremembe niso korenite in globoke, zahteva prav vsaka določen čas za prilagajanje. Večje in 

zahtevnejše kot so spremembe, daljši je čas, ki je potreben za prilagajanje znanja, sposobnosti, 

spretnosti, stališč in obnašanja zaposlenih tem spremembam (Svetlik in Zupan 2009). 

Pri izbiri vodij moramo poznati postopke, ki vključujejo primerne načine iskanja in izbiro 

glede na potrebe po vodenju. V ta namen moramo imeti kadrovske strokovnjake, ki so za 

tovrstno delo primerno strokovno usposobljeni in imajo izkušnje z vodenjem izbirnih 

postopkov (Žagar 2009). 

2.4 Managerske metode spremljanja kariere 

Želje, sposobnosti in znanja se pri posameznikih močno razlikujejo. To dokazujejo številni 

primeri, ko ljudje, ki so končali isto vrsto izobraževanja se po sposobnostih precej razlikujejo. 

Dejstvo je, da posameznik teži k temu, da uresniči najprej svoje cilje. Izziv za vsakega vodjo 

je, da najde pravilni pristop k sodelavcu, ki bo hkrati spodbuda in spremljanje sodelavca na 

njegovi karierni poti.  

Organizacija s spremljanjem zaposlenega poskrbi za razvoj njegove kariere ali doseganje 

želenih ciljev obeh ... Pri tem imajo pomembno vlogo (Gruban 2010): 

� sistem kompetenc, znanj, izkušenj in veščin, 

� redni letni razgovori, 

� tutorstvo, 

� kompetenčni intervjuji, 

� ocenjevanje po metodi 360 stopinj,  

� identifikacija ključnih kadrov, spremljanje kadrovskega potenciala ter prepoznavanje 

talentov. 
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ki so fleksibilni in ustvarjaln

usposabljanje za poklic uporabljamo 

novih potrebnih znanjih in veščinah, temveč o kompetencah.

osebje na osnovi kompetenc,

organizaciji uveljavimo, ko si odgovorimo na dve vprašanji

uporabe znanja) in kako (odnos in motivi, prepričanja, hotenja) (Majcen 2009). 

Ko posameznikove celotne zmožnosti, samopodobo in vrednote postavimo v okvir socialnega 

in fizičnega okolja, kjer opravlja določeno vlogo ali nalogo lah

kompetentnosti (Kohont 2011, 64).

Poudariti je pomembno, da avtorji kompetenco opredeljujejo vsak po svoje, vendar 

najpogosteje kot zmožnost izvesti določeno aktivnost, ki jo zahteva določen poklic ali kot 

širok koncept, ki predstavlja zmožnost transformacije posameznikove spretnosti in znanja v 

novo situacijo na določenem delovnem področju (Gruban 2008).

vodje so kompetence izziv in izhodišče pri kadrovanju. Organizacija, ki ima definirane 

kompetence za vse profile je v prednosti saj točno ve kakšne ljudi išče in kaj od njih zahteva 

ali pričakuje ter kako jih ocenjuje.

njihov razvoj ter jih vključiti

kariere, sistem napredovanja in nagrajevanja (Svetlik in Kohont 2005).

S piramido kompetenc ponazorimo 

Vir: Lepsinger 

31 

Vsaka organizacija si želi zaposlene, ki se znajo učinkovito prilagajati novim zahtevam dela, 

in ustvarjalni in so se pripravljeni učiti vse življenje. 

usposabljanje za poklic uporabljamo koncept kompetenc (Gruban 2003). Ne govori se več o

veščinah, temveč o kompetencah. Kadrovski strokovnjaki izbirajo 

na osnovi kompetenc, pridobljeno znanje nima več osrednje vloge.

ko si odgovorimo na dve vprašanji: s čim (veščine in sposobnost 

(odnos in motivi, prepričanja, hotenja) (Majcen 2009). 

Ko posameznikove celotne zmožnosti, samopodobo in vrednote postavimo v okvir socialnega 

in fizičnega okolja, kjer opravlja določeno vlogo ali nalogo lahko govo

Kohont 2011, 64). 

Poudariti je pomembno, da avtorji kompetenco opredeljujejo vsak po svoje, vendar 

najpogosteje kot zmožnost izvesti določeno aktivnost, ki jo zahteva določen poklic ali kot 

a zmožnost transformacije posameznikove spretnosti in znanja v 

novo situacijo na določenem delovnem področju (Gruban 2008). Za kadrovske delavce in 

ziv in izhodišče pri kadrovanju. Organizacija, ki ima definirane 

file je v prednosti saj točno ve kakšne ljudi išče in kaj od njih zahteva 

ali pričakuje ter kako jih ocenjuje. Kompetence je treba sproti dopolnjevati in skrbeti za

jučiti v letne razgovore, ocenjevanje delovne uspešnosti, razvoj 

kariere, sistem napredovanja in nagrajevanja (Svetlik in Kohont 2005). 

onazorimo razmerja med posameznimi sestavinami (slika 

Slika 9: Piramida kompetenc 

Vir: Lepsinger in Anntoinette 1999, 36. 
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Osnova v piramidi so podedovane lastnosti, na katerih se gradijo vse ostale lastnosti, sposobnosti in 

veščine. Različne vrste sposobnosti, znanja in veščine, ki se jih posameznik lahko nauči skozi 

proces učenja so na drugem mestu v piramidi. Vedenje, ki je na vrhu piramide je skupek vseh 

ostalih ravni in je pridobljen skozi vse faze razvoja kompetenc. 

Organizacije, ki so zajele v sistem kompetenc izkušnje, veščine, znanje in vzorce obnašanja so 

danes uspešne in prednjačijo pred tekmeci z organizacijskimi kompetencami (Kovač 2006). 

Razvoj kompetentnosti, ki zvišuje organizacijsko kulturo je velik izziv za kadrovsko funkcijo, ki se 

mora spremeniti v sodoben MČV. Za uspeh pri uvajanju sprememb so v prvi vrsti potrebne 

spremembe v načinu razmišljanja vodij. 

2.4.2 Redni letni razgovori (RLR) 

Temeljni viri za načrtovanje izobraževanja in razvoj zaposlenih v organizaciji so predvsem 

redni letni razgovori in individualni karierni načrti (Špenko 2013).  

Vodje na vseh ravneh vodenja enkrat letno opravijo poglobljene, strukturirane, individualne 

razgovore s sodelavci, ki jih opredeljujemo kot redne letne razgovore in so osnova motivacije 

in vodenja zaposlenih s cilji (Majcen 2004, 12).  

Kvaliteta izvajanja rednih letnih razgovorov je odvisna predvsem od vodij, ki jih izvajajo, ker 

jim lahko s pragmatičnim ocenjevanjem in zastavljanjem ciljev jemljejo verodostojnost. 

Ocene vodij, da bi se izognili konfliktom, nimajo korelacije z realnim stanjem zaposlenega. 

Sodelavec na razgovoru izve kakšen je njegov osebni doprinos pri poslovanju podjetja, izve 

za svoje vrednosti in vloge v kolektivu, hkrati pa tudi dobi informacije o prihodnjih dogodkih, 

načrtih in ciljih podjetja (Gruban 2004).  

Vodja in sodelavec v razgovoru načrtujeta njegove naloge in vlogo ter jih sproti komentirata. 

Sodelavec na osnovi poznavanja rezultatov in ciljev pripravi svoje osebne cilje. Dogovorjeni 

cilji usmerjajo izvedbo sodelavca med letom in vodji omogočajo analiziranje delavčeve 

sposobnosti in zavzetosti za dobro opravljeno delo. Ocena je lahko spodbudna ali pa graja s 

hkratno spodbudo za doseganje boljših rezultatov (Majcen 2004).  

Vpliv rednih letnih razgovorov na sodelavce (Majcen 2004): 

� spoznajo svojo pozicijo v podjetju in svoje naloge, 

� spoznajo cilje organizacije,  

� konkretna delovna opravila dobijo drugačen smisel, zato so sodelavci bolj motivirani za 

delo,  

� svojo dejavnost / prizadevanja usmerijo k doseganju skupnega cilja,  

� lažje se prilagajajo spremembam. 
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Vpliv rednih letnih razgovorov na vodje:  

� zaposleni ocenijo svojo pozicijo in vlogo v sistemu organizacije, 

� bolje spoznajo sodelavce, njihova znanja, spretnosti, stopnjo samozavesti in 

iniciativnosti, 

� lažje in kvalitetnejše usmerjajo, vodijo in motivirajo sodelavca, 

� na podlagi slišanega lahko pripravijo predloge sprememb pri delu in odnosih, predlagajo 

napredovanja ter prerazporeditve znotraj kolektiva.  

Vpliv rednih letnih razgovorov na organizacijo (Majcen 2004): 

� priprava organizacijskih načrtov izobraževanj, napredovanj in prerazporeditev s ciljem 

boljšega dela posameznikov in skupin, 

� spodbujanje kariernih poti sodelavcev znotraj kolektiva, 

� boljši pretok informacij po hierarhičnih nivojih, 

� izboljšanje učinkovitosti z boljšo motiviranostjo in organiziranostjo, 

� večja kakovosti izdelkov ali storitev. 

� Redni letni razgovor naj bo kronološki pregled preteklosti, sedanjosti in prihodnosti in je 

lahko podlaga kadrovski službi za spremljanje kariernega razvoja zaposlenih. 

2.4.3 Tutorstvo 

Tutorstvo je osebno in strokovno individualno usmerjanje, ki omogoča razvoj 

posameznikovih spretnosti v interakciji med zaposlenim in svetovalcem. Uporablja se 

predvsem za vodstvene kadre (Boštjančič 2011, 23). Motivirane in sposobne posameznike, ki 

se zavedajo lastnih zmožnosti moramo čim prej usposobiti, da bodo te zmožnosti znali čim 

bolj uporabiti pri svojem delu (Zidar Gale 2006, 46). 

Svetovno združenje coachev International Coach Federation definira tutorstvo kot nenehen 

proces, ki pomaga posamezniku, podjetjem in organizacijam doseči izjemne rezultate. Skozi 

proces tutorstva posameznik poglablja znanja in sposobnosti, izboljšuje uspešnost ter zvišuje 

kakovost svojega življenja. Tutorstvo je interaktivni proces, pri katerem se z uporabo 

posebnih tehnik sproži miselne procese, ti pa pomagajo k hitrejšemu in učinkovitejšemu 

doseganju boljših rezultatov (Turnšek Mikačić 2008, 24).  

Glavni cilj je zmanjševanje ovir, ki vodijo posameznike do ciljev, in proces priprave 

posameznika, da v polnosti uporabi svoje potenciale. Izvajalec tutorstva pomaga posamezniku 

prepoznati njegove potenciale in priložnosti za njegov razvoj. S pomočjo vprašanj in 

individualnega dela ga vodi k aktivnemu razmišljanju in sprejemanju novih odločitev. Na ta 

način pomaga posameznikom, da prepozna svoje sposobnosti, nadgradi svoje zmožnosti ter 

preseže miselne in vedenjske ovire. Tutor mora poznati strategijo in kulturo podjetja saj le 

tako pri posamezniku pomaga utrditi njegovo vlogo v podjetju in uskladiti njegove potenciale 

s potrebami podjetja.  
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Posamezniku pomaga odpraviti stare ustaljene vzorce in uveljavljati napredne zamisli. 

Posameznik hitro vidi napredek pri sebi, zato je še bolj motiviran v delovnem okolju. Izboljša 

tudi odnose s sodelavci ter ostalimi zaposlenimi, kar pa vpliva na izboljšanje organizacijske 

kulture in boljši poslovni rezultat (DuBrin 2005).  

Tutor uporablja interaktivno tehniko vodenja. S povratnim informiranjem in predstavitvijo 

objektivnih situacij, problemov in idej, ki nakazujejo bolj celosten vpogled v cilje in rešitve na 

podlagi ustvarjalnega razmišljanja ter poglabljanja v ideje. Vodje tutorstvo vidijo kot pomoč 

pri učinkovitejšemu vodenju, uspešnem razvoju sebe in sodelavcev (Mihalič 2008). 

Tutorstvo je eleganten način za dvig uporabnosti človeškega kapitala zaposlenih, predvsem 

tistih, ki opravljajo vodstvene naloge (Turnšek-Mikačić 2008). 

Vodje imajo še veliko neizkoriščenih potencialov, ki jih je mogoče z ustreznimi prijemi 

pretvoriti v praktične veščine za učinkovitejše spoprijemanje s poslovnimi izzivi.  

Hiter razvoj poslovnega okolja, timsko delo, prizadevanja za organizacijske spremembe 

privabljanje novih kadrov, potreba po ciljnem in individualiziranem učenju, podpora učnim in 

drugim aktivnostim so razlogi za vzpon tutorstva (Čeč in Grošelj 2007). 

2.4.4 Kompetenčni intervju 

Z namenom pridobivanja čim več verodostojnih informacij o konkretnem vedenju kandidatov 

je priporočljiva uporaba kompetenčnega (vedenjskega) intervjuja, ki zagotavlja natančno 

primerjanje kandidatov na podlagi preteklega vedenja. Na ta način lahko predvidevamo 

posameznikovo vedenje v prihodnje (Žagar 2009). 

 V naprej pripravljena strokovna vprašanja na obrazcih in vodenje kompetenčnega intervjuja 

zagotavlja verodostojnost pridobljenih informacij od kandidatov. Vprašanja so usmerjena na 

merjenje ključnih kompetenc za konkretno vlogo v organizaciji, za katero se poteguje 

kandidat. Strukturiran kompetenčni kadrovski vprašalnik je merilo za preverjanje lastne 

predstavitve kandidata, toraj njegove samoocene. Kompetenčni intervju naj izvede več 

ocenjevalcev (kadrovski strokovnjak, neposredni vodja in zaposleni), ki so povezani s 

funkcijo, za katero se išče novi sodelavec (Žagar 2009). 

2.4.5 360-stopinjska lestvica 

360-stopinjska lestvica je metoda, s katero pridobimo povratne informacije o osebnem 

razvoju ali delovni uspešnosti posameznikov, zlasti vodij in managerjev. Najpogosteje se 

uporablja kot vir informacij za razvijanje kariere in namene usposabljanja ter pri ocenjevanju 

delovne uspešnosti. 
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»360° povratna informacija« pove, da je ocenjevanec ocenjen z vseh vidikov in da ga 

ocenjuje več ljudi, ki pozna rezultate njegovega dela. Pri ocenjevanju dosežkov po tej metodi 

sodelujejo predpostavljeni, podrejeni in sodelavci. Gre za informacijo, ki jo pridobijo 

zaposleni s samooceno, od kolegov sodelavcev, članov istih skupin in timov, podrejenih itd. 

Ocenjevanje poteka na podlagi posebnih vprašalnikov (Gruban 2004, 1). 

Če želimo doseči kakršno koli spremembo posameznikovega dela, je nujna povratna 

informacija o oceni posameznika. Aktivnosti 360° povratne informacije navadno temeljijo na 

dveh predpostavkah (Možina 2002): 

� da zavedanje vsakršnega neskladja med tem, kako zaznavamo sebe in kako nas 

zaznavajo drugi, poveča samozavedanje; 

� da je povečano samozavedanje ključno za delovanje vodje in zato upravičeno 

postaja osnova razvojnih programov managerjev oziroma vodij. 

Razlogi za uporabo modela so lahko tudi naslednji (Možina 2002): 

� model usmerja pozornost na dimenzije delovanja, ki jih je organizacija v preteklosti 

zanemarjala; 

� model 360° povratne informacije pomaga preseči pristranska ocenjevanja, saj se 

organizacija ne zanaša več le na stališča in predsodke enega posameznika; 

� model prepoznava kompleksnost vodenja in vrednost povratnih informacij iz različnih 

virov. Jasno je, da managerji ne morejo ocenjevati vedenja, ki ga ne morejo opazovati in 

da določene dimenzije vedenja podrejenih morda niso znane njihovim vodjem. 

2.5 Karierni razvoj vodij v zdravstvenih organizacijah 

Posamezni raziskovalci slovenskega zdravstvenega managementa (Bohinc 1997; Skela Savič 

2002, 2007; Kaučič 2009), skupno ugotavljajo, da v slovenskem zdravstvu ni razvitega 

profesionalnega zdravstvenega managementa. Večina raziskav v slovenskem prostoru je 

narejenih na področju vodenja zdravstvene nege, tako, da ne zajema vodenje celotnega 

zdravstvenega sistema (Filej 2009; Kralj, Rajkovič in Kljajić Borštnar 2008; Brumen 2008; 

Kaučič 2009). Tuje raziskave znatno več raziskujejo zdravstveni management kot celoto, 

čeprav tudi tam prednjačijo raziskave s področja zdravstvene nege. 

Pri pregledu vzajemne bibliografske kataložne baze podatkov (v nadaljevanju COBIB.SI). 

smo uporabili napredno iskanje, omejitev v letih in dostopen izvleček. Pri iskanju smo 

uporabili naslednje ključne besede: »zdravstvo, management in vodenje«. Naredili smo 

pregled izvlečkov vseh dobljenih zadetkov in izbrali tiste, ki ustrezajo obravnavani temi. V 

pregled smo uvrstili sedem člankov. Upoštevali smo samo zadetke iz obdobja 2000–2012. 

Izbrali smo tiste, ki ustrezajo obravnavani temi in so po tipologiji COBISS-a izvirni 

znanstveni članki, pregledni znanstveni članki ter objavljeni znanstveni prispevki na 

konferenci.  
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Razvrstili smo jih v tri kategorije (N=3): 

� management v zdravstvu – Filej 2009; 

� vodenje v zdravstvu – Bohinc 2009; Skela Savič, Pagon in Lobnikar 2004; Skela Savič 

2008; Skela Savič 2002; Kaučič in Vidmar 2008 ter Lorber in Skela Savič 2009; 

� kariera v zdravstvu – Skela Savič 2000; Kaučič 2009. 

Skela Savič (2007) povzema raziskave vodenja v zdravstvu v Veliki Britaniji in ugotavlja, da 

zaposleni od svojih vodij pričakujejo partnerski odnos, pravičnosti in servilnost, kar tudi 

znižuje stres med zaposlenimi v zdravstvu. 

Obsežna raziskava Nizozemskega zdravstvenega sistema, ki je bila razširjena na Dansko, 

Kanado in Avstralijo govori, da so vodje zdravstvenih ustanov v večini zdravniki, ki so 

vodstvene veščine pridobivali z delom. Vključeni v raziskavo ocenjujejo neustrezno 

organiziranost zdravstvenih sistemov, kar se tiče znanj o njihovem vodenju. Prakse 

podiplomskega izobraževanja s področja managementa in vodenja so se izkazale kot primer 

dobre prakse v Kanadi (Barkenbosch et al. 2013).  

Spremembe v zdravstvenih organizacij pogojuje sodobno vodenje na vseh nivojih. 

Spreminjanje ne sme biti le posledica posameznih karizmatičnih voditeljev, temveč potrebna 

znanja o novostih v vodenju. Nujen je prehod transakcijskega vodenja v transformacijsko ali 

pa vzpostavitev situacijskega vodenja. Za spremembe v vodenju so potrebni učinkoviti 

programi za izobraževanje vseh vodij v zdravstvu. Le z izobraženimi vodji bodo spremembe 

uspele, saj vodja v zdravstvu mora imeti znanja in veščine s področja komunikacije, 

povezovanja ljudi in ciljev, analitične in diagnostične sposobnosti, sposobnosti oblikovanja 

skupne vizije, sposobnosti izvrševanja idr. (Murphy, Quillinan in Carolan 2009). 

Wells in Hejna (2009) izpostavljata v raziskavi razvoja veščin vodenja v zdravstvenih 

organizacijah pet ključnih področij (podpornih elementov), s pomočjo katerih lahko 

zdravstvene organizacije spodbujajo razvoj sposobnih in močnih vodij med svojimi 

zaposlenimi. To so: identificiranje ključnih kompetenc vodij, učinkovito oblikovanje 

procesov dela, močan poudarek na ohranjanju, razvoju in zaposlovanju vodij, usposabljanje 

(urjenje) za vodenje na vseh ravneh organizacije, nenehno ocenjevanje vodenja in uspešnosti 

upravljanja. 

Curtis s sodelavci je raziskovala vodenje v zdravstveni negi na osnovi definicij in teorij, ki 

podpirajo vodenje, dejavnike, ki krepijo vodenje v zdravstveni negi ter naravo vsebine 

vodenja v dodiplomskih programih. Poudarjene so razlike med vodenjem in upravljanjem ter 

predstavljena teza, da se vodenja da »naučiti«. Ugotavlja, da obstaja neskladje med tem, kako 

vodilni (najboljši) dodiplomski programi zdravstvene nege pripravljajo študente v prvi vrsti 

na prehod iz akademsko-izobraževalne sfere v prakso, ter predlogi številnih publikacij 

zdravstvene nege, da bi bilo potrebno vodenje v zdravstveni negi spodbujati cel čas 

izobraževanja (Curtis. de Vries in Sheerin 2011). Dejstvo, da je Škotska že leta 2000 uvedla 
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medicinske sestre svetovalke govori v prid razvoju mentorstva pri vodenju v zdravstvu. 

McIntosh in Tolson (2008) vrednotita delo prve skupine medicinskih sester–svetovalk na 

Škotskem. Njen namen je ugotoviti, v kolikšni meri so izpolnile nalogo sestavljeno iz štirih 

osnovnih funkcij. Ena od teh funkcij je bila zagotoviti strokovno vodenje. Medicinske sestre-

svetovalke so bile v Veliki Britaniji (kot poklic) uvedene v letu 2000. Namen uvedbe je bil 

doseči boljše rezultate za paciente in okrepiti vodenje. Raziskava opredeljuje vodenje kot 

ključni element pri nameščencih, ki uporabljajo pristope transformacijskega vodenja. 

Medicinske sestre-svetovalke morajo imeti veliko strokovnega znanja, kognitivnih in 

medosebnih komunikacijskih veščin in sposobnost prevzemati tveganja. Podatki kažejo, da so 

zahtevane (želene) vodstvene lastnosti po naravi sicer transformacijske, vendar pa tudi, da 

prav te lastnosti presegajo v številni literaturi opredeljene stile vodenja. 

Glede na počasno dinamiko prilagajanja vodij spremembam v zdravstvenih organizacijah, kot 

navaja Skela Savič (2008) v svoji raziskavi, smo predpostavili, da je v zdravstvenih 

organizacijah potreben avtentični voditelj, ki se zaveda, kaj misli in kako ravna. Zaposleni se 

opolnomočijo ob samozavestnem, optimističnem, prožnem vodji, ki ima polno moralno 

zavest, lastnih in tujih vrednot, znanja in prednosti ki ga lahko unovčijo v delavnem okolju in 

širše (Avolio in Gardner 2005, 321). Zaposleni zahtevajo od svojih vodij da ravnajo z njim 

kot sebi enakimi, torej bolj pristen, kolegialen odnos, kar terja od vodij integriteto vodenja 

(George 2007, 16).  

Predvidevamo, da se različni stili vodenja različno izražajo skozi avtentičnost. V zdravstvu je 

dokazano, da je pri vodstvenih delavcih v veliki meri prisoten transformacijski model vodenja 

(Kaučič 2009) in situacijsko vodenje (Skela Savič 2008). 

Najpogostejši tuji raziskovalci s področja vodenja v zdravstvu so Mortloc (2011), Curtis, de 

Vries in Sheerin (2011), Dyess in Sherman (2011), Fealy et al. (2011), Solman (2010). Vsi 

poudarjajo sodelovanje med izobraževalnimi sistemi in kliničnimi praksami, ki vodje 

praktično usposobijo in dodatno izobrazijo.Angleško zdravniško združenje je razvilo 

fundacijo za zdravnike, ki so na vodstvenih položajih in jim pomaga osvojiti osnove vodenja 

(McWilliams in Manochin 2013). 

Prav tako je bila narejena raziskava med avstralskimi zdravniki, ki so na vodstvenih položajih 

in uporabljajo individualistični pristop vodenja. Avtorica jih imenuje hibridne managerje, 

kajti večkrat izstopajo z tako imenovanimi junaškimi dejanji. Z raziskavo je ugotovila, da 

številni individualni pristopi k vodenju ne zadovoljujejo potreb kompleksnega zdravstvenega 

sistema, zato je treba pripraviti teoretično podlago za nove managerje in izdelati nabor 

kompetenc (Fulop 2012). 

Predvidevamo, da avtentični vodja lahko vzpostavi v zdravstvenih organizacijah s skladnostjo 

njihovega ravnanja, z njihovo notranjostjo in odprtostjo do sodelavcev (Kerfoot 2006, 596) 

nov model vodenja, na osnovi katerega mu bodo zaposleni pripravljeni slediti. 
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V članku Horton-Deutschova raziskuje izobraževalne strategije za medicinske sestre in se 

osredotoča na refleksijo oz. spodbuja razvoj samozavedanja, komunikacijskih spretnosti v 

medosebnih odnosih in razvoj sposobnosti vodenja s sočutjem. Refleksija je ključna 

izobraževalno-poučna strategija za pripravo transformacijskega vodje – medicinske sestre za 

interdisciplinarno obravnavo in njeno vodenje. Izjemna globalna razširitev in uveljavitev 

refleksije v zdravstveni vzgoji, praksi in raziskovanju je sledila razvojnemu poudarku 

samozavedanja kot vodstvene strategije za izboljšanje rezultatov posameznika in organizacij 

(Horton-Deutsch in Sherwood 2008). Pozitivne lastnosti določenih načinov vodenja so 

podlaga avtentičnemu vodenju in refleksija to zagotovo je. Avtentični vodja se zavzema za 

vpetost aktivnosti ravnanja s človeškimi viri v strategijo podjetja (Penger et al. 2009). 

Raziskava med medicinskimi sestrami v Ontariu je v 48 % naklonjena avtentičnemu vodenju 

v zdravstvu saj v ospredje postavlja pozitivne odnose vodij z zaposlenimi (Wong, Spence 

Laschinget in Cummings 2010). 

Tako glede na vrste aktivnosti, ki jih Wright in Boswellova (2002, 253) delita na tri skupine: 

(1) aktivnosti, ki so namenjene privabljanju in razvijanju potrebnih znanj, sposobnosti in 

veščin; (2) aktivnosti, ki so namenjene povečevanju motivacije in; (3) aktivnosti, ki so 

namenjene pooblaščanju zaposlenih, najdemo osnovo za načrtni razvoj zaposlenih za 

vodstvene funkcije, izgradnjo kompetenčnega modela in uporabo različnih orodij, ki so v 

pomoč pri prepoznavi in razvijanju vodstvenih delavcev. Razvoj kadrov znotraj organizacije 

pa je dodatna motivacija za zaposlene pri doseganju strateških ciljev organizacije. 

Stefl (2008) je predstavil model povezovalnega vodenja v zdravstvu, ki temelji na skupnih 

merljivih kompetencah vodij v zdravstvu, ta vodje nenehno spodbuja k učinkovitemu 

reševanju vedno kompleksnejšega zdravstvenega sistema. Dandanes morajo biti vodilni in 

vodstveni kadri v zdravstvu dovolj sofisticirano izurjeni upravljavci, da se lahko uspešno 

kosajo z vedno bolj kompleksnejšim okoljem v zdravstvu. Od njih se pričakuje, da so 

učinkoviti, da nenehno izkazujejo merljive rezultate in da izvajajo na dokazih temelječe 

upravljanje. 

Osnovna načela za upravljanje zdravstvenih sistemov v svetu so bila podana na konferenci 

svetovne zdravstvene organizacije leta 2006, kjer je bil izpostavljen pomen zdravstvene 

politike države in širjenje enotne strategije managementa upravljanja za zdravje ljudi, ki 

vključuje financiranje, vodenje in razvoj stroke (WHO 2006, 149). 

Krizo upravljanja človeških virov v zdravstvu v več svetovnih državah opisujeta avtorici 

Dileman in Hilhorst, ki sta podrobneje analizirali dela šestih avtorjev in ugotovili, da obstaja 

razkropljenost zdravstvene politike, neenotnost strategije razvoja ravnanja s človeškimi viri in 

pomanjkljivost informacijskega sistema in enotnih kazalnikov spremljanja razvoja ravnanja s 

človeškimi viri (Dileman in Hilhorst 2011). 
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Da je kader strošek, podkrepi obsežna avstralska raziskava, narejena med leti 2000 in 2008, ki 

se je osredotočala na obremenitve in zmogljivosti avstralskega osebja, ki so bili priča 

tradicionalnemu zdravstvenemu sistemu. Tradicionalni zdravstveni sistem ni posvečal 

pozornosti kadrovskemu managementu in razvoju kadra. Tako se, podobno kot mi, srečujejo s 

pomanjkanjem določenih zdravstvenih profilov. Ena izmed ugotovitev raziskave je bila, da je 

nujno potrebna politika ravnanja s človeškimi viri v zdravstvu (Cartmill et al. 2012). 

Ustrezno upravljanje človeških virov je ključnega pomena pri zagotavljanju visoke kakovosti 

zdravstvenega varstva. Zdravstveni sistem je odprt za tri vhode – fizični kapital, potrošni 

material in kadrovsko službo. Največje tveganje predstavlja neučinkovita kadrovska služba. 

Globalno vprašanje zdravstvenega kadrovskega managementa je potreba po zdravstvenih 

kadrih, izobraženosti, enotnem načinu izobraževanja, sestavi in porazdelitvi delovne sile. 

Avtor smelo razmišlja o pomenu stopnje mobilnosti zdravstvenih delavcev znotraj države in 

prav tako tudi zunaj držav (Kabene et al. 2006).  

Zdravstveni sektor po svetu nudi zaposlitev 35 milijonom ljudi, zato je velik odjemalec 

proračunskega denarja in prav je, da zdravstvena politika zahteva smotrno ravnanje s 

človeškim kapitalom. Prav tako je znano, da je 65–80 % celotnega zdravstvenega proračuna 

namenjenega stroškom plač in regresom. Upravljanje človeških virov lahko bistveno 

pripomore k zmanjšanju tega deleža (Dussault in Dubois 2003). 

Organizacija je dolžna upravljati kariero posameznika. Prepoznati mora talentirane kandidate 

in posebno pozornost nameniti tistim z največjo željo po uspehu. Med zaposlenimi mora na 

podlagi različnih tipih karier, izbrati pristope, ki omogočajo upravljanje kariere na tak način, 

da jih razvije v sodelavce, ki bodo razvijali svoje delo v sebi zadovoljivi smeri in v korist 

organizacije (Greenhaus, Callanan in Godshalk 2009, 15). 

Konceptualizacija enotnega modela kariernega razvoja vodij znotraj okvira strateškega 

ravnanja s človeškimi viri predpostavlja avtentično vodenje kot najprimernejši stil vodenja za 

udejanjanje strateškega ravnanja s človeškimi viri, kjer je osnovni model je sestavljen iz štirih 

korakov, ki ustvarjajo in ohranjajo spremembe (potreba, vizija, akcijski plan). Management 

človeških virov v organizaciji mora biti usmerjen v prepoznavanje in izbiro pravih avtentičnih 

vodij. Organizacija mora imeti opredeljeno strategijo na podlagi kateri izbira kandidate. 

Harvardski model MČV vključuje tako želje, znanje kandidatov in strategijo organizacije. 

Nato sledi usposabljanje in razvoj vodij. Obenem gre za prvi del razvijanja avtentičnega 

vodenja, ki vključuje samozavedanje in samoregulacijo pri vodjih. V skladu z razvijanjem 

avtentičnega vodenja bodo najbolj avtentični zaposleni prevzeli vlogo avtentičnih vodij 

(Gardner et al. 2005, 363–364). Ob tem pripravi kadrovska služba individualni karierni načrt 

za razvoj posameznika, ki vključuje potrebe po izobraževanju in usposabljanju, določi mu 

mentorja oziroma coacha za pomoč pri delu in mu na osnovi kompetenc dodeli dodatne 

zadolžitve. Poleg tega mora imeti zdravstvena organizacija vzpostavljen sistem, kako 

prepozna med zaposlenimi karieriste in na kakšen način jih izbira. 
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3 RAZISKAVA KARIERNEGA RAZVOJA VODIJ  

V okviru raziskovalnega procesa smo pri teoretičnem delu uporabili primerjalne 

(komparativne) analize virov in deskriptivno metodo dela pri pregledu raziskav na področju 

kariernega razvoja vodij v zdravstvu.  

Raziskovanje je potekalo v štirih fazah. V prvi fazi smo na osnovi teoretičnih modelov s 

področja upravljanja človeških virov, vodenja in kariernega razvoja oblikovali hipoteze. 

Sledila je sestava vprašalnika, ki je vključeval vprašanja o izbiri vodij, o kariernem razvoju 

zaposlenih in demografska vprašanja. Tretja faza je bilo zbiranje podatkov. Predhodno smo 

pridobili število vodstvenega kadra v proučevanih bolnišnicah. Anketne vprašalnike smo 

pošiljali po pošti ali jih osebno vročili vodstvenemu kadru v domači bolnišnici. Nato je sledila 

analiza podatkov za testiranje hipotez. S pomočjo računalniškega programa SPSS 16.00 smo 

preverili različne statistične metode. Z uporabo opisne statistike, t-testa in analizo variance 

smo ugotavljali statistično pomembne razlike med posameznimi spremenljivkami in s 

pomočjo korelacijske analize povezanost med posameznimi spremenljivkami. S pomočjo 

faktorske analize smo oblikovali dodatne faktorje, ki so poudarili nekatere značilnosti 

merjenih spremenljivk.  

V nadaljevanju je opisan anketni vprašalnik, vzorec, raziskovalni okvir, omejitve raziskave in 

rezultati. Na osnovi spoznanj in specifik pri razvoju zaposlenih v zdravstvu, ki jih navajajo že 

opravljene raziskave ter spoznanj naše anketne raziskave, smo naredili priporočila kariernega 

razvoja vodij v slovenskem zdravstvu. Raziskava je kvantitativnega značaja. 

3.1 Instrumentarij 

V raziskavi smo uporabili enoten anketni vprašalnik za vrhnji management proučevanih 

bolnišnic, za vodje s področja medicinskih dejavnosti in nemedicinskih dejavnosti v 

bolnišnicah. Pripravili smo ga na osnovi študija literature o vodenju, kariernem razvoju, 

managementu človeških virov in sami oblikovali sklope vprašanj. 

Vodje so v prvem delu anketnega vprašalnika ocenjevali sebe, odgovarjali na vprašanja, na 

osnovi katerih dejavnikov, ki so najpogostejši pri določenih stilih vodenja, izbirajo novega 

vodjo, oziroma kateri dejavnik je za njih pomemben. Ocenjevali so tudi osebnostne lastnosti 

ali delovne sposobnosti, na podlagi katerih izbirajo kandidate za vodstveni položaj. 

Drugi del je prinesel odgovore o motivacijskih lastnostih, ki so bile prisotne pri vodjih ob 

prevzemu vodstvenega položaja.  

V tretjem delu anketnega vprašalnika smo spremljali karierni razvoj zaposlenih. Vodje so 

ocenjevali dejavnike, ki po njihovem vplivajo na karierni razvoj zaposlenih. Prav tako nas je 

zanimalo, katera managerska orodja uporabljajo pri svojem delu.  
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Četrti del vprašalnika je bil namenjen demografskim podatkom: spolu, stanu, izobrazbi, 

formalnemu izobraževanju, uram, namenjenim izobraževanju, delovnemu mestu, imenovanju 

na vodstveni položaj, izkušnjam z vodenjem, prevzemu vodstvenega položaja, kariernemu 

razvoju ... 

V vzorec je bil vključen management na vseh treh ravneh vodenja. Anketni vprašalnik je 

vseboval 77 trditev, o katerih so se anketiranci opredelili na Likertovi lestvici, kjer je 1 

pomenilo, da trditev sploh ne drži, 5 pa, da popolnoma drži. Vmesne ocene so ustrezale 

vmesni lestvici. Ostalih 13 vprašanj je pripadalo demografskim podatkom, kjer so anketiranci 

odgovarjali na zaprti tip vprašanj. 

3.2 Strukturna predstavitev anketnega vprašalnika 

Vprašalnik je bil razdeljen v štiri sklope. V prvem smo ugotavljali dejavnike, ki vplivajo na 

izbiro vodij za vodstveni položaj, drugi del je bil namenjen motivacijskim dejavnikom, v 

tretjem smo spremljali skrb vodij za karierni razvoj zaposlenih, v četrtem pa smo ugotavljali 

demografske dejavnike. 

� Vodstvene lastnosti. Vodstvene lastnosti smo proučevali na osnovi različnih stilov 

vodenja. V zdravstvu je najpogosteje opisan transformacijski stil vodenja. Vključili smo 

tudi druge stile vodenja in na osnovi dejavnikov, ki so značilni za različne stile vodenja 

poskušali opredeliti izbiro novih vodij. Dejavnike smo razvrstili v trideset trditev. Za 

izhodišča smo vzeli teorijo avtorjev Skela Savič, Lipičnik, Možina. Stopnja zanesljivosti 

omenjenega prvega dela vprašalnika je 0,927. 

� Osebnostne lastnosti vodij. 14 trditev, ki so opredeljevale osebnostne lastnosti in delovne 

sposobnosti vodij za prevzem vodstvenega položaja, smo oblikovali na podlagi teoretične 

podlage avtorjev (Greenhaus, Callanan in Godshalk 2009, 29–50) in (Cvetko 2002, 75–

77). Zanimala so nas merila, na podlagi katerih zaposleni izbirajo kandidate za vodstveni 

položaj. Stopnja zanesljivosti celotnega sklopa je znašala 0,773. 

� Motivacijski dejavniki vodij. S pomočjo 19 trditev smo opredelili motivacijske dejavnike, 

ki so povzeti po avtorjih Lipičniku (1998), Mayerju (2004) in so omogočili anketirancu 

opredelitev, zaradi katerih se je odločil za vodstveni položaj. Stopnja zanesljivosti trditev, 

ki so določale pogoje, ki so prevladovali pri odločitvi za vodstveni položaj, je znašala 

0,891. 

� Karierni razvoj zaposlenih. 14 trditev o kariernem razvoju zaposlenih je bilo oblikovanih 

na osnovi vprašanj, povzetih po avtorjih Cvetko (2002) in Možina (2002) in so 

anketirancu omogočili pregled, kako organizacija, ki jo vodi, skrbi za karierni razvoj 

zaposlenih. Stopnja zanesljivosti omenjenega sklopa je znašala 0,880. 

� Izobraževanje vodij. Vprašanja in trditve, ki so se nanašale na izobraževanje vodij, 

najdemo v različnih sklopih. Več vprašanj se nanaša na demografske podatke, kjer je bilo 

možno izbirati med odgovori zaprtega tipa.  
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3.3 Vzorec 

V raziskavo smo vključili sedem med seboj primerljivih regijskih bolnišnic v Sloveniji, 

sodelovanje je zavrnila le Splošna bolnišnica Izola. Namesto slednje smo zato v raziskavo 

vključili Splošno bolnišnico Jožeta Potrča Ptuj. Sodelujoče bolnišnice so bile: Splošna 

bolnišnica Jesenice, Splošna bolnišnica Šempeter pri Novi Gorici, Splošna bolnišnica Novo 

mesto, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica Ptuj 

in Splošna bolnišnica Murska Sobota. Za sodelovanje v raziskavi smo zaprosili vsa vodstva 

bolnišnic. Hkrati smo jim poslali še obrazec o številu vodstvenega kadra. 

Anketni vprašalnik smo preizkusili na manjšem številu vodij v domači bolnišnici. Na osnovi 

dogovora po odobritvi raziskave sem anketne vprašalnike poslala pomočnicam direktorja za 

področje zdravstvene nege, ki so anketne vprašalnike razdelile po ustanovah in mi jih po 

izpolnitvi vrnile po pošti. K vsakemu anketnemu vprašalniku je bilo priloženo spremno pismo 

z navedbo namena raziskave in avtorjem. Anketiranci so imeli 20 dni časa za izpolnitev 

anketnih vprašalnikov. Izražena je bila zahvala vsem, ki so sodelovali v raziskavi.  

Razdeljenih je bilo 470 vprašalnikov, kar predstavlja približno 95 % vseh vodstvenih 

delavcev v zgoraj omenjenih bolnišnicah. Vrnjenih in izpolnjenih anket je bilo 301, od tega je 

bilo v celoti izpolnjenih le 182, delež odgovorov znaša 39 %. 

Preglednica 8: Število vodstvenega kadra glede na vrsto dejavnosti, ki jo vodi 

Raziskovalna šifra 
bolnišnice 

Vodje s področja 
zdravstvene nege 

Vodje 
medicinskih 
dejavnosti 

Vodje 
spremljajočih 

dejavnosti 
Skupaj Delež 

v % 

1. 12 40 12 64 13,8 

2. 15 35 20 70 15,1 

3. 13 40 15 68 14,6 

4. 18 32 16 66 14,2 

5. 30 26 15 71 15,3 

6. 36 33 15 84 18,1 

7. 11 21 10 42 9,0 

Skupaj 135 227 103 465 100,0 

 

� Spol. V vzorec je bilo zajetih 301 anketirancev, od tega jih je 180 (n = 180, 38 %) podalo 

informacijo o spolu, v vzorec smo torej zajeli 25 % moških in 75 % žensk. 

� Zakonski stan. Na vprašanje o zakonskem stanu je odgovorilo 177 vprašanih (n = 177, 

38 %). V vzorec smo zajeli 76,3 % poročenih, 7,9 % samskih, 4,0 % ločenih, eno 

ovdovelo in 11,3 % anketirancev, živečih v izven zakonski skupnosti. 

� Delovno mesto. V vzorec smo zajeli 3 direktorje in 3 strokovne direktorje bolnišnic, 

enega poslovnega direktorja, 3,4 % anketiranih je bilo pomočnic direktorja za področje 

ZN (glavna medicinska sestra bolnišnice), 28,7 % je bilo predstojnikov oddelkov (vodja 

službe medicinskih dejavnosti), 18,5 % glavnih medicinskih sester oddelkov (vodja 
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dejavnosti v ZN) in 45,5 % vodij služb nemedicinskih dejavnosti. Od vseh vprašanih smo 

pridobili 178 odgovorov (n = 178, 38 %) na vprašanje o delovnem mestu. 

� Izobrazbena struktura. Vprašanje je dovoljevalo več možnih odgovorov, skupaj je bilo 

zbranih 185 odgovorov (n = 185, 39 %), 16 % anketirancev ima zaključeno več kot eno 

vrsto izobrazbe. V vzorec smo zajeli 13,0 % anketirancev z univerzitetno izobrazbo 

medicinske smeri, 11,4 % anketirancev z univerzitetno izobrazbo nemedicinske smeri, 

46,5 % anketirancev z visokošolsko strokovno izobrazbo, 15,1 % z višješolsko izobrazbo, 

9,2 % s podiplomsko izobrazbo – specializacijo po visoki strokovni izobrazbi, 1,6 % 

anketirancev s podiplomsko izobrazbo – bolonjskim magisterijem, 2,7 % s podiplomsko 

izobrazbo – znanstvenim magisterijem in enega anketiranca s podiplomsko izobrazbo – 

doktoratom.  

� Lokacija regijske bolnišnice. V vzorec smo zajeli 22,4 % anketirancev iz novomeške 

bolnišnice, 17,5 % anketirancev iz slovenjgraške bolnišnice, 15,8 % iz murskosoboške, 

11,5 % iz jeseniške, 10,9 % iz celjske, 10,4 % s ptujske in 11,5 % anketirancev iz 

bolnišnice v Šempetru pri Novi Gorici. 

3.4 Rezultati raziskave 

V nadaljevanju bomo po segmentih prikazali rezultate opravljene raziskave. 

Vodstvene sposobnosti in značilnosti vodstvenega položaja 

Vprašanje o izobrazbi je dovoljevalo več možnih odgovorov, skupaj je bilo zbranih 180 

odgovorov (n = 180, 38 %), kar pomeni, da je imelo 16 % anketirancev končano več kot eno 

navedeno izobrazbo s področja managementa. Večina anketirancev v vzorcu je imela 

opravljen strokovni seminar (66,1 %), sledili so zaposleni s krajšimi tečaji s področja 

managementa (22,8 %), 6,7 % anketirancev je imelo opravljeno podiplomsko izobraževanje s 

področja managementa ali ekonomije, in 4,4 % anketirancev drugo izobrazbo.  

Pridobitev izobrazbe s področja managementa 

Vprašanje o pridobitvi izobrazbe s področja managementa je dovoljevalo več možnih 

odgovorov, skupaj je bilo zbranih 142 odgovorov (n = 142, 30 %). Najvišji je bil delež 

anketirancev, ki so si pridobili izobrazbo na lastno željo (49,1 %), 32,0 % anketirancev si je 

pridobilo izobrazbo s področja managementa na predlog delovne organizacije, ostalih 18,9 % 

anketirancev pa je bilo deloma samoiniciativnih, deloma pa jih je nagovorila delovna 

organizacija. 
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Čas, namenjen izobraževanju s področja managementa 

Največ anketirancev je poročalo, da so v lanskem letu namenili za izobraževanje s področja 

managementa do 30 ur (57,9 %), 8,2 % anketirancev je za tovrstne namene porabilo do 50 ur, 

4,4 % do 80 ur, le 3,1 % pa do 100 ur. Pridobili smo 159 odgovorov (N = 159, 34 %). Visok 

delež anketirancev (26,4 %) se s področja managementa ni izobraževal.  

Podrobneje nas je zanimala izobrazbena struktura tistih anketirancev, ki se s področja 

managementa niso izobraževali. 

Od anketirancev, ki se s področja managementa niso izobraževali, jih je bilo z visokošolsko 

strokovno izobrazbo (8,2 %), z višješolsko izobrazbo (4,1 %), sledili so zaposleni z 

univerzitetno izobrazbo medicinske smeri (3,6 %), z univerzitetno izobrazbo nemedicinske 

smeri (2,6 %) in podiplomsko izobrazbo – specializacijo (2,6 %). 

V nadaljevanju prikazujemo še poklic anketirancev, ki se s področja managementa niso 

izobraževali. 

Med anketiranci, ki se s področja managementa niso izobraževali, je bilo 9,5 % vodij služb 

nemedicinskih dejavnosti, 8,5 % predstojnikov oddelkov in 2,5 % glavnih medicinskih sester 

oddelkov. 

Število mandatov na vodilnem delovnem mestu 

Večina anketirancev, ki je na vprašanje o številu mandatov odgovorila (n = 157, 33 %), je bila 

na vodilnem delovnem mestu en mandat (49,0 %), 24,2 % jih je bilo na vodilnem delovnem 

mestu dva mandata, 26,8 % pa več kot dva mandata. 

Ob primerjavi deleža anketirancev na vodilnem položaju, ki se s področja managementa niso 

izobraževali, glede na vse anketirance, ki so na vprašanje odgovorili, se je izkazalo, da se s 

področja managementa ni izobraževalo 16,3 % zaposlenih na vodilnih delovnih mestih z enim 

mandatom, 12,5 % zaposlenih na vodilnih delovnih mestih z dvema mandatoma in 28,5 % 

zaposlenih na vodilnih delovnih mestih z več kot dvema mandatoma. 

Leta delovne dobe ob nastopu vodstvenega položaja 

Večina anketirancev je odgovorila, da so vodstveni položaj nastopili po 10–15 letih delovne 

dobe (27,0 %), 25,3 % si jih je vodilni položaj pridobilo po 5–10 letih, 21,3 % po 15–20 letih, 

16,7 % po več kot 20 letih, najmanj, 9,8 % pa po manj kot petih letih delovne dobe. Skupaj je 

bilo zbranih 174 odgovorov (n = 174, 37 %). 
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Način imenovanja na sedanji vodstveni položaj 

Vprašanje je dovoljevalo več možnih odgovorov, skupaj je bilo zbranih 163 odgovorov 

(n = 163, 35 %). Večina anketirancev je poročala, da so bili na sedanji vodstveni položaj 

imenovani tako, da so kandidirali na razpisano vodstveno delovno mesto (57,8 %), v 38,0 % 

so bili vodje tima ali manjše skupine in so napredovali na višji položaj, v 4,2 % pa so bili na 

vodilnem položaju v drugi ustanovi in so se prijavili na razpisano delovno mesto. 

Predhodne izkušnje z vodenjem 

Vprašanje je dovoljevalo več možnih odgovorov, skupaj je bilo zbranih 174 odgovorov 

(n = 174, 37 %). Večina anketirancev je poročala, da so bili pred vodstvenim položajem vodje 

timov ali manjše skupine (42,0 %), sledil je visok odstotek anketirancev, ki predhodnih 

vodstvenih izkušenj niso imeli (39,8 %), 11,9 % anketirancev je bilo prej predstojnikov 

oddelkov ali vodij služb, in 6,3 % je imelo vodstvene izkušnje iz druge ustanove v istem 

obsegu vodenja. 

Potek prevzema vodstvenega položaja 

Večina anketirancev je odgovorila, da so ob predaji vodstvenega položaja imeli zgolj predajo 

bivšega vodje (41,0 %), 32,4 % jih je poročala, da so bili pri prevzemu prepuščeni lastni 

iznajdljivosti, 15,4 % jih je ostalo brez uradne predaje delovnega mesta, le 11,2 % pa je imelo 

mentorja, ki jih je uvajal v vodenje. Svoje odgovore nam je zaupalo 175 vprašanih (n = 175, 

37 %). 

S sedanjim vodstvenim položajem je dosežen višek kariernega razvoja 

Večina anketirancev je menila, da s sedanjim vodstvenim položajem še niso dosegli viška 

svojega kariernega razvoja (n = 175; 37 %), 38,3 % o tem ni bilo prepričanih (od tega je bilo 

7 % anketirancev, ki so na sedanji vodstveni položaj prišli po več kot dvajsetih letih delovne 

dobe), 21,7 % anketirancev pa je menila, da so s sedanjim vodstvenim položajem dosegli 

višek svojega kariernega razvoja (od tega je bilo 6 % anketirancev takih, ki so na sedanji 

vodstveni položaj prišli po več kot dvajsetih letih delovne dobe). Svoje odgovore nam je 

zaupalo 175 vprašanih. 

3.4.1 Dejavniki, ki vplivajo na možnost napredovanja na vodstveno delovno mesto 

V sklopu vprašanj »Izbira vodij« smo anketirance povprašali o dejavnikih, ki so vplivali na 

možnost napredovanja na vodilno delovno mesto. 
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Deleži nestrinjanja so bili visoki pri trditvah dominantnost (30,2 %), ambicioznost (12,8 %) in 

radovednost (9,3 %). Deleži strinjanja pa so bili visoki pri trditvah zanesljivost (97,8 %), 

zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu (96,7 %) in kooperativnost (sposobnost 

učinkovitega sodelovanja z drugimi) (95,5 %). Najvišji delež popolnega strinjanja je bil 

izkazan pri trditvi zanesljivost (85,7 %). Najvišji delež popolnega nestrinjanja je bil izkazan 

pri trditvi dominantnost (8,8 %). 

Anketiranci so odgovarjali z visoko povprečno oceno 4,3. Rezultat povprečje predstavlja 

povprečje vseh povprečij po posameznih trditvah. 

Višja povprečna vrednost ocene je predstavljala bolj želen dejavnik oziroma višjo stopnjo 

strinjanja s posamezno trditvijo glede strinjanja z dejavniki napredovanja na vodstveno 

delovno mesto. Povprečna vrednost je bila izračunana v razponu vrednosti od 1 do 5; 1 je 

pomenilo zelo nizko povprečje, 5 pa najvišjo oceno. Ostalo so predstavljale vmesne ocene. 

Nadpovprečno zaželeni dejavniki vodij so bili (ocenjeni z vrednostjo nad 4,3): zanesljivost in 

odgovornost pri dosedanjem delu, točnost in natančnost pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev, 

usmerjenost k skupnim ciljem organizacije, strateško in konceptualno razmišljanje, odločnost 

pri delegiranju nalog podrejenim, ustvarjalnost (generiranje idej, inovativnost), odprtost za 

novosti, samoiniciativnost, prilagodljivost (hitro prilagajanje spremembam) ... 

Pomen dejavnikov za izbiro vodij med medicinskimi in nemedicinskimi vodji  

V naslednjem koraku smo ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike med vodstvom 

medicinskih in nemedicinskih dejavnosti glede dejavnikov, ki vplivajo na izbiro vodij. S tem 

namenom smo spremenljivko izobrazba dihotomizirali – v kategorijo medicinsko vodstvo 

smo združili kategorije: strokovni direktor bolnišnice, pomočnica direktorja za področje ZN 

(glavna medicinska sestra bolnišnice), predstojnik oddelka (vodja službe medicinskih 

dejavnosti) in glavna medicinska sestra oddelka (vodja dejavnosti v ZN). V nemedicinsko 

vodstvo pa smo zajeli ostale kategorije: direktor bolnišnice, poslovni direktor bolnišnice in 

vodje služb nemedicinskih dejavnosti. Na ta način smo dobili novo spremenljivko z 178 

odgovori, kjer je 52,2 % vodstev predstavljal kader medicinskih dejavnosti, ostalih 46,4 % pa 

kader nemedicinskih dejavnosti. 

Pomen dejavnikov za izbiro vodij medicinske in nemedicinske dejavnosti glede na stopnjo 

izobrazbe  

Predhodno smo preverili, ali obstajajo razlike med medicinskim in nemedicinskim vodstvom 

glede izobrazbene strukture. 
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Iz preglednice 9 je razvidno, da je bil delež univerzitetno ali podiplomsko izobraženih višji v 

primeru, ko je šlo za vodstva medicinskih dejavnosti. Razlike med vodstvom medicinskih in 

nemedicinskih dejavnosti so se izkazale za statistično značilne, pri stopnji tveganja manjši kot 

0,05. 

Preglednica 9: Križna tabela vodstvo glede dosežene stopnje izobrazbe 

Izobrazba  

Vodstvo 

Skupaj vodstvo 
medicinske 
dejavnosti 

vodstvo 
nemedicinske 

dejavnosti 

Višješolska N 52 58 110 

% izobrazba 47,30 % 52,70 % 100,00 % 

Univerzitetna N 21 18 39 

% izobrazba 53,80 % 46,20 % 100,00 % 

Podiplomska  N 20 5 25 

% izobrazba 80,00 % 20,00 % 100,00 % 

Skupaj N 93 81 174 

% izobrazba 53,40 % 46,60 % 100,00 % 

=
2

χ  8,772, SP = 2, p = 0,012 

Pomen dejavnikov za izbiro vodij glede na vodstvo medicinske oz. nemedicinske dejavnosti 

V preglednici 10 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede dejavnikov, ki so 

pomembni za izbiro vodij s koeficientom variabilnosti in rezultate t-testa za spremenljivko 

sektor vodstva. S t-testom smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi glede 

dejavnikov, ki so pomembni za izbiro vodij na položaj, obstajajo statistično pomembne 

razlike. Med dejavniki, pomembnimi za izbiro vodij, nismo ugotovili statistično značilnih 

razlik med zaposlenimi na vodilnih položajih v medicinskih in nemedicinskih dejavnostih. 

Tako vodstva zaposlenih v medicinskih kot tudi v nemedicinskih dejavnostih naštete 

dejavnike, pomembne za izbiro vodij, ocenjujejo z relativno visoko povprečno vrednostjo. 
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Preglednica 10: Primerjave trditev vodij medicinskih in nemedicinskih dejavnosti o 
dejavnikih, pomembnih za izbiro vodij ter statistično značilne razlike 

Dejavniki pomembni za izbiro vodij 

Vodstvo 

t-test P
ov

pr
. 

K
oe

f.
 

va
ri

ac
ij

e 
%

 

P
ov

pr
. 

K
oe

f.
 

va
ri

ac
ij

e 
%

 

vodstvo 
medicinske 
dejavnosti 

vodstvo 
nemedicinske 

dejavnosti t p 

Zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu  4,8 10,1 4,8 10,4 −0,324 0,746 

Ambicioznost do vodstvenega položaja 3,5 30,0 3,6 29,1 −0,473 0,636 

Točnost in natančnost pri izpolnjevanju 
zastavljenih ciljev 

4,6 11,3 4,6 11,8 −0,024 0,981 

Usmerjenost k skupnim ciljem organizacije 4,5 13,3 4,7 12,1 −1,571 0,118 

Strateško in konceptualno razmišljanje 4,4 14,3 4,5 14,0 −0,666 0,506 

Odločnost pri delegiranju nalog podrejenim 4,4 14,3 4,2 18,0 1,993 0,048 

Ustvarjalnost (generiranje idej, inovativnost) 4,4 14,7 4,5 13,2 −0,550 0,583 

Odprtost za novosti 4,5 13,0 4,6 13,8 −0,762 0,447 

Dominantnost 3,1 36,3 3,1 36,4 0,094 0,925 

Radovednost 3,6 25,3 3,5 28,4 0,201 0,841 

Samoiniciativnost  4,4 13,5 4,4 17,3 0,085 0,933 

Prilagodljivost – hitro prilagajanje spremembam  4,4 15,8 4,5 13,5 −1,339 0,182 

Kooperativnost (sposobnost učinkovitega 
sodelovanja z drugimi) 

4,7 11,6 4,7 12,9 −0,632 0,528 

Sposobnost opravljanja dela na različnih delovnih 
področjih 

4,2 16,3 4,2 18,8 −0,174 0,862 

Samostojnost 4,6 12,9 4,7 12,3 −0,722 0,471 

Zanesljivost 4,8 8,2 4,8 9,5 0,053 0,958 

Samonadzor (obvladovanje stresnih situacij, lastnih 
čustev) 

4,6 12,0 4,6 12,8 0,438 0,662 

Sposobnost interdisciplinarnega dela 4,5 13,8 4,5 13,6 −0,174 0,862 

Komunikativnost (pisno in govorno komuniciranje) 4,5 12,9 4,6 13,8 −0,288 0,774 

Skupinsko delo (sposobnost oblikovanja timov, 
dela v timu) 

4,7 11,6 4,5 18,0 1,550 0,123 

Prepričljivost v komuniciranju  4,4 15,4 4,3 16,4 0,988 0,325 

Prodornost (sposobnost uresničitve idej v praksi) 4,3 14,5 4,3 15,6 0,027 0,979 

Managerske veščine (načrtovanje, organiziranje, 
delegiranje, motiviranje, vodenje) 

4,4 15,8 4,4 15,3 −0,531 0,596 

Veščine poučevanja (metode in tehnike prenosa 
znanja na druge) 

4,2 18,6 4,1 23,5 0,609 0,543 

se nadaljuje 
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Preglednica 10 – nadaljevanje 

Dejavniki pomembni za izbiro vodij 

Vodstvo 

t-test P
ov

pr
. 

K
oe

f.
 

va
ri
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ij

e 
%

 

P
ov

pr
. 
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%

 

vodstvo 
medicinske 
dejavnosti 

vodstvo 
nemedicinske 

dejavnosti t p 

Ekonomičnost (poznavanje analitike, financ, 
statistika)  

4,0 17,0 4,1 18,4 −0,676 0,500 

Sposobnost pogajanja 4,3 16,6 4,2 20,2 0,836 0,404 

Sposobnost presojanja  4,5 13,5 4,3 17,7 1,416 0,159 

Sposobnost vplivanja  4,2 17,5 4,2 18,3 0,058 0,954 

Raziskovalne spretnosti (metode in tehnike 
raziskovalnega dela) 

3,8 24,4 3,8 25,9 −0,339 0,735 

Delo s strankami (odnos s strankami, obravnavanje 
pritožb) 

4,4 17,1 4,4 17,2 −0,012 0,990 

Z namenom preverjanja latentnih dimenzij podatkov smo uporabili faktorsko analizo, ki 

deluje na podlagi študije povezav med spremenljivkami tako, da poizkuša najti novo množico 

spremenljivk, ki predstavljajo koncept za opazovanimi spremenljivkami. Množica novih 

spremenljivk je bila pričakovano manjša od množice merjenih spremenljivk. Metodo smo 

uporabili v primerih, ko neposredno merjenje neke spremenljivke ni bilo možno, zato smo 

merili indikatorje pojma oz. konstrukta, ki ga neposredno nismo mogli meriti. S faktorsko 

analizo smo ugotavljali, ali so zveze med opazovanimi spremenljivkami (indikatorji) 

pojasnljive z manjšim številom posredno opazovanih spremenljivk ali faktorjev. Izpisi iz 

SPSS-a so v prilogi II. 

Po pregledu tabele komunalitet (priloga II, tabela 1), ki prikazujejo, kakšna je pojasnjenost 

spremenljivke s komponentami, smo se odločili, da vse indikatorje vključimo v nadaljnjo 

analizo (vsi so pojasnili več kot 20 % variabilnosti). Večja je bila korelacijska vrednost, boljši 

je bil faktor.  

Za preverjanje zanesljivosti modela smo uporabili metodo KMO (angl. Keiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy), s katero smo preverjali moč povezave, in Bartlettov 

preizkus (angl. Bartlett's test of Sphericity). V našem primeru je znašala vrednost 

KMO = 0,893 (priloga II, tabela 2), kar pomeni, da so bili podatki izjemno primerni za 

analizo. Poleg tega je Bartlettov preizkus dal ugoden rezultat (p = 0,000). Ugotovili smo, da 

korelacijska matrika ni enotska, torej so bile opazovane spremenljivke do določene mere 

povezane in podatki primerni za nadaljnjo analizo. 

Pri izbiri števila faktorjev smo upoštevali kolenski (»scree«) diagram (priloga II, slika 1), in 

vsebinsko skladnost posameznih sklopov vprašanj z dimenzijami. Odločili smo se za različico 

s tremi faktorji, saj smo le tako lahko pojasnili 45,4 % variance, kar je bilo zadovoljivo. 
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Zaradi lažje interpretacije posameznih faktorjev smo faktorsko strukturo (priloga II, tabela 4) 

rotirali. Odločili smo se za pravokotno rotacijo »Varimax«, saj smo predvidevali medsebojno 

neodvisnost faktorjev. Proučevane trditve smo razporedili v tri faktorje, jih vsebinsko 

poimenovali in prikazali v preglednici na naslednji strani (preglednica 11). 

Ker je zanesljivost vsakega sklopa trditev pokazala precej visoke vrednosti (nad 0,7), se je naš 

merski inštrument izkazal za zanesljivega. Dejansko smo merili, kar smo želeli meriti. 

Dejavniki, ki so pomembno vplivali na vodje pri izbiri vodstvenega kadra, so bili različni, v 

grobem smo jih razvrstili na lastnosti transformacijskega vodje, lastnosti situacijskega vodje 

in lastnosti avtentičnega vodje. Zanesljivost je imela najvišjo utež na prvem faktorju, kar 

pomeni, da je največ pripomogla k pojasnjevanju transformacijskega stila vodenja. Prav tako 

sta se zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu in usmerjenost k ciljem organizacije 

uvrstila v prvi faktor, z dovolj visoko utežjo, okoli 0,5.  

S tremi faktorji smo pojasnili 45,4 % variance, od tega je kar 20 % pojasnjene variance 

odpadlo na prvi faktor, kjer so se zvrstile opazovane spremenljivke, ki so opisovale splošne 

značilnosti vodje, ki pripada transformacijskemu vodenju. Sem so se uvrstili naslednji 

dejavniki: zanesljivost, kooperativnost, točnost in natančnost pri izpolnjevanju zastavljenih 

ciljev, sposobnost interdisciplinarnega dela, komunikativnost, skupinsko delo, samonadzor, 

prilagodljivost, samostojnost, usmerjenost k skupnim ciljem organizacije, sposobnost 

opravljanja dela na različnih delovnih področjih, ustvarjalnost, strateško in konceptualno 

razmišljanje, zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu in odprtost za novosti.  

Drugi faktor s 17,3 % pojasnjene variance se je izkazal značilnega za vodje s situacijskim 

stilom vodenja. Za slednje je bilo v ospredju strateško vodenje. Vanj so se uvrstili: sposobnost 

pogajanja, sposobnost presojanja, delo s strankami, ekonomičnost, veščine poučevanja, 

raziskovalne spretnosti, sposobnost vplivanja, managerske veščine in prodornost. 

Tretji faktor z 8 % pojasnjene variance je pripadel avtentičnemu vodenju. Sem so se zvrstili 

naslednji dejavniki: dominantnost, ambicioznost do vodstvenega položaja, radovednost, 

odločnost, prepričljivost in samoiniciativnost. 

Na podlagi ugotovljenega smo zaključili, da je šlo v vseh primerih za dejavnike, ki so 

pomembno vplivali na vodje pri izbiri vodstvenega kadra. Tudi po pregledu frekvenčne 

porazdelitve podatkov smo ugotovili, da so nadpovprečno zaželeni in zastopani dejavniki za 

izvolitev na vodstveni položaj zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu ter 

usmerjenost k ciljem organizacije. 
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Preglednica 11: Rotirana matrika faktorjev 

Rotirana matrika faktorjev 
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I1_16 Zanesljivost 0,750   

I1_13 Kooperativnost (sposobnost učinkovitega sodelovanja z drugimi) 0,709 0,221  

I1_3 Točnost in natančnost pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev 0,648 0,213  

I1_18 Sposobnost interdisciplinarnega dela 0,630 0,300  

I1_19 Komunikativnost (pisno in govorno komuniciranje) 0,627 0,321  

I1_20 Skupinsko delo (sposobnost oblikovanja timov, dela v timu) 0,614 0,323  

I1_17 Samonadzor (obvladovanje stresnih situacij, lastnih čustev) 0,597   

I1_12 Prilagodljivost (hitro prilagajanje spremembam) 0,583  0,330 

I1_15 Samostojnost 0,543  0,342 

I1_4 Usmerjenost k skupnim ciljem organizacije 0,500 0,249  

I1_14 Sposobnost opravljanja dela na različnih delovnih področjih 0,498   

I1_7 Ustvarjalnost (generiranje idej, inovativnost) 0,479 0,223 0,206 

I1_5 Strateško in konceptualno razmišljanje 0,476 0,348 0,367 

I1_1 Zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu  0,465 0,249  

I1_8 Odprtost za novosti 0,384 0,233 0,316 

I1_26 Sposobnost pogajanja  0,836  

I1_27 Sposobnost presojanja  0,200 0,791  

I1_30 Delo s strankami (odnos s strankami, obravnavanje pritožb) 0,327 0,718  

I1_25 Ekonomičnost (poznavanje analitike, financ,statistika)   0,687  

I1_24 Veščine poučevanja (metode in tehnike prenosa znanja na druge) 0,358 0,665  

I1_29 Raziskovalne spretnosti (metode in tehnike raziskovalnega dela) 0,211 0,638  

I1_28 Sposobnost vplivanja   0,613 0,339 

I1_23 Managerske veščine (načrtovanje, organiziranje, delegiranje, 
motiviranje, vodenje) 

0,370 0,564 0,210 

I1_22 Prodornost (sposobnost uresničitve idej v praksi) 0,368 0,501  

I1_9 Dominantnost   0,623 

I1_2 Ambicioznost do vodstvenega položaja   0,599 

I1_10 Radovednost   0,474 

I1_6 Odločnost pri delegiranju nalog podrejenim 0,341  0,443 

I1_21 Prepričljivost v komuniciranju  0,321 0,391 0,426 

I1_11 Samoiniciativnost  0,408 0,233 0,423 

Cronbachov alfa koeficient (zanesljivost) 0,901 0,902 0,732 

Delež pojasnjene variance po rotaciji (%) 20,074 17,308 7,972 

Ugotavljamo tudi, da največ vodij v slovenskem zdravstvu še vedno pripada 

transformacijskemu stilu vodenja, vendar je med njim že zaslediti nove smeri vodenja. 
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Analizirali smo, ali obstajajo statistično značilne razlike med vodstvom, ki ima 10 let ali 

manj, ter nad 10 let delovne dobe glede dejavnikov, ki vplivajo na izbiro vodij. S tem 

namenom smo spremenljivko delovna doba ob prevzemu vodilnega položaja dihotomizirali, 

in sicer smo v kategorijo 10 let ali manj združili kategoriji manj kot 5 in med 5–10 let, 

medtem ko smo v kategorijo nad 10 let združili ostale kategorije (nad 10–15 let, med 15–20 

let in več kot 20 let). Na ta način smo dobili novo spremenljivko s 174 odgovori, kjer je 

35,1 % vodstva predstavljalo kader, ki je nastopil na vodilni položaj z manj kot 10 leti 

delovne dobe, ostalih 64,9 % pa kader, ki je nastopil na vodilni položaj z več kot 10 leti 

delovne dobe.  

Tudi pri spremenljivki »Koliko ur ste v lanskem letu namenili za izobraževanje s področja 

managementa?« smo kategorije združili. S tem namenom smo oblikovali novo spremenljivko 

s tremi kategorijami, prva kategorija je obsegala kader, ki je namenil managementu v lanskem 

letu do 30 ur svojega časa, v drugo kategorijo smo združili ostale (do 50 ur, do 80 ur oz. do 

100 ur ali več), v tretjo kategorijo pa uvrstili vse, ki se na področju managementa niso 

izobraževali. Na ta način smo dobili novo spremenljivko s 159 odgovori, kjer je 57,9 % 

vodstva predstavljal kader, ki je namenil managementu v lanskem letu 30 ali manj ur, 15,7 % 

je predstavljal kader, ki je namenil managementu v lanskem letu več kot 30 ur, 23,0 % pa je 

bilo takih, ki se v lanskem letu s področja managementa niso izobraževali.  

Pomen delovne dobe in števila ur izobraževanja s področja managementa 

Iz preglednice 12 je razvidno, da je bil delež vprašanih na vodilnem položaju, ki so poročali, 

da se s področja managementa v lanskem letu niso izobraževali, višji pri zaposlenih, ki so 

nastopili na vodstveni položaj z 10 in manj leti delovne dobe (35,8 %).  

Preglednica 12: Križna tabela dosežena delavna doba ob nastopu vodstvenega položaja 
glede ur namenjenih managementu v preteklem letu 

Koliko let delovne dobe ste imeli, ko 
ste prevzeli vodstveni položaj 

Ure managementa 

Skupaj 30 ur ali 
manj 

več kot 
30 ur 

nisem se izobraževal 
s področja 

managementa 

10 let ali manj N 23 11 19 53 

 % leta delovne dobe 43,4 % 20,8 % 35,8 % 100,0 % 

Več kot 10 let N 67 14 21 102 

 % leta delovne dobe 65,7 % 13,7 % 20,6 % 100,0 % 

Skupaj N 90 25 40 155 

 % leta delovne dobe 58,1 % 16,1 % 25,8 % 100,0 % 

=
2

χ 7,200, SP = 2, p = 0,027 

Delež vprašanih na vodilnem položaju, ki so poročali, da so se s področja managementa v 

lanskem letu izobraževali manj kot 30 ur, je bil višji pri zaposlenih, ki so nastopili na 
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vodstveni položaj z več kot 10 leti delovne dobe (65,7 %). Razlike med vodstvom, ki je 

nastopilo na vodilni položaj z manj kot 10 leti delovne dobe in vodstvom z več kot 10 leti 

delovne dobe, glede izobraževanja s področja managementa v preteklem letu, so se izkazale 

za statistično značilne (p = 0,027), pri stopnji tveganja manjši kot 0,05.  

Pomen delovne dobe pri izbiri vodij 

V preglednici 13 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede dejavnikov, ki so bili 

pomembni za izbiro vodij s koeficientom variabilnosti ter rezultate t-testa za spremenljivko let 

delovne dobe pred nastopom vodilnega položaja.  

Preglednica 13: Primerjave trditev vodij glede na predhodno delovno dobo o dejavnikih 
pomembnih za izbiro vodij in statistično značilne razlike 

Koliko let delovne dobe ste imel, ko ste prevzel vodstveni položaj 

Dejavniki, pomembni za izbiro vodij 
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t-test 

10 let ali 
manj 

več kot 10 
let t p 

Zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu  4,7 12,0 4,8 9,2 −1,403 0,164 

Ambicioznost do vodstvenega položaja 3,6 31,0 3,6 29,2 0,175 0,861 

Točnost in natančnost pri izpolnjevanju zastavljenih 
ciljev 

4,6 13,0 4,7 10,7 −1,488 0,140 

Usmerjenost k skupnim ciljem organizacije 4,6 12,9 4,6 12,8 −0,290 0,772 

Strateško in konceptualno razmišljanje 4,4 14,6 4,5 14,0 −1,093 0,276 

Odločnost pri delegiranju nalog podrejenim 4,2 18,7 4,4 14,4 −2,300 0,023 

Ustvarjalnost (generiranje idej, inovativnost) 4,4 14,0 4,5 14,1 −0,253 0,800 

Odprtost za novosti 4,5 15,6 4,6 12,1 −0,955 0,342 

Dominantnost 3,1 36,0 3,0 35,8 0,506 0,613 

Radovednost 3,6 27,7 3,6 26,6 0,164 0,870 

Samoiniciativnost  4,3 19,2 4,5 13,1 −1,173 0,244 

Prilagodljivost (hitro prilagajanje spremembam) 4,5 14,5 4,5 15,0 0,229 0,819 

Kooperativnost (sposobnost učinkovitega sodelovanja z 
drugimi) 

4,6 15,0 4,7 10,5 −1,344 0,182 

Sposobnost opravljanja dela na različnih delovnih 
področjih 

4,1 20,0 4,3 15,8 −1,959 0,052 

Samostojnost 4,5 14,3 4,7 11,6 −1,486 0,140 

Zanesljivost 4,8 10,6 4,9 7,7 −0,812 0,418 

Samonadzor (obvladovanje stresnih situacij, lastnih 
čustev) 

4,5 14,4 4,7 10,7 −1,712 0,090 

Sposobnost interdisciplinarnega dela 4,3 15,0 4,6 12,6 −2,945 0,004 

Komunikativnost (pisno in govorno komuniciranje) 4,5 15,1 4,6 12,3 −1,305 0,194 
se nadaljuje 
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Preglednica 13 – nadaljevanje 

Koliko let delovne dobe ste imel, ko ste prevzel vodstveni položaj 

Dejavniki, pomembni za izbiro vodij 
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t-test 

10 let ali 
manj 

več kot 10 
let t p 

Skupinsko delo (sposobnost oblikovanja timov, dela v 
timu) 

4,5 19,5 4,6 12,3 −1,445 0,152 

Prepričljivost v komuniciranju  4,3 17,8 4,4 15,0 −0,247 0,805 

Prodornost (sposobnost uresničitve idej v praksi) 4,3 16,5 4,3 14,3 −0,587 0,558 

Managerske veščine (načrtovanje, organiziranje, 
delegiranje, motiviranje, vodenje) 

4,4 16,2 4,4 15,1 −0,474 0,636 

Veščine poučevanja (metode in tehnike prenosa znanja 
na druge) 

4,1 24,5 4,2 19,0 −0,696 0,487 

Ekonomičnost (poznavanje analitike, financ,statistika)  4,0 19,7 4,1 16,4 −0,574 0,567 

Sposobnost pogajanja 4,2 21,1 4,2 16,8 −0,554 0,580 

Sposobnost presojanja  4,3 18,1 4,5 14,1 −1,892 0,060 

Sposobnost vplivanja  4,2 19,2 4,2 17,1 −0,571 0,569 

Raziskovalne spretnosti (metode in tehnike 
raziskovalnega dela) 

3,7 28,0 3,8 23,6 −0,481 0,631 

Delo s strankami (odnos s strankami, obravnavanje 
pritožb) 

4,4 19,2 4,5 16,1 −0,862 0,390 

S t-testom smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi glede dejavnikov, ki 

so pomembni za izbiro vodij na položaj, obstajajo statistično pomembne razlike. Pri 

primerjavi med različnimi vodji, z različno dolžino delovne dobe pred izvolitvijo na vodilni 

položaj, glede povprečnih ocen dejavnikov, pomembnih za izbiro vodij, se je izkazalo, da med 

opazovanima skupinama ne prihaja do večjih odstopanj glede strinjanja s posameznimi 

trditvami o dejavnikih pomembnih za izbiro vodij. Tako vodstvo z do desetletno delovno 

dobo, kot tisti z več kot 10 leti delovne dobe naštete dejavnike, pomembne za izbiro vodij, 

ocenjujejo z relativno visoko povprečno vrednostjo. 

Statistično značilne razlike glede strinjanja s posameznimi dejavniki, pomembnimi za izbiro 

vodij, smo ugotovili pri naslednjih trditvah: odločnost pri delegiranju nalog podrejenim  

(t = –2,300, p = 0,023), kjer so nižjo oceno podali vodje z 10 ali manj leti delovne dobe 

(M = 4,2), sposobnost interdisciplinarnega dela (t = –2,945, p = 0,004), kjer so nižjo oceno 

prav tako podali vodje z 10 in manj leti delovne dobe (M = 4,3). 

3.4.2 Merila, na podlagi katerih so kandidati izbrani za vodstveni položaj 

Anketirance smo prosili, da ocenijo osebnostno lastnost ali delovno sposobnost, na podlagi 

katere izbirajo kandidate za vodstveni položaj (preglednica 14). 
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Visoke deleže nestrinjanja smo ugotovili pri trditvah politična aktivnost (77,4 %) in pritisk 

nadrejenih na izbiro kandidata (63,0 %), medtem ko smo visoke deleže strinjanja ugotovili 

pri trditvah vztrajnost in volja do dela (97,8 %), dobro strokovno znanje (96,2 %) ter čustvena 

zrelost in stabilnost (94,5 %). Najvišji delež popolnega nestrinjanja se je pokazal pri trditvi 

politična aktivnost (57,1 %), najvišji delež popolnega strinjanja pa pri trditvi vztrajnost in 

volja do dela (68,9 %). 

Anketiranci so odgovarjali z visoko povprečno oceno 4,1. Rezultat povprečje predstavlja 

povprečje vseh povprečij po posameznih trditvah. 

Preglednica 14: Vrednotenje meril izbire za vodstveni položaj (v %) 

 
Zelo 
nizko 

Nizko Povprečno Visoko 
Zelo 

visoko 

Formalna izobrazba 0,00 0,50 13,70 52,20 33,50 

Dobro strokovno znanje 0,00 0,50 3,30 27,50 68,70 

Uspešnost na strokovnem področju 0,00 0,50 5,50 35,70 58,20 

Izkazovanje pripadnosti organizacije 0,00 1,60 12,10 40,10 46,20 

Politična aktivnost 57,10 20,30 16,50 3,80 2,20 

Dobri odnosi s sodelavci 1,10 0,00 8,20 30,80 59,90 

Čustvena zrelost in stabilnost 0,00 0,60 5,00 29,30 65,20 

Prilagodljivost in lojalnost 0,50 0,50 14,80 39,00 45,10 

Pripravljenost do dodatnega izobraževanja 0,00 0,00 4,40 46,20 49,50 

Vztrajnost in volja do dela 0,00 0,60 1,70 28,90 68,90 

Sprejemanje novih zadolžitev 0,00 1,10 6,60 44,00 48,40 

Podpiranje ciljev vodstva 0,00 0,00 9,90 43,40 46,70 

Dovzetnost za spremembe v zdravstvu 0,00 2,20 11,00 40,10 46,70 

Pritisk nadrejenih, da izberete določenega 
kandidata 

36,50 26,50 24,90 7,70 4,40 

V naslednjem koraku smo ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike med vodstvom 

medicinskih in nemedicinskih dejavnosti glede meril, na osnovi katerih so kandidati izbrani 

za vodstveni položaj.  

Pomen osebnostnih lastnosti in delovnih sposobnosti pri izbiri kandidatov za vodstveni 

položaj med vodji medicinske in nemedicinske dejavnosti 

V preglednici 15 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede meril izbire na 

vodstveni položaj s koeficientom variabilnosti in rezultate t-testa za spremenljivko sektor 

vodstva. S t-testom smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi glede 

dejavnikov, ki so pomembni za izbiro vodij na položaj, obstajajo statistično pomembne 

razlike.  
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Ugotovili smo, da med dejavniki, ki vplivajo na osebnostno lastnost ali delovno sposobnost, 

kot merila za izbiro kandidatov za vodstveni položaj, ni statistično značilnih razlik med 

zaposlenimi na vodilnih položajih v medicinski in nemedicinski dejavnosti. Tako vodstvo, 

zaposleno v medicinski kot tudi v nemedicinski dejavnosti, je naštete osebne poteze za izbiro 

vodij ocenilo z relativno visoko povprečno vrednostjo.  

Preglednica 15: Primerjave trditev vodij medicinskih in nemedicinskih dejavnosti glede 
dejavnikov, ki vplivajo na osebnostno lastnost ali delovno sposobnost, 
kot merila izbire kandidatov za vodstveni položaj 

Merila izbire na vodstveni položaj 
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vodstvo 
medicinske 
dejavnosti 

vodstvo 
nemedicinske 

dejavnosti t p 

Formalna izobrazba  4,0 16,4 4,0 16,4 −0,384 0,701 

Dobro strokovno znanje 5,0 11,1 5,0 13,3 0,507 0,613 

Uspešnost na strokovnem področju  5,0 12,9 5,0 14,7 −0,257 0,798 

Izkazovanje pripadnosti organizacije 4,0 18,2 4,0 16,5 −1,451 0,149 

Politična aktivnost 2,0 58,0 2,0 56,4 −1,809 0,072 

Dobri odnosi s sodelavci 4,0 16,7 4,0 16,3 −0,189 0,850 

Čustvena zrelost in stabilnost 5,0 11,3 4,0 14,9 2,191 0,030 

Prilagodljivost in lojalnost 4,0 18,3 4,0 18,2 −0,208 0,836 

Pripravljenost do dodatnega izobraževanja 4,0 13,8 4,0 12,3 0,444 0,658 

Vztrajnost in volja do dela 5,0 11,2 5,0 12,1 −0,176 0,860 

Sprejemanje novih zadolžitev 4,0 15,8 4,0 14,1 −1,170 0,243 

Podpiranje ciljev vodstva 4,0 16,0 4,0 14,1 −1,475 0,142 

Dovzetnost za spremembe v zdravstvu 4,0 19,2 4,0 15,8 −1,436 0,153 

Pritisk nadrejenih, da izberete določenega 
kandidata 

2,0 54,0 2,0 49,1 −0,978 0,330 

Statistično značilne razlike so se pokazale le pri dejavniku »čustvena zrelost in stabilnost« 

(t = 2,191, p = 0,030), kjer je vodstveni kader iz nemedicinske dejavnosti poročal nižjo oceno 

(M = 4,0). 

Pomen stopnje izobrazbe kot merila izbire kandidatov za vodstveni položaj pri osebnostnih 

lastnostih in delovni sposobnosti 

V preglednici 16 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede meril izbire na 

vodstveni položaj s koeficientom variabilnosti in rezultate analize variance za spremenljivko 

stopnja izobrazbe. Z analizo variance smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi 

vrednostmi glede meril izbire na vodstveni položaj obstajajo statistično pomembne razlike.  
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Preglednica 16: Primerjave trditev vodij različnih stopenj izobrazbe glede dejavnikov, 
ki vplivajo na osebnostne lastnosti ali delovno sposobnost, kot merilo 
izbire kandidatov za vodstveni položaj 

Merila izbire na vodstveni položaj 

Izobrazba 
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visokošol-
ska ali 

višješolska 
univerzi-

tetna 
podiplom-

ska F p 

Formalna izobrazba  4,3 16,3  4,1  16,3 4,1 16,2 1,122 0,328 

Dobro strokovno znanje 4,6 12,7  4,6  12,6 4,7 11,9 0,106 0,900 

Uspešnost na strokovnem področju  4,5 13,6  4,4  16,2 4,5 13,0 0,234 0,792 

Izkazovanje pripadnosti organizacije 4,4 16,3  4,2  17,1 4,2 22,9 1,284 0,280 

Politična aktivnost 1,9 56,7  1,4  56,5 1,4 50,5 6,049 0,003 

Dobri odnosi s sodelavci 4,4 18,4  4,4  15,4 4,7 9,7 1,669 0,191 

Čustvena zrelost in stabilnost 4,6 13,0  4,5  15,3 4,6 12,8 1,047 0,353 

Prilagodljivost in lojalnost 4,3 18,0  4,0  21,2 4,4 11,2 3,607 0,029 

Pripravljenost do dodatnega izobraževanja 4,5 12,7  4,3  12,9 4,4 14,7 2,723 0,069 

Vztrajnost in volja do dela 4,7 12,2  4,6  11,8 4,7 10,3 0,090 0,914 

Sprejemanje novih zadolžitev 4,4 14,5  4,5  13,4 4,5 15,9 0,561 0,572 

Podpiranje ciljev vodstva 4,4 14,5  4,3  15,3 4,3 17,3 0,282 0,755 

Dovzetnost za spremembe v zdravstvu 4,4 16,3  4,1  18,6 4,2 20,6 2,147 0,120 

Pritisk nadrejenih, da izberete določenega 
kandidata 

2,3 50,9  2,0  55,1 2,2 51,2 1,005 0,368 

Pri primerjavi med različnimi stopnjami izobrazbe vodij glede meril izbire na vodstveni 

položaj za izbiro vodij se je izkazalo, da večinoma med visokošolsko ali višješolsko 

izobrazbo, univerzitetno izobrazbo in podiplomsko izobrazbo ne prihaja do večjih odstopanj 

glede strinjanja s posameznimi trditvami. Tako vodstvo z visokošolsko ali višješolsko 

izobrazbo, univerzitetno ali podiplomsko izobrazbo je ocenilo našteta merila za izbiro vodij z 

relativno visoko povprečno vrednostjo.  

Izjemno nizke ocene so anketiranci pripisovali pomembnosti politične aktivnosti in pritisku 

nadrejenih pri izbiri kandidata. Statistično značilne razlike so se pokazale pri naslednjih 

trditvah: politična aktivnost (F = 6,049, p = 0,003), kjer so najnižjo oceno podali vodje z 

univerzitetno in podiplomsko izobrazbo (M = 1,4), ter prilagodljivost in lojalnost (F = 3,607, 

p = 0,029), kjer so najnižjo oceno podali vodje z univerzitetni izobrazbo (M = 4,0). 

V nadaljevanju smo ugotavljali, ali so obstajale statistično značilne razlike med vodstvom z 

10 in manj leti oz. z več kot 10 leti delovne dobe, in sicer glede dejavnikov, ki vplivajo na 

merila za izbiro vodij.  
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Pomen delovne dobe vodij na izbiro kandidatov za vodstveni položaj na osnovi osebnostnih 

lastnosti in delavnih sposobnosti 

V preglednici 17 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede meril izbire na 

vodstveni položaj, s koeficientom variabilnosti in rezultate t-testa za spremenljivko leta 

delovne dobe pred izvolitvijo na položaj. S t-testom smo preverili, ali so med posameznimi 

povprečnimi vrednostmi glede dejavnikov, ki so pomembni za izbiro vodij na položaj, 

obstajale statistično pomembne razlike.  

Preglednica 17: Primerjave trditev vodij glede na predhodno delovno dobo o merilih, 
pomembnih za izbiro vodij in statistično značilne razlike 

Dejavniki, pomembni za izbiro vodij 

Koliko let delovne dobe ste 
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10 let ali manj več kot 10 let t p 

Formalna izobrazba  4,2 18,0 4,2 15,7 0,455 0,650 

Dobro strokovno znanje 4,6 13,8 4,7 11,4 −0,352 0,725 

Uspešnost na strokovnem področju  4,5 15,6 4,5 12,8 −0,814 0,417 

Izkazovanje pripadnosti organizacije 4,3 19,1 4,3 16,8 −0,614 0,540 

Politična aktivnost 1,6 63,0 1,7 55,6 −0,606 0,545 

Dobri odnosi s sodelavci 4,4 19,2 4,5 15,0 −1,383 0,168 

Čustvena zrelost in stabilnost 4,5 16,2 4,7 10,8 −2,210 0,030 

Prilagodljivost in lojalnost 4,1 21,0 4,3 16,8 −1,575 0,118 

Pripravljenost do dodatnega izobraževanja 4,4 13,9 4,5 12,7 −1,088 0,278 

Vztrajnost in volja do dela 4,6 13,5 4,7 10,6 −1,399 0,165 

Sprejemanje novih zadolžitev 4,4 14,5 4,4 15,0 −0,464 0,643 

Podpiranje ciljev vodstva 4,3 16,1 4,4 14,4 −1,075 0,284 

Dovzetnost za spremembe v zdravstvu 4,3 16,1 4,3 18,4 −0,195 0,846 

Pritisk nadrejenih, da izberete določenega 
kandidata 

2,2 54,2 2,1 50,2 0,548 0,584 

Pri primerjavi med različnimi vodji, z različno dolžino delovne dobe pred izvolitvijo na 

vodilni položaj, glede osebnostnih lastnosti ali delovnih sposobnosti, pomembnih za izbiro 

vodij, se je izkazalo, da večinoma med opazovanima skupinama ne prihaja do večjih 

odstopanj glede strinjanja s posameznimi trditvami o dejavnikih, pomembnih za izbiro vodij. 

Tako vodstvo z do 10-letno delovno dobo, kot tisti z več kot 10 leti delovne dobe, so naštete 

dejavnike, pomembne za izbiro vodij, ocenili z relativno visoko povprečno vrednostjo. 

Izjemno nizke ocene so anketiranci pripisali pomembnosti politične aktivnosti in pritisku 

nadrejenih pri izbiri kandidata. Statistično značilna razlika se je pokazala pri trditvi »čustvena 
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zrelost in stabilnost« (t = –2,210, p = 0,030), kjer so nižjo oceno podali vodje, ki so imeli pred 

izvolitvijo deset let ali manj delovne dobe (M = 4,5). 

V naslednjem koraku nas je zanimalo, ali obstajajo statistično značilne razlike glede števila 

ur, porabljenih v lanskem letu za izobraževanje s področja managementa. 

Pomen izobraževanja s področja managementa pri izbiri vodij glede na osebnostne lastnosti 

in delovne sposobnosti 

V preglednici 18 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede meril izbire na 

vodstveni položaj s koeficientom variabilnosti in rezultate analize variance za spremenljivko 

ure namenjene izobraževanju s področja managementa. Z analizo variance smo preverili, ali 

med posameznimi povprečnimi vrednostmi glede meril izbire na vodstveni položaj obstajajo 

statistično pomembne razlike.  

Preglednica 18: Primerjave trditev vodij glede na ure, namenjene izobraževanju s 
področja managementa, o osebnostnih lastnosti ali delovnih 
sposobnostih, pomembnih za izbiro vodij in statistično značilne razlike 

Dejavniki, pomembni za izbiro 
vodij 

Ure namenjene izobraževanju s področja 
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30 ur ali 
manj več kot 30 ur 

nisem se 
izobraževal s 

področja 
managementa F p 

Formalna izobrazba  4,2 17,5 4,4 14,7 4,1 15,6 1,297 0,276 

Dobro strokovno znanje 4,7 10,2 4,4 16,0 4,7 11,0 2,555 0,081 

Uspešnost na strokovnem področju  4,6 11,2 4,4 16,1 4,4 15,1 1,817 0,166 

Izkazovanje pripadnosti organizac. 4,4 15,5 4,4 14,7 4,2 19,3 1,194 0,306 

Politična aktivnost 1,7 57,3 1,6 63,2 1,8 58,8 0,250 0,779 

Dobri odnosi s sodelavci 4,6 13,1 4,1 28,2 4,5 15,0 4,360 0,014 

Čustvena zrelost in stabilnost 4,6 11,5 4,6 14,0 4,5 16,4 ,327 0,722 

Prilagodljivost in lojalnost 4,4 16,5 4,2 22,9 4,1 16,3 1,797 0,169 

Pripravljenost do dodatnega 
izobraževanja 

4,5 12,5 4,5 11,4 4,3 14,9 1,779 0,172 

Vztrajnost in volja do dela 4,7 10,6 4,7 10,3 4,6 11,8 0,787 0,457 

Sprejemanje novih zadolžitev 4,5 13,0 4,6 12,6 4,2 19,8 4,454 0,013 

Podpiranje ciljev vodstva 4,4 13,9 4,6 10,6 4,1 18,1 5,296 0,006 

Dovzetnost za spremembe v 
zdravstvu 

4,4 16,5 4,2 18,4 4,4 16,7 0,417 0,659 

Pritisk nadrejenih, da izberete 
določenega kandidata 

2,2 48,0 1,8 72,0 2,5 49,9 3,083 0,049 
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Ko smo primerjali anketirance glede na število ur izobraževanja s področja managementa v 

preteklem letu, smo ugotovili, da med povprečnimi ocenami meril, pomembnih za izbiro 

vodij, ne prihaja do bistvenih razlik. Tako vodstvo, ki je v lanskem letu izobraževanju 

namenjalo do 30 ur oz. nad 30 ur svojega časa, ali pa se s področja managementa ni 

izobraževalo, je osebnostne lastnosti ali delovne sposobnosti, pomembne za izbiro vodij, 

ocenilo z relativno visoko povprečno vrednostjo.  

Statistično značilne razlike glede osebnostnih lastnosti ali delovnih sposobnosti, kot 

pomembnima meriloma pri izbiri vodij, so se izkazale pri naslednjih trditvah: dobri odnosi s 

sodelavci (F = 4,360, p = 0,014), kjer so nižjo oceno podali vodje, ki so se na področju 

managementa izobraževali več kot 30 ur (M = 4,1), sprejemanje novih zadolžitev (F = 4,454, 

p = 0,013), kjer so nižjo oceno podali vodje, ki se na področju managementa v preteklem letu 

niso izobraževali (M = 4,2), podpiranje ciljev vodstva (F = 5,296, p = 0,006), kjer so nižjo 

oceno podali vodje, ki se na področju managementa v preteklem letu niso izobraževali 

(M = 4,1) in pritisk nadrejenih, da izberejo določenega kandidata (F = 3,083, p = 0,49), kjer 

so nižjo oceno podali vodje, ki so se na področju managementa izobraževali več kot 30 ur 

(M = 1,8). Izjemno nizke ocene so anketiranci pripisali pomembnosti politične aktivnosti in 

pritisku nadrejenih pri izbiri kandidata. 

Po pregledu tabele komunalitet (priloga II, tabela 5), ki je prikazovala pojasnjenost 

spremenljivke s komponentami, smo se odločili, da vse indikatorje vključimo v nadaljnjo 

analizo (vsi so namreč pojasnili več kot 20 % variabilnosti). Večja kot je bila korelacijska 

vrednost, boljši je bil faktor.  

Za preverjanje zanesljivosti modela smo uporabili metodo KMO (angl. Keiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy), s katero smo preverjali moč povezave, in Bartlettov 

preizkus (angl. Bartlett's test of Sphericity). V našem primeru smo dobili vrednost 

KMO = 0,832 (priloga II, tabela 6), kar pomeni, da so se podatki izkazali kot izjemno 

primerni za analizo. Poleg tega je Bartlettov preizkus dal ugoden rezultat (p<0,001). Ugotovili 

smo, da korelacijska matrika ni enotska, torej so bile opazovane spremenljivke do določene 

mere povezane in podatki primerni za nadaljnjo analizo. 

Pri izbiri števila faktorjev smo upoštevali kolenski (»scree«) diagram (priloga II, slika 2) in 

vsebinsko skladnost posameznih sklopov vprašanj z dimenzijami. Odločili smo se za različico 

s štirimi faktorji. Na ta način smo lahko pojasnili 49,7 % variance, kar je bilo zadovoljivo. 

Delež pojasnjene variance s pomočjo prvega faktorja je bil najvišji in je znašal 31,5 %. 

Zaradi lažje interpretacije posameznih faktorjev smo rotirali faktorsko strukturo (priloga II, 

tabela 8). Odločili smo se za pravokotno rotacijo »Varimax« in predpostavljali medsebojno 

neodvisnost faktorjev. Proučevane trditve smo razporedili v štiri faktorje, ki smo jih 

vsebinsko poimenovali (preglednica 19). 
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V prvem sklopu smo ugotovili faktor z zelo visokim deležem pojasnjene variance 31,5 %. Tu 

smo našli vodje z zelo visoko stopnjo pripadnosti organizaciji. Postavke, ki so nam to 

potrdile, so bile: podpiranje ciljev vodstva, sprejemanje novih zadolžitev, dovzetnost za 

spremembe v zdravstvu, izkazovanje pripadnosti organizaciji, pripravljenost za dodatna 

izobraževanja, vztrajnost in volja do dela. 

Drugi sklop je pripadel faktorju, ki vidi vodje kot dobre strokovnjake na svojem področju z 

8,4 % deležem pojasnjene variance. Sem smo uvrstili dobro strokovno znanje, uspešnost na 

strokovnem področju, formalno izobrazbo.  

V tretji sklop smo uvrstili faktor, kjer so imeli vodje podporo pri sodelavcih s 5,4 % deležem 

pojasnjene variance. To so bili: čustvena zrelost in stabilnost, dobri odnosi s sodelavci, 

prilagodljivost in lojalnost.  

V četrti sklop smo uvrstili faktor, kjer so vodje pod političnim vplivom s 4,4 % deležem 

pojasnjene variance. Sem so se uvrstili: pritisk nadrejenih, da izberejo določenega kandidata 

in politična aktivnost. 

Preglednica 19: Rotirana matrika faktorjev 

Dejavniki, pomembni za izbiro vodij  

Faktorji 

Visoka 
pripadnost 

organizaciji 

Strokovnjaki 
na svojem 
področju 

Podpora pri 
sodelavcih 

Politični 
vpliv 

Podpiranje ciljev vodstva 0,771    

Sprejemanje novih zadolžitev 0,643 0,258   

Dovzetnost za spremembe v zdravstvu 0,586 0,221 0,230  

Izkazovanje pripadnosti organizacije 0,565  0,272  

Pripravljenost do dodatnega izobraževanja 0,518 0,326 0,354  

Vztrajnost in volja do dela 0,496 0,463 0,263  

Dobro strokovno znanje 0,216 0,773   

Uspešnost na strokovnem področju  0,278 0,767 0,220  

Formalna izobrazba  0,350 0,367   

Čustvena zrelost in stabilnost 0,217  0,609  

Dobri odnosi s sodelavci   0,593  

Prilagodljivost in lojalnost 0,321  0,565  

Politična aktivnost    0,609 

Cronbachov alfa koeficient (zanesljivost) 0,828 0,735 0,632 0,627 

Delež pojasnjene variance po rotaciji (%) 18,518 13,227 10,375 7,628 

Zanesljivost vsakega sklopa trditev se je izkazala za dokaj visoko (z vrednostmi nad 0,6). Iz 

tega smo zaključili, da je naš merski inštrument zanesljiv in da smo dejansko merili, kar smo 

želeli meriti. 
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3.4.3 Pogoj, ki je prevladal pri odločitvi za vodstveni položaj 

Anketirance smo prosili, da ocenijo naštete pogoje, ki so služili kot motivacija za prevzem 

vodstvenega položaja. 

Odločilni pogoji za vodstveni položaj 

Pogoji, ki so bili v največji meri ocenjeni z visokimi ocenami, so »možnost nadgrajevanja 

znanja« (85,5 %), »želja po novih dosežkih, izzivih« (82,7 %) in »možnost za ustvarjalno 

delo« (84,9 %). Pogoji, ki so bili v največji meri ocenjeni z nizkimi ocenami, so bili »visoka 

plača« (51,1 %), »nezadovoljstvo s preteklim položajem« (43,8 %), »pohvale in nematerialne 

nagrade« (41,9 %) (preglednica 20). 

Preglednica 20: Vrednotenje pogojev, ki prevladujejo pri odločitvi za vodstveni položaj 
(v %) 

Pogoj 
Zelo 
nizko 

Nizko Povprečno Visoko 
Zelo 

visoko 

Samostojnost ali avtonomija 2,80 4,00 22,60 46,30 24,30 

Visoka plača 23,90 27,20 36,10 10,60 2,20 

Pohvale in nematerialne nagrade 19,60 22,30 33,50 17,90 6,70 

Možnost vplivati na odločitve 1,70 1,70 20,00 50,00 26,70 

Možnost za ustvarjalno delo 2,80 2,80 9,50 41,30 43,60 

Varnost zaposlitve 16,20 11,70 34,60 27,40 10,10 

Dobre delovne razmere 9,40 10,60 32,20 25,60 22,20 

Raznolikost dela 1,10 1,10 22,50 46,10 29,20 

Želja po napredovanju 4,50 8,90 33,50 42,50 10,60 

Želja po vodstvenem položaju 8,30 17,20 47,20 22,80 4,40 

Čast, spoštovanje 12,80 19,40 40,00 21,70 6,10 

Samopotrjevanje 8,90 9,50 27,90 38,00 15,60 

Želje po novih dosežkih, izzivih 0,60 3,30 13,30 39,40 43,30 

Možnost napredovanja, moč, vpliv 7,20 17,80 32,20 32,80 10,00 

Možnost nadgrajevanja znanja 1,70 1,70 11,20 47,50 38,00 

Ugled v podjetju 8,90 12,20 42,80 27,80 8,30 

Enakomerna razporeditev dela 14,00 13,50 30,30 31,50 10,70 

Nezadovoljstvo z dosedanjim vodenjem 21,10 16,00 36,60 14,90 11,40 

Nezadovoljstvo s preteklim položajem 22,50 21,30 37,10 13,50 5,60 

Z bivariatno analizo smo ugotavljali, ali obstajajo statistično značilne razlike med vodstvom 

medicinskih in nemedicinskih dejavnosti glede pogojev, ki so prevladali pri izbiri kadra za 

vodstveni položaj. 
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Odločilni pogoji za vodstveni položaj pri medicinskih in nemedicinskih vodjih 

V preglednici 21 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede pogojev, ki so 

prevladali pri izbiri kadra na vodstveni položaj s koeficientom variabilnosti in rezultate t-testa 

za spremenljivko sektor vodstva.  

Preglednica 21: Primerjave trditev vodij medicinskih in nemedicinskih dejavnosti glede 
pogojev, ki so prevladali pri izbiri kadra na vodstveni položaj in 
statistično značilne razlike 

Pogoji, ki so prevladali pri izbiri kadra na 
vodstveni položaj 
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vodstvo 
medicinske 
dejavnosti 

vodstvo 
nemedicinske 

dejavnosti t p 

Samostojnost ali avtonomija  3,8 25,5 3,9 22,6 −1,026 0,306 

Visoka plača 2,2 47,7 2,6 37,4 −2,969 0,003 

Pohvale in nematerialne nagrade 2,5 44,9 2,9 40,1 −2,825 0,005 

Možnost vplivati na odločitve 4,0 20,7 4,0 21,1 0,197 0,844 

Možnost za ustvarjalno delo 4,2 22,6 4,2 21,8 −0,063 0,950 

Varnost zaposlitve 2,8 43,3 3,3 35,0 −2,760 0,006 

Dobre delovne razmere 3,2 37,9 3,6 32,9 −1,760 0,080 

Raznolikost dela 4,0 22,8 4,0 17,7 −0,463 0,644 

Želja po napredovanju 3,3 32,5 3,7 21,3 −3,190 0,002 

Želja po vodstvenem položaju 2,8 35,7 3,2 27,9 −2,518 0,013 

Čast, spoštovanje 2,7 38,0 3,0 35,7 −1,840 0,067 

Samopotrjevanje 3,3 35,9 3,5 30,3 −1,062 0,290 

Želje po novih dosežkih, izzivih 4,2 20,3 4,3 18,9 −0,437 0,662 

Možnost napredovanja, moč, vpliv 3,0 36,4 3,4 29,9 −2,803 0,006 

Možnost nadgrajevanja znanja 4,1 22,3 4,3 16,7 −1,243 0,216 

Ugled v podjetju 3,1 33,3 3,2 32,9 −0,948 0,344 

Enakomerna razporeditev dela 3,0 40,1 3,2 37,2 −0,744 0,458 

Nezadovoljstvo z dosedanjim vodenjem 2,9 45,7 2,7 44,4 0,838 0,403 

Nezadovoljstvo s preteklim položajem 2,6 44,9 2,6 43,9 −0,310 0,757 

S t-testom smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi glede pogojev, ki so 

prevladali pri izbiri kadra na vodstveni položaj, obstajajo statistično pomembne razlike.  

Med pogoji, ki so prevladali pri izbiri kadra za vodstveni položaj, večinoma ni statistično 

značilnih razlik med zaposlenimi na vodilnih položajih v medicinski in nemedicinski 

dejavnosti. Tako vodstvo, zaposleno v medicinski kot tudi v nemedicinski dejavnosti, je 
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naštete pogoje, ki prevladujejo pri izbiri kandidatov na vodilni položaj, ocenilo s povprečno 

vrednostjo nad 3.  

Statistično značilne razlike smo ugotovili pri naslednjih dejavnikih: visoka plača (t = –2,969, 

p = 0,003), pohvale in nematerialne nagrade (t = –2,825, p = 0,005), varnost zaposlitve  

(t = –2,760, p = 0,006), želja po napredovanju (t = –3,190, p = 0,002), želja po vodstvenem 

položaju (t = –2,518, p = 0,013) in možnost napredovanja, moč, vpliv (t = –2,803, p = 0,006).  

V vseh primerih je vodstvo medicinske dejavnosti podalo nižje ocene posameznih pogojev, ki 

so prevladovali pri izbiri kandidatov. 

Odločilni pogoji za vodstveni položaj glede na stopnjo izobrazbe 

V preglednici 22 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede pogojev, ki so 

prevladali pri izbiri kadra na vodstveni položaj s koeficientom variabilnosti in rezultate 

analize variance za spremenljivko stopnja izobrazbe. Z analizo variance smo preverili, ali med 

posameznimi povprečnimi vrednostmi glede pogojev, ki so prevladali pri izbiri kadra na 

vodstveni položaj, obstajajo statistično pomembne razlike.  

Preglednica 22: Primerjave trditev vodij različnih stopenj izobrazbe glede pogojev, ki so 
prevladali pri izbiri za vodstveni položaj in statistično značilne razlike 

Pogoji, ki so prevladali pri izbiri 
kadra za vodstveni položaj 
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visokošolska 
ali višješolska 

univerzi-
tetna 

podiplom-
ska F p 

Samostojnost ali avtonomija  3,8 24,2 3,8 27,5 4,0 18,2 0,807 0,448 

Visoka plača 2,5 43,0 2,4 42,6 2,0 45,8 1,650 0,195 

Pohvale in nematerialne nagrade 2,7 41,8 2,5 40,7 2,5 50,1 0,745 0,476 

Možnost vplivati na odločitve 4,0 20,1 3,7 25,8 4,2 15,6 2,827 0,062 

Možnost za ustvarjalno delo 4,2 17,6 3,8 35,2 4,5 15,8 6,076 0,003 

Varnost zaposlitve 3,1 36,7 2,9 45,3 2,8 45,1 0,420 0,658 

Dobre delovne razmere 3,4 35,1 3,2 38,2 3,4 35,7 0,755 0,472 

Raznolikost dela 4,0 19,2 3,9 21,4 4,0 24,7 0,230 0,795 

Želja po napredovanju 3,5 25,9 3,4 27,4 3,1 34,4 2,286 0,105 

Želja po vodstvenem položaju 3,0 28,6 3,1 36,1 2,8 39,5 0,986 0,375 

Čast, spoštovanje 2,9 34,2 2,7 40,7 2,9 42,9 0,829 0,438 

Samopotrjevanje 3,4 31,9 3,5 34,5 3,1 38,1 0,944 0,391 

Želje po novih dosežkih, izzivih 4,2 19,1 4,3 19,2 4,4 22,8 0,638 0,530 

Možnost napredovanja, moč, vpliv 3,2 31,6 3,2 41,4 3,1 29,7 0,057 0,945 
se nadaljuje 
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Preglednica 22 – nadaljevanje 

Pogoji, ki so prevladali pri izbiri 
kadra za vodstveni položaj 
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podiplom-
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Možnost nadgrajevanja znanja 4,2 17,3 4,1 28,3 4,3 15,8 0,631 0,533 

Ugled v podjetju 3,2 32,2 3,0 35,1 3,2 33,8 0,239 0,787 

Enakomerna razporeditev dela 3,2 36,1 2,9 42,5 3,0 46,2 0,979 0,378 

Nezadovoljstvo z dosedanjim 
vodenjem 

2,6 44,3 3,2 41,1 2,8 52,5 3,323 0,038 

Nezadovoljstvo s preteklim 
položajem 

2,6 43,0 2,8 43,4 2,4 53,8 0,847 0,431 

Pri primerjavi med različnimi stopnjami izobrazbe vodij (tistimi z visokošolsko oz. 

višješolsko, univerzitetno in podiplomsko izobrazbo) glede meril izbire na vodstveni položaj 

se je pokazalo, da ne prihaja do večjih razhajanj. 

Statistično značilno razliko smo ugotovili pri dejavniku možnost za ustvarjalno delo 

(F = 6,076, p = 0,003), ki so ga ocenili zaposleni z univerzitetno izobrazbo kot manj 

pomemben pogoj (M = 3,8). 

Odločilni pogoji za vodstveni položaj glede na delovno dobo  

Ugotavljali smo, ali obstajajo statistično značilne razlike med vodstvom, ki ima 10 let ali 

manj oz. več kot 10 let delovne dobe, glede pogojev, ki so prevladali pri izbiri kadra za 

vodstveni položaj. 

V preglednici 23 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede pogojev, ki so 

prevladali pri izbiri kadra na vodstveni položaj, s koeficientom variabilnosti in rezultate t-testa 

za spremenljivko delovna doba pred nastopom na vodilni položaj. S t-testom smo preverili, 

ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi glede pogojev, ki so prevladali pri izbiri kadra 

na vodstveni položaj, obstajajo statistično pomembne razlike.  

Pri primerjavi med različnimi vodji, z različno dolžino delovne dobe pred izvolitvijo na 

vodilni položaj glede pogojev, ki so prevladali pri izbiri kadra za vodstveni položaj, se je 

izkazalo, da večinoma med opazovanima skupinama ne prihaja do večjih odstopanj glede 

strinjanja s posameznimi trditvami. Tako vodstvo z do 10 leti delovne dobe, kot vodstvo z več 

kot 10 leti delovne dobe je naštete pogoje, ki so prevladali pri izbiri kadra za vodstveni 

položaj, ocenilo s povprečno vrednostjo 3.  
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Izjemno nizke ocene so anketiranci pripisali dejavnikom, kot so: visoka plača, pohvale in 

nematerialne nagrade, nezadovoljstvo z dosedanjim vodenjem, nezadovoljstvo s preteklim 

položajem. Statistično značilna razlika se je pokazala pri trditvi »Enakomerna razporeditev 

dela« (t = –2,002, p = 0,047), kjer so nižjo oceno podali vodje, ki so imeli pred izvolitvijo 

deset let ali manj delovne dobe (M = 2,8). 

Preglednica 23: Primerjave trditev vodij z različno dolžino delovne dobe, glede meril 
izbire na vodstveni položaj in statistično značilne razlike 

Pogoji, ki so prevladali pri izbiri kadra za 
vodstveni položaj 

Koliko let delovne dobe ste imel, 
ko ste prevzel vodstveni položaj 
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10 let ali manj več kot 10 let t p 

Samostojnost ali avtonomija  3,9 23,4 3,8 16,3 0,294 0,769 

Visoka plača 2,5 39,8 2,3 5,7 1,340 0,182 

Pohvale in nematerialne nagrade 2,7 38,2 2,6 6,9 0,376 0,708 

Možnost vplivati na odločitve 4,0 18,2 4,0 21,8 −0,008 0,994 

Možnost za ustvarjalno delo 4,1 24,7 4,3 17,3 −1,050 0,295 

Varnost zaposlitve 2,9 42,2 2,9 7,0 0,054 0,957 

Dobre delovne razmere 3,3 34,0 3,4 9,9 −0,196 0,845 

Raznolikost dela 3,9 22,5 4,1 18,2 −1,759 0,081 

Želja po napredovanju 3,5 24,5 3,4 14,0 0,409 0,683 

Želja po vodstvenem položaju 3,0 26,3 3,0 11,3 0,077 0,939 

Čast, spoštovanje 2,9 36,3 2,9 7,9 0,272 0,786 

Samopotrjevanje 3,5 30,8 3,4 10,9 1,035 0,302 

Želje po novih dosežkih, izzivih 4,2 19,4 4,3 22,1 −0,612 0,541 

Možnost napredovanja, moč, vpliv 3,2 32,9 3,2 9,7 −0,032 0,974 

Možnost nadgrajevanja znanja 4,1 21,1 4,2 20,0 −0,911 0,364 

Ugled v podjetju 3,0 35,0 3,3 9,4 −1,768 0,079 

Enakomerna razporeditev dela 2,9 38,2 3,3 8,6 −2,002 0,047 

Nezadovoljstvo z dosedanjim vodenjem 2,8 44,1 2,7 6,1 0,818 0,415 

Nezadovoljstvo s preteklim položajem 2,6 44,5 2,5 5,6 0,464 0,643 

V naslednjem koraku nas je zanimalo, ali obstajajo statistično značilne razlike glede števila 

ur, porabljenih v lanskem letu za izobraževanje s področja managementa glede pogojev, ki so 

prevladali pri izbiri kadra na vodstveni položaj. 
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Odločilni pogoji za vodstveni položaj glede na ure, namenjene izobraževanju s področja 

managementa 

V preglednici 24 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede pogojev, ki so 

prevladali pri izbiri kadra na vodstveni položaj s koeficientom variabilnosti in rezultate 

analize variance za spremenljivko ure, namenjene izobraževanju s področja managementa. Z 

analizo variance smo preverili, ali med posameznimi povprečnimi vrednostmi glede pogojev, 

ki so prevladali pri izbiri kadra na vodstveni položaj, obstajajo statistično pomembne razlike.  

Preglednica 24: Primerjave trditev vodij glede na ure, namenjene izobraževanju s 
področja managementa o pogojih, ki so prevladali pri izbiri kadra na 
vodstveni položaj, in statistično značilne razlike 

Pogoji, ki so prevladali pri izbiri kadra na 
vodstveni položaj 

Ure namenjene izobraževanju s 
področja managementa, v prejšnjem 
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30 ur ali 
manj 

več kot 
30 ur 

nisem se 
izobraževal s 

področja 
managementa F p 

Samostojnost ali avtonomija  3,8 21,9 4,1 23,6 4,1 22,8 2,280 0,134 

Visoka plača 2,4 42,3 2,4 42,2 2,8 35,1 0,034 0,854 

Pohvale in nematerialne nagrade 2,7 40,7 2,8 44,7 3,1 37,6 0,126 0,723 

Možnost vplivati na odločitve 4,0 18,2 4,3 14,3 4,2 18,0 3,107 0,081 

Možnost za ustvarjalno delo 4,4 16,5 4,1 30,0 4,3 15,3 2,276 0,134 

Varnost zaposlitve 3,0 40,1 2,8 43,9 3,3 30,4 0,258 0,612 

Dobre delovne razmere 3,6 31,8 2,9 49,4 3,7 21,7 6,423 0,013 

Raznolikost dela 4,1 20,6 4,1 18,0 4,2 18,0 0,140 0,709 

Želja po napredovanju 3,4 27,5 3,6 22,7 3,4 29,3 0,597 0,441 

Želja po vodstvenem položaju 2,9 32,3 3,4 27,0 3,0 30,1 4,744 0,031 

Čast, spoštovanje 2,8 37,7 3,0 34,9 3,2 36,1 1,401 0,239 

Samopotrjevanje 3,4 30,7 3,8 31,0 3,3 41,8 2,651 0,106 

Želje po novih dosežkih, izzivih 4,4 13,9 4,4 18,6 4,1 28,4 0,004 0,948 

Možnost napredovanja, moč, vpliv 3,1 33,4 3,5 31,9 3,4 35,3 3,923 0,050 

Možnost nadgrajevanja znanja 4,2 18,4 4,4 16,1 4,4 20,1 1,168 0,282 

Ugled v podjetju 3,0 32,9 3,3 32,2 3,3 37,2 1,713 0,193 

Enakomerna razporeditev dela 3,1 38,5 2,7 41,3 3,1 39,0 2,148 0,146 

Nezadovoljstvo z dosedanjim vodenjem 2,5 45,9 3,2 39,7 3,1 40,4 7,219 0,008 

Nezadovoljstvo s preteklim položajem 2,5 44,1 2,8 40,9 2,8 42,7 1,285 0,259 

Ko smo primerjali anketirance glede na število ur izobraževanja, namenjenega managementu 

v preteklem letu, smo ugotovili, da med povprečnimi ocenami glede pogojev, ki so prevladali 

pri izbiri kadra za vodstveni položaj, ni prišlo do bistvenih razlik.  
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Statistično značilne razlike glede pogojev, ki so prevladali pri izbiri kadra za vodstveni 

položaj, smo ugotovili pri naslednjih trditvah: dobre delovne razmere (F = 6,4230, p = 0,013), 

želja po vodstvenem položaju (F = 4,744, p = 0,031), možnost napredovanja, moč, vpliv 

(F = 3,923, p = 0,050), nezadovoljstvo z dosedanjim vodenjem (F = 7,219, p = 0,008), kjer so 

nižjo oceno podali vodje, ki so se na področju managementa izobraževali 30 ur ali manj 

(M = 2,5). Izjemno nizke ocene so anketiranci pripisali višini plače kot sredstvu motivacije za 

kandidaturo na vodilni položaj. 

Da bi ugotovili, kateri način vodenja zagotavlja največjo skrb za karierni razvoj vodij in je 

najprimernejši za zdravstvene ustanove v Sloveniji, smo najprej izvedli faktorsko analizo. Na 

podlagi pogojev, ki so prevladali pri odločitvi za vodstveni položaj, smo združili posamezne 

trditve kot dobljene rezultate faktorske analize.  

Z namenom preverjanja latentnih dimenzij podatkov smo izvedli faktorsko analizo. Faktorsko 

analizo smo uporabili, ker je delovala na podlagi študije povezav med spremenljivkami tako, 

da smo z njeno pomočjo poizkušali najti novo množico spremenljivk, ki bi predstavljale 

koncept za opazovanimi spremenljivkami. Množica novih spremenljivk se je pričakovano 

zmanjšala v primerjavi z množico merjenih spremenljivk. Metodo smo uporabili v primerih, 

ko neposredno merjenje neke spremenljivke ni bilo možno, zato smo merili indikatorje pojma 

oz. konstrukta, ki ga neposredno nismo mogli meriti. S faktorsko analizo smo ugotavljali, ali 

so zveze med opazovanimi spremenljivkami (ali indikatorji) pojasnljive z manjšim številom 

posredno opazovanih spremenljivk ali faktorjev. Izpisi iz SPSS-a so v prilogi II. 

Po pregledu tabele komunalitet (priloga II, tabela 9), s katerimi smo prikazali pojasnjenost 

spremenljivke s komponentami, smo se odločili in vse indikatorje vključili v nadaljnjo analizo 

(vsi so namreč pojasnili več kot 20 % variabilnosti). Večja je bila korelacijska vrednost, boljši 

je bil faktor.  

Za preverjanje zanesljivosti modela smo uporabili metodo KMO (angl. Keiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy), s katero smo preverjali moč povezave in Bartlettov preizkus 

(angl. Bartlett's test of Sphericity). V našem primeru je znašala vrednost KMO = 0,852 

(priloga II, tabela 10), kar je pomenilo, da so bili podatki zelo primerni za analizo. Prav tako 

je Bartlettov preizkus dal ugoden rezultat (p<0,001). Ugotovili smo, da korelacijska matrika 

ni enotska, torej so bile opazovane spremenljivke do določene mere povezane in podatki so se 

pokazali kot primerni za nadaljnjo analizo. 

Pri izbiri števila faktorjev smo upoštevali kolenski diagram (angl. scree plot) (priloga II, slika 

3) in vsebinsko skladnost posameznih sklopov vprašanj z dimenzijami. Odločili smo se za 

različico s štirimi faktorji, saj smo le tako lahko pojasnili 54,1 % variance, kar je bilo 

zadovoljivo. Delež pojasnjene variance s pomočjo prvega faktorja je znašal 33,8 % in je bil 

najvišji (priloga II, tabela 11). 
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Zaradi lažje interpretacije posameznih faktorjev smo rotirali faktorsko strukturo (priloga II, 

tabela 12). Odločili smo se za pravokotno rotacijo »Varimax« in predpostavljali, da so faktorji 

medsebojno neodvisni. Proučevane trditve smo razporedili v štiri faktorje in jih vsebinsko 

poimenovali (preglednica 25). 

Preglednica 25: Rotirane uteži 
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Želja po vodstvenem položaju 0,817    

Možnost napredovanja, moč, vpliv 0,724    

Samopotrjevanje 0,716    

Želja po napredovanju 0,627    

Čast, spoštovanje 0,625    

Ugled v podjetju 0,453    

Dobre delovne razmere  0,79   

Varnost zaposlitve  0,702   

Pohvale in nematerialne nagrade  0,658   

Enakomerna razporeditev dela  0,615   

Visoka plača  0,582   

Možnost za ustvarjalno delo   0,849  

Želje po novih dosežkih, izzivih   0,614  

Možnost nadgrajevanja znanja   0,574  

Možnost vplivati na odločitve   0,464  

Raznolikost dela   0,455  

Samostojnost ali avtonomija   0,316  

Nezadovoljstvo z dosedanjim vodenjem    0,87 

Nezadovoljstvo s preteklim položajem    0,649 

Cronbachov alfa koeficient (zanesljivost) 0,888 0,837 0,769 0,765 

Delež pojasnjene variance po rotaciji (%) 17,704 16,338 12,884 7,167 

V prvo skupino smo razvrstili faktorje, ki so podpirali sledenje lastnim interesom in ciljem s 

17,7 % deležem pojasnjene variance. To so bili: želja po vodstvenem položaju, možnost 

napredovanja, moč, vpliv, samopotrjevanje, želja po napredovanju, čast in spoštovanje ter 

ugled v podjetju. 

V drugo skupino smo uvrstili faktorje, ki so videli izziv v vodstveni vlogi zlasti zaradi boljših 

delovnih pogojev. Kot taki so se izkazali naslednji: dobre delovne razmere, varnost 

zaposlitve, pohvale in nematerialne nagrade, enakomerna razporeditev dela, visoka plača. 

Delež pojasnjene variance v drugi skupini je znašal 16,3 %.  
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V tretjo skupino z 12,9 % deležem pojasnjene variance smo umestili vodje, ki so videli v 

vodenju nove izzive. Slednje so potrjevale naslednje postavke: možnost za ustvarjalno delo, 

želje po novih dosežkih, izzivih, možnost nadgrajevanja znanja, možnost vplivanja na 

odločitve, raznolikost dela, samostojnost ali avtonomija.  

V četrto skupino so se umestili vodje, ki so bili nezadovoljni s prejšnjim položajem. Delež 

pojasnjene variance je znašal 7,2 %. Trditvi, ki sta to potrdili, sta bili: nezadovoljstvo z 

dosedanjim vodenjem, nezadovoljstvo s preteklim položajem. 

Zanesljivost vsakega sklopa trditev se je izkazala za visoko (vrednost blizu 0,8). Torej se je 

naš merski inštrument pokazal kot zanesljiv in dejansko smo merili, kar smo želeli meriti. 

3.4.4 Spremljanje kariere zaposlenih 

Organizacije imajo različna merila za spremljanje kariernega razvoja zaposlenih. Odločilno 

vlogo ima vodja, ki se sam odloči, katere dejavnike bo spremljal na osnovi njemu poznanih 

managerskih veščin. 

Dejavniki, ki vplivajo na karierni razvoj zaposlenih 

Anketirance smo prosili, da ocenijo dejavnike, ki vplivajo na karierni razvoj zaposlenih 

(preglednica 26). 

Dejavnik, ki je vplival na karierni razvoj zaposlenih in je bil v največji meri ocenjen z 

visokimi ocenami, je »Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj posameznikov« (90,0 %).  

Z visokimi ocenami so bili ocenjeni tudi naslednji dejavniki: 

� Formalno izobraževanje je pomembno, saj vpliva na razvoj kariere.  

� Zaposlene motiviram pri opravljanju dodatnih zadolžitev. 

� Delegiram naloge zaposlenim in jim zaupam. 

� Spremljam izvajanje delegiranih nalog in sodelujem kot mentor sodelavcem, ki so 

pripravljeni za dodatna dela in naloge. 

� Zaposlenim sem lahko mentor pri večini zadolžitev, ki jim jih naložim. 

Dejavniki, ki so vplivali na karierni razvoj zaposlenih in so bili v največji meri ocenjeni z 

nizkimi ocenami, so »V organizaciji imamo izdelana merila za usposabljanje, ki so jasni vsem 

zaposlenim« (18,9 %), »Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki omogoča, da 

najboljši zasedejo najboljše položaje« (14,6 %) in »Zaposlenim, ki izrazijo željo po 

vertikalnem razvoju kariere, omogočim izobraževanje s področja managementa« (16,5 %). 

Anketiranci so odgovarjali z visoko povprečno oceno 3,9. Rezultat povprečje predstavlja 

povprečje vseh povprečij po posameznih trditvah. 



 

71 

Preglednica 26: Dejavniki, ki vplivajo na karierni razvoj zaposlenih (v %) 
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Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim dobre možnosti 
za stalno usposabljanje in nadgrajevanje znanja ter 
osebnostno rast. 

4,50 8,40 26,30 45,80 15,10 

V organizaciji imamo izdelana merila za usposabljanje, ki 
so jasni vsem zaposlenim. 

5,60 13,30 36,10 36,70 8,30 

Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki omogoča, 
da najboljši zasedejo najboljše položaje. 

3,90 10,70 34,80 41,60 9,00 

Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj posameznikov. 1,10 0,60 8,30 49,40 40,60 

Formalno izobraževanje je pomembno saj vpliva na razvoj 
kariere. 

0,60 2,20 12,20 48,10 37,00 

Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju 
kariere, omogočim izobraževanje s področja managementa. 

5,30 11,20 34,90 37,30 11,20 

Zaposlene motiviram pri opravljanju dodatnih zadolžitev. 0,60 0,60 10,10 58,70 30,20 

Delegiram naloge zaposlenim in jim zaupam. 0,60 0,60 11,20 54,20 33,50 

Spremljam izvajanje delegiranih nalog in sodelujem kot 
mentor sodelavcem, ki so pripravljeni za dodatna dela, 
naloge. 

1,70 0,60 9,00 50,60 38,20 

Redno opravljam redne letne razgovore zaposlenih. 5,20 6,90 21,80 29,30 36,80 

Trudim se uresničiti cilje zastavljene pri rednih letnih 
razgovorih. 

4,10 1,20 22,10 39,50 33,10 

Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih kompetenc 
pooblastim zaposlenega za dodatne zadolžitve. 

1,70 1,70 12,40 55,60 28,70 

Zaposlenim sem lahko mentor pri večini zadolžitev, ki jim 
jih naložim. 

0,60 1,10 15,20 46,60 36,50 

Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem znanju, 
priskrbim tutorja za želeno področje. 

6,40 5,80 33,50 40,50 13,90 

Ugotavljali smo, ali obstajajo statistično značilne razlike med vodstvom medicinskih in 

nemedicinskih dejavnosti glede dejavnikov, ki vplivajo na karierni razvoj zaposlenih.  

Dejavniki, ki vplivajo na karierni razvoj zaposlenih pri vodjih medicinskih in nemedicinskih 

dejavnosti 

V preglednici 27 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede trditev o spremljanju 

kariere zaposlenih s koeficientom variabilnosti in rezultate t-testa za spremenljivko sektor 

vodstva. S t-testom smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike med 

posameznimi povprečnimi vrednostmi glede trditev o spremljanju kariere zaposlenih.  
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Preglednica 27: Primerjave trditev vodij medicinskih in nemedicinskih dejavnosti glede 
dejavnikov, ki vplivajo na karierni razvoj zaposlenih in statistično 
značilne razlike 
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medicinske 
dejavnosti 

vodstvo 
nemedicinsk
e dejavnosti t p 

Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim dobre 
možnosti za stalno usposabljanje in nadgrajevanje 
znanja ter osebnostno rast. 

3,6 28,8 3,6 26,8 0,054 0,957 

V organizaciji imamo izdelana merila za 
usposabljanje, ki so jasni vsem zaposlenim. 

3,3 29,6 3,3 30,7 −0,352 0,725 

Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki 
omogoča,da najboljši zasedejo najboljše položaje. 

3,4 28,3 3,4 27,0 −0,102 0,919 

Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj 
posameznikov. 

4,3 17,8 4,2 16,4 1,186 0,237 

Formalno izobraževanje je pomembno, saj vpliva na 
razvoj kariere. 

4,2 19,5 4,2 17,3 −0,536 0,593 

Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju 
kariere, omogočim izobraževanje s področja 
managementa. 

3,4 31,5 3,3 27,7 0,904 0,367 

Zaposlene motiviram pri opravljanju dodatnih 
zadolžitev. 

4,3 16,7 4,1 14,7 1,915 0,057 

Delegiram naloge zaposlenim in jim zaupam. 4,3 17,4 4,1 15,4 1,822 0,070 

Spremljam izvajanje delegiranih nalog in sodelujem 
kot mentor sodelavcem, ki so pripravljeni za dodatna 
dela in naloge. 

4,3 18,8 4,1 17,6 1,386 0,168 

Redno opravljam redne letne razgovore zaposlenih. 3,7 34,2 4,1 24,6 −2,291 0,023 

Trudim se uresničiti cilje, zastavljene pri rednih 
letnih razgovorih. 

3,9 28,4 4,1 21,0 −1,225 0,222 

Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih kompetenc 
pooblastim zaposlenega za dodatne zadolžitve. 

4,2 18,7 4,0 20,1 1,848 0,066 

Zaposlenim sem lahko mentor pri večini zadolžitev, 
ki jim jo naložim. 

4,3 16,6 4,1 20,1 1,645 0,102 

Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem znanju, 
priskrbim tutorja za želeno področje. 

3,5 31,2 3,5 26,8 0,264 0,792 

Ugotovili smo, da se med dejavniki, ki vplivajo na karierni razvoj zaposlenih, večinoma niso 

pokazale statistično značilne razlike med zaposlenimi na vodilnih položajih v medicinski in 

nemedicinski dejavnosti. Statistično značilne razlike so se pokazale le pri dejavniku »Redno 

opravljam redne letne razgovore zaposlenih« (t = –2,291, p = 0,023).  
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Dejavniki, ki vplivajo na karierni razvoj zaposlenih glede na stopnjo izobrazbe 

V preglednici 28 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede trditev o spremljanju 

kariere zaposlenih s koeficientom variabilnosti in rezultate analize variance za spremenljivko 

stopnja izobrazbe. Z analizo variance smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne 

razlike med posameznimi povprečnimi vrednostmi glede trditev o spremljanju kariere 

zaposlenih.  

Preglednica 28: Primerjave trditev vodij z različno izobrazbo glede dejavnikov, ki 
vplivajo na karierni razvoj zaposlenih in statistično značilne razlike 
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univerzi-
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Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim 
dobre možnosti za stalno usposabljanje, 
nadgrajevanje znanja in osebnostno rast. 

3,5 28,1 3,5 31,2 4,0 18,6 2,211 0,113 

V organizaciji imamo izdelana merila za 
usposabljanje, ki so jasni vsem zaposlenim. 

3,3 30,1 3,2 33,7 3,5 20,5 0,753 0,473 

Kot vodja imam izdelan sistem 
napredovanja, ki omogoča,da najboljši 
zasedejo najboljše položaje. 

3,3 29,1 3,5 25,5 3,6 23,0 0,888 0,413 

Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj 
posameznikov. 

4,1 19,8 4,4 11,3 4,6 10,9 5,562 0,005 

Formalno izobraževanje je pomembno, saj 
vpliva na razvoj kariere. 

4,2 19,8 4,1 17,7 4,4 13,1 1,166 0,314 

Zaposlenim, ki izrazijo željo po 
vertikalnem razvoju kariere, omogočim 
izobraževanje s področja managementa. 

3,4 30,0 3,4 28,9 3,5 31,2 0,150 0,861 

Zaposlene motiviram pri opravljanju 
dodatnih zadolžitev. 

4,1 17,9 4,3 12,1 4,3 12,7 1,763 0,175 

Delegiram naloge zaposlenim in jim 
zaupam. 

4,2 18,3 4,1 12,6 4,4 13,1 1,932 0,148 

Spremljam izvajanje delegiranih nalog in 
sodelujem kot mentor sodelavcem, ki so 
pripravljeni za dodatna dela in naloge. 

4,2 19,6 4,1 18,6 4,4 11,4 1,311 0,272 

Redno opravljam redne letne razgovore 
zaposlenih. 

3,9 29,1 3,7 32,7 3,8 30,7 0,595 0,552 

Trudim se uresničiti cilje, zastavljene pri 
rednih letnih razgovorih. 

4,0 23,6 3,9 25,5 3,8 30,7 0,337 0,715 

Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih 
kompetenc pooblastim zaposlenega za 
dodatne zadolžitve. 

4,0 20,3 4,1 19,8 4,3 14,5 1,577 0,210 

se nadaljuje 
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Preglednica 28 – nadaljevanje 

Spremljanje kariere zaposlenih 
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Zaposlenim sem lahko mentor pri večini 
zadolžitev, ki jim jo naložim. 

4,1 20,0 4,3 15,1 4,4 16,1 2,573 0,079 

Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem 
znanju, priskrbim tutorja za želeno 
področje. 

3,4 29,4 3,5 32,4 3,8 23,4 1,941 0,147 

Pri primerjavi vodij z različnimi stopnjami izobrazbe glede spremljanja kariere zaposlenih se 

je pokazalo, da med vodji z visokošolsko, višješolsko, univerzitetno in podiplomsko 

izobrazbo povečini ne prihaja do večjih razlik. 

Statistično značilno razliko smo ugotovili le pri dejavniku »Kot nadrejeni podpiram karierni 

razvoj posameznikov« (F = 5,562, p = 0,005), katerega so ocenili zaposleni z visokošolsko oz. 

višješolsko izobrazbo za manj pomemben pogoj (M = 4,1). 

V naslednjem koraku smo preverili, ali med vodstvom, ki ima 10 let ali manj oz. več kot 10 

let delovne dobe, obstajajo statistično značilne razlike glede spremljanja kariere zaposlenih. 

Pomen delovne dobe pri kariernem razvoju zaposlenih  

V preglednici 29 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede trditev o spremljanju 

kariere zaposlenih s koeficientom variabilnosti in rezultate t-testa za spremenljivko leta 

delovne dobe pred prevzemom položaja. S t-testom smo preverili, ali med posameznimi 

povprečnimi vrednostmi glede trditev o spremljanju kariere zaposlenih obstajajo statistično 

pomembne razlike.  

Pri primerjavi med vodji z različno dolžino delovne dobe pred izvolitvijo na vodilni položaj 

glede spremljanja kariere zaposlenih se je izkazalo, da večinoma med opazovanima 

skupinama ne prihaja do večjih odstopanj glede strinjanja s posameznimi trditvami.  

Statistično značilno razliko smo ugotovili pri trditvah »Kot nadrejeni podpiram karierni 

razvoj posameznikov« (t = –2,327, p = 0,021), kjer so nižjo oceno podali vodje, ki so imeli 

pred izvolitvijo 10 let ali manj delovne dobe (M = 4,1) in »Spremljam izvajanje delegiranih 

nalog in sodelujem kot mentor sodelavcem, ki so pripravljeni za dodatna dela in naloge« 

(t = –2,614, p = 0,010), so nižjo oceno podali vodje, ki so imeli pred izvolitvijo 10 let ali manj 

delovne dobe (M = 4,0). 
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Preglednica 29: Primerjave trditev vodij glede na predhodno delovno dobo, o 
spremljanju kariere zaposlenih in statistično značilne razlike 

Spremljanje kariere zaposlenih 
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10 let ali 
manj 

več kot 10 
let t p 

Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim dobre 
možnosti za stalno usposabljanje, nadgrajevanje znanja 
in osebnostno rast. 

3,4 29,6 3,7 27,1 −1,390 0,166 

V organizaciji imamo izdelana merila za usposabljanje, 
ki so jasni vsem zaposlenim. 

3,2 34,9 3,3 27,9 −1,014 0,312 

Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki 
omogoča,da najboljši zasedejo najboljše položaje. 

3,3 30,6 3,5 25,5 −1,546 0,124 

Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj posameznikov. 4,1 20,3 4,4 15,1 −2,327 0,021 

Formalno izobraževanje je pomembno, saj vpliva na 
razvoj kariere. 

4,2 16,9 4,2 19,4 0,642 0,521 

Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju 
kariere, omogočim izobraževanje s področja 
managementa. 

3,1 34,6 3,5 27,0 −2,129 0,035 

Zaposlene motiviram pri opravljanju dodatnih 
zadolžitev. 

4,2 15,3 4,2 16,4 −0,205 0,837 

Delegiram naloge zaposlenim, jim zaupam.  4,1 16,9 4,3 16,2 −1,591 0,113 

Spremljam izvajanje delegiranih nalog in sodelujem kot 
mentor sodelavcem, ki so pripravljeni za dodatna dela in 
naloge. 

4,0 22,2 4,3 15,9 −2,614 0,010 

Redno opravljam redne letne razgovore zaposlenih. 3,8 30,2 3,9 29,0 −0,470 0,639 

Trudim se uresničiti cilje, zastavljene pri rednih letnih 
razgovorih. 

4,0 25,0 4,0 24,0 −0,161 0,873 

Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih kompetenc 
pooblastim zaposlenega za dodatne zadolžitve. 

4,0 21,4 4,1 17,1 −1,176 0,241 

Zaposlenim sem lahko mentor pri večini zadolžitev, ki 
jim jih naložim. 

4,1 21,9 4,2 16,5 −0,424 0,672 

Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem znanju, 
priskrbim tutorja za želeno področje. 

3,6 30,5 3,4 28,6 0,904 0,367 

V naslednjem koraku nas je zanimalo, ali obstajajo statistično značilne razlike glede števila 

ur, namenjenih v lanskem letu izobraževanju s področja managementa v povezavi s trditvami 

o spremljanju kariere zaposlenih. 
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Dejavniki, ki vplivajo na karierni razvoj zaposlenih glede na izobraževanje s področja 

managementa 

V preglednici 30 smo prikazali povprečne vrednosti odgovorov glede trditev o spremljanju 

kariere zaposlenih s koeficientom variabilnosti in rezultate analize variance za spremenljivko 

ure, namenjene izobraževanju s področja managementa. Z analizo variance smo preverili, ali 

med posameznimi povprečnimi vrednostmi glede spremljanja razvoja kariere zaposlenih 

obstajajo statistično pomembne razlike.  

Preglednica 30: Primerjave trditev vodij glede ur, namenjenih izobraževanju s področja 
managementa v preteklem letu glede spremljanja kariere zaposlenih in 
statistično značilne razlike 
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Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim 
dobre možnosti za stalno usposabljanje in 
nadgrajevanje znanja in osebnostno rast. 

3,7 24,7 3,8 30,0 3,6 23,4 0,248 0,780 

V organizaciji imamo izdelana merila za 
usposabljanje, ki so jasni vsem zaposlenim. 

3,3 27,5 3,8 26,9 3,2 29,6 2,689 0,072 

Kot vodja imam izdelan sistem 
napredovanja, ki omogoča,da najboljši 
zasedejo najboljše položaje. 

3,5 27,5 3,8 20,7 3,5 14,7 1,204 0,303 

Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj 
posameznikov. 

4,4 13,4 4,4 16,1 4,3 15,2 0,079 0,924 

Formalno izobraževanje je pomembno, saj 
vpliva na razvoj kariere. 

4,1 17,7 4,4 14,7 4,3 16,7 1,570 0,212 

Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem 
razvoju kariere, omogočim izobraževanje s 
področja managementa. 

3,5 27,1 4,0 21,2 3,4 14,8 3,344 0,038 

Zaposlene motiviram pri opravljanju 
dodatnih zadolžitev. 

4,1 15,5 4,4 13,1 4,2 16,2 1,655 0,195 

Delegiram naloge zaposlenim in jim zaupam. 4,2 16,7 4,2 11,9 4,4 13,6 0,807 0,449 

Spremljam izvajanje delegiranih nalog in 
sodelujem kot mentor sodelavcem, ki so 
pripravljeni za dodatna dela in naloge. 

4,3 16,1 4,3 14,5 4,5 15,4 0,461 0,632 

Trudim se uresničiti cilje, zastavljene pri 
rednih letnih razgovorih. 

4,0 21,0 4,2 20,4 4,2 25,0 0,371 0,691 

se nadaljuje 
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Preglednica 30 – nadaljevanje 

Spremljanje kariere zaposlenih 

Ure, namenjene izobraževanju s 
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ANOVA po
vp

re
čj

e 
 

ko
ef

ic
ie

nt
 

va
ri

ac
ij

e 
%

 

po
vp

re
čj

e 
 

ko
ef

ic
ie

nt
 

va
ri

ac
ij

e 
%

 

po
vp

re
čj

e 
 

ko
ef

ic
ie

nt
 

va
ri

ac
ij

e 
%

 

30 ur ali 
manj več kot 30 ur 

nisem se 
izobraževal 

na 
področju 
manag. F p 

Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih 
kompetenc pooblastim zaposlenega za 
dodatne zadolžitve. 

4,1 16,0 4,2 20,7 4,3 11,1 0,910 0,405 

Zaposlenim sem lahko mentor pri večini 
zadolžitev, ki jim jo naložim. 

4,1 17,0 4,3 17,3 4,4 15,7 1,691 0,188 

Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem 
znanju, priskrbim tutorja za želeno področje. 

3,5 26,3 3,8 25,7 3,8 21,2 1,437 0,241 

Ko smo primerjali anketirance glede na število ur izobraževanja s področja managementa v 

preteklem letu, smo ugotovili, da med povprečnimi ocenami glede spremljanja razvoja kariere 

zaposlenih ni prišlo do bistvenih razlik.  

Konstrukt »karierni razvoj zaposlenih« smo merili z naslednjim sklopom trditev: 

� Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim dobre možnosti za stalno usposabljanje, 

nadgrajevanje znanja in osebnostno rast. 

� V organizaciji imamo izdelana merila za usposabljanje, ki so jasni vsem zaposlenim. 

� Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše 

položaje. 

� Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj posameznikov. 

� Formalno izobraževanje je pomembno, saj vpliva na razvoj kariere. 

� Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere, omogočim izobraževanje s 

področja managementa. 

� Zaposlene motiviram pri opravljanju dodatnih zadolžitev. 

� Delegiram naloge zaposlenim in jim zaupam. 

� Spremljam izvajanje delegiranih nalog in sodelujem kot mentor sodelavcem, ki so 

pripravljeni dodatna dela in naloge. 

� Redno opravljam redne letne razgovore zaposlenih. 

� Trudim se uresničiti cilje, zastavljene pri rednih letnih razgovorih. 

� Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih kompetenc pooblastim zaposlenega za dodatne 

zadolžitve. 

� Zaposlenim sem lahko mentor pri večini zadolžitev, ki jim jo naložim. 

� Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem znanju, priskrbim tutorja za želeno področje. 
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Na podlagi tabele komunalitet (priloga II, tabela 13), s katero smo prikazali pojasnjenost 

spremenljivke s komponentami, smo ugotavljali, kakšna je pojasnjenost posamezne 

spremenljivke. Najmanj variabilnosti smo pojasnili s spremenljivko »Formalno izobraževanje 

je pomembno, saj vpliva na razvoj kariere« (27,9 %).  

Lastne vrednosti, ki bi pojasnile manj kot 20 % variabilnosti, bi bile zelo slab indikator. Ker 

smo dobili indikatorje z vrednostmi višjimi od 20 %, smo jih obdržali za nadaljnjo analizo. 

Za preverjanje zanesljivosti modela smo ponovno uporabili metodo KMO, s katero smo 

preverili moč povezave in Bartlettov preizkus. V našem primeru je bila vrednost KMO = 

0,857, kar je pomenilo, da so podatki primerni za analizo (priloga II, tabela 14). Poleg tega je 

Bartlettov preizkus dal ugoden rezultat (p<0,001). Ugotovili smo, da korelacijska matrika ni 

bila enotska, torej so bile opazovane spremenljivke do določene mere povezane in podatki 

primerni za nadaljnjo analizo. 

Pri izbiri števila faktorjev smo upoštevali lastno vrednost, delež pojasnjene variance, grafični 

prikaz (kolenski diagram) in vsebinsko skladnost posameznih sklopov vprašanj z 

dimenzijami. 

Grafični prikaz (priloga II, slika 4) je pokazal, da je najustreznejše število faktorjev 3, s 

katerimi pojasnimo 52,2 % variance (priloga II, tabela 15), kar je bilo zadovoljivo. Delež 

pojasnjene variance s pomočjo prvega faktorja je bil najvišji in je znašal 37,7 %. 

Zaradi lažje interpretacije posameznih faktorjev smo faktorsko strukturo (priloga II, tabela 16) 

rotirali. Odločili smo se za pravokotno rotacijo »Varimax« in predpostavljali medsebojno 

neodvisnost faktorjev (preglednica 31). 

Proučevane trditve smo razporedili v tri faktorje in jih vsebinsko poimenovali. Zanesljivost 

vsakega sklopa trditev je bila visoka (blizu 0,8). Naš merski inštrument se je izkazal za 

zanesljivega in pokazal, da dejansko merimo, kar smo želeli meriti. 

Po tem, ko smo oblikovali tri nove spremenljivke (indikatorje), smo lahko preverjali, ali 

obstajajo statistično značilne razlike med vodstvenimi delavci glede skrbi za karierni razvoj 

podrejenih, ki imajo poleg formalne še izobrazbo s področja managementa. 

Prva spremenljivka je opisovala zaposlene, ki jih vodje motivirajo za karierni razvoj z 24,6 % 

deležem pojasnjene variance. Sem so spadale naslednje trditve:  

� Spremljam izvajanje delegiranih nalog in sodelujem kot mentor sodelavcem, ki so 

pripravljeni za dodatna dela in naloge.  

� Delegiram naloge zaposlenim in jim zaupam.  

� Zaposlene motiviram pri opravljanju dodatnih zadolžitev.  

� Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih kompetenc pooblastim zaposlenega za dodatne 

zadolžitve.  
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� Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj posameznikov.  

� Zaposlenim sem lahko mentor pri večini zadolžitev, ki jim jo naložim.  

� Formalno izobraževanje je pomembno, saj vpliva na razvoj kariere. 

Preglednica 31: Rotirane uteži 
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Spremljam izvajanje delegiranih nalog in sodelujem kot mentor 
sodelavcem, ki so pripravljeni za dodatna dela in naloge. 

0,814   

Delegiram naloge zaposlenim in jim zaupam. 0,714   

Zaposlene motiviram pri opravljanju dodatnih zadolžitev. 0,703   

Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih kompetenc pooblastim 
zaposlenega za dodatne zadolžitve. 

0,65   

Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj posameznikov. 0,605   

Zaposlenim sem lahko mentor pri večini zadolžitev, ki jim jo 
naložim. 

0,582   

Formalno izobraževanje je pomembno, saj vpliva na razvoj kariere. 0,485   

Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim dobre možnosti za stalno 
usposabljanje, nadgrajevanje znanja in osebnostno rast. 

 0,762  

V organizaciji imamo izdelana merila za usposabljanje, ki so jasni 
vsem zaposlenim. 

  0,664   

Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki omogoča,da 
najboljši zasedejo najboljše položaje. 

  0,542   

Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere, 
omogočim izobraževanje s področja managementa. 

  0,472   

Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem znanju, priskrbim tutorja 
za želeno področje. 

  0,378   

Trudim se uresničiti cilje, zastavljene pri rednih letnih razgovorih.     0,879 

Redno opravljam redne letne razgovore zaposlenih.     0,801 

Cronbachov alfa koeficient (zanesljivost) 0,861 0,765 0,882 

Delež pojasnjene variance po rotaciji (%) 24,555 15,496 12,136 

 

Druga spremenljivka je opisovala zaposlene, za katerih karierni razvoj skrbi organizacija. 

Delež pojasnjene variance je znašal 15,5 %. V to skupino faktorjev so spadale naslednje 

trditve: 

� Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim dobre možnosti za stalno usposabljanje, 

nadgrajevanje znanja in osebnostno rast.  

� V organizaciji imamo izdelana merila za usposabljanje, ki so jasni vsem zaposlenim. 



� Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše 

položaje.  

� Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere, omogočim 

področja managementa.  

� Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem znanju, priskrbim tutorja za želeno področje.

Tretja spremenljivka je opisovala redne letne razgovore kot sredstvo, ki zaposlene spodbuja h 

kariernemu razvoju. Delež pojasnjen

naslednja dejavnika:  

� Trudim se uresničiti cilje, zastavljene pri rednih letnih razgovorih. 

� Redno opravljam redne letne razgovore zaposlenih.

Primerjali smo povprečne vrednosti podrejene populacije vodstve

poleg formalne izobrazbe še izobrazbo s področja managementa (n

izobrazbe s področja managementa niso imeli (n

sešteli smo vse različice dodatnega izobraževanja s področj

seminarje, podiplomsko izobrazbo s področja managementa ali ekonomije, krajše tečaje s 

področja managementa (npr. GEA kolidž …) in drugo.

3.4.5 Managerske metode spremljanja kariere

Anketirance smo povprašali, katere managerske metode za spremljanje karier uporabljajo 

redno, na vseh nivojih vodenja v bolnišnici (slika 1

Slika 10: Na vseh nivojih redno uporabljene managerske

Vprašanje je dovoljevalo več možnih odgovorov, zbranih je bilo 189 odgovorov. Večina 

anketirancev je poročala, da redno uporabljajo letne razgovore (70,4

managerskih orodij na vseh nivojih vodenja v bolnišnici. 

9%

9%

7%

1%
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Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše 

Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere, omogočim 

Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem znanju, priskrbim tutorja za želeno področje.

Tretja spremenljivka je opisovala redne letne razgovore kot sredstvo, ki zaposlene spodbuja h 

kariernemu razvoju. Delež pojasnjene variance je dosegel 12,1 %. Sem sta se uvrstila 

Trudim se uresničiti cilje, zastavljene pri rednih letnih razgovorih.  

Redno opravljam redne letne razgovore zaposlenih. 

Primerjali smo povprečne vrednosti podrejene populacije vodstvenih delavcev, ki so imeli 

poleg formalne izobrazbe še izobrazbo s področja managementa (n = 

izobrazbe s področja managementa niso imeli (n = 190). Možnih odgovorov je bilo več, 

sešteli smo vse različice dodatnega izobraževanja s področja managementa (strokovne 

seminarje, podiplomsko izobrazbo s področja managementa ali ekonomije, krajše tečaje s 

področja managementa (npr. GEA kolidž …) in drugo. 

Managerske metode spremljanja kariere 

Anketirance smo povprašali, katere managerske metode za spremljanje karier uporabljajo 

redno, na vseh nivojih vodenja v bolnišnici (slika 10). 

n = 189 (število vseh odgovorov) 

Na vseh nivojih redno uporabljene managerske metode

Vprašanje je dovoljevalo več možnih odgovorov, zbranih je bilo 189 odgovorov. Večina 

anketirancev je poročala, da redno uporabljajo letne razgovore (70,4

managerskih orodij na vseh nivojih vodenja v bolnišnici.  

70%

4%

Redni letni razgovori 

Kompetenčni intervju

Ne uporabljamo nobenih 

managerskih orodij

Standart kakovosti

Investirajmo v ljudi

360 stopenjska lestvica

Drugo

 

Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše 

Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere, omogočim izobraževanje s 

Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem znanju, priskrbim tutorja za želeno področje. 

Tretja spremenljivka je opisovala redne letne razgovore kot sredstvo, ki zaposlene spodbuja h 

%. Sem sta se uvrstila 

nih delavcev, ki so imeli 

 151), s tistimi, ki 

190). Možnih odgovorov je bilo več, 

a managementa (strokovne 

seminarje, podiplomsko izobrazbo s področja managementa ali ekonomije, krajše tečaje s 

Anketirance smo povprašali, katere managerske metode za spremljanje karier uporabljajo 

 

metode 

Vprašanje je dovoljevalo več možnih odgovorov, zbranih je bilo 189 odgovorov. Večina 

anketirancev je poročala, da redno uporabljajo letne razgovore (70,4 %) kot obliko 

Redni letni razgovori 

Kompetenčni intervju

Ne uporabljamo nobenih 

managerskih orodij

Standart kakovosti-

Investirajmo v ljudi

360 stopenjska lestvica
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Daleč za njimi so jim sledili kompetenčni intervjuji (8,5 %) in standard kakovosti 

»Investirajmo v ljudi« (7,4 %). 8,5 % anketirancev je odgovorilo, da pri svojem delu ne 

uporabljajo nobenih managerskih metod za spremljanja kariere. 

3.4.6 Preverjanje hipotez 

V nadaljevanju smo predstavili hipoteze, ki smo jih glede na pridobljene rezultate anket, 

sprejeli, ter tudi tiste, ki jih nismo mogli sprejeti. 

H1: Vodstveni delavci, ki imajo poleg dodiplomske izobrazbe za opravljanje poklica v 

zdravstveni dejavnosti še podiplomsko izobrazbo s področja managementa bolj skrbijo za 

karierni razvoj zaposlenih, ki jih vodijo. 

Spremenljivko podiplomska izobrazba s področja managementa, ki je vsebovala kategorije: 

strokovni seminarji, podiplomska izobrazba s področja managementa, ekonomije, krajši tečaji 

s področja managementa (npr. GEA kolidž …) ali drugo smo dihotomizirali v novo 

spremenljivko: osnovno izobraževanje (79,5 %) in podiplomsko izobraževanje s področja 

managementa (20,5 %).  

Anketirance, ki so odgovorili, da imajo podiplomsko izobrazbo s področja managementa ali 

ekonomije, smo uvrstili v kategorijo podiplomsko izobraževanje. V slednjo smo razvrstili tudi 

tiste, ki so obiskovali strokovne seminarje in krajše tečaje s področja managementa (npr. GEA 

kolidž …), vsi ostali so se uvrstili v kategorijo osnovno izobraževanje. Pri dihotomizirani 

spremenljivki smo imeli podatek za 152 anketirancev (n = 152, 32 %).  

Iz preglednice 32 je razvidno, da se je za večino trditev, ki so se nanašale na spremljanje 

kariere zaposlenih, izkazalo, da obstajajo statistično značilne razlike glede ocen med 

vodstvom, ki se je v preteklosti uvrščalo v kategorijo osnovnega izobraževanja na eni strani 

oz. tistimi, ki so se uvrstili v kategorijo podiplomskega izobraževanja na drugi strani. Slednji 

vsem kategorijam kariernega napredovanja pripisujejo večji pomen. 

Statistično značilne razlike (p<0,05) je zaznati pri naslednjih trditvah: 

� Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim dobre možnosti za stalno usposabljanje, 

nadgrajevanje znanja in osebnostno rast. 

� V organizaciji imamo izdelana merila za usposabljanje, ki so jasni vsem zaposlenim. 

� Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki omogoča, da najboljši zasedejo najboljše 

položaje. 

� Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj posameznikov. 

� Zaposlene motiviram pri opravljanju dodatnih zadolžitev. 

� Delegiram naloge zaposlenim in jim zaupam. 

� Spremljam izvajanje delegiranih nalog in sodelujem kot mentor sodelavcem, ki so 

pripravljeni za dodatna dela in naloge. 
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� Redno opravljam redne letne razgovore zaposlenih. 

� Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih kompetenc pooblastim zaposlenega za dodatne 

zadolžitve. 

� Zaposlenim sem lahko mentor pri večini zadolžitev, ki jim jih naložim. 

Preglednica 32: Primerjave trditev vodij z osnovnim ali podiplomskim izobraževanjem 
glede spremljanja kariere zaposlenih in statistično značilne razlike 

Spremljanje kariere zaposlenih 
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Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim dobre 
možnosti za stalno usposabljanje, nadgrajevanje 
znanja in osebnostno rast. 

3,5 27,9 4,2 14,0 −4,638 0,000 

V organizaciji imamo izdelana merila za 
usposabljanje, ki so jasni vsem zaposlenim. 

3,2 28,3 3,7 25,8 −2,680 0,008 

Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki 
omogoča,da najboljši zasedejo najboljše položaje. 

3,4 27,8 3,8 18,2 −3,013 0,004 

Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj 
posameznikov. 

4,2 16,9 4,6 10,6 −2,978 0,003 

Formalno izobraževanje je pomembno, saj vpliva na 
razvoj kariere. 

4,1 20,4 4,4 14,0 −1,489 0,139 

Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju 
kariere, omogočim izobraževanje s področja 
managementa. 

3,4 27,1 3,7 25,7 −1,391 0,167 

Zaposlene motiviram pri opravljanju dodatnih 
zadolžitev. 

4,1 17,2 4,5 11,3 −-2,640 0,009 

Delegiram naloge zaposlenim in jim zaupam. 4,1 17,8 4,5 11,4 −2,262 0,025 

Spremljam izvajanje delegiranih nalog in sodelujem 
kot mentor sodelavcem, ki so pripravljeni za dodatna 
dela in naloge. 

4,2 17,3 4,5 12,5 −2,323 0,022 

Redno opravljam redne letne razgovore zaposlenih. 3,8 27,8 4,3 19,5 −2,322 0,022 

Trudim se uresničiti cilje, zastavljene pri rednih 
letnih razgovorih. 

4,0 21,8 4,3 19,5 −1,690 0,093 

Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih kompetenc 
pooblastim zaposlenega za dodatne zadolžitve. 

4,1 18,3 4,4 11,3 −2,322 0,022 

Zaposlenim sem lahko mentor pri večini zadolžitev, 
ki jim jo naložim. 

4,1 17,0 4,5 15,1 −2,734 0,007 

Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem znanju, 
priskrbim tutorja za želeno področje. 

3,5 27,9 3,8 21,4 −1,717 0,088 

Na podlagi ugotovitve smo lahko zaključili, da so vodstveni delavci, ki so imeli poleg 

formalne izobrazbe še podiplomsko izobrazbo s področja managementa, bolj skrbeli za 

karierni razvoj zaposlenih. Prvo hipotezo smo zato sprejeli. 



Vodstveni delavci 

V slovenskem prostoru se za ugotavljanje in spremljanje kariernih poti posameznikov 

večinoma uporablja letni razgovor

posameznika. 

H2: Bolnišnice, ki imajo uvedene redne letne razgovore, imajo 

s področja managementa. 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili spremenljivko o letnih razgovorih v bolnišnicah ter 

novo spremenljivko o izobrazbi s področja managementa.

Slika 11

V bolnišnicah, kjer nimajo rednih letnih razgovorov, je 13,5

kategorijo podiplomskega izobraževanja, med bolnišnicami, ki imajo uvedene redne letne 

razgovore pa ima podiplomsko izobrazbo s področja managementa 2

11).  

Preglednica 33: Rezultati χ2 preizkusa za H2

  

Pearsonov hi-kvadrat 

Razmerje verjetij 

N 

Ali je razlikost statistično značiln

med bolnišnicami in izobrazbo

sklepamo, da med bolnišnicami, ki imajo redne letne razgovore in tistimi, ki jih nimajo glede 

izobrazbe s področja managementa 

potrditi.  

83 

V slovenskem prostoru se za ugotavljanje in spremljanje kariernih poti posameznikov 

večinoma uporablja letni razgovor kot managerska metoda za spremljanje kariere 

H2: Bolnišnice, ki imajo uvedene redne letne razgovore, imajo bolj izobražen vodstveni kader 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili spremenljivko o letnih razgovorih v bolnišnicah ter 

novo spremenljivko o izobrazbi s področja managementa. 

11: Izobraženost glede na letne razgovore 

V bolnišnicah, kjer nimajo rednih letnih razgovorov, je 13,5 % anketirancev uvrščenih v 

a izobraževanja, med bolnišnicami, ki imajo uvedene redne letne 

razgovore pa ima podiplomsko izobrazbo s področja managementa 22,6 % vprašanih

preizkusa za H2 

Vrednost Stopinje prostosti 

1,426 1 

1,529 1 

152   

statistično značilna smo preverjali s χ2 preizkusom. Izkazalo

med bolnišnicami in izobrazbo vodstvenega kadra statistično ne značilna, na podlagi česar 

med bolnišnicami, ki imajo redne letne razgovore in tistimi, ki jih nimajo glede 

s področja managementa ni razlik p > 0,05) (preglednica 33). Hipoteze ne moremo 
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H3: Usposobljenost na strokovnem področju je statistično pomemben dejavnik za zasedbo 

vodstvene funkcije.  

Med usposobljene strokovnjake smo prišteli anketirance, k

podiplomsko izobrazbo. Spremenljivka »izobrazba na področju managementa« ni bila 

vključena v analizo, saj smo za slednjo ugotovili, da nima posrednega vpliva na delovno 

mesto. 

Slika 12: Struktura anket
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bolnišnice (f = 1) pa ima univerzitetno izobrazbo. Po
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(33,3 %) izobrazbo. Glavne medicinske sestre (f

(87,9 %), tudi vodje služb medicinskih dejavn

visokošolsko izobrazbo (slika 12). 

Preglednica 34: Rezultati χ2 preizkusa za H3
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Med izobrazbo in delovnim mestom anketiranca je obstajala statistično značilna 

(p<0,05) iz česar sklepamo, da je usposobljenost na strokovnem področju vplivala na razvoj 

zaposlenega za prevzem vodstvene funkcije

položajih so imeli končano najmanj univerzitetno izobrazbo, medtem ko je med nižjimi 

vodstvenimi delavci bilo veliko posameznikov s končano visokošolsko izobrazbo (priloga II, 
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tabela 18). Z manj kot 5 % tveganjem smo zato zavrnili ničelno domnevo v prid alternativni 

in (po)trdili, da so bili na vodilnih položajih strokovno usposobljeni strokovnjaki za 

posamezna delovna področja. Na podlagi povedanega smo tretjo hipotezo sprejeli. 

H4: Obstaja razlika med slovenskimi bolnišnicami vključenimi v raziskavo glede števila ur, ki 

ga namenjajo izobraževanju vodij. Vodja z več let delovne dobe učinkoviteje skrbi za karierni 

razvoj zaposlenih. 

Hipotezo H4 smo preverjali s pomočjo dveh podhipotez. 

H4.1: Obstaja povezanost med številom ur, ki jih namenijo izobraževanju vodij in slovenskimi 

bolnišnicami vključenimi v raziskavo. 

Za preverjanje hipoteze smo spremenljivko o številu ur, ki jih namenijo izobraževanju 

preoblikovali in sicer tako, da smo v eno skupino združili tiste, ki so se izobraževali manj kot 

30 ur, v drugo skupino pa tiste, ki so se izobraževali več kot 30 ur. Hipotezo smo preverjali s 

Kullbackovim 2Î preizkusom, saj pogoji za χ2 niso bili izpolnjeni.  

Preglednica 35: Kullbackov preizkus (razmerje verjetij) za hipotezo H4.1 

  Vrednost Stopinje prostosti p 

Kullbackov preizkus 8,891 6 0,180 

Razmerje verjetij 9,851 6 0,131 

N 117     

Izkazalo se je, da povezanost med spremenljivkama ni statistično značilna, torej sklepamo, da 

med bolnišnicami vključenimi v raziskavo ni razlik v številu ur izobraževanja (2Î = 9,851, 

p = 0,131). Hipoteze ne moremo potrditi.  

H4.2: Vodja z več let delovne dobe učinkoviteje skrbi za karierni razvoj zaposlenih. 

Prva spremenljivka je bila pokazatelj števila let delovne dobe, razvoj zaposlenega za prevzem 

vodstvene funkcije pa smo merili s pomočjo pokazatelja »Zaposlenim, ki izrazijo željo po 

vertikalnem razvoju kariere, omogočim izobraževanje s področja managementa«. 

Spremenljivki smo merili na ordinalni merski lestvici, zato smo povezanost preverjali s 

pomočjo Spearmanovega korelacijskega koeficienta. 
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Preglednica 36: Spearmanov korelacijski koeficient za hipotezo H4.2 

Koliko let delavne dobe ste imeli ko ste prevzeli vodstveni položaj? 

Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere 
omogočim izobraževanje s področja managementa. 

Korelacijski koeficient 0,119 

P 0,129 

N 164 

Ker je analiza pokazala, da med spremenljivkama ni povezanosti (rS = 0,119, p = 0,129), smo 

zaključili, da na osnovi našega vzorca ne moremo trditi, da vodja z več leti delavne dobe in 

trditvijo »Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere, omogočim 

izobraževanje s področja managementa« (preglednica 36). Ker neposredne povezave med leti 

delovne dobe in učinkovitejšo skrbjo za karierni razvoj zaposlenih nismo ugotovili, 

podhipotez nismo mogli potrditi. 

Ker tako podhipotezo H4.1 kot tudi podhipoteze H4.2 nismo mogli potrditi lahko zaključimo, 

da hipoteze H4 ne moremo potrditi.  

H5: Dejavniki, ki so pomembni pri izboru vodstvenega kadra, so zanesljivost in odgovornost 

pri delu, usmerjenost k ciljem organizacije.  

V sklopu vprašanj »Izbira vodij« smo anketirance povprašali o dejavnikih, ki vplivajo na 

možnost napredovanja na vodilno delovno mesto. Deleži nestrinjanja so bili visoki pri 

trditvah dominantnost (30,2 %), ambicioznost (12,8 %) in radovednost (9,3 %). Deleži 

strinjanja so bili visoki pri trditvah zanesljivost (97,8 %), zanesljivost in odgovornost pri 

dosedanjem delu (96,7 %) in kooperativnost (sposobnost učinkovitega sodelovanja z drugimi) 

(95,5 %). Najvišji delež popolnega strinjanja smo ugotovili pri trditvi zanesljivost (85,7 %), 

najvišji delež popolnega nestrinjanja pa pri trditvi dominantnost (8,8 %). 

Z namenom preverjanja hipoteze smo najprej izračunali povprečno pomembnost vseh 

dejavnikov (povprečje vseh povprečij), ki je 4,3. Nato pa smo s t-testom za en vzorec 

preverjali, ali je povprečna vrednost pri dejavnikih zanesljivost in odgovornost pri 

dosedanjem delu, usmerjenost k ciljem organizacije ter zanesljivost statistično značilno 

različna (višja) od 4,3.  

Preglednica 37: Preverjanje hipoteze H5 

Dejavniki za izbor vodstvenega kadra  povprečje 
koeficient 

variacije % 

t test (testirana 
vrednost = 4,3) 

t p 

Zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu 4,8 10,6 12,132 0,000 

Usmerjenost k skupnim ciljem organizacije 4,6 12,8 6,552 0,000 

Zanesljivost 4,8 8,8 16,894 0,000 

Zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu ter zanesljivost so anketiranci v povprečju 

ocenili z oceno 4,8, usmerjenost k skupnim ciljem organizacije pa s povprečno oceno 4,6. 
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Izkazalo se je, da je pri zanesljivosti in odgovornosti (p<0,05), usmerjenosti k skupnim ciljem 

(p<0,05) in zanesljivosti (p<0,05) povprečna vrednost različna (višja) od povprečne vrednosti 

vseh dejavnikov, ki znaša 4,3 (preglednica 37). Peto hipotezo smo potrdili. 

Na podlagi ugotovljenega smo zaključili, da v vseh primerih gre za dejavnike, ki pomembno 

(so)vplivajo na vodje pri izbiri vodstvenega kadra. Po pregledu frekvenčne porazdelitve 

podatkov smo ugotovili, da so nadpovprečno zaželeni dejavniki za izvolitev na vodstveni 

položaj zanesljivost oz. zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu in usmerjenost k 

ciljem organizacije. Peto hipotezo smo sprejeli. 

H6: Višja kot je organizacijska pripadnost zaposlenega, večja je možnost za karierni razvoj 

zaposlenega.  

Zanimalo nas je, ali med spremenljivkama »Izkazovanje pripadnosti organizacije« in 

»Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere omogočim izobraževanje s 

področja managementa« obstaja statistično značilna povezanost. 

S pomočjo Spearmanovega korelacijskega koeficienta smo preverili povezanost med 

spremenljivkama. Za neparametrični test smo se odločili, ker spremenljivki nista bili 

normalno porazdeljeni. 

Preglednica 38: Spearmanov korelacijski koeficient 

Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere, omogočim izobraževanje s področja 
managementa. 

Izkazovanje pripadnosti organizacije Korelacijski koeficient 0,087 

p 0,261 

N 169 

Spearmanov korelacijski koeficient nam je nakazal, da med spremenljivkama ne prihaja do 

statistično značilne povezanosti (r = 0,087, p = 0,261). Koeficient je bil blizu vrednosti 0, toda 

pozitiven (preglednica 34). S tem smo potrdili dejstvo, da povezava med spremenljivkama ne 

obstaja. Na podlagi vzorčnih podatkov nismo mogli (po)trditi, da višja kot je organizacijska 

pripadnost zaposlenega, večja je njegova možnost za karierni razvoj. Šeste hipoteze nismo 

mogli potrditi. 

H7: Uspešnost vodenja je statistično značilno večja pri tistih vodstvenih delavcih, ki so imeli 

mentorja ob svojem uvajanju na delovno mesto vodje. 

Večina anketirancev je poročala, da so ob predaji vodstvenega položaja imeli zgolj predajo 

bivšega vodje (41,0 %), 32,4 % jih je poročalo, da so bili pri prevzemu prepuščeni lastni 

iznajdljivosti, 15,4 % je ostalo brez uradne predaje delovnega mesta, le 11,2 % pa je imelo 

mentorja, ki jih je uvajal v vodenje. Svoje odgovore nam je zaupalo 175 vprašanih (n = 175, 

37 %). 
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Za preverjanje hipoteze smo uporabili t-test statistiko za dva neodvisna vzorca (preglednica 

39). Med vodstvenimi delavci, ki so imeli mentorja ob svojem uvajanju na delovno mesto 

vodje in ostalimi, se niso pokazale statistično značilne razlike glede uspešnosti vodenja 

(p > 0,05). Tako nam ni uspelo dokazati, da bi bila uspešnost vodenja višja pri tistih 

vodstvenih delavcih, ki so imeli mentorja ob svojem uvajanju na delovno mesto. Sedme 

hipoteze nismo mogli potrditi. 

Preglednica 39: T-test za hipotezo H7 

  M* Drugo t p 

Zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu 4,8 4,8 –0,045 0,964 

Ambicioznost do vodstvenega položaja 3,6 3,5 0,483 0,630 

Točnost in natančnost pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev 4,7 4,7 0,113 0,910 

Usmerjenost k skupnim ciljem organizacije 4,4 4,6 –1,671 0,097 

Strateško in konceptualno razmišljanje 4,2 4,4 –1,408 0,171 

Odločnost pri delegiranju nalog podrejenim 4,2 4,3 –0,814 0,417 

Ustvarjalnost (generiranje idej, inovativnost ) 4,4 4,4 0,007 0,995 

Odprtost za novosti 4,4 4,5 –0,286 0,776 

Dominantnost 3,3 3,0 1,190 0,236 

Radovednost 3,7 3,5 0,659 0,511 

Samoiniciativnost 4,2 4,4 –1,308 0,193 

Prilagodljivost (hitro prilagajanje spremembam) 4,3 4,4 –0,360 0,720 

Kooperativnost (sposobnost učinkovitega sodelovanja z drugimi) 4,7 4,7 –0,087 0,931 

Sposobnost opravljanja dela na različnih delovnih področjih 4,2 4,3 –0,624 0,537 

Samostojnost 4,4 4,6 –1,676 0,096 

Zanesljivost 4,8 4,8 0,111 0,912 

Samonadzor (obvladovanje stresnih situacij, lastnih čustev) 4,4 4,6 –0,872 0,385 

Sposobnost interdisciplinarnega dela 4,5 4,5 0,239 0,812 

Komunikativnost (pisno in govorno komuniciranje) 4,6 4,5 0,359 0,720 

Skupinsko delo (sposobnost oblikovanja timov, dela v timu ) 4,7 4,5 0,744 0,458 

Prepričljivost v komuniciranju 4,3 4,4 –0,512 0,610 

Prodornost (sposobnost uresničitve idej v praksi) 4,2 4,3 –0,662 0,509 

Managerske veščine (načrtovanje, organiziranje, delegiranje, 
motiviranje, vodenje) 

4,5 4,4 0,466 0,642 

Veščine poučevanja (metode in tehnike prenosa znanja na druge) 4,4 4,1 1,499 0,137 

Ekonomičnost (poznavanje analitike, financ, statistika) 4,1 4,2 –0,546 0,586 

Sposobnost pogajanja 4,2 4,2 –0,321 0,749 

Sposobnost presojanja 4,3 4,4 –0,793 0,434 

Sposobnost vplivanja 4,1 4,2 –0,373 0,710 

Raziskovalne spretnosti (metode in tehnike raziskovalnega dela) 3,7 3,8 –0,145 0,885 

Delo s strankami (odnos s strankami, obravnavanje pritožb) 4,4 4,4 –0,100 0,921 

* M – Imel sem mentorja, ki me je uvajal v vodenje. 
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4 RAZPRAVA 

Za zdravstvene sisteme v Sloveniji je znano, da nimajo razvitega managementa človeških 

virov in da kadrovske službe bolnišnic niso pripravljene spremljati in načrtovati kariernega 

razvoj zaposlenih. Podobno velja tudi za druge javne uslužbence, saj kljub zavedanju o 

pomenu usposabljanja in izobraževanja kot investicije za organizacijo, zmanjševanju 

stroškov, povečanju pripadnosti in motiviranosti zaposlenih je zavedanje v organizaciji na 

zelo nizki ravni (Špenko 2013). 

V raziskavi ugotavljamo, da je 16 % anketirancev imelo končano več kot eno navedeno 

izobraževanje s področja managementa. Vendar kar v 66,1 % so to le strokovni seminarji in 

krajši tečaji s področja managementa. Tako nam primanjkuje vodstvenega kadra v zdravstvu, 

ki bi že imel formalno izobrazbo s področja managementa ob prevzemu vodstvenega 

položaja. Rezultati ankete nam kažejo, da se vodstveni delavci poleg formalne izobrazbe še v 

skoraj 80 % izobražujejo s področja managementa, v povprečju 30 ur letno. Kljub temu je še 

vedno prisoten visok delež vodij v srednjem managementu, brez izobraževanja s področja 

managementa (8,5 % predstojnikov oddelkov, 9,5 % vodij služb nemedicinskih dejavnosti). 

Vodje, ki pa imajo dodatno izobrazbo s področja managementa so si jo kar v 49,1 % pridobili 

na lastno željo. Dokazano je, da že minimalna izobrazba s področja managementa izzove pri 

vodstvenih delavcih drugačno miselnost in skrb za karierni razvoj zaposlenih. Kar s 

povprečno oceno 4,1 so vodje mnenja, da izobraževanje vpliva na sam razvoj kariere. Vodje, 

ki so se dodatno izobraževali s področja managementa, imajo vzpostavljen sistem 

izobraževanja v organizaciji in ga podpirajo, motivirajo zaposlene h kariernemu razvoju, 

znajo delegirati naloge, imajo izdelan sistem kompetenc, opravljajo redne letne razgovore in 

so lahko mentorji pri večini zadolžitev svojim zaposlenim. V raziskavi ugotavljamo, da je 

velik delež vodij na vodstvenem položaju že vsaj dva mandata ali več (51 %). Zanimiv je 

podatek, da se s področja managementa izobražujejo vodstveni delavci, ki so že dalj časa na 

vodilnem položaju (28,5 %), saj pogrešajo določena znanja pri svojem delu. 

Neodgovorno je, da postavimo strokovnjaka brez izkušenj iz vodenja na strateško vodstveno 

mesto (Kaučič 2009). 

Prav tako vodje, ki imajo podiplomsko izobraževanje s področja managementa, v večji meri 

opravljajo redne letne razgovore pri zaposlenih in s povprečno oceno 4,3 skrbijo, da pri rednih 

letnih razgovorih zastavljene cilje posamezniki tudi uresničujejo.  

Tudi na osnovi ocene uporabe rednih letnih razgovorov v proučevanih bolnišnicah lahko 

naredimo povezavo z izobraženostjo s področja managementa in trdimo, da bolnišnice, ki 

imajo uvedene redne letne razgovore, imajo bolj izobraženi vodstveni kader, saj kar 22,6% 

vodij ima univerzitetno izobrazbo. 
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Bohinčeva (1997) je leta v svoji raziskavi ugotovila, da vodje v zdravstvenih organizacijah 

niso pripravljeni za vodenje zaposlenih in prevzemanje odgovornosti za rezultate dela. Danes 

bi lahko trdili, da je po več kot desetletnem obdobju zaznati drugačno miselnost pri 

vodstvenih delavcih v proučevanih zdravstvenih ustanovah. Skela Savič (2002) navaja, da je 

ključnega pomena izobraženost in usposobljenost ter razvijanje na področju vodenja. Mladim, 

perspektivnim kadrom za vodenje je treba dati priložnosti za prevzemanje nalog v okviru 

njihovega kariernega razvoja. 

Vloga MČV v organizaciji je vidna tudi pri pripravi vodstvenih delavcev. Zdravstvene 

organizacije nimajo kadrovske službe, ki bi naj spremljala karierni razvoj notranjih kadrov in 

pripravila karierne načrte. V zdravstvu se pogosto dogaja, da se strokovnjaku zaupa vodenje 

bolnišnice, oddelka idr. brez ustreznih znanj in veščin vodenja. Posledica tega je, da dobimo 

kombinacijo nezadovoljnega in ne več uspešnega specialista ter nezadovoljstvo v kolektivu.  

George (2007, 16) pravi, da ni mogoče definirati stila, značilnosti in osebnostnih lastnosti 

idealnega vodje. Medtem Skela Savič v svoji raziskavi iz leta 2008 navaja kot osnovo za 

vodenje zdravstvenih sistemov transformacijsko vodenje in v sodobnejših organizacijah tudi 

transakcijsko vodenje. Dejstva, da zdravstvene ustanove nimajo razvitega managementa 

človeških virov, ki bi skrbel za karierni razvoj zaposlenih, pripomorejo k temu, da so izbrani 

dominantni posamezniki, ki se vidijo kot dobri vodje.  

Teoretiki navajajo, da je odraz pomanjkanja kariernega razvoja znotraj organizacije in 

posledično konkurenčnosti med zaposlenimi vzrok, da določeni vodje ostajajo več mandatov 

na svojem položaju. Delež visoko izobraženih vodij s področja nemedicinskih dejavnosti 

(37,7 %) potrjuje dejstvo, da vodje, ki v formalni izobrazbi že imajo nekaj znanja s področja 

ekonomije in upravljanja, lažje opravljajo vodstvene funkcije in zato ne čutijo potrebe po 

podiplomskem izobraževanju s področja managementa. 

Skela Savič (2002) je v svoji raziskavi ugotovila, da zdravstvo zahteva profesionalno 

managersko strukturo in razvoj profesionalnega zdravstvenega managementa, s poudarkom na 

procesih vodenja.  

Prav tako je Norveška raziskovalka Katarina Kaarboe leta 2009 v raziskavi norveških 

zdravnikov ugotovila, da tisti, ki so na vodstvenih položajih, imajo pomanjkljivo znanje 

ekonomike in računovodstva, da bi prevzeli samostojno vodenje ustanov (Kaarboe 2009). 

Obsežna ameriška raziskava v letu 2006, avtorice McAlearney govori o pomenu vodstvenih 

razvojnih programov (executive leadership development), ki jih obiskujejo vodje, da 

nadgradijo svoja znanja s področja MČV (McAlearney 2006).  
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Prav tako sta Američanki Aduddel in Dorman v svoji raziskavi v letu 2010 potrdili vpliv 

podiplomskega izobraževanja na vodenje in razvoj kariere pri tistih vodjih, ki imajo tovrstno 

izobraževanje (Aduddel in Dorman 2010). 

Raziskava iz leta 2004, »Razvitost kadrovske funkcije v Sloveniji« (Brečko 2004, 74–77) je 

ugotovila, da slovenska podjetja uporabljajo veliko sodobnih pristopov za razvoj kadrov, pri 

čemer izstopata predvsem redni letni razgovor in svetovanje. 

V večini zdravstvenih organizacij (70,4 %) so se uveljavili redni letni razgovori, ki jih 

uporabljajo vodje, da se pogovarjajo s sodelavci. Izvajanje le-teh nam nalaga zakon o javnih 

uslužbencih iz leta 2002. V veliki meri je k temu pripomogla tudi ocena delovne uspešnosti, 

ki je sestavni del rednega letnega razgovora in zakonsko izhodišče za kadrovske službe. 

Raziskavam o uspešnosti uvajanja rednih letnih razgovorov smo priča bolj v javni upravi. 

Posamezni avtorji s področja zdravstva navajajo določene prednosti uvedbe rednih letnih 

razgovorov v prid kariernega razvoja zaposlenih. Na pomanjkljivost pa opozarja Tatjana 

Nendl v svoji specialistični nalogi, ko vodje nimajo pravih znanj o izvedbi rednega letnega 

razgovora in potem tudi rezultati izostanejo. Zdravstvene ustanove, ki imajo uvedene redne 

letne razgovore imajo bolj izobražen vodstveni kader s področja managementa. 

Danes vse večkrat slišimo o ključnih sodelavcih, ki so srce in duša organizacije. In kdo so ti 

ljudje: vodilni in vodstveni sodelavci, prodajni managerji, kandidati za naslednike, najbolj 

talentirani sodelavci, vrhunski strokovnjaki, talenti med študenti, najbolj izkušeni sodelavci. 

Torej lahko rečemo, da so ti del najuspešnejšega kadrovskega potenciala (Mlakar 2010). 

Ugotovili smo tudi, da izkušenost posameznega vodje na strokovnem področju, ki smo jo 

merili s pokazateljem število let delovne dobe pred vodstvenim položajem, ne vpliva na 

omogočanje razvoja zaposlenim, ki kažejo vodstvene lastnosti. Raziskava je pokazala, da 

imamo na osnovi izobrazbe v slovenskem zdravstvu strokovnjake za posamezna delavna 

področja. Dejstvo je, da srednji management (nižji vodstveni nivo) izhaja iz strokovnih 

krogov, kjer so se izkazali kot uspešni strokovni delavci in so za to dobili priložnost za 

vodstveni položaj. Kar 21,3 % anketiranih vodij je vodilni položaj prevzelo po 15 letih 

delavne dobe, 16,7 % pa po več kot 20 letih delovne dobe. Ker 57,8 % vodij je na vodilni 

položaj prišla tako, da se je prijavila na razpisano vodstveno delavno mesto, le 38 % vodij je 

bilo prej na manjših vodstvenih funkcijah. 42 % vodij pa prej ni imelo nobenih vodstvenih 

izkušenj.  

Skela Savič (2008) je povzela raziskave, opravljene v slovenskem prostoru na področju 

managementa v zdravstvu, ki prikazujejo situacijo na področju zdravstvenega menedžmenta, 

ki ni najbolj v skladu z uspešnim vodenjem, s cilji Ministrstva za zdravje in s pričakovanji 

javnosti. Raziskave kažejo, da v slovenskem zdravstvu ni razvitega profesionalnega 

zdravstvenega managementa. 
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Direktorji zdravstvenih zavodov so večinoma vrhunski strokovnjaki z akademsko izobrazbo 

iz medicine, nimajo pa ustreznih znanj s področja managementa in vodenja.  

Tudi Filej (2008) ugotavlja, da je v sistemu managementa glavnih medicinskih sester v 

zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih še veliko pomanjkljivosti, med njimi navaja 

izobrazbeno strukturo. Ugotovili smo tudi, da obstajajo statistično pomembne razlike med 

slovenskimi bolnišnicami, vključenimi v raziskavo glede na število ur, ki ga zaposleni 

namenijo izobraževanju na področju managementa. 

Kaučič (2009) z raziskavo vodilnih medicinskih sester ugotavlja, da med njimi prevladujeta 

visokošolska strokovna in univerzitetna izobrazba, da se strokovno izpopolnjujejo od 30 do 

50 ur letno (velja za leto 2008) in da obstaja razlika v številu ur izpopolnjevanja glede na 

delovno mesto (p<0,05). Več ur izpopolnjevanju in kariernemu razvoju namenijo medicinske 

sestre v vrhnjem managementu.  

Za uspešno prepoznavo notranjih kandidatov za vodstvene funkcije pa so na razpolago še 

druge managerske metode, ki so slabo poznana sedanjim vodstvenim delavcem v 

zdravstvenih organizacijah. Poleg rednih letni razgovorov v 8,5 % anketirani vodje pri izbiri 

kandidatov uporabljajo kompetenčne intervjuje, 1 % uporablja 360 stopinjsko lestvico, 7,4 % 

pa standard kakovosti »Investirajmo v ljudi«. Velik delež 8,5 % pa ne uporablja nobene 

managerske metode pri izboru vodij. 

Predaja vodstvene funkcije je uvod v uspešno vodenje. Predaja bi naj bila pisna in ustna. 

Uspešni vodje imajo svojega mentorja, torej predhodnega vodjo, ki jih postopoma uvaja v 

veščine vodenja (Mayer 2003). Zgodi se, da ob hitrih, nepričakovanih spremembah 

vodstvenega položaja ni časa za primerno predajo vodstvenega položaja. Ob prevzemu 

vodstvenega položaja smo priča zgolj predaji bivšega vodje (41,0 %). Velik delež vodij 

(32,4 %) je bil prepuščen lastni iznajdljivosti. Le v 11,2 % so vodje imele ob sebi mentorja, ki 

jim je postopno predajal vodenje. Verjetno zato, ker je delež vodij, ki imajo mentorja ob 

uvajanju na vodstveno delavno mesto nizek nam ni uspelo dokazati, da bi bili uspešnejši tisti 

vodje, ki so imeli mentorja ob prevzemu položaja. Mayer (2004) povezuje uspešnost 

organizacije s pravilno izbiro vodij. Uspešnejši so predvsem vodje, ki se notranjo karierno 

razvijajo in imajo svojega mentorja, ki jih spremlja, kar je povezano z izgradnjo kompetenc 

pri zaposlenih. Vodilni v zdravstvenih ustanovah morajo biti tako vizionarji kot tudi reševalci 

vsakodnevnih konfliktov in težav. 

Visok delež anketiranih vodij meni, da s trenutnim vodstvenim položajem še niso dosegli 

viška kariernega razvoja. To pripisujemo dejstvu, da jih je nekaj vertikalnih kariernih 

povzpetnežev, ki načrtujejo razvoj lastne kariere in se izobražujejo v lastnem interesu. 

Odstotek vodij, ki se s področja managementa izobražujejo, je manjši od odstotka vodij, ki še 

računajo na vzpon kariere. Torej na tem področju je potrebna podpora kadrovskih služb, ki bo 

znala pravilno usmerjati notranje vire in priprava kariernega načrta.  
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Pri dejavnikih, ki vplivajo na izbor vodij, je zanimiv podatek, ki ga ocenjujejo vodje, to je 

zanesljivost pri dosedanjem delu, kar pa še ne pomeni, da ima kandidat tudi druge vodstvene 

lastnosti in bo uspešen vodja. Kar v 85 % je vodjem ta dejavnik pomemben pri kandidatu, ki 

se poteguje za vodstveni položaj. Sledijo še odgovornost (78,6 %), kooperativnost (74 %), 

samostojnost (67,4 %), točnost in natančnost (66,5 %) ... 

V raziskavi smo dejavnike, ki vplivajo na vodje, ko izbirajo vodstveni kader, strnili na tri 

področja. Na vodje, ki imajo lastnosti transformacijskega vodje, kot so zanesljivost, 

samonadzor, samostojnost, komunikativnost, točnost ... Na vodje, ki imajo lastnosti 

situacijskega vodje, kot so ustvarjalnost, usmerjenost k ciljem organizacije, sposobnost 

pogajanja in presojanja ter na vodje, ki imajo lastnosti avtentičnega vodje, ki se kaže z 

dejavniki, kot so ambicioznost do vodstvenega položaja, radovednost, odločnost pri 

delegiranju nalog zaposlenim, prepričljivost v komuniciranju. 20 % pojasnjene variance je 

odpadlo na prvi faktor, ki vključuje dejavnike pripadajoče transformacijskemu vodenju. 

17,3 % pojasnjene variance se je izkazalo za vodje s situacijskim stilom vodenja. 8 % 

pojasnjene variance je pripadalo avtentičnemu stilu vodenja, ki vključuje dejavnike kot so 

dominantnost, ambicioznost, radovednost, odločnost, prepričljivost, samoiniciativnost ... Ker 

se večina dejavnikov pojavlja v vseh treh skupinah vodenja sklepamo, da je za zdravstvene 

ustanove primerna sprememba stila vodenja. Na osnovi izbora dejavnikov vidimo,da si vodje 

želijo imeti ob sebi situacijske in avtentični vodje. V raziskavi smo dejavnike pomembne za 

izbor vodij primerjali tudi glede na stopnjo izobrazbe, glede na leta delavne dobe, glede na 

prevzem vodstvenega položaja, glede na izobraževanje s področja managementa in prišli do 

naslednjih spoznanj: 

� Vodje, ki se s področja managementa niso izobraževali so podali nižjo oceno dejavniku 

odprtost za novosti (F = 3, 847, p = 0,023). Nova znanja so torej ključ za vnašanje 

novosti, sprememb in izboljšav v zdravstvene ustanove. 

� Vodje z manj kot 10 let delavne dobe so podali nižjo oceno pri trditvi odločnost pri 

delegiranju nalog podrejenim (t = 2,300) in pri sposobnosti interdisciplinarnega dela 

(t = –2,945). 

� Glede na stopnjo formalne izobrazbe so vodje z univerzitetno izobrazbo podali nižjo 

oceno pri trditvi prepričljivost v komuniciranju (F = 6,397), generiranje idej, inovativnost 

(F = 3,239). 

Kljub temu do nedavnega slovenske raziskave v zdravstvu navajajo, da vrhnji management 

išče vodje, ki so kooperativni, torej imajo sposobnost sodelovanja z drugimi (Skela Savič 

2008). Razlago lahko iščemo pri avtorjih, kot so Filej (2008), Skela Savič (2008), ki 

zdravstvene organizacije v prvi vrsti opisujejo kot timske organizacije in ki jim je timsko delo 

osnova za delo. Kaučič (2009) pa samo pri vodilnih medicinskih sestrah ugotavlja večjo 

prisotnost vodenja brez vajeti, ko vodilne medicinske sestre prepuščajo vodenje svojim 

sodelavcem. Skela Savič (2007) pravi tudi, da je v slovenskem zdravstvu potrebno prenehati 

graditi na karizmatičnih vodjih, ki se »najdejo v organizaciji«, ampak je po navajanjih Ferlieja 
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in Shortella (2001) treba začeti razvijati vodje, ki bodo sposobni komuniciranja in 

povezovanja na vseh nivojih, ki bodo imeli analitične in diagnostične sposobnosti in veščine, 

ki bodo znali oblikovati in deliti skupno vizijo organizacije ter s tem oblikovati učinkovit 

sistem izvajanja storitev. Še več, potrebno je pristopiti k skupnemu usposabljanju vodij na 

področju medicine, zdravstvene nege in uprave, saj tovrstna usposabljanja bolj povečujejo 

medsebojno razumevanje in povezovanje vodij v organizaciji kot ločeno usposabljanje. Že 

leta 2002 je Skela Savič v raziskavi pokazala, da vodje v zdravstvu uporabljajo 

transformacijsko (PV = 4,16) in transakcijsko vodenje (PV = 3,67). Po desetih letih lahko na 

podlagi izbora dejavnikov, ki so pomembni za današnje vodje zaznamo spremembo v stilu 

vodenja, ki najbolj ustreza avtentičnemu stilu vodenja. 

Stili vodenja, ki ga najpogosteje opisujejo tuji raziskovalci v zdravstvu, je vsekakor 

transformacijsko vodenje (McIntosh in Tolson 2008) in vodenje, ki temelji na kompetenčnem 

pristopu (Edmonstone 2011). Skela Savič (2007) je povzela raziskave, ki so bile narejene v 

Veliki Britaniji na področju vodenja v zdravstvu in kažejo, da si zaposleni od svojih vodij 

želijo predvsem servilnosti ter vključevanja zaposlenih kot partnerjev, kar se izkaže kot 

pomemben dejavnik zniževanja stresa med zaposlenimi v zdravstvu. 

V raziskavi nas je tudi zanimalo na podlagi katerih osebnostnih lastnosti in delavnih 

sposobnosti anketiranci izbirajo kandidate za vodstvene položaje. Visoke deleže nestrinjanja 

smo ugotovili pri trditvah politična aktivnost (77,4 %) in pritisk nadrejenih na izbor kandidata 

(63,0 %). S pomočjo t-testa smo ugotavljali razlike med vodstvom medicinske in 

nemedicinske dejavnosti, ki vplivajo na izbor vodij na podlagi osebnih lastnosti in delovnih 

sposobnosti. Pri dejavniku čustvena zrelost in stabilnost je vodstveni kader nemedicinske 

dejavnosti podal nižjo oceno (t = 2,191), prav tako je pri tem istem dejavniku podal nižjo 

oceno tudi vodstveni kader z manj kot 10 let delovne dobe (t = –2,210). Vodje, ki se s 

področja managementa niso izobraževali so nižje ocene podali pri naslednjih trditvah: 

sprejemanje novih zadolžitev (F = 4,454) podpiranje ciljev vodstva (F = 5,296). S pomočjo 

faktorske analize smo trditve o osebnih lastnostih in delovni sposobnostih razporedili v štiri 

skupine faktorje in jih vsebinsko poimenovali. Najvišjo stopnjo pojasnjene variance je imela 

skupina faktorjev (31,5 %), ki izkazujejo visoko pripadnost organizaciji, sledi ji skupina 

faktorjev, ki izkazujejo strokovnost na svojem področju in skupina faktorjev, ki ima podporo 

pri sodelavcih ter politični vpliv.  

Analizirali smo tudi motivacijske pogoje, ki so prevladali pri anketiranih vodjih za prevzem 

položaja. Primerjali smo motivacijske dejavnike in vodje medicinskih in nemedicinskih 

dejavnosti na osnovi izobrazbe, delovne dobe, podiplomskega izobraževanja. S pomočjo 

faktorske analize smo jih rangirali v štiri skupine. 17,7 % delež pojasnjene variance je 

pripadal skupini, ki ji je lastni interes in osebni cilji bil največji motivacijski dejavnik za 

prevzem vodstvene funkcije. 
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V razhajanju je podatek, ki govori, da je glavni motivacijski dejavnik, ki je prevladal pri 

vodjih za prevzem vodstvenega položaja, možnost nadgrajevanja znanja in izobraževanja s 

področja managementa. V ospredje prihaja podatek, da se na vodilnih položajih znajdejo 

ljudje, ki imajo kot motivacijski dejavnik željo po novih dosežkih, torej karieristi , ki si želijo 

kariernega razvoja. Zdravstvenim organizacijam manjka sistem, ki bi karieriste prepoznal in 

jih tudi primerno izobrazil, saj bi na ta način pridobil notranje motivirane vodje, ki bi v 

zdravstvene organizacije vnesli spremembe v vodenju. Škotski raziskovalec zdravstvene 

ekonomije ugotavlja, da so najbolj zadovoljni in učinkoviti pri delu zaposleni, ki imajo 

možnost razvoja poklicne kariere (Theodossiou in Zangelidis 2009). 

V raziskavi nas je zanimalo, kako vodje skrbijo za karierni razvoj zaposlenih. Dejstvo, da si 

vodje želijo, da se njihovi sodelavci karierno razvijajo, je zelo visoko ocenjena trditev 

(40,6 %). Vodje podpirajo motivirane posameznike, saj jim v visokem odstotku delegirajo 

dodatne naloge, spremljajo izvajanje le-teh in so jim po potrebi tudi mentorji. Statistično 

zanimivo razliko smo ugotovili, ko smo primerjali spremljanje kariernega razvoja glede na 

leta delovne dobe. Nižjo oceno (t = –2,327, p = 0,021) pri trditvi: »Kot nadrejeni podpiram 

karierni razvoj posameznikov,« so podali vodje z manj kot desetimi leti delovne dobe. S 

pomočjo faktorske analize smo vodje rangirali v tri skupine. V prvo skupino smo razporedili 

vodje, ki spodbujajo zaposlene pri kariernem razvoju s kar 24,6 % deležem pojasnjene 

variance. V drugo skupino spadajo vodje, kjer že organizacija ima vzpostavljen sistem 

kariernega razvoja zaposlenih. V tretjo skupino pa vodje, ki dajejo prednost rednim letnim 

razgovorom kot vodilnemu elementu spremljanja kariere zaposlenih (12,1 % delež pojasnjene 

variance). 

Vsekakor je nesporna ugotovitev, da organizacija močno vpliva na delovanje posameznikov 

pri delu in delovanje poslovnega sistema. Kadrovske službe se morajo nujno preobraziti iz 

tehnično administrativnih v strateško razvojne službe (Mlakar 2010). 

Modernizacija državne uprave je potegnila za sabo tudi spremembe funkcij kadrovskih služb. 

Pred njimi so novi izzivi upravljanja s človeškimi viri, s katerimi se na tem področju 

pojavljajo nove aktivnosti, med katere sodi tudi spremljanje razvoja kadrov in načrtovanje 

njihovih karier. Ker zdravstveni sistem spada med javno upravo, je prav, da se kadrovska 

služba zdravstvenih organizacij posodobi in prevzame skrb za karierni razvoj zaposlenih.  

Ugotovili smo, da je več kot polovica vodij na vodstvenem delovnem mestu en mandat. Na 

vodilno delavno mesto so kandidirali po več kot desetih letih delovne dobe. Večina vodij je 

bila prej vodja tima ali manjše skupine. Velik delež vodij ni imel vodstvene predaje in je bil 

prepuščen lastni iznajdljivosti. Vodstveni zaposleni menijo, da s sedanjim položajem še niso 

dosegli viška svojega kariernega razvoja. Sedanji vodje iščejo pri svojih vodilnih zanesljivost 

in odgovornost pri dosedanjem delu ter kooperativnost.  
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Prav tako so se vodje odločili za vodstveni položaj, ker so želeli nadgraditi svoje znanje, želeli 

so si novih dosežkov, izzivov ... Visoka plača in ugled pa nista motivatorja za vodstvene 

položaje. Elementi, ki pritegnejo zaposlene, da začnejo razmišljati o vodstveni funkciji, 

opisujeta Wells in Hejna. Navajata: prisotnost ključnih kompetenc vodenja, obstoj in razvoj 

obstoječih vodij, vodstveni treningi (Wells in Hejna 2009).  

Vodje se zavzemajo za karierni razvoj zaposlenih in spodbujajo izobraževanje. V večini 

uporabljajo redne letne razgovore kot orodje za karierni razvoj zaposlenih. 

V vseh sedmih regijskih bolnišnicah so rezultati analiz primerljivi. Prisotna je drugačna 

miselnost vodstvenih ljudi, vendar jim manjka znanje s področja managementa, da bi jo 

uvedli v praksi. Vodja je sam po sebi nemočen. Poleg sebe rabi podporo vrhnjega 

managementa, dobro kadrovsko službo, z bazo kariernih načrtov in strateškim načrtom, ki 

vključuje možnosti dodatnega izobraževanja za bodoči vodstveni kader. 

4.1 Povzetek ugotovitev 

V magistrskem delu smo raziskali, kako vodstveni delavci v sedmih slovenskih regijskih 

bolnišnicah skrbijo za karierni razvoj vodij in nasploh zaposlenih. Preučili smo njihovo 

prepoznavanje ustreznih kandidatov med zaposlenimi za prevzem vodstvenih funkcij, 

raziskali, ali imajo posamezniki možnosti za pridobitev dodatnih znanj s področja 

managementa, ter njihovo uvajanje na najvišje vodstvene funkcije. Vodstvena mesta v 

zdravstvenih ustanovah po svetu pripadajo vodjem, ki so predhodno izobraženi s področja 

zdravstvenega managementa, kar omogoča že drugačno izhodišče pri izbiri vodij. 

Izobraževalne neprofitne organizacije se ukvarjajo z managementom človeških virov in 

izobražujejo vodje, ki se ukvarjajo z javnim zdravstvenim sistemom v različnih državah sveta. 

Financirani so najpogosteje s strani države in nudijo tudi široko raziskovalno bazo razvoja 

zdravstvenega sistema v teh državah. 

Za posodabljanje in uvajanje sprememb v organizacije je pomemben razvoj vodstvenih 

kadrov. Ker le ti zelo vplivajo na vedenje drugih javnih uslužbencev, so ključni za uvajanje in 

upravljanje sprememb, s tem pa so tudi prednostna skupina za usposabljanje in 

izpopolnjevanje. Razloge za pomanjkljivo izobraževanje vodstvenih delavcev je moč iskati v 

najvišjih vodstvenih delavcih, omejeni vlogi kadrovskih služb in pri linijskih vodjih, ki 

prednost dajejo doseganju kratkoročnih ciljev, kot pa dolgoročni razvoj kadrov (Špenko 

2013).  

Dejstvo je, da si organizacije zelo prizadevajo pridobiti ključne kadre, ko pa jih zaposlijo se z 

njimi nihče več ne ukvarja, ali pa se ukvarja neučinkovito. Posledice so znane, imajo odlične 

sodelavce, delovna zavzetost in rezultati pa so pod pričakovanji. Razlog temu je preprost: ne 

znajo jih voditi, motivirati, razvijati in nagrajevati (Žezlina 2010).  
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Kljub temu, da dosedanje raziskave kažejo, da lahko strateško ravnanje s človeškimi viri 

organizaciji omogoči trajnostno konkurenčno prednost (Wei 2006). Ljudje smo del 

organizacije. Rabimo vodje, ki znajo ravnati z ljudmi in ki znajo iz zaposlenih »potegniti« 

njihov maksimum. Odnosi pri delu, zadovoljstvo zaposlenih in njihov položaj so odvisni od 

delodajalca, lahko bi rekli od vrhnjega managementa in načina, kako postopa s svojimi 

zaposlenimi. Organizacija brez razvoja managementa človeških virov je neuspešna 

organizacija. Zato ravnanje z ljudmi ne sme biti prepuščeno naključju (Bedell-Avers et al. 

2009). 

Izzivi, pred katerimi je javni sektor pri pridobivanju ključnih kadrov, so: pomanjkanje 

kritičnih vrst znanja, ki se nanaša na visoke standarde vodenja, predvidljivost demografskih 

sprememb (beg možganov zaradi slabe zaposljivosti in kariernega razvoja), nizke plače, ugled 

javnega sektorja, počasno napredovanje, nično vlaganje v študente, negativen odnos do 

razvoja zaposlenih, neoptimalna kadrovska služba ... (Brečko 2013).  

Poleg spremljanja kazalnikov kakovosti v zdravstvu je v ospredju tudi pridobitev akreditacije. 

Akreditacijske zahteve natančno opredeljujejo management človeških virov. Schyve (2009) je 

izdal izčrpen priročnik za akreditacijo bolnišnic »Vodenje bolnišnic«. V njem podrobneje 

opisuje standarde za voditelje v zdravstvenih ustanovah in pomen njihovega delovanja za 

skupne cilje organizacije, kulturo organizacije ter način vodenja. 

Ko govorijo o kariernem razvoju tuji članki (Horton-Deutsch in Sherwood 2008; Curtis, de 

Vries in Sheerin 2011; Lynas 2012; Thornley in West 2010), poročajo o dodatnem 

izobraževanju v smeri razvoja vertikalne ali horizontalne kariere. Samoumevno je, da si 

nekdo, ki si želi kandidirati na vodstvene položaje in vertikalnega kariernega razvoja, najprej 

pridobi potrebno izobrazbo. 

Strateško ravnanje s človeškimi viri in pripravo kariernega načrta pojasnjuje Cvetko (2002). 

Pravi, da je nesmiselno usposabljati, izpopolnjevati in razvijati zaposlene delavce, pri tem pa 

ne imeti za njih pripravljeno ustrezno delovno mesto ali zahtevati od zaposlenega določena 

znanja in sposobnosti in pri tem ne imeti na razpolago programa, kjer bo zaposleni ta znanja 

lahko uporabil v praksi (Cvetko 2002). 

Žezlina (2010) je v slovenski raziskavi (100 organizacij) o ključnih kadrih in vodstvenih 

kompetencah leta 2010 ugotovil: 

� da prevladuje vodenje usmerjeno k delovnim nalogam (67 %), 

� da bodo vodje morali razviti delegiranje, treniranje sodelavcev in dajanje povratnih 

informacij, 

� da sta ključni vodstveni kompetenci pozitiven odnos do sprememb, ciljno usmerjeno 

delovanje in jasna vizija prihodnosti. 
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Pri pregledu področja managementa človeških virov, vodenja in oblikovanja kariere v 

zdravstvu lahko na osnovi podatkov, zbranih v izbranih slovenskih bolnišnicah, identificiramo 

nekaj področij oziroma kritičnih točk, kjer so potrebni ukrepi za izboljšanje stanja. 

Večina anketirancev v vzorcu (nekaj manj kot 80 %) ima poleg formalne izobrazbe 

opravljeno tudi dodatno izobraževanje s področja managementa (strokovni seminarji, krajši 

tečaji s področja managementa, podiplomsko izobraževanje s področja managementa oz. 

ekonomije). Povečati delež vodstvenega kadra, ki bo imel že formalno izobrazbo s področja 

managementa. 

Najvišji je delež anketirancev, ki so si izobrazbo pridobili na lastno željo (49,1 %). Največ 

anketirancev poroča, da so v lanskem letu za izobraževanje s področja managementa porabili 

do 30 ur (57,9 %). Visok delež anketirancev (26,4 %) se s področja managementa sploh ni 

izobraževal. Med slednjimi prevladujejo vodje z visokošolsko (8,2 %) in višješolsko 

strokovno izobrazbo (4,1 %), sledijo vodje z univerzitetno izobrazbo medicinske smeri 

(3,6 %), vodje z univerzitetno izobrazbo nemedicinske smeri (2,6 %) in tisti s podiplomsko 

izobrazbo – specializacijo (2,6 %). Med anketiranci, ki so vodje služb nemedicinskih 

dejavnosti, jih 9,5 % poroča, da se s področja managementa niso izobraževali, prav tako 

8,5 % predstojnikov oddelkov in 2,5 % glavnih medicinskih sester oddelkov. Večina 

anketirancev, ki je na vprašanje o številu mandatov odgovorila, je na vodilnem delovnem 

mestu en mandat (49,0 %), 24,2 % jih je na vodilnem delovnem mestu dva mandata, 26,8 % 

pa več kot dva mandata.  

Med anketiranci, ki so na vodilnem delovnem mestu en mandat, se jih 7,8 % ne izobražuje s 

področja managementa, med tistimi, ki so na vodilnem delovnem mestu dva mandata, se jih 

2,8 % ne izobražuje s področja managementa, med anketiranci, ki so na vodilnem položaju 

več kot dva mandata, pa se jih 8,4 % ne izobražuje na področju managementa. Če primerjamo 

delež anketirancev na vodilnem položaju, ki se s področja managementa ne izobražujejo, 

glede na vse anketirance, ki so na vprašanje odgovorili, se izkaže, da se s področja 

managementa ne izobražuje 16,3 % zaposlenih na vodilnih delovnih mestih za en mandat, 

12,5 % zaposlenih na vodilnih delovnih mestih za dva mandata in 28,5 % zaposlenih na 

vodilnih delovnih mestih za več kot dva mandata.  

Večina anketirancev poroča, da so vodstveni položaj pridobili po 10–15 letih delovne dobe 

(27,0 %). Večina anketirancev poroča, da so bili na sedanji vodstveni položaj imenovani tako, 

da so kandidirali na razpisano vodstveno delovno mesto (57,8 %), pred tem so bili vodje 

timov ali manjših skupin (42,0 %), sledi visok odstotek anketirancev, ki nimajo predhodnih 

vodstvenih izkušenj (39,8 %). 

S preverjanjem hipotez smo prišli do zaključkov, da funkcionalna znanja s področja vodenja 

in MČV-ja statistično pomembno vplivajo na pripravo vodstvenih delavcev.  
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Potrdili smo, da vodstveni delavci, ki so se poleg formalne izobrazbe izobraževalik s področja 

managementa, bolj skrbijo za karierni razvoj zaposlenih. Managerske metode, ki so na 

razpolago v slovenskem prostoru za ugotavljanje in spremljanje kariernih poti posameznika, 

imajo pomemben vpliv na karierni razvoj zainteresiranim zaposlenim. Bolnišnice, ki imajo 

uvedene redne letne razgovore, imajo bolj izobražen vodstveni kader s področja 

managementa. Ne moremo zaključiti, da se z izkušenostjo na strokovnem področju povečuje 

strinjanje s trditvijo »Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere, omogočim 

izobraževanje s področja managementa«. Usposobljenost na strokovnem področju statistično 

pomembno vpliva na razvoj zaposlenega za prevzem vodstvene funkcije, saj obstaja med 

izobrazbo in delovnim mestom anketiranca statistično značilna asociacija. Anketiranci na zelo 

visokih položajih imajo končano najmanj univerzitetno izobrazbo, medtem ko je med 

vodstvenimi delavci na nižjih ravneh veliko posameznikov s končano visokošolsko izobrazbo. 

Na podlagi obeh analiz lahko sklepamo, da obstajajo statistično značilne razlike med 

proučevanimi slovenskimi bolnišnicami glede na število ur, ki jih zaposleni namenijo 

izobraževanju s področja managementa. Med vodstvenimi delavci, ki so imeli mentorja ob 

svojem uvajanju na delovno mesto in ostalimi, ni statistično značilnih razlik glede uspešnosti 

vodenja. Predvidevamo, da mentorji ne opravljajo svojega dela in so prepozno imenovani ali 

pa tudi oni nimajo primerne izobrazbe. Glede na izbor dejavnikov, ki so pomembni vodjem 

pri izboru novih vodij oziroma naslednikov je zaznati spremembo stila vodenja, kajti visoki 

deleži pripadajo lastnostim, ki opredeljujejo vodje s situacijskim in avtentičnim vodenjem. 

4.2 Predlogi 

Na osnovi preučevanja literature s področja managementa človeških virov, vodenja, kariere in 

analize podatkov priporočamo: 

� Vzpostaviti obvezni sistem izobraževanja s področja managementa in MČV za vrhnji 

management pručevanih zdravstvenih ustanov pred prevzemom vodstva. 

� Temeljito reorganizacijo kadrovskih služb. Kadrovska služba v zdravstvenih 

organizacijah mora spremljati kariero vseh zaposlenih. Idealno bi bilo, če bi imela 

zaposlenega tako imenovanega »kariernega managerja«, ki bi prevzel skrb za strateško 

načrtovanje in planiranje kadra ter uvajal sodobne kadrovske pristope v zdravstvene 

organizacije, proučeval notranje kadrovske vire, sodeloval pri izbiri kadra z vodji ... 

� Kadrovska služba mora voditi osebne mape zaposlenih, kjer so vidni vsakoletni cilji, 

karierne želje, izobraževanja, predlogi in realizacija le teh, tako imenovani karierni načrti. 

� Proučevane zdravstvene organizacije potrebujejo informacijski sistem za načrtovanje 

kariernega razvoja. Kjer zaposleni s svojim geslom lahko dnevno preveri vse podatke v 

svoji osebni mapi. 

� Spremljanje izobraževanja in predlogi vodjem za pripravo določenih izobraževalnih 

programov glede na karierni načrt in časovnico pri zaposlenih, ki so pokazali željo po 

kariernem razvoju. 
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� Planiranje nasledstev in s tem pravočasno zagotoviti mentorja ali tutorja ob prevzemu 

vodstvenega položaja. Idealno bi bilo, da bi vsak novi vodja lahko nekaj časa delal z 

prejšnjim in bi ga le ta uvedel v delo. 

� Izdelava vodstvenih kompetenc za vsa vodstvena delavna mesta. 

� Skrb za planiranje izobraževanja s področja managementa pri kandidatih za prevzem 

vodstvenih funkcij. 

Na podlagi teoretičnih osnov in lastnega poznavanja zdravstvenega sistema smo naredili 

priporočila glede na primeren model ravnanja s človeškim viri, najpogostejša in tudi 

najučinkovitejša sodobna modela vodenja in karierni model. Upoštevali smo vpliv dejavnikov 

na uspešnost vodenja zdravstvenih organizacij, kot so: podpora vrhnjega managementa, 

učinkovita vloga kadrovske službe, izobraževanje zaposlenih s področja managementa, 

karierni načrti, mentor, tutor ... 
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5 SKLEP 

Ugotovitve raziskave temeljijo na 39 % anketiranih vodij s področja medicinskih in 

nemedicinskih dejavnosti v zdravstvu v sedmih primerljivih regijskih bolnišnicah. 

Povzetki rezultatov nam nakazujejo spremembe v vodenju, strateškem ravnanju s človeškimi 

viri, ki vključuje skrb za karierni razvoj zaposlenih, posledično v kulturi organizacije ter 

končno uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene organizacije. 

Dinamične globalne spremembe, ki zaznamujejo tretje tisočletje, organizacijam narekujejo 

učinkovito obvladovanje sprememb, hitro odzivanje nanje in zahtevajo vse hitrejše uvajanje 

novosti. Organizacije postajajo sploščene, kar pomeni, da se odgovornost za rezultate prenaša 

na nižje ravni in na vse zaposlene. S tem prihaja do vse večje decentralizacije. Komuniciranje 

prehaja iz navpičnega v vodoravno, vodenje pa se spreminja v smeri ciljnega vodenja. Slednje 

temelji na oblikovanju vizije in ciljev organizacije ter na mobilizaciji zaposlenih z njihovo 

pomočjo (Lipičnik 1997, Svetlik in Zupan 2009, Zupan 2001).  

Učinkovita kadrovska služba s skrbjo za karierni razvoj zaposlenih in s kariernimi načrti 

lahko bistveno pripomore k učinkoviti kadrovski strukturi organizacije. Na vseh ravneh 

vodenja je nujno uvesti dodatna znanja o managementu in vodenju že pred prevzemom 

vodstvene funkcije. Nekateri tuji zdravstveni sistemi imajo organizirane šole zdravstvenega 

managementa na državni ravni za vse vodilne zdravstvene delavce pred nastopom položaja.  

Glavni namen magistrske naloge je bil izdelati priporočila za spremljanje kariernega razvoja 

vodij v zdravstvu. Priporočila so pripravljena za »sodobnega vodjo v zdravstveni 

organizaciji«, ki sledi spremembam in ima znanje s področja MČV. Kot osnovo smo uporabili 

harvardski model managementa človeških virov, model avtentičnega voditeljstva in novejše 

karierne teorije. Pomembna naloga kadrovske službe v zdravstvenih organizacijah mora 

postati razvoj zaposlenih za napredovanje na zahtevnejša delovna mesta in s tem tudi 

upravljanje kariere zaposlenih. Spremljanje izobraževanja zaposlenih in priprava kariernih 

načrtov, ki vključuje plan izobraževanj ter potrebna znanja, veščine in kompetence za 

prevzem vodstvenih funkcij.  

Redni letni razgovori so trenutno največkrat prisotni v zdravstvenih organizacijah kot 

managerska metoda vodilnih delavcev, da vzpostavijo komunikacijsko pot z zaposlenimi in 

dobijo povratno informacijo o njihovem delu in razvoju kariere. 

Izziv za nadaljnje raziskovanje je priprava modela in implementacija v zdravstveni sistem ter 

na osnovi rezultatov ocena sprememb v vodenju, kadrovanju in kariernem razvoju. Vsekakor 

pa idejo o skupnem izobraževanju vodij v zdravstvu iz managementa, na vseh področjih 

vodenja, želim predlagati Ministrstvu za zdravje. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani,  

pred vami je anketni vprašalnik, ki je sestavni del raziskave »Karierni razvoj vodij v zdravstvu«. 

Raziskava poteka v sedmih regijskih bolnišnicah v Sloveniji. 

Vprašalnik je razdeljen v tri sklope. Pri vsakem sklopu so navodila za izpolnjevanje. 

Za vaše sodelovanje v raziskavi se vam zahvaljujem.  

Prosim, da izpolnjen anketni vprašalnik vrnete na tajništvo vašega zavoda. 

I. IZBIRA VODIJ 

1. Dejavniki, ki vplivajo na možnost napredovanja na vodilno delovno mesto 

Ocenite vpliv dejavnikov, ki bi jih naj imel vodstveni delavec, kot velja za vas, ko izbirate novega 

vodjo, z ocenami od 1 do 5. Višje kot je število, bolj želen je dejavnik. 

Posamezen dejavnik ocenite takole: 

� z 1, če se z dejavnikom sploh ne strinjate; 
� z 2, če se z dejavnikom ne strinjate; 
� s 3, če se z dejavnikom niti ne strinjate / niti se strinjate (neopredeljeni); 
� s 4, z dejavnikom se strinjate; 
� s 5, z dejavnikom se zelo strinjate. 

Pri posameznem dejavniku označite s križcem vašo oceno pomembnosti dejavnika. 

 Dejavniki, ki vplivajo na izbor kandidata za vodjo      

1. Zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu 1 2 3 4 5 

2. Ambicioznost do vodstvenega položaja 1 2 3 4 5 

3. Točnost in natančnost pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev 1 2 3 4 5 

4. Usmerjenost k skupnim ciljem organizacije 1 2 3 4 5 

5. Strateško in konceptualno razmišljanje 1 2 3 4 5 

6. Odločnost pri delegiranju nalog podrejenim 1 2 3 4 5 

7. Ustvarjalnost (generiranje idej, inovativnost ) 1 2 3 4 5 

8. Odprtost za novosti 1 2 3 4 5 

9. Dominantnost 1 2 3 4 5 

10. Radovednost 1 2 3 4 5 

11. Samoiniciativnost 1 2 3 4 5 

12. Prilagodljivost (hitro prilagajanje spremembam) 1 2 3 4 5 

13. Kooperativnost (sposobnost učinkovitega sodelovanja z drugimi) 1 2 3 4 5 

14. Sposobnost opravljanja dela na različnih delovnih področjih 1 2 3 4 5 

15. Samostojnost 1 2 3 4 5 

16. Zanesljivost 1 2 3 4 5 

17. Samonadzor (obvladovanje stresnih situacij, lastnih čustev) 1 2 3 4 5 
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18. Sposobnost interdisciplinarnega dela 1 2 3 4 5 

19. Komunikativnost (pisno in govorno komuniciranje) 1 2 3 4 5 

20. Skupinsko delo (sposobnost oblikovanja timov, dela v timu) 1 2 3 4 5 

21. Prepričljivost v komuniciranju 1 2 3 4 5 

22. Prodornost (sposobnost uresničitve idej v praksi) 1 2 3 4 5 

23. Managerske veščine (načrtovanje, organiziranje, delegiranje, 
motiviranje, vodenje) 

1 2 3 4 5 

24. Veščine poučevanja (metode in tehnike prenosa znanja na druge) 1 2 3 4 5 

25. Ekonomičnost (poznavanje analitike, financ, statistika)  1 2 3 4 5 

26. Sposobnost pogajanja 1 2 3 4 5 

27. Sposobnost presojanja  1 2 3 4 5 

28. Sposobnost vplivanja  1 2 3 4 5 

29. Raziskovalne spretnosti (metode in tehnike raziskovalnega dela) 1 2 3 4 5 

30. Delo s strankami (odnos s strankami, obravnavanje pritožb) 1 2 3 4 5 

2. Merila, na podlagi katerih izbirate kandidate za vodstveni položaj 

Ocenite vsako osebnostno lastnost ali delovno sposobnost. Za ocenjevanje uporabite ocenjevalno 

lestvico:  

� 1 – zelo nizko,  
� 2 – nizko,  
� 3 – povprečno,  
� 4 – visoko,  
� 5 – zelo visoko.  

Pri posamezni lastnosti ali sposobnosti označite s križcem oceno pomembnosti merila. 

 Osebnostne lastnosti in delovne sposobnosti      

1. Formalna izobrazba 1 2 3 4 5 

2. Dobro strokovno znanje 1 2 3 4 5 

3. Uspešnost na strokovnem področju  1 2 3 4 5 

4. Izkazovanje pripadnosti organizacije 1 2 3 4 5 

5. Politična aktivnost 1 2 3 4 5 

6. Dobri odnosi s sodelavci 1 2 3 4 5 

7. Čustvena zrelost in stabilnost 1 2 3 4 5 

8. Prilagodljivost in lojalnost 1 2 3 4 5 

9. Pripravljenost za dodatno izobraževanje 1 2 3 4 5 

10. Vztrajnost in volja do dela 1 2 3 4 5 

11. Sprejemanje novih zadolžitev 1 2 3 4 5 

12. Podpiranje ciljev vodstva 1 2 3 4 5 

13 Dovzetnost za spremembe v zdravstvu 1 2 3 4 5 

14. Pritisk nadrejenih, da izberete določenega kandidata 1 2 3 4 5 
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3. Pogoj, ki je prevladal, da ste se odločil za vodstveni položaj 

Ocenite naštete lastnosti, ki so bile motivacija za prevzem vodstvenega položaja pri vas. Za 

ocenjevanje uporabite ocenjevalno lestvico:  

� 1 – zelo nizko,  
� 2 – nizko,  
� 3 – povprečno,  
� 4 – visoko,  
� 5 – zelo visoko. 

Pri posamezni lastnosti označite s križcem vašo oceno pomembnosti lastnosti. 

 Motivacijske lastnosti       

1. Samostojnost ali avtonomija 1 2 3 4 5 

2. Visoka plača 1 2 3 4 5 

3. Pohvale in nematerialne nagrade 1 2 3 4 5 

4. Možnost vplivati na odločitve 1 2 3 4 5 

5. Možnost za ustvarjalno delo 1 2 3 4 5 

6. Varnost zaposlitve 1 2 3 4 5 

7. Dobre delovne razmere 1 2 3 4 5 

8. Raznolikost dela 1 2 3 4 5 

9. Želja po napredovanju 1 2 3 4 5 

10. Želja po vodstvenem položaju 1 2 3 4 5 

11. Čast, spoštovanje 1 2 3 4 5 

12. Samopotrjevanje 1 2 3 4 5 

13. Želje po novih dosežkih, izzivih 1 2 3 4 5 

14. Možnost napredovanja, moč, vpliv 1 2 3 4 5 

15. Možnost nadgrajevanja znanja 1 2 3 4 5 

16. Ugled v podjetju 1 2 3 4 5 

17. Enakomerna razporeditev dela 1 2 3 4 5 

18. Nezadovoljstvo z dosedanjim vodenjem 1 2 3 4 5 

19.  Nezadovoljstvo s preteklim položajem 1 2 3 4 5 
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II. SPREMLJANJE KARIERE ZAPOSLENIH 

1. Karierni razvoj zaposlenih 

Ocenite spodaj naštete dejavnike, ki vplivajo na karierni razvoj zaposlenih. 

Posamezno trditev ocenite takole: 

� z 1, če se s trditvijo sploh ne strinjate; 
� z 2, če se s trditvijo ne strinjate; 
� s 3, če se s trditvijo niti ne strinjate / niti se strinjate (neopredeljeni); 
� s 4, s trditvijo se strinjate; 
� s 5, s trditvijo se zelo strinjate. 

 Trditev      

1. Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim dobre možnosti za stalno 
usposabljanje in nadgrajevanje znanja ter osebnostno rast. 

1 2 3 4 5 

2. V organizaciji imamo izdelana merila za usposabljanje, ki so jasni 
vsem zaposlenim. 

1 2 3 4 5 

3. Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki omogoča, da 
najboljši zasedejo najboljše položaje. 

1 2 3 4 5 

4. Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj posameznikov. 1 2 3 4 5 

5. Formalno izobraževanje je pomembno, saj vpliva na razvoj kariere. 1 2 3 4 5 

6. Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere, 
omogočim izobraževanje s področja managementa. 

1 2 3 4 5 

7. Zaposlene motiviram pri opravljanju dodatnih zadolžitev. 1 2 3 4 5 

8. Delegiram naloge zaposlenim in jim zaupam. 1 2 3 4 5 

9. Spremljam izvajanje delegiranih nalog in sodelujem kot mentor 
sodelavcem, ki so pripravljeni za dodatna dela in naloge. 

1 2 3 4 5 

10. Redno opravljam redne letne razgovore zaposlenih. 1 2 3 4 5 

11. Trudim se uresničiti cilje, zastavljene pri rednih letnih razgovorih. 1 2 3 4 5 

12. Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih kompetenc pooblastim 
zaposlenega za dodatne zadolžitve. 

1 2 3 4 5 

13. Zaposlenim sem lahko mentor pri večini zadolžitev, ki jim jo 
naložim. 

1 2 3 4 5 

14. Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem znanju, priskrbim tutorja 
za želeno področje. 

1 2 3 4 5 

2. Katera managerska orodja uporabljate redno na vseh nivojih vodenja v bolnišnici? 

Obkrožite črko pred trditvijo, ki velja za vas. 

a) Redni letni razgovori. 

b) Kompetenčni intervju 

c) 360-stopinjska lestvica. 

d) Standard kakovosti »Investirajmo v ljudi«. 

e) Ne uporabljamo nobenih managerskih orodij. 

f) Drugo: _________________________ 



Priloga I 

 

III. DEMOGRAFSKI PODATKI O ANKETIRANCU 

Prosim, obkrožite črko pred vam ustrezno navedbo. 

1. Spol: 

a) ženski b) moški 

2. Stan: 

a) poročen/a 

b) samski/samska 

c) ločen/a 

d) ovdovel/a 

e) živim v izven zakonski skupnosti 

3. Delovno mesto:  

a) direktor bolnišnice 

b) strokovni direktor bolnišnice 

c) poslovni direktor bolnišnice 

d) pomočnica direktorja za področje ZN (glavna 
medicinska sestra bolnišnice) 

 

e) predstojnik oddelka (vodja službe medicinskih 
dejavnosti) 

f) glavna medicinska sestra oddelka (vodja 
dejavnosti v ZN) 

g) vodja služb nemedicinskih dejavnosti 

h) drugo: ________________________ 

4. Izobrazba

a) univerzitetna izobrazba medicinske smeri 

b) univerzitetna izobrazba nemedicinske smeri 

c) visokošolska strokovna izobrazba 

d) višješolska izobrazba 

 

e) podiplomska izobrazba - specializacija po 
visoki strokovni izobrazbi 

f) podiplomska izobrazba – magisterij bolonjski 

g) podiplomska izobrazba – magisterij znanstveni 

h) podiplomska izobrazba – doktorat 

5. Izobrazba s področja managementa: 

a) strokovni seminarji 

b) podiplomska izobrazba s področja 
managementa, ekonomije 

c) krajši tečaji s področja managementa (npr. GEA 
kolidž …) 

d) drugo: ____________________________ 

6. Izobrazbo s področja managementa ste si pridobili: 

a) na lastno željo b) na predlog delovne organizacij 

7. Koliko ur ste si v lanskem letu namenili za izobraževanje s področja managementa? 

a) do 30 ur 

b) do 50 ur 

c) do 80 ur  

d) do 100 ur 

e) nisem se izobraževal s področja managementa 

f) več: ___________ 

8. Na vodilnem delovnem mestu ste: 

a) en mandat b) dva mandata c) več: __________ 
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9. Koliko let delavne dobe ste imeli, ko ste prevzeli vodstveni položaj? 

a) manj kot 5 

b) med 5-10 let 

c) med 10-15 let 

d) med 15-20 let 

e) več kot 20 let 

10. Kako ste bili imenovani na sedanji vodstveni položaj? 

a) Kandidiral sem na razpisano vodstveno mesto. 

b) Bil sem vodja tima ali manjše skupine in sem napredoval na višji položaj. 

c) Bil se na vodilnem položaju v drugi ustanovi in sem se prijavil na razpisano delovno mesto. 

11. Kakšne so vaše predhodne izkušnje z vodenjem? 

a) Nimam predhodnih vodstvenih izkušenj. 

b) Bil sem vodja tima ali manjše skupine. 

c) Bil sem predstojnik oddelka, vodja službe. 

d) Imam vodstvene izkušnje v drugi ustanovi v 
istem obsegu vodenja. 

12. Kako je potekal vaš prevzem vodstvenega položaja? 

a) Imel sem zgolj predajo službe bivšega vodje. 

b) Imel sem mentorja, ki me je uvajal v vodenje. 

c) Brez uradne predaje delavnega mesta. 

d) Bil sem prepuščen lastni iznajdljivosti. 

13. Ali menite, da ste s sedanjim vodstvenim položajem dosegli višek svojega kariernega razvoja? 

a) Da. b) Ne. c) Ne vem. 
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IZPISI IZ SPSS STATISTIČNEGA PROGRAMA 

Tabela 1: Komunalitete 

  
Začetne 

vrednosti 
Ekstrahirane 
komunalitete 

Zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu  0,433 0,286 

Ambicioznost do vodstvenega položaja 0,451 0,385 

Točnost in natančnost pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev 0,559 0,468 

Usmerjenost k skupnim ciljem organizacije 0,505 0,313 

Strateško in konceptualno razmišljanje 0,639 0,482 

Odločnost pri delegiranju nalog podrejenim 0,440 0,328 

Ustvarjalnost (generiranje idej, inovativnost ) 0,449 0,322 

Odprtost za novosti 0,403 0,302 

Dominantnost 0,502 0,402 

Radovednost 0,320 0,233 

Samoiniciativnost  0,479 0,400 

Prilagodljivost (hitro prilagajanje spremembam) 0,593 0,479 

Kooperativnost (sposobnost učinkovitega sodelovanja z drugimi) 0,648 0,565 

Sposobnost opravljanja dela na različnih delovnih področjih 0,472 0,303 

Samostojnost 0,611 0,419 

Zanesljivost 0,651 0,588 

Samonadzor (obvladovanje stresnih situacij, lastnih čustev) 0,454 0,394 

Sposobnost interdisciplinarnega dela 0,569 0,487 

Komunikativnost (pisno in govorno komuniciranje) 0,646 0,521 

Skupinsko delo (sposobnost oblikovanja timov, dela v timu ) 0,671 0,488 

Prepričljivost v komuniciranju  0,525 0,437 

Prodornost (sposobnost uresničitve idej v praksi) 0,541 0,407 

Managerske veščine (načrtovanje, organiziranje, delegiranje, motiviranje, 
vodenje) 

0,635 0,500 

Veščine poučevanja (metode in tehnike prenosa znanja na druge) 0,680 0,572 

Ekonomičnost (poznavanje analitike, financ, statistika)  0,562 0,515 

Sposobnost pogajanja 0,736 0,729 

Sposobnost presojanja  0,703 0,676 

Sposobnost vplivanja  0,638 0,514 

Raziskovalne spretnosti (metode in tehnike raziskovalnega dela) 0,629 0,466 

Delo s strankami (odnos s strankami, obravnavanje pritožb) 0,696 0,624 

 

Tabela 2: KMO in Bartlettov Test 

KMO 0,893 

Bartlettov preizkus Hi kvadrat test 2704,489 

Stopnje prostosti 435 

Statistična značilnost 0,000 
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Slika 1: Kolenski (»scree«) diagram 
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Tabela 3: Lastne vrednosti in pojasnjena varianca 

Celotna pojasnjena varianca 

Fak-
tor 

Začetne lastne vrednosti 
Vsota kvadratov uteži izločenih 

faktorjev 
Vsota kvadratov uteži rotiranih 

faktorjev 

Skupaj 
% 

variance 
Kumulativa 

% Skupaj 
% 

variance 
Kumulativa 

% Skupaj 
% 

variance 
Kumulativa 

% 

1 10,683 35,610 35,610 10,162 33,873 33,873 6,022 20,074 20,074 

2 2,543 8,478 44,088 2,093 6,976 40,849 5,193 17,308 37,383 

3 1,959 6,530 50,618 1,352 4,505 45,354 2,391 7,972 45,354 

4 1,326 4,421 55,039             

5 1,166 3,887 58,925             

6 1,047 3,490 62,415             

7 0,971 3,238 65,653             

8 0,918 3,059 68,712             

9 0,844 2,814 71,526             

10 0,774 2,580 74,107             

11 0,727 2,424 76,530             

12 0,627 2,090 78,620             

13 0,603 2,011 80,631             

14 0,602 2,008 82,639             

15 0,530 1,766 84,405             

16 0,508 1,693 86,098             

17 0,502 1,674 87,772             

18 0,448 1,492 89,264             

19 0,414 1,380 90,644             

20 0,383 1,278 91,921             

21 0,353 1,177 93,098             

22 0,320 1,065 94,163             

23 0,305 1,018 95,181             

24 0,272 0,906 96,087             

25 0,238 0,792 96,880             

26 0,235 0,782 97,661             

27 0,225 0,749 98,410             

28 0,168 0,560 98,970             

29 0,158 0,527 99,498             

30 0,151 0,502 100,000             

Metoda izločanja: Faktorska metoda glavnih osi. 
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Tabela 4: Faktorske uteži 

Faktorska matrika 

  
Faktorji 

1 2 3 

Komunikativnost (pisno in govorno komuniciranje) 0,696     

Delo s strankami (odnos s strankami, obravnavanje pritožb) 0,692 -0,352   

Managerske veščine (načrtovanje, organiziranje, delegiranje, 
motiviranje, vodenje) 

0,683     

Veščine poučevanja (metode in tehnike prenosa znanja na druge) 0,679 -0,292   

Kooperativnost (sposobnost učinkovitega sodelovanja z drugimi) 0,678 0,279   

Strateško in konceptualno razmišljanje 0,677     

Sposobnost presojanja  0,667 -0,477   

Skupinsko delo (sposobnost oblikovanja timov, dela v timu ) 0,662     

Prilagodljivost (hitro prilagajanje spremembam) 0,632 0,271   

Sposobnost interdisciplinarnega dela 0,631   -0,259 

Sposobnost pogajanja 0,624 -0,582   

Prodornost (sposobnost uresničitve idej v praksi) 0,620     

Prepričljivost v komuniciranju  0,614   0,241 

Točnost in natančnost pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev 0,607 0,238 -0,206 

Sposobnost vplivanja  0,603 -0,334   

Ekonomičnost (poznavanje analitike, financ, statistika)  0,588 -0,406   

Raziskovalne spretnosti (metode in tehnike raziskovalnega dela) 0,587 -0,349   

Samoiniciativnost  0,577   0,223 

Zanesljivost 0,565 0,506   

Samonadzor (obvladovanje stresnih situacij, lastnih čustev) 0,558 0,238   

Samostojnost 0,554 0,315   

Ustvarjalnost (generiranje idej, inovativnost ) 0,547     

Odprtost za novosti 0,523     

Usmerjenost k skupnim ciljem organizacije 0,518     

Zanesljivost in odgovornost pri dosedanjem delu  0,514     

Sposobnost opravljanja dela na različnih delovnih področjih 0,506 0,215   

Odločnost pri delegiranju nalog podrejenim 0,469   0,276 

Dominantnost 0,274   0,572 

Ambicioznost do vodstvenega položaja 0,354   0,507 

Radovednost 0,221   0,407 
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Tabela 5: Komunalitete 

  
Začetne 

vrednosti 
Ekstrahirane 
komunalitete 

Formalna izobrazba  0,267 0,263 

Dobro strokovno znanje 0,549 0,677 

Uspešnost na strokovnem področju  0,588 0,714 

Izkazovanje pripadnosti organizacije 0,404 0,424 

Politična aktivnost 0,278 0,392 

Dobri odnosi s sodelavci 0,283 0,384 

Čustvena zrelost in stabilnost 0,357 0,465 

Prilagodljivost in lojalnost 0,340 0,467 

Pripravljenost do dodatnega izobraževanja 0,544 0,525 

Vztrajnost in volja do dela 0,578 0,569 

Sprejemanje novih zadolžitev 0,487 0,491 

Podpiranje ciljev vodstva 0,486 0,622 

Dovzetnost za spremembe v zdravstvu 0,422 0,465 

Pritisk nadrejenih, da izberete določenega kandidata 0,273 0,505 
 

Tabela 6: KMO in Bartlettov Test 

KMO 0,832 

Bartlettov preizkus Hi kvadrat test 859,774 

Stopnje prostosti 91 

Statistična značilnost 0,000 
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Slika 2: Kolenski (»scree«) diagram 

Tabela 7: Lastne vrednosti in pojasnjena varianca 

Celotna pojasnjena varianca 

Faktorj
i 

Začetne lastne vrednosti 
Vsota kvadratov uteži izločenih 

faktorjev 
Vsota kvadratov uteži rotiranih 

faktorjev 

Skupaj 
% 

variance 
kumulativa 

% Skupaj 
% 

variance 
kumulativa 

% Skupaj 
% 

variance 
kumulativa 

% 

1 4,876 34,831 34,831 4,408 31,485 31,485 2,593 18,518 18,518 

2 1,707 12,194 47,025 1,177 8,404 39,890 1,852 13,227 31,745 

3 1,278 9,127 56,152 0,759 5,418 45,308 1,452 10,375 42,120 

4 1,054 7,530 63,683 0,622 4,440 49,748 1,068 7,628 49,748 

5 0,809 5,779 69,461             

6 0,738 5,269 74,730             

7 0,644 4,604 79,333             

8 0,586 4,187 83,521             

9 0,521 3,723 87,243             

10 0,490 3,498 90,741             

11 0,418 2,986 93,727             

12 0,330 2,354 96,081             

13 0,296 2,112 98,193             

14 0,253 1,807 100,000             

Metoda izločanja: Faktorska metoda glavnih osi. 

 



Priloga II 

 

Tabela 8: Faktorske uteži 

Faktorska matrika 

  
Faktorji 

1 2 3 4 

Vztrajnost in volja do dela 0,735       

Uspešnost na strokovnem področju  0,717   -0,315 0,297 

Pripravljenost do dodatnega izobraževanja 0,712       

Dobro strokovno znanje 0,651   -0,380 0,264 

Podpiranje ciljev vodstva 0,629 0,344   -0,328 

Sprejemanje novih zadolžitev 0,628     -0,275 

Dovzetnost za spremembe v zdravstvu 0,627 0,249     

Izkazovanje pripadnosti organizacije 0,605       

Prilagodljivost in lojalnost 0,526   0,373   

Čustvena zrelost in stabilnost 0,481 -0,241 0,413   

Formalna izobrazba  0,468       

Dobri odnosi s sodelavci 0,366 -0,223 0,353 0,275 

Pritisk nadrejenih, da izberete določenega kandidata   0,620   0,333 

Politična aktivnost   0,600     
 

Tabela 9: Komunalitete 

  Začetne vrednosti Ekstrahirane komunalitete 

I3_1 Samostojnost ali avtonomija  0,354 0,285 

I3_2 Visoka plača 0,560 0,486 

I3_3 Pohvale in nematerialne nagrade 0,582 0,560 

I3_4 Možnost vplivati na odločitve 0,471 0,334 

I3_5 Možnost za ustvarjalno delo 0,630 0,807 

I3_6 Varnost zaposlitve 0,530 0,562 

I3_7 Dobre delovne razmere 0,616 0,710 

I3_8 Raznolikost dela 0,396 0,304 

I3_9 Želja po napredovanju 0,568 0,486 

I3_10 Želja po vodstvenem položaju 0,662 0,724 

I3_11 Čast, spoštovanje 0,704 0,689 

I3_12 Samopotrjevanje 0,608 0,658 

I3_13 Želje po novih dosežkih, izzivih 0,471 0,464 

I3_14 Možnost napredovanja, moč, vpliv 0,666 0,691 

I3_15 Možnost nadgrajevanja znanja 0,469 0,440 

I3_16 Ugled v podjetju 0,561 0,466 

I3_17 Enakomerna razporeditev dela 0,410 0,396 

I3_18 Nezadovoljstvo z dosedanjim vodenjem 0,447 0,767 

I3_19 Nezadovoljstvo s preteklim položajem 0,436 0,448 
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Tabela 10: KMO in Bartlettov test 

KMO 0,852 

Bartlettov preizkus Hi kvadrat test 1539,442 

Prostostne stopnje 171 

Statistična značilnost 0,000 
 

 

Slika 3: Kolenski (»scree«) diagram 
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Tabela 11: Lastne vrednosti in pojasnjena varianca 

Faktor-
ji 

Začetne lastne vrednosti 
Vsota kvadratov uteži izločenih 

faktorjev 
Vsota kvadratov uteži rotiranih 

faktorjev 

Skupaj 
% 

variance 
kumulativa 

% Skupaj 
% 

variance 
kumulativa 

% Skupaj 
% 

variance 
kumulativa 

% 

1 6,860 36,103 36,103 6,423 33,803 33,803 3,364 17,704 17,704 

2 1,857 9,773 45,876 1,447 7,617 41,420 3,104 16,338 34,042 

3 1,793 9,438 55,314 1,382 7,273 48,694 2,448 12,884 46,926 

4 1,395 7,340 62,654 1,026 5,399 54,093 1,362 7,167 54,093 

5 0,980 5,160 67,814             

6 0,836 4,399 72,213             

7 0,778 4,095 76,308             

8 0,730 3,842 80,150             

9 0,589 3,100 83,251             

10 0,468 2,461 85,712             

11 0,418 2,202 87,913             

12 0,387 2,037 89,950             

13 0,376 1,980 91,930             

14 0,334 1,760 93,690             

15 0,282 1,486 95,176             

16 0,263 1,385 96,561             

17 0,251 1,323 97,884             

18 0,226 1,191 99,075             

19 0,176 0,925 100,000             

Metoda izločanja: Faktorska metoda glavnih osi. 
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Tabela 12: Faktorske uteži 

Faktorska matrika 

  
Faktor 

1 2 3 4 

I3_11 Čast, spoštovanje 0,806       

I3_14 Možnost napredovanja, moč, vpliv 0,775       

I3_10 Želja po vodstvenem položaju 0,687 0,411     

I3_12 Samopotrjevanje 0,684 0,315     

I3_16 Ugled v podjetju 0,682       

I3_3 Pohvale in nematerialne nagrade 0,664   -0,300   

I3_9 Želja po napredovanju 0,634       

I3_2 Visoka plača 0,615   -0,306   

I3_7 Dobre delovne razmere 0,611 -0,494     

I3_6 Varnost zaposlitve 0,602   -0,332   

I3_5 Možnost za ustvarjalno delo 0,523 -0,462 0,428 0,369 

I3_1 Samostojnost ali avtonomija  0,523       

I3_15 Možnost nadgrajevanja znanja 0,503   0,430   

I3_4 Možnost vplivati na odločitve 0,498       

I3_8 Raznolikost dela 0,466       

I3_17 Enakomerna razporeditev dela 0,466   -0,314   

I3_13 Želje po novih dosežkih, izzivih 0,442   0,514   

I3_18 Nezadovoljstvo z dosedanjim vodenjem   0,497   0,628 

I3_19 Nezadovoljstvo s preteklim položajem   0,350   0,455 
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Tabela 13: Komunalitete 

  
Začetne 

vrednosti 
Ekstrahirane 

vrednosti 

II_1_1 Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim dobre možnosti za 
stalno usposabljanje, nadgrajevanje znanja in osebnostno rast. 

0,484 0,619 

II_1_2 V organizaciji imamo izdelana merila za usposabljanje, ki so 
jasni vsem zaposlenim. 

0,474 0,483 

II_1_3 Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki omogoča, da 
najboljši zasedejo najboljše položaje. 

0,381 0,396 

II_1_4 Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj posameznikov. 0,466 0,470 

II_1_5 Formalno izobraževanje je pomembno, saj vpliva na razvoj 
kariere. 

0,325 0,279 

II_1_6 Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere, 
omogočim izobraževanje s področja managementa. 

0,350 0,317 

II_1_7 Zaposlene motiviram pri opravljanju dodatnih zadolžitev. 0,576 0,628 

II_1_8 Delegiram naloge zaposlenim in jim zaupam. 0,532 0,538 

II_1_9 Spremljam izvajanje delegiranih nalog in sodelujem kot mentor 
sodelavcem, ki so pripravljeni za dodatna dela in naloge. 

0,631 0,722 

II_1_10 Redno opravljam redne letne razgovore zaposlenih. 0,694 0,725 

II_1_11 Trudim se uresničiti cilje, zastavljene pri rednih letnih 
razgovorih. 

0,719 0,902 

II_1_12 Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih kompetenc pooblastim 
zaposlenega za dodatne zadolžitve. 

0,482 0,483 

II_1_13 Zaposlenim sem lahko mentor pri večini zadolžitev, ki jim jo 
naložim. 

0,465 0,440 

II_1_14 Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem znanju, priskrbim 
tutorja za željeno področje. 

0,390 0,304 

 

Tabela 14: KMO in Bartlettov test 

KMO 0,857 

Bartlettov preizkus Hi kvadrat test 1007,125 

Prostostne stopnje 91 

Statistična značilnost 0,000 
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Slika 4: Kolenski (»scree«) diagram 

 

Tabela 15: Lastne vrednosti in pojasnjena varianca 

Faktor-
ji 

Začetne lastne vrednosti 
Vsota kvadratov uteži izločenih 

faktorjev 
Vsota kvadratov uteži rotiranih 

faktorjev 

Skupaj 
% 

variance 
kumulativa 

% Skupaj 
% 

variance 
kumulativa 

% Skupaj 
% 

variance 
kumulativa 

% 

1 5,739 40,995 40,995 5,284 37,744 37,744 3,438 24,555 24,555 

2 1,547 11,049 52,045 1,171 8,361 46,105 2,169 15,496 40,051 

3 1,199 8,565 60,610 0,851 6,082 52,187 1,699 12,136 52,187 

4 0,977 6,977 67,587             

5 0,802 5,730 73,318             

6 0,679 4,852 78,169             

7 0,588 4,203 82,373             

8 0,526 3,758 86,131             

9 0,449 3,209 89,339             

10 0,402 2,871 92,210             

11 0,356 2,543 94,753             

12 0,297 2,118 96,871             

13 0,281 2,007 98,878             

14 0,157 1,122 100,000             

Metoda izločanja: Faktorska metoda glavnih osi. 
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Tabela 16: Faktorske uteži 

Faktorska matrika 

  
Faktor 

1 2 3 

II_1_9 Spremljam izvajanje delegiranih nalog in sodelujem kot 
mentor sodelavcem, ki so pripravljeni za dodatna dela in naloge. 

0,769 -0,344   

II_1_7 Zaposlene motiviram pri opravljanju dodatnih zadolžitev. 0,733    

II_1_11 Trudim se uresničiti cilje, zastavljene pri rednih letnih 
razgovorih. 

0,671 0,548 -0,389 

II_1_4 Kot nadrejeni podpiram karierni razvoj posameznikov. 0,660    

II_1_13 Zaposlenim sem lahko mentor pri večini zadolžitev, ki jim 
jo naložim. 

0,640    

II_1_12 Na osnovi predpisanih ali dogovorjenih kompetenc 
pooblastim zaposlenega za dodatne zadolžitve. 

0,640    

II_1_8 Delegiram naloge zaposlenim in jim zaupam. 0,639 -0,321   

II_1_10 Redno opravljam redne letne razgovore zaposlenih. 0,576 0,506 -0,370 

II_1_1 Organizacija, ki jo vodim, nudi zaposlenim dobre možnosti 
za stalno usposabljanje, nadgrajevanje znanja in osebnostno rast. 

0,568  0,462 

II_1_3 Kot vodja imam izdelan sistem napredovanja, ki omogoča, 
da najboljši zasedejo najboljše položaje. 

0,558    

II_1_14 Zaposlenemu, ki izrazi željo po določenem znanju, 
priskrbim tutorja za željeno področje. 

0,542    

II_1_2 V organizaciji imamo izdelana merila za usposabljanje, ki 
so jasni vsem zaposlenim. 

0,525  0,386 

II_1_6 Zaposlenim, ki izrazijo željo po vertikalnem razvoju kariere, 
omogočim izobraževanje s področja managementa. 

0,513    

II_1_5 Formalno izobraževanje je pomembno, saj vpliva na razvoj 
kariere. 

0,495    
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Tabela 17: Križna tabela – strokovna usposobljenost in položaj 

 Izobrazba Skupaj 

Višješolska 
izobrazba 

Univerzitetna 
izobrazba 

Podiplomska 
izobrazba 

Direktor bolnišnice N 0 3 0 3 

% delovno mesto 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% izobrazba 0,0% 7,7% 0,0% 1,7% 

% skupaj 0,0% 1,7% 0,0% 1,7% 

Strokovni direktor 
bolnišnice 

N 0 1 2 3 

% delovno mesto 0,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

% izobrazba 0,0% 2,6% 8,0% 1,7% 

% skupaj 0,0% ,6% 1,1% 1,7% 

Poslovni direktor 
bolnišnice 

N 0 1 0 1 

% delovno mesto 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

% izobrazba 0,0% 2,6% 0,0% 0,6% 

% skupaj 0,0% 0,6% 0,0% 0,6% 

Pomočnica direktorja za 
področje ZN (glavna 
medicinska sestra 
bolnišnice) 

N 4 1 1 6 

% delovno mesto 66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

% izobrazba 3,6% 2,6% 4,0% 3,4% 

% skupaj 2,3% 0,6% 0,6% 3,4% 

Predstojnik oddelka (vodja 
službe medicinskih 
dejavnosti) 

N 19 17 15 51 

% delovno mesto 37,3% 33,3% 29,4% 100,0% 

% izobrazba 17,3% 43,6% 60,0% 29,3% 

% skupaj 10,9% 9,8% 8,6% 29,3% 

Glavna medicinska sestra 
oddelka (vodja dejavnosti v 
ZN) 

N 29 2 2 33 

% delovno mesto 87,9% 6,1% 6,1% 100,0% 

% izobrazba 26,4% 5,1% 8,0% 19,0% 

% skupaj 16,7% 1,1% 1,1% 19,0% 

Vodja služb nemedicinskih 
dejavnosti 

N 58 14 5 77 

% delovno mesto 75,3% 18,2% 6,5% 100,0% 

% izobrazba 52,7% 35,9% 20,0% 44,3% 

% skupaj 33,3% 8,0% 2,9% 44,3% 

Skupaj N 110 39 25 174 

% delovno mesto 63,2% 22,4% 14,4% 100,0% 

% izobrazba 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% skupaj 63,2% 22,4% 14,4% 100,0% 
 


