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PREDGOVOR 
 
Vodenje je v človeški družbi prisotno že vse od njenega začetka. Skozi čas se je 
spreminjalo in dobivalo na pomenu. Žilica za vodenje se nahaja v vsakem človeku, le da je 
pri nekaterih razvita le minimalno medtem ko je pri drugih maksimalno. Pogledamo si 
lahko na primer nekoga ki vodi pet ljudi in nekoga, ki vodi petsto ljudi. Logično je kateri 
bo rabil več znanja za vodenje. Je pa znano, da nima vsak manager razvite žilice za 
vodenje maksimalno, saj so raziskave pokazale, da ima potencial za vodenje le slaba 
polovica slovenskih managerjev, le 40 odstotkov, od tega jih ima 27 odstotkov potencial le 
pogojno 
 
 V diplomski nalogi se bom osredotočila na vodenje v podjetju. V teoretičnem delu bom 
predstavila: pristope, modele in stile vodenja, ter temeljna področja managerske funkcije 
vodenja, tu bom povzemala v večji meri stališča in sklepe strokovnjakov iz domače in tuje 
literature. V empiričnem delu bom predstavila kako so vodena srednje velika podjetja v 
spodnje posavski regiji.  
 
V uvodnem delu sem si postavila teze, ki so se skozi diplomsko delo bolj ali manj potrdile. 
Prva teza je, da je komuniciranje izrednega pomena pri managerjih. To se je izkazalo za 
čisto pravilno, saj brez komuniciranja v kakršni koli obliki vodenje sploh ne bi bilo možno. 
Druga teza je, da tehnologija lajša vodenje podjetja. Tudi ta je čisto pravilna, saj se z 
razvojem tehnologije lajšajo poti komuniciranja in s tem vodenja. Tretja teza se nanaša na 
managerje, da so le-ti odločni ljudje. Ta teza je tako pravilna kot nepravilna. Raziskave, ki 
so bile narejene na univerzi st. Gallen so pokazale, da je odločnih ljudi le peščica, deset 
odstotkov. Medtem ko je raziskava v srednje velikih podjetjih v spodje posavski regiji 
pokazala da so anketiranci mnenja, da so vsi managerji odločni.  
 
Cilj tega diplomskega dela je, da spoznamo teorijo o pristopih, modelih in stilih vodenja, 
ter temeljna področja managerske funkcije vodenja. V praktičnem delu je cilj spoznati 
teorijo v praksi. Tu so analizirani pristopi, modeli in stili vodenja v srednje velikih 
podjetjih v spodnje posavski regiji ter temeljna področja managerske funkcije vodenja. 
 
Omejitev pri izdelavi diplomskega dela mi je v teoretičnem delu predstavljala razpoložljiva 
literatura. V empiričnem delu sem si postavila sama omejitve glede na velikost podjetja in 
na regijo v kateri se nahaja. Potencialno omejitev so predstavljali tudi odgovorni ljudje v 
teh podjetjih, saj niso vsi vedno pripravljeni sodelovati pri anketah.  
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1 UVOD 
 

1.1  Opredelitev oz. opis problema, ki je predmet raziskovanja 
 
Vodenje. Vodenje je človeku v takšni ali drugačni obliki znano že od vsega začetka 
zgodovine človeka. Na samem začetku je moški vodil žensko, sčasoma so se ljudje združili 
tako, da je poglavar vodil pleme oz. celotno vas. Sedaj v razviti družbi pa je vodenje le ena 
izmed funkcij vodilnih ljudi. Tako je tudi pri managerjih, saj je vodenje le ena izmed 
funkcij managerjev. Ne smemo pa misliti, da je vodenje prisotno samo pri managerjih. 
Managerji  morajo imeti voditeljsko žilico še posebej razvito, čeprav je vodenje prisotno v 
vsakem človeku. Pri nekaterih bolj, medtem ko pri nekaterih manj. To nam ostaja že iz 
začetka zgodovine človeštva. Poglejmo si človekov vsakdanjik. Videli bomo, da je 
prisotno veliko vodenja. Za primer lahko vzamemo normalno družino, ki mora voditi svoje 
gospodinjstvo, spremljati svoje finančno stanje, plačevati račune, vzgajati otroke… še in še 
bi lahko naštevali.  
 
Vodenje ali v angleškem jeziku leadership običajno opredelimo kot vplivanje na obnašanje 
in delovanje posameznika ali skupine v podjetju in s tem usmerjanja njihovega delovanja k 
postavljenim ciljem podjetja (Rozman 1993, 201). Razlikovati moramo med formalnim in 
neformalnim vodjem. V idealnih razmerah je to ena in ista oseba, saj formalni vodja ne 
dosega dobrih rezultatov, če v njegovem timu obstaja drug neformalni vodja. To je 
razvidno tudi iz zgodovine, saj so na primer poglavarji imeli tako formalno kot neformalno 
vodstvo.  
 

1.2  Namen, cilji in trditve (teze) diplomskega dela 
 
Namen diplomskega dela je, da bom analizirala problem, ki ga še ni nihče analiziral. V 
teoretičnem delu bom predstavila: pristope, modele in stile vodenja ter temeljna področja 
managerske funkcije vodenja, tu bom povzemala v večji meri stališča in sklepe 
strokovnjakov iz domače in tuje literature. V empiričnem delu pa bom predstavila kako so 
vodena srednje velika podjetja v spodnje posavski regiji. Analiza bo narejena na podlagi 
ankete, ki jo bom izvedla v teh podjetjih z njihovimi managerji. 
 
Cilji diplomske naloge Manager in vodenje podjetja so, da v prvem delu teoretično 
spoznamo pristope, modele in stile vodenja, ter temeljna področja managerske funkcije 
vodenja v drugem delu pa je cilj diplomske naloge analizirati pristope, modele in stile 
vodenja v srednje velikih podjetjih v spodnje posavski regiji, ter raziskati kakšna so 
temeljna področja managerske funkcije v teh podjetjih (neposredno vodenje, 
komuniciranje, skupinsko delo, motiviranje). 
 
Teze, ki jih bom poizkušala utemeljiti skozi diplomsko nalogo so: 

• komuniciranje je izrednega pomena pri managerjih, 
• tehnologija lajša vodenje podjetij,  
• managerji so odločni ljudje. 
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1.3 Predpostavke in omejitve raziskovanja 
 
Predpostavljam, da ne bo raziskava pokazala nekih bistvenih odstopanj med podjetji. Saj 
so ta podjetja še vsa dobro stoječa in pri nobeni ni bilo zaznati kašne krize, s tem mislimo 
seveda take krize, ki bi bila znana širši javnosti in s tem tudi nam. 
 
V diplomskem delu sem se pri raziskavi v empiričnem delu omejila po velikosti podjetja in 
po regiji v kateri se nahaja. 
 
Velikost podjetja: srednje veliko podjetje.  
Regija: spodje posavska regija 
 
Potencialno omejitev pa mi predstavlja tudi nepripravljenost odgovornih ljudi za 
sodelovanje in odgovarjanje na anketo. 
 

1.4  Predvidene metode raziskovanja 
 
Raziskovanje v diplomski nalogi Manager in vodenje podjetja je poslovna raziskava. 
Poslovna raziskava pa zaradi tega, ker je raziskava osredotočena na managerje, še 
podrobneje na managersko funkcijo vodenja. 
 
Poslovna raziskava bo statična, saj bom raziskovala trenutno stanje vodenja v srednje 
velikih podjetjih v spodnje posavski regiji. 
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2 OPREDELITEV VODENJA 
 
Strokovnjaki različno opredeljujejo določene pojme. V nadaljevanju si poglejmo kako 
opredeljujejo vodenje.  
 
»Vodenje ljudi je ena od temeljnih nalog managerjev, ki morajo vplivati na zaposlene, jih 
usmerjati in motivirati, da ustrezno opravljajo svoje naloge ter z delom in poslovanjem 
dosegajo izide ter uresničujejo cilje podjetja. V literaturi se včasih oporeka tej trditvi, češ 
da je vodenje pravzaprav voditeljstvo (leadership) in ločeno od managementa, da pa ga 
lahko podpira. Ostajamo pa vseeno pri že večkrat ponovljeni trditvi, da je management 
vodenje: vodenje ljudi in vodenje poslov ter da je za uspešno vodenje poslov treba voditi 
ljudi. Za uspešno vodenje ljudi pa je potrebno tudi voditeljstvo kot posebna sposobnost 
tistih, ki vodijo ljudi, da znajo pridobiti sodelavce in da so jim ti voljni slediti in delati z 
njimi in zanje (Kralj 1998, 237).«  
 
»Vodenje običajno opredelimo kot vplivanje na obnašanje in delovanje posameznika ali 
skupine v podjetju in s tem usmerjanje njihovega delovanja k postavljenim ciljem 
podjetja.«  Vodenje skupaj z drugimi funkcijami managerja pripomore, da je podjetje 
učinkovito in uspešno v celoti, prav tako pa tudi njegovi deli. Organizacija istočasno 
podpira vodenje in ga tudi določa. Vodenje je lahko (Rozman 1993, 201): 

• medosebno, kjer se vprašamo, kako lahko posamezen vodja vpliva na sodelavce, ali 
pa  

• organizacijsko, kjer se vprašamo, s katerimi ukrepi in rešitvami v celotnem podjetju 
lahko podpremo vodje za njihovo lažje usmerjanje sodelavcev k postavljenim 
ciljem.  

O resničnem vodenju govorimo takrat kadar sta prisotna oba vidika.  
 
»Vodenje v ožjem smislu se nanaša na ljudi, se pravi, kako jih usmerjati, motivirati, 
vplivati nanje, da bi naloge izvrševali čim bolje, ob čim manjšem potrošku energije in s 
čim večjim osebnim zadovoljstvom. Namen vodenja je oblikovati vedenje posameznika, 
skupine pri doseganju delovnih, organizacijskih ciljev. V okviru vodenja prihaja velikokrat 
v poštev tudi svetovanje, informiranje, instruiranje , ocenjevanje in razvoj sodelavcev. Pri 
tem so pomembni tudi vzdušje, odnosi, kultura dela in vedenje v organizaciji (Možina in 
sodelavci 2000, 9).«  
 
Heike Brauc (2003, 15) direktorica inštituta za vodenje in management človeških virov 
univerza St. Gallen pojasnjuje, da je raziskava o vodenju managerjev pokazala, da imamo 
štiri skupine managerjev: 

• 40% zbeganih managerjev, ti imajo dobre namene in veliko energije, a se ne znajo 
osredotočiti. Ker se nikoli ne ustavijo so praviloma kratkovidni, ne vidijo daleč v 
prihodnost. Za njih je značilno, da se zapletejo v več projektov hkrati, prav zaradi 
tega pa nenehno gasijo požare in opuščajo projekte.  

• 30% obotavljivcev in mečkačev, ti imajo nizko stopnjo koncentracije in podjetnosti. 
Vestno opravljajo rutinske naloge, ne prevzemajo pobud, ne uvajajo sprememb, 
omahujejo in se zaposlujejo z nepomembnimi nalogami. 

• 20% sproščenih managerjev, ti imajo nizko stopnjo podjetnosti in visoko 
sposobnost koncentracije. Projekt za katerega so zadolženi opravijo, a se z njim ne 
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identificirajo. Hitro se izčrpajo, so preutrujeni in pogosto jih preplavijo 
nepredvideni dogodki.  

• 10% managerjev uvrščamo v skupino odločnih, ti naredijo več kot njihovi kolegi in 
dosegajo dolgoročne cilje. Za njih je značilno, da cilje in bitke izbirajo veliko bolj 
skrbno kot managerji v drugih skupinah. Občutek osebne odgovornosti za izzive, ki 
so si jih zastavili in sposobnost navdihovati druge je glavna prepoznavna značilnost 
odločnih managerjev. 

 
Managerji lahko absorbirajo znanja iz raznovrstnih poklicev. Eden izmed takih je tudi 
umetniški poklic, saj se managerji od umetnikov lahko naučijo na primer improvizacije, ta 
je nujna za uspešno vodenje v enaindvajsetem stoletju (Humar 2006, 44). Potemtakem 
mora biti manager pravi multipraktik. S tem mislimo na mešanico vseh poklicev. Od 
vsakega pa vzame sestavine, ki mu najbolje pomagajo pri vodenju. Manager nima le 
pozitivnih lastnosti, ampak ima vsak tudi nekaj negativnih. V nadaljevanju si poglejmo 
katere so univerzalni pozitivne lastnosti in katere negativne. Videli pa bomo tudi, da je ena 
lastnost lahko tako pozitivna kot negativna hkrati.  
 
Univerzalno pozitivne lastnosti vodje (Zagoršek 2004, 33): zanesljiv, pravičen, pošten, 
usmerjen v prihodnost, načrtuje vnaprej, spodbujajoč, pozitiven, dinamičen, rodi zaupanje, 
motivirajoč, inteligenten, odločen, dober pogajalec, konstruktiven reševalec problemov, 
administrativno sposoben, komunikativen, koordinator, oblikovalec timov, usmerjen v 
odličnost. Nekateri so mnenja, da lahko te lastnosti managerja naštejemo tudi s pomočjo 
slik, ki jih ima obešene v pisarni. S pomočjo slik lahko tudi predvidevamo kaj se bo 
zgodilo, saj so nekateri mnenja, da če direktor v svojo pisarno obesi sliko z rožami sledijo 
spremembe. Rože namreč pomenijo pomlad, nove ideje in s tem spremembe (Humar 2006, 
45). 
 
Univerzalno negativne lastnosti vodje (Zagoršek 2004, 33): samotar, nedružaben, ne 
sodelujoč, razdražljiv, egocentričen, neizprosen, diktatorski. 
 
 
SLIKA 1: ENAJST LASTNOSTI DOBREGA MANAGERJA PO MNENJU 
SLOVENSKIH MANAGERJEV 

 
Vir: Zagoršek 2004, 35 
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Slika 1 prikazuje lastnosti dobrega managerja po mnenju slovenskih managerjev. 
Najpomembnejša je po njihovem mnenju lastnost vizionarstvo, nato je zanesljivost, za tem 
pripravljenost tvegati. Krajši ko je stolpec manj pomembna je lastnost.  
 
Na sliki 2 so prikazane lastnosti managerjev, ki imajo lahko tako dober kot tudi negativen 
učinek istočasno. Poglejmo si samo eno izmed njih. Na primer lastnost da je nekdo 
nekonflikten je lahko nekje pozitivna drugod pa je negativna. 
 
SLIKA 2: LASTNOSTI VODJE, KI PONEKOD POZITIVNO, DRUGOD PA 
NEGATIVNO VPLIVAJO NA UČINKOVITOST VODENJA 

 
Vir:Zagoršek 2004, 34 
 
SLIKA 3: RAZVITOST POTENCIALOV MANAGERJEV 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Turk, 2007, 23 
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Opomba za sliko 3: Vrednost od 1 do 3 pomenijo nerazvitost določenega potenciala, 
vrednost 4 zadovoljivo razvitost, vrednost 5 in 6 izrazito razvitost. 
 
Slika 3 na predhodni strani prikazuje razvitost potencialov slovenskih in tujih managerjev, 
ki je bila narejena na vzorcu 250 vodij iz Švice, Slovenije, Avstrije in Nemčije. Ugotoviti 
so hoteli koliko se managerji približujejo najuspešnejšim oziroma tako imenovanemu 
modelu Master. Vidimo lahko da zaostajamo na številnih področjih, predvsem pri timskem 
delu. Organizacija dela je pa edino področje, ki je pri slovenskih managerjih bolj razvito 
kot pri tujih, še posebej načrtovanje in nadzor. Najvišje vrednosti so slovenski managerji 
dosegli pri postavkah: usmerjenost k dosežkom, razvoj lastnih sposobnosti, pomembnost 
zunanjega vtisa in ugleda, razvitost samokontrole, potreba po nadzoru dela drugih ter želja 
po dobrem zaslužku. Potencial za vodenje ima slaba polovica slovenskih managerjev, le 40 
odstotkov in od tega jih ima 27 odstotkov potencial pogojno. Za ostale managerje 
predvidevamo, da je razlog za pridobitev njihovega položaja v njihovi stroki, ali pa 
obstajajo drugi razlogi (Turk 2007, 22). 
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3 PRISTOPI, MODELI IN STILI VODENJA 
 

3.1 Pristopi 
 
TABELA 1: PREGLED PRISTOPOV K VODENJU V ORGANIZACIJI  
Pristop Najpomembnejša 

vsebina 
Glavni interes 
Raziskovanja 

Prispevek k 
Vodenju 

Klasični 
1. znanstveno  
    vodenje 
2. procesno  
    vodenje  
3. organizacijska     
    teorija 

- motiviranje 
posameznikov je samo 
ekonomsko 
 
- racionalnost vodilnih 
 
-organizacija je zaprt 
sistem 

- ekonomska 
učinkovitost 
 
 
 
- fizični vidiki 
delovnega okolja 
-znanstvena analiza 
delavnih nalog 
aplikacije in tehnike za 
opravljanje nalog 

- prikaz koristi, ki jih 
prinaša specializiranje 
dela, delitev dela, ločitev 
načrtovanj in izvajanja 
- identifikacija principov 
in funkcij vodenja 
- idealizirane 
organizacijske oblike 

Vedenjski 
1. medosebni  
    odnosi 
2. vedenjska  
    znanost 
 
 
3. socialni  
  sistem 

- posameznik je 
kompleksen, ima številne 
potrebe 
 
- posameznik je socialno 
bitje 
 
 
- organizacija je odprt 
sistem 

- vedenje posameznika v 
delovnem okolju 
 
 
- medosebni in socialni 
vidiki delovnega okolja 
 
- interaktivni odnosi 
med okoljem in 
organizacijo 

- zavedanje o 
značilnostih 
posameznikov 
- identifikacija 
vedenjskih variabel, ki 
vplivajo na vedenje v 
organizaciji  
- razvoj teorij o poveza-
nosti organizacijskega 
vedenja in 
organizacijskih variabel 

Modeliranje 
1. odločanje 
2. sistemska  
    teorija 
 
 
 
3. matematično  
    modeliranje 

- proces odločanja – 
primerno vedenje 
vodilnih 
- organizacije so odprti 
sistemi 
- organizacija je celota 
medsebojno povezanih 
delov 
 
- glavni elementi 
organizacije se lahko 
abstrahirajo, povežejo in 
izražajo matematično 

- informacije, njihov 
sprejem in uporaba, 
procesi izbiranja  
- identifikacija temeljev 
organizacijskih 
medsebojnih odnosov 
med podsistemi in 
odnosi med organizacijo 
in zunanjim okoljem 
- kvatificiranje 
odločitvenih problemov 
in sistemov- 
optimizacija manjših 
grup situacij  

- razvoj navodil za 
boljše odločanje  
 
- razvoj pristopov za 
predvidevanje in 
razlaganje sistemskega 
vedenja 
 
- razvoj eksplicitnih 
pravil za odločanje 
vodilnih, razvoj metod 
za razvoj organizacijskih 
sistemov ali 
podsistemov 

Kontingenčni 
 
   situacijske  
    teorije 

- integriranje različnih 
idej 
- interaktivni vpliv 
okolja in organizacije 
- pomembnost 
organizacijskih odnosov 

- kako izvajati vodenje v 
različnih okoliščinah 

- razvoj zavedanja o 
pomembnosti 
upoštevanja različnih 
vplivov na 
organizacijsko vedenje 

Vir: Možina 1990, 26-27 (Prirejeno po Greene, Adam Ebert: Management for Effectve 
Performance, 1985 stran 22) 
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Iz tabele 1 na predhodni strani so razvidni možni pristopi k vodenju v organizaciji. 
Poglejmo si kar prvega, klasični pristop se deli na znanstveno vodenje, procesno vodenje 
in organizacijsko teorijo. Najpomembnejša vsebina pri znanstvenem vodenju je, da je 
motiviranje posameznikov samo ekonomsko, glavni interes raziskovanja je ekonomska 
učinkovitost. Prispevek tega k vodenju pa je prikaz koristi, ki jih prinaša specializiranje 
dela, delitev dela, ločitev načrtovanj in izvajanja.  
 
Prihaja nov trend v pristopih, to je transformacijsko vodenje. Transformacijsko vodenje 
pomeni nov način vodenja podjetja, s katerim povečamo moč managerjev po celotni 
organizaciji, da vodijo druge. Tu se vzpostavlja miselnost, da je potrebno od vseh ljudi v 
podjetju pridobiti čim več. Bistvo tega pristopa vodenja je, da moč in nadzor ne smeta biti 
skoncentrirana v rokah posameznika, da je treba voditeljske veščine razvijati na več 
različnih ravneh in da organizacija ne sme biti odvisna le od enega ali dveh ljudi (Koražija 
2004, 32). Kadar je organizacija odvisna le od enega ali dveh ljudi lahko nastanejo velike 
težave če se tema dvema kaj pripeti ali pa ne morata v službo. Znani so primeri, ko je 
majhno podjetje propadlo po smrti vodilnega, saj je bil on edini usposobljen za vodenje 
podjetja.  
 

3.2 Modeli 
 
Veliko je bilo že narejenih raziskav o tem, kakšno vodenje je uspešno. Ugotovitve so 
različne. Torrington in Weightmann zagovarjata misel, da ne moremo oceniti enega 
modela samega po sebi za odličnega, ampak je to odvisno od številnih dejavnikov (Možina 
1990, 31). 
 
TABELA 2: ŠTIRJE MODELI ORGANIZACIJSKEGA VODENJA PO TORRINGTONU 
IN WEIGHTMANNU 
  

Avtokratski 
 
Skrbniški 

 
Podporni 

Kolegialno- 
demokratični 

Temelj  
modela 

 
Moč 

 
Ekonomski viri 

 
Vodenje 

 
Partnerstvo 

Vodstvena  
usmerjenost 

 
Avtoriteta 

 
Denar 

 
Pomoč, 
podpora 

 
Timsko delo 

Usmerjenost 
zaposlenih 

 
Ubogljivost 

Varnost, 
ugodnost 

 
Delovni učinek 

 
Odgovornost 

Psihološki 
rezultat 
zaposlenih 

 
Odvisnost 
od šefa 

Odvisnost  
od 
organizacije 

 
Sodelovanje 

 
Samodisciplina 

Zadovoljitev 
potreb 

 
Preživetje  

 
Varnost  

Status,  
priznanje 

 
Samouresničitev 

Delovna 
zavzetost 

 
Minimalna 

Pasivno 
sodelovanje 

Prebujeno 
zanimanje 

Usmerjeno 
navdušenje 

Vir: Možina 1990, 31 (Povzeto po Torrington, Weightmann: The Business of 
Management, 1985, stran 29.) 
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Možina in drugi (2002, 517-533) opisujejo tri skupine modelov vodenja: 
• Modeli osebnostnih značilnosti; 
• Modeli vedenja vodje: 

- Teorija x in teorija y 
- Modela dveh univerz 
- Model mrežnega vodenja 

• Situacijski modeli: 
- Fiedlerjev kontingenčni model 
- Herseyov in Blanchardov situacijski model vodenja 
- Model vodenja 4D 
- Housejev model poti in ciljev 
- Participativni model vodenja 

 
Modeli osebnostnih značilnosti 
 
Modeli osebnostnih značilnosti so modeli o vodenju. Temeljijo na domnevah, da vodjo 
določijo posebne osebnostne, socialne in telesne značilnosti. Prisotnost oziroma odsotnost 
teh značilnosti oblikuje vodjo ali nevodjo. Vodjo opredeljujejo v nadaljevanju naštete 
značilnosti (Možina in drugi 2002, 517-518): 

• telesne: mlajši, srednja starost, vitalen, visok, vitek, dopadljiva zunanjost; 
• osebnostne: prilagodljiv, čustveno stabilen, samoobvladljiv, samozavesten; 
• socialne: prikupen, olikan, priljubljen, izobražen, naravnan k mobilnosti in 

napredovanju; 
• delovne: usmerjen k nadpovprečnim dosežkom, iniciativen, pripravljen sprejemati 

odgovore 
Pomanjkljivost tega modela se kaže v tem, da preveč poudarja telesne in osebnostne 
značilnosti, ki pa niso povezane s tem ali je nekdo dober vodja ali ne. Neodvisno od tega 
ali je človek vitek ali debel je lahko dober vodja. 
 
Modeli vedenja vodje 
 
Za razliko od predhodnega modela vodje se ta osredotoča na vedenje vodje. To pomeni, da 
ga lahko opazujemo in se ga tudi naučimo (Možina in drugi 2002, 518). Tako, da lahko 
opazujemo vedenje uspešnega in neuspešnega vodje in jih analiziramo, da se iz njihovih 
napak in dobrih lastnosti lahko kaj naučimo in izpopolnjujemo vodstvene sposobnosti. 
Modeli vedenja vodje imajo več različnih teorij in modelov, to so: 
 
Teorija x in teorija y 
 
Teorija x in teorija y so dve vrsti domnev, ki sta se izoblikovali, ko so se vodje odločale 
kako bi spodbujale podrejene k delu. Teorija x ima o zaposlenih negativne predpostavke. 
Ta predlaga avtoritativen način vodenja. V nasprotju z njo je teorija y, ki na zaposlene 
gleda pozitivno in poudarja potrebo po participativnem načinu vodenja (Možina in drugi 
2002, 518-519). Naslednja tabela prikazuje nasprotja med teorijama. 
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TABELA 3: PRIMERJAVA DOMNEV TEORIJE X IN TEORIJE Y 
Teorija x Teorija y 
Zaposleni ne marajo dela in če je le 
mogoče, se mu izogibajo. 

Zaposleni imajo radi delo in so pripravljeni 
trdo delati.  

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

Zaposleni se sami usmerjajo k ciljem  
organizacije, saj se strinjajo z njimi.  

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

Zaposlenih ni potrebno siliti k delu, saj radi 
sprejmejo odgovornost za delo. 

Vir: Možina in drugi 2002, 518 
 
Modela dveh univerz  
 
Raziskovalci na univerzi Ohio State so ugotovili dva sloga vodenja (Možina in drugi 2002, 
519-520): 

• skrb za ljudi; vodja teži k temu, da bi zaposleni čim lažje delali in bili zadovoljni z 
dosežki. Poudarja položaj zaposlenih, delovne razmere in medsebojno sodelovanje. 
Tako vodenje je pri zaposlenih zelo zaželeno. 

• skrb za naloge; poudarja aktivno načrtovanje, organiziranje in nadziranje nalog. Tu 
so zaposleni manj zadovoljni posledično se več pritožujejo.  

Najbolj učinkovita je kombinacija obeh načinov vodenja. Nobena skrajnost ni dobra.  
 
TABELA 4:VEDENJE VODJE GLEDE NA USMERJENOST NA LJUDI ALI NA 
NALOGE 
Skrb za ljudi Skrb za naloge 
Vodja pohvali zaposlene kadar delo 
opravijo dobro. 
Zaposlenemu dodeljuje naloge v okviru 
njegovih sposobnosti. 
Pomaga posamezniku pri njegovih osebnih 
težavah. 
Ustvarja ugodno ozračje v delovnem 
okolju. 

Vodja zaposlenim natančno določi naloge. 
Postavljeni so delovni standardi, ki jih 
vsakdo mora doseči.  
Zaposleni so informirani o zahtevah dela. 
Delo načrtuje skupaj s člani. 
Vodja spodbuja člane k ravnanju po enotnih 
postopkih 

Vir: Možina in drugi 2002, 519-520 
 
Medtem so raziskovalci na Univerzi v Michiganu prišli do podobnih ugotovitev. Vedenje 
vodij tu delijo glede na (Možina in drugi 2002, 520): 

• usmerjenost k proizvodnji: vodje postavljajo delovne standarde, merila, 
organizirajo in nadzirajo delo ter zelo poudarjajo doseganje ciljev in rezultatov. 

• usmerjenost k ljudem: Vodje spodbujajo ljudi k sodelovanju in soodločanju in z 
vsemi sredstvi skušajo zagotoviti dobro ozračje in zadovoljstvo zaposlenih pri delu. 

 
Model mrežnega vodenja 
 
Model mrežnega vodenja opisuje pet vrst vodenja, ki sestavljajo različne deleže 
usmerjenosti managerja k proizvodnji ali k ljudem (Možina in drugi 2002, 520): 

• nemoč (1.1): usmerjenost k ljudem in k proizvodnji je majhna. Vodja ni aktiven, 
boji se ukazovati in se izogiba odgovornosti, je neuspešen.  
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• ozračje (1.9): visoka usmerjenost k ljudem in majhna skrb za proizvodnjo. Ozračje 
je prijetno, ne vodi vedno k večji produktivnosti. 

• naloge (9.1): visoka usmerjenost k nalogam v proizvodnji in majhna k ljudem, saj 
vodje zanemarjajo osebne želje in potrebe članov in silijo zaposlene k doseganju 
načrtovanih delovnih ciljev. 

• na sredini poti (5.5): veliko vodij je mnenja, da je to najučinkovitejši način 
vodenja, saj je kombinacija vseh skrajnosti.  

• teamsko delo (9.9): velika usmerjenost k ljudem in k proizvodnji. Vodje oblikujejo 
tim zaposlenih, ki morajo biti povezani, si zaupajo in pomagajo pri izvajanju nalog.  

 
SLIKA 4: MODEL MREŽNEGA VODENJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Možina in drugi 2002, 521 
 
Situacijski modeli 
 
Vedenjski modeli se niso obnesli v vseh primerih zato so strokovnjaki raziskovali naprej 
tako so se pojavili situacijski modeli. Ugotavljajo, da so situacijski dejavniki kritični pri 
določanju primernega načina vedenja. Poznamo več situacijskih dejavnikov, ti so prikazani 
na naslednji sliki. Vsak situacijski model, ki bo v nadaljevanju opisan, vsebuje nekaj teh 
dejavnikov (Možina in drugi 2002, 521-522). 
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SLIKA 5: SITUACIJSKI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA USPEŠNO VODENJE         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 Vir: Možina in drugi 2002, 522 
 
Fiedlerjev kontingenčni model 
 
SLIKA 6: FIEDLERJEV KONTINGENČNI MODEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Možina in drugi 2002, 523 
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»Fidlerjev kontingenčni model poudarja, da je uspešno vodenje odvisno od tega, koliko se 
dejavniki situacije ujemajo z načinom dela vodje.« Vsak način ni učinkovit v vsaki 
situaciji. Izbrati je potrebno pravega. Izoblikovala sta se dva načina vodenja (Možina in 
drugi 2002, 522): 

• usmerjenost k odnosom: vodje spoštujejo iskrenost, odkritost, prijaznost… 
• usmerjenost k delu: vodje spoštujejo dobro opravljeno delo, pridnost, ubogljivost, 

natančnost… 
 

Da pa se lažje odločimo, za to kateri način je pravi je Fidler opredelil tri spremenljivke 
(Možina in drugi 2002, 523): 

• odnos skupine do vodje: kako je skupina sprejela vodjo, ga imajo radi ali ne.  
• zapletenost dela: kako je delo sestavljeno, je preprosto ali zapleteno. 
• vir položajne moči vodje: koliko ima vodja legitimne nagrajevane in prisilne moči. 

 
Herseyov in Blanchardov situacijski model vodenja 
 
Model poudarja, da je vodenje odvisno od nadzornega (enosmerno komuniciranje med 
vodjo in člani) in podpornega načina vedenja vodje (dvosmerno komuniciranje med vodjo 
in člani)  in se spreminja glede na zrelost članov skupine (sposobnost članov, da si 
postavljajo razmeroma visoke cilje in da prevzemajo odgovornost za njihovo uresničitev). 
Možne so različne kombinacije nadzornega in podpornega načina vedenja vodij za različne 
stopnje zrelosti članov. Vodja se je zmožen prilagajati spreminjajočim se situacijam 
(Možina in drugi 2002, 524-525). Različne kombinacije načinov in zrelosti so prikazane na 
naslednji sliki.  
 
 
SLIKA 7: SITUACIJSKI MODEL VODENJA PO HERSEYU IN BLANCHARDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Možina in drugi 2002, 525 
 
Krivulja na zgornji sliki označuje raven nadzornega in/ali podpornega načina vedenja, v 
odvisnosti od zrelosti članov. Prikazuje štiri načine (Možina in drugi 2002,  526): 
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• direktivni način: vodja daje jasna navodila za delo, posebno pri novincih. 
• mentorski način: ko je  novinec že nekaj časa v podjetju, vendar še vedno rabi 

navodila, a ga privajajo na samostojno delo.  
• sodelovalni način: zaposlen je dovolj samostojen, vodji ni potrebno več uporabljati 

direktivnega načina, bolje je da sodeluje z zaposlenim. 
• način s pooblastili: zaposlen je čisto samostojen, zato je pravilno da dobi naloge za 

katere je v celoti odgovoren. 
 
Model vodenja 4D 
 
»Model izhaja iz opredelitve učinkovitosti vodenja in glavnih elementov vedenja vodij, to 
je usmerjenosti k nalogam in usmerjenosti k odnosom.« Pri tem modelu ni pomembno 
koliko napora je bilo vloženo v delo, pomembno je kaj je bilo doseženo. Prav tako 
poudarja tudi razliko med učinkovitostjo (delati stvari na pravi način,  reševati probleme, 
varovati vire, izpolnjevati dolžnosti, imeti nizke stroške) in uspešnostjo (delati prav, 
proizvajati koristne alternative, dosegati rezultate, povečati dobiček) (Možina in drugi 
2002 ,526). Lahko bi rekli da niso pomembna sredstva, ki so bila vložena v dosego cilja 
ampak samo cilj. Tabela 5 prikazuje štiri načine vodenja. 
 
TABELA 5:ŠTIRJE NAČINI VODENJA 
  USMERJENOST K NALOGAM 
  NIZKA VISOKA 

VISOKA 

ZAVZET 
Dober je v medsebojnih 
odnosih, odprt do sodela-
vcev, komunikativen, spore 
poizkuša spretno ublažiti, 
primeren za vodenje stroko-
vnih del. 

ZDRUŽEVALEN 
Usmerjen v prihodnost, 
zagovornik timskega dela, 
enači se z podrejenimi, 
primeren za tesno sode-
lovanje, neprimeren za 
rutinska dela. USMERJENOST 

K ODNOSOM 
DO 
SODELAVCEV 

NIZKA 

ZADRŽAN 
Popravlja napake podreje-
nih, malo komunikativen, 
upošteva tradicijo, upošteva 
pravila in postopke, prime-
ren za administrativna, raču-
novodska, statična, kon-
struktivna dela… 

PRIZADEVEN 
Njegovo obnašanje je 
gospodovalno, prišteva se 
k tehničnemu sistemu 
organizacije, primeren je 
za delo v proizvodni, 
prodaji.., ne znajde se v 
položajih kjer ima malo 
oblasti. 

Vir: Možina in drugi 2002, 527 
 
Housejev model poti in ciljev 
 
»Housejev model poti in ciljev je situacijski model vodenja, ki poudarja, da uspešni vodja 
opredeljujejo pot in načine dela, s pomočjo katerih zaposleni dosegajo visoko storilnost in 
zadovoljstvo pri delu.« Glede na to kako bo vodja vodil določita dve sestavini (Možina in 
drugi 2002, 527-528): 

• lastnosti zaposlenih: potrebe zaposlenih in sposobnosti zaposlenih; 
• značilnosti dela: sestavljeno delo, enostavno delo; 
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Glede na te sestavine ločimo štiri načine vodenja: 

• izzivalni: vodja postavlja visoke izzivalne cilje; 
• usmerjevalni: vodja delavcem natančno pove kaj pričakuje od njih in jim pri tem 

pomaga; 
• svetovalni: vodja se posvetuje z delavci preden sprejme odločitev; 
• prijateljski: vodja je prijazen in razumevajoč do članov skupine. 

 
Participativni model vodenja 
 
Participativen model vodenja je eden novejših pristopov.  Določa pravila, ki omogočajo 
zaposlenim, da sodelujejo v procesu odločanja v različnih situacijah. Učinkovitost 
odločanja je odvisna od kakovosti odločitve in sprejemljivosti odločitve pri članih (Možina 
in drugi 2002, 529). Načini odločanja, ki se nanašajo na ta model so prikazani v naslednji 
tabeli. 
 
TABELA 6:NAČINI ODLOČANJA V PARTICIPATIVNEM MODELU VODENJA (A= 
avtokratični, K= konzultativni, T= teamski) 
NAČINI OPREDELITEV 
A1 Vodja odloča sam. 
A2 Vodja povpraša za mnenje člane tima, vendar odloča sam. 
K1 Vodja se o intuiciji posvetuje s člani tima in jih vpraša o mnenju ter ga 

oceni, vendar odloči sam. 
K2 Vodja in člani se sestanejo kot tim in razpravljajo o situaciji, toda vodja 

odloči sam.  
T Vodja in člani se sestanejo kot tim in razpravljajo o situaciji in tim odloči. 
Vir: Možina in drugi 2002, 529 
 
SLIKA 8: PARTICIPATIVNI MODEL VODENJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Možina in drugi 2002, 530 
 
Vodja se odloči za način vodenja na podlagi proučene situacije. Začne z levo stranjo in 
najprej opredeli problem. Nato se vpraša, kako pomembna je ta odločitev za kvaliteto dela 
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(PK- pomembnost kvalitete)? Odgovor je lahko malo ali zelo, preidemo na naslednje 
vprašanje, kako pomembno je, da v to odločitev pristanejo člani tima (PČ- pristanek 
članov). Odgovor je lahko zopet malo ali zelo. Sledi še nekaj vprašanj. Ali imam kot vodja 
dovolj informacij za dobro odločanje (IV- informiranost vodje)? Ali je problem zelo 
zapleten (SP- sestavljenost problema)? Če sam odločim o tem kakšna je verjetnost, da 
bodo člani privolili v odločitev (VP-verjetnost privolitve)? Ali bi bili cilji članov usklajeni 
med seboj, če bi reševali ta problem (SC- skladnost ciljev)? Ali je med člani tema možen 
konflikt zaradi želene rešitve problema (MK- možnost konflikta)? Ali imajo člani dovolj 
informacij, da bi lahko uspešno sodelovali pri odločanju (IT- informiranost tima) (Možina 
in drugi 2002, 529-530). Glede na kombinacijo dobljenih odgovorov na zgoraj navedena 
vprašanja, vodja pride do načina odločanja, ki je najbolj primeren na njegovem položaju. 
Na naslednji sliki so prikazane možne kombinacije in poti, ki pripeljejo do določenih 
načinov odločanja.  
 
Pri tem modelu vodenja zasluži pozornost predvsem situacija in ne toliko posamezen 
vodja. Predvideva se, da se vodje lahko prilagajajo različnim načinom vodenja in tako 
izpolnijo zahteve različnih okoliščin (Možina in drugi 2002, 531).  
 

3.3 Stili vodenja      
 
Na izbiro stila oziroma sloga vodenja  vplivajo značilnosti ljudi ki so vpleteni v vodenje. 
Pri posamezniku moramo upoštevati njegovo zmožnost, kakšna znanja in kakšne 
sposobnosti ima ter katere spretnosti obvlada, in njihovo voljnost za izvedbo s tem je 
mišljena volja, da poprime za delo in naredi vse potrebno. Glede na te lastnosti je možno 
razbrati štiri tipe vedenja ljudi in zanje prilagojene sloge vodenja (Kralj 1998, 237; povz. 
po Tavčar 1997,321-325): 

• Malo zmožni in malo voljni, voditi jih je treba z naročanjem. 
• Malo zmožni, vendar voljni, voditi jih je treba s poučevanjem. 
• Zmožni, vendar malo voljni, voditi jih je treba s sodelovanjem. 
• Zmožni in voljni, voditi jih je treba z delegiranjem (pooblaščanjem). 

 
Črnetič (Možina 1990, 28-29) navaja naslednje stile vodenja (prvi štirje veljajo za 
učinkovite naslednji pa ne): 

• Birokratski stil vodenja je zadržani stil. Značilnosti birokrata so: upošteva pravila 
in postopke, je zanesljiv in trden, vzdržuje čvrsto formalno organizacijo, je 
racionalen, natančen, se obvlada in je vljuden. 

• Razvijalski stil vodenj je stil, ki poizkuša v sodelavcih vzbuditi samostojnost pri 
delu. Značilnosti razvijalca so: razvija in spodbuja druge, zna poslušati, vzdržuje 
široke komunikacije, razume druge in jih podpira, dobro dela in sodeluje z drugimi, 
svojim sodelavcem zaupa, oni pa njemu.  

• Dobrohotni razvijalski stil je k nalogam naravnan stil vodenja. Značilnosti 
dobrohotnega avtokrata so: odločnost in spodbudnost, delavnost, izpolnjuje svoje 
obveznosti in zna delo končati ter da je usmerjen k doseganju visokih proizvodnih 
rezultatov. 
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• Izvrševalski stil. Značilnosti izvrševalca so: da uporablja skupinsko delo pri 
odločanju, da prepričuje ljudi, naj se sami zavežejo za določene cilje, da spodbuja 
svoje sodelavce k večji učinkovitosti in usklajuje delo drugih. 

• Dezerterski stil. Značilnost takega vodje je, da ni ustvarjalen, ni komunikativen, je 
ozkosrčen in ovira druge pri ustvarjalnosti.  

• Misijonarski stil. Tu je vodja prijazen, prisrčen, ljubezniv, ne konflikten in ne daje 
navodil za delo, zato ga tudi rezultati dela ne zanimajo preveč. 

• Avtokratski stil vodenja je tisti stil pri katerem vodja o vsem odloča sam, 
komunicira le navzdol in od vsake akcije pričakuje rezultate. Takšnega vodjo 
večina ljudi ne mara in se ga tudi bojijo.  

• Kompromisarski stil vodenja ima dvoličnega vodjo. Vodja je tudi omahljiv in 
sprejema kompromisne odločitve. Ljudje mu v večini ne zaupajo.  
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4 TEMELJNA PODROČJA MANAGERSKE FUNCIJE VODENJA 

4.1 Celovit sistem vodenja 
 
Celovit sistem vodenja je sestavljen iz treh delov: inputi, proces vplivanja in vodenja ter 
outputi. Input pomeni vse tisto, kar si vložil v neko stvar, da si lahko prišel do svojega 
cilja. Output pa predstavlja cilj, tisto kar si naredil. Inpute spremenimo v outpute s 
pomočjo procesa. V našem primeru, v primeru vodenja to poteka takole kot je prikazano na 
spodnji sliki, sliki 9. Inputi so: ljudje, denar, materiali, informacije, znanja… te s pomočjo 
procesa, to je vplivanje in vodenje, spremenimo v outpute: primerno vedenje članov 
organizacije. Proces vplivanja in vodenja zajema skupinsko delo, neposredno vodenje, 
motiviranje in komuniciranje. Vse to se med sabo prepleta in vsaka sestavina mora biti v 
primerni količini. Škoduje lahko minimalizem in pretiravanje.   
 
SLIKA 9: SISTEM VODENJA 

 
Vir: Interno gradivo Potočan 
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4.2 Neposredno vodenje 

4.2.1 Opredelitev neposrednega vodenja 
 
Bilo je nešteto pogovorov o tem kaj naredi dobrega managerja. Največkrat pogovor nanese 
prav na neposredno vodenje oz. v angleškem jeziku imenovan leadership. Strokovnjaki se 
na koncu vedno strinjajo, da je vodenje osrednja lastnost, ki jo dober manager mora imeti 
(Wilson 2000, 17). Nihče si sploh ne mora predstavljati managerja brez sposobnosti 
vodenja, to sploh ne mora biti manager oz. nima nobene možnosti, da bi postal dober pri 
svojem delu.  
 
Kako so strokovnjaki definirali vodenje je odvisno od osebnosti človeka in od njegovih 
izkušenj (Wilson 2000, 18).  
 
»Vodenje v ožjem smislu se nanaša na ljudi, se pravi, kako jih usmerjati, motivirati, 
vplivati nanje, da bi naloge izvrševali čim bolje, ob čim manjšem potrošku energije in s 
čim večjim osebnim zadovoljstvom (Možina in sodelavci 2000, 9).«  
 
Neposredno vodenje je v bistvu vse tisto, kar smo že omenili pri opredelitvi vodenja na 
začetku diplomskega dela. Le da je neposredno vodenje proces neposrednega usmerjanja 
sodelavcev, da bi dosegli določene cilje. Tu je poudarek na neposrednosti.  

4.2.2 Dejavniki vedenja vodij 
 
Dejavniki vedenja vodij se delijo na splošne in posebne dejavnike. Splošni dejavniki so: 
organizacijski, zgodovinski in kulturni, ekonomski in industrijski. Posebni dejavniki so: 
pričakovanja in vedenje nadrejenih, ozadje vodij in njihova osebnost, pričakovanja in 
vedenja podrejenih ter raven organizacije in velikost skupine.  
 
Organizacijski dejavniki vedenja vodij so eni izmed štirih splošnih dejavnikov, ki vplivajo 
na vedenje vodij. Nanašajo se na cilje, politiko, postopke, organizacijsko strukturo in 
sisteme v podjetju. 
 
Zgodovinski in kulturni dejavniki se nanašajo na predpise države na lokalni in državni 
ravni, ter politični vpliv države na obnašanje podjetja, demografske karakteristike, norme, 
običaje in vrednost okolice (Daft 1994, 114-115).  
 
Ekonomski dejavniki se nanašajo ekonomsko stanje celotne države ali regije v kateri je 
organizacija. Kupna moč ljudi, stopnja nezaposlenosti in obrestna mera vse to upoštevamo 
pri ekonomskih dejavnikih (Daft 1994, 114). Ekonomski dejavnik je dobro viden v 
revnejših državah kjer gospodarstvo ni tako razvito in nimajo velikih svetovno znanih in 
pomembnih obratov. Vse to se z globalizacijo spreminja, saj se obrati določenih podjetij 
selijo v revnejše države, saj je tam cenejša delovna sila.  
 
Industrijski dejavnik vedenja vodij vključuje znanstveni in tehnološki napredek v točno 
določeni industriji, kot tudi v družbi nasploh. V zadnjih letih ima največji napredek 
računalniška industrija (Daft 1994, 113). Samo poglejmo kako so napredovali že samo po 
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veličini. Prvi računalnik, ki so ga naredili je zavzemal celo sobo, sedaj pa je samo še mala 
škatla.   
 
SLIKA 10: DEJAVNIKI VEDENJA VODIJ 
Splošni dejavniki 
                 Organizacijski                                                   Zgodovinski in kulturni  

 
                  Ekonomski                                                                           Industrijski  
Vir:Interno gradivo Potočan 
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Komuniciranje je rutinska sposobnost managerjev. To je edino sredstvo s katerim lahko 
izražamo svoja mišljenja in promoviramo ideje. Zaradi tega delimo komuniciranje na 
delovnem mestu na dve ravni: 

• rutinsko komuniciranje in 
• promocijsko komuniciranje. 

Rutinsko komuniciranje je večinoma reaktivno, odseva kulturo organizacije, sledi pravilom 
in protokolu. Medtem ko je promocijsko komuniciranje proaktivno. Takšno komuniciranje 
odpira priložnosti za posameznika v prihodnosti in vpliva na mišljenje drugih (Wilson 
2000,81). 
 
SLIKA 11: PREGLED NAČINOV KOMUNICIRANJA 

 
Vir: Tavčar 2000, 199 
 
Besedno komuniciranje 
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komuniciranja so: trajnost, jasnost in nazornost sporočila. Pošiljatelju in prejemniku ostane 
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dokaz o izmenjanem sporočilu katerega lahko hranita neomejeno. Pisna sporočila so 
ponavadi bolj jasna, logična in dodelana, saj pošiljatelj premisli, kaj bo napisal. Pisno 
sporočanje pa ima tudi svoje slabosti, saj je za nastanek sporočila potrebno več časa 
(Tavčar 1997, 30-31). Prednosti pisnega komuniciranja v sodobnem času še bolj poudarja 
internet, saj na njem lahko izveš kar hočeš in  z njegovo pomočjo pogovarjaš z človekom 
na drugi strani zemlje in to z minimalnimi stroški, za telefon bi imeli vrtoglave stroške. 
Ker pa tehnika napreduje se je možno tudi pogovarjati preko interneta in celo videti, 
potrebujete samo kamero in mikrofon in že se boste lahko pogovarjali v »živo« z teto iz 
Amerike. 
 
Nebesedno komuniciranje 
 
Nebesedno komuniciranje je težje obvladovati, saj nam neizkušen udeleženec lahko izda 
veliko stvari katerih nam ni želel, prav tako pa lahko izkušen udeleženec tudi izve veliko 
več kot je bilo povedano ali zapisano (Tavčar 2000, 200). Izkušenega človeka, ki se spozna 
na nebesedno komunikacijo bi lahko primerjali z mamo, ki ve kdaj ji njen otrok ne govori 
resnice, čeprav on misli, da nebo nikoli ugotovila, da ji nekaj prikriva. 
 
Govorica telesa po Tavčarjevem (1997, 32) mnenju obsega: 

• preksemiko: položaj in gibanje ljudi v prostoru: 
• držo in hojo ljudi; 
• gestiko: kretnje rok, nog, glave; 
• mimiko: izraz obraza, oči. 

 
SLIKA 12: BESEDNE IN NEBESEDNE OBLIKE V NEPOSREDNEM STIKU 
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Osebni zgled in urejenost; obraz, oči in v nekaterih primerih še roke, so predeli ki jih 
opazujemo pri svojem sogovorniku, to predstavlja le 10% površine ostalih 90% je pokritih 
z obleko, lasmi in brado. Pomembno je da je v celoti vse urejeno. Primer, da bi se nekdo že 
dve desetletji oblačil docela enako bi nam povedal, da je najbrž nedomiseln ali nedelaven 
ali pa celo oboje (Tavčar 2000, 201). 
 
Zvočna podoba govorjenja  lahko nadomesti marsikatero praznino v razumevanju, to se 
zlasti pokaže v pogovoru s tujci. Mnogi zvoki v pogovoru so samo moteče razvade, kot je 
vsem znani   »eemmm« (Tavčar 2000, 201). Večina družin ima nekaj sorodnikov ali pa 
vsaj kakšne prijatelje iz tujine. Med sabo lažje komunicirajo tako, da se pogovarjajo, kot pa 
preko pisem, saj če ga kaj v pogovoru ne razumeš lahko takoj vprašaš, pri pismih je pa 
čisto drugače, saj boš dobil odgovor čez nekaj časa in možnost je da ga nisi razumel, kaj ti 
hoče povedati, le zaradi pravopisnih napak. 
 
Pomembne so tudi druge zaznave, ki jih dobimo med komunikacijo, kot so vonj, mraz in 
vročina, pomembne informacije posreduje tudi tip in tresljaji (Tavčar 2000, 201). 
 
Komuniciranje s pomočjo tehnologije 
 
Tehnologija se venomer razvija in prav ta nam ponuja nove možnosti in načine 
komuniciranja. V par desetletjih je tehnologija za komuniciranje napredovala od 
navadnega stacionarnega telefona pa vse do video komuniciranja preko prenosnega 
telefona. Napredek je gromozanski, in prav napredek v komunikacijski tehnologiji prinaša 
tudi napredek v komunikaciji v organizacijah. V nadaljevanju si poglejmo nekaj 
tehnologij, ki pomagajo managerjem. 
 
Telekomunikacija 
 
Telekomunikacija pomeni elektronski prenos podatkov, teksta, grafičnih podob, slik ali 
zvočnih zapisov na kakršnikoli razdalji. Prav zaradi svoje funkcije ima pomembno vlogo 
pri vodenju današnjih organizacij. Z njeno pomočjo je možno venomer nadzorovati 
proizvodnjo, usklajevati zaloge z naročili, obveščati vse podružnice ob istem času o 
trenutnih dogodkih v organizaciji in še mnogo je stvari pri katerih nam je telekomunikacija 
v izredno veliko pomoč. Za primer si lahko pogledamo primer ko je Levi Strauss 
računalniško povezal proizvodnjo in prodajo tako da je bila inventura venomer narejena. 
Računalnik je venomer analiziral stanje. S tem so imeli managerji venomer na razpolago 
razne podatke, kot je prodana količina, proizvedena količina, zaloga… in na podlagi teh so 
lahko sprejemali boljše odločitve o poslovanju podjetja (Dessler 2004, 329-330). 
Tehnologija naredi človekovo delo lažje. V veliko primerih se zgodi, da tehnologija kar 
nadomesti človeka. Pogledamo lahko samo prejšnji primer, saj bi moralo to podjetje imeti 
nekoga zaposlenega, samo za to, če bi želeli venomer biti na tekočem. Zaradi napredne 
tehnologije to ni potrebno. Telekomunikacija nam hkrati tudi prihrani veliko časa, saj če 
imamo podjetje z dvajsetimi podružnicami ali še več, lahko o pomembnih dogodkih in 
novicah obvestimo vse hkrati, ni potrebno, da vsako obvestimo posebej, kar je zamudno.  
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Videokonference  
 
Videokonferenca je telekomunikacijska metoda, ki omogoča da člani tima oz. skupine 
sodelujejo na sestanku s pomočjo televizijskega prenosa. Prenos je omogočen preko 
telefonske linije, satelita in video tehnologije osebnega računalnika (Dessler 2004, 330). 
Takšna metoda je učinkovita kadar so delavci, ki bi se morali udeležiti sestanka predaleč, 
da bi bilo to mogoče. S to tehnologijo je omogočeno, da na primer sestanek vodi človek iz 
Amerike medtem, ko so vsi ostali v Sloveniji. Glede na predhoden način ima ta vrsta 
komunikacije kar pomembno prednost, ki je da vidimo človeka in lahko opazujemo 
njegovo mimiko telesa, ki pa nam, kot smo že zgoraj navedli predstavlja kar od trideset do 
štirideset procentov komunikacije.   
 
Elektronska pošta 
 
Elektronska pošta je računalniški informacijski sistem, ki omogoča ljudem, da posredujejo 
pošto drug drugemu v elektronski poštni nabiralnik. Poznamo še podobno različico, to je 
elektronska oglasna deska, ki omogoča enemu ali več članom skupine, da posredujejo 
sporočila o različnih temah, ki jih bodo člani lahko pozneje prebrali. Pri pošiljanju sporočil 
moramo pomisliti na primerna sredstva komuniciranja za posamezno sporočilo. 
Elektronska pošta je namenjena za pošiljanje predvsem enostavnih funkcionalnih sporočil, 
kot so obvestila za sestanke in druga obvestila, ki jih lahko strnemo v en odstavek. Za bolj 
zapletena sporočila je bolj priporočljiva tako imenovana »snail mail« (polžja pošta) to je 
telefonski klic in sestanek. Najmanj kar lahko naredite je, da kompleksnejše sporočilo 
pošljete raje kot priponko in ne kot jedro sporočila. Preden pa sporočilo pošljete pomislite 
malo, sej ni dobro pošiljati stvari, ki ne smejo biti javno znane in stvari za katere vam bo 
jutri žal, da ste jih poslali. Prav zaradi tega, da nam ni pozneje žal kaj smo poslali moramo 
biti v sporočilih profesionalni s tem mislimo na jasnost in spoštljivost, paziti pa moramo 
tudi koga damo na listo prijateljev (Dessler 2004, 331-332).  
 
Podporni sistem delovnih skupin 
 
Podporni sistem delovnih skupin pomeni tehnološko podprt sistem, ki članom skupine 
olajša njihovo sodelovanje. Člani so lahko v istem prostoru, ali so razpršeni po mestu, 
državi ali pa celo po svetu. V vsakem primeru je podporni sistem delovnih skupin 
uporaben, saj pripomore, da je delo pravilno in pravočasno narejeno. Takšen sistem lahko 
vključuje: elektronski sistem pošiljanja sporočil, sistem za sestanke, sistem za konference, 
spletne združbe, sistem za skupinsko odločanje (Dessler 2004, 331-332). 
 
Delo od doma (Telecommuting) 
 
V današnjem času je veliko ljudi, ki dela kar doma preko računalnika. Delo od doma 
pomeni, da pisarno v podjetju zamenja telekomunikacija in računalnik. Poznamo dve vrsti 
ljudi, ki delajo od doma. Prvi so tisti, ki niso zaposleni, delajo samostojno, na primer 
ljudje, ki delajo nove računalniške aplikacije za različne stranke.  Drugi so profesionalni, 
visoko izobraženi ljudje, ki imajo dodeljene naloge, ki zahtevajo veliko samostojnega dela. 
To so na primer programerji, založniki, raziskovalci. Večinoma dela naredijo doma v 
organizacijo pridejo le redko, na primer na mesečni sestanek ali kaj podobnega (Dessler 
2004, 332-333). Delo od doma prinaša posamezniku določene prednosti in tudi slabosti. 
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Ena izmed prednosti je, da lahko delaš kadar hočeš. Kadar se ti zjutraj ne ljubi vstati se 
vstaneš uro kasneje in potem malo dlje delaš. S takim delom se izogneš prometnimi 
konicami in izgubi časa, ki bi ga porabil za pot v službo in iz nje. Vsaka stvar ima tudi 
slabo stran, pri tem je, da imaš doma razne motnje, kot so na primer obiski, kuhanje kosila 
in še kaj podobnega se najde.  
 

4.3.2 Komunikacijski proces 
 
Komunikacija je dvosmerni proces. Komunikacija ne pomeni to, da nekdo samo nekomu 
nekaj govori oziroma da, nekdo samo posluša. Na komunikacijo in njeno kvaliteto vpliva 
veliko različnih faktorjev. Eden izmed njih je narava odnosa med osebama, ki 
komunicirata. Zavedati se moramo, da imamo z vsem in z vsakomur s kom smo kdaj koli 
komunicirali nekakšen odnos. Četudi smo z osebo, ki dela v istem podjetju kot mi 
komunicirali samo enkrat v preteklih petih letih. Drugi faktorji, ki vplivajo na kvaliteto 
komunikacijskega procesa so še: samozavest (kadar smo samozavestni nam bodo ljudje 
raje prisluhnili in upoštevali), jasnost (vedeti moramo točno kaj in o čem govorimo), 
poslušanje (ni vseeno ali slišimo ali poslušamo, redki so dobri poslušalci, okoli 
petinsedemdeset procentov ustnega komuniciranja je ignoriranega, nepravilno razumetega 
in hitro pozabljenega, zato je učinkovito poslušanje pozitiven proces) in volja do učenja 
(pri komuniciranju prejemamo dve vrste sporočil, naše in sogovornikovo, kadar nas 
sogovornikovo sporočilo zanima smo bolj pozorni in bolje komuniciramo) (Stannack 1993, 
34-35). 
 
Komuniciranje je osnovni pogoj da proces vodenja sploh lahko poteka. Proces 
komuniciranja lahko zelo preprosto prikažemo z naslednjo shemo.  
 
SLIKA 13: PROCES KOMUNICIRANJA PO BESTMANNU 

 
Vir:Bizjak 1996, 158 
 
Iz zgornje sheme je razvidno, da komunikator to je oddajnik sporočila preko sredstev 
komuniciranja in komunikacijskih medijev posreduje informacije. V vodilnem procesu se 
te informacije nanašajo na odločitve, usmeritve, navodila in podobno. Komuniciranje v 
podjetjih pa ni tako preprosto kot prikazuje zgornja shema, zgolj zaradi (Bizjak 1996, 158-
159): 

• števila oddajnikov in sprejemnikov, saj prav to število pogojuje koliko je 
komunikacijskih kanalov; 

• odnosa med oddajniki in prejemniki, saj to tudi vpliva na število povezav; 
• vsebina informacij med komuniciranjem, pri različnih oddajnikih in sprejemnikih je 

različna odvisno od potrebe. 
 

                         
                                     komunikacijski mediji 
 
                                     sredstva komuniciranja 

komunikator 
=oddajnik 

komunikant 
=sprejemnik 



 31

Glede na različne vzroke kateri pogojujejo obliki komunikacije in komunikacijskim potem 
se lahko vzpostavijo različne komunikacijske strukture. Komunikacijske strukture kakršne 
je predstavil Bestmann so prikazane na naslednji sliki.  
 
SLIKA 14: OBLIKE KOMUNIKACIJSKIH STRUKTUR PO BESTMANNU 

 
Vir: Bizjak 1996, 158 
 
Slika 14 prikazuje oblike komunikacijskih struktur po Bestmannu.  Rozman (1993, 234) je 
te oblike poimenoval. Prva se imenuje kolo, ta izrazito poudarja vlogo vodje, saj je 
osrednja oseba. Hitrost in natančnost komuniciranja je velika. Naslednja prikazana oblika 
se imenuje prstan ali krog, je hierarhična struktura z v tem primeru tremi ravnmi. Ponavadi 
ima tudi vodoravne komunikacije. Zadnja prikazana oblika je oblika »vseh kanalov«, to je 
značilna ne hierarhična oblika. Z njo se srečamo pri projektih in timskemu delu. Vloga 
vodje je neizrazita, veliko je sodelovanja in največje možno število komunikacij. Zraven 
teh Rozman navaja še dve obliki to sta veriga in ipsilon. Obe sta tipični hierarhični 
strukturi. Veriga je tipično linijska medtem ko je ipsilon delno vezan na funkcionalno 
strukturo.   
 
SLIKA 15: FAZE KOMUNIKACIJSKEGA PROCESA PO BESTMANNU 

 
Vir: Bizjak 1996, 159 
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Komuniciranje pri vodenju podjetja je prikazano na predhodni sliki. Iz slike je razvidno, da 
proces komuniciranja lahko delimo na tri faze. V prvi so pomembna sporočila, komu so 
namenjena in kakšne so potrebne informacije. Druga faza predstavlja možne poti in tokove 
komuniciranja k natančno določenim uporabnikom informacij. Zadnja faza je 
komunikacijska rešitev, te morajo zagotoviti zadostne, samo potrebne, informacije za 
poslovno odločanje.  
 

4.4 Skupinsko delo 

4.4.1 Opredelitev 
 
Skupine delimo na (Možina in drugi 2002, 548): 

• formalne: nastanejo na podlagi formalnega predpisa. Naloge in cilji so natančno 
določeni. Vodja, cilji, delovne naloge in pogoji za obstoj skupine so določeni 
vnaprej. Glede na čas za katerega so bile ustanovljene ločimo funkcionalne skupine 
(nedoločena doba trajanja) in projektne skupine (krajše delo ali projekt). Ločimo še 
skupine za posebne namene, to so skupine za trening oziroma usposabljanje.  

• neformalne: nastanejo na podlagi povezovanja med ljudmi. Zadovoljujejo skupne 
potrebe in zasebne interese članov. Takšne skupine lahko podpirajo ali ovirajo 
formalno skupino, ali pa so nevtralne. Na vsebino delovanja neformalnih skupin 
močno vplivata organizacijska struktura in način vodenja. 

 
Formalne skupine se delijo glede na smer po kateri potekajo po organizacijski strukturi 
tudi na vertikalne in horizontalne skupine. Vertikalna skupina je sestavljena iz managerja 
in njegovih podrejenih, takšna skupina se lahko razteza čez več hierarhičnih ravni. Medtem 
ko so horizontalne skupine sestavljene iz ljudi, ki delajo na isti hierarhični ravni vendar na 
različnih področjih. Tako da ima vsak posameznik različna znanja, ki jih nato uporabi pri 
reševanju problemov in doseganju želenih ciljev (Daft 1994585-586). 
 
Velikost skupine, število članov, naloge, cilji, način vodenja, fizično okolje, vrednote, 
tradicija itn. vse to so dejavniki, ki vplivajo na razvoj skupine. V času opravljanja svoje 
naloge za katero je bila skupina ustanovljena, gre le ta čez določene stopnje (Možina in 
drugi 2002, 549-550). Le te so v nadaljevanju naštete in predstavljene: 

• oblikovanje (formiranje): Člani iščejo mesto in vlogo v skupini. Spoznavajo se med 
sabo in se tudi primerjajo, saj se odločajo s kom se naj povežejo, da bodo dobili 
pomoč pri uresničitvi ciljev. Ocenjujejo tudi vodjo in se odločajo ali bi ga podprli 
ali ne. Za oblikovanje skupine je kritična kvaliteta in količina informacij, ki jih 
člani dobijo. 

• nasprotovanje (negiranje): Ko minejo začetna spoznavanja velikokrat pride do 
nasprotij in konfliktov med člani skupine in med skupino in vodjem. Člani se 
izolirajo ali izzivajo vodjo. Na voljo so dve možnosti. Lahko pustimo da se 
nasprotje povsem izrazi ali pa konflikt poizkušamo omejiti ter ga potlačiti. 
Priporočljiv  je prvi način, saj imamo tu največjo možnost, da bomo primerno rešili 
zadevo in se izognili nadaljnjim konfliktom. 

• pristajanje (normiranje): Člani sodelujejo z vodjo pri nastajanju skupnih norm in 
posameznih vlog. Komuniciranje je močno prisotno, prav tako tudi izražanje 
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posameznih mnenj. Na tej stopnji se razvije bolj demokratični slog vodenja, ta 
pritegne člane k delovnemu, morda celo k soglasnemu načinu odločanja. 

• izvajanje (implementiranje): Na tej stopnji se iščejo najboljše poti in možnosti 
izvajanja za doseganje zastavljenih ciljev in dosežkov. Delavni cilji posameznika 
morajo biti usklajeni s cilji skupine in organizacije. To pa je tudi eden izmed 
pogojev, da skupina postane delovno uspešna, saj nekatere to nikoli ne postanejo ne 
glede na čas obstoja.  

• zaključevanje (rezultiranje): Cilji so doseženi! Kako naprej? Na voljo so dve 
možnosti: ena možnost je da ta ista skupina prevzame druge naloge ali pa skupina 
razpade in gredo člani v nove skupine. Možne so razne kombinacije teh dveh 
možnosti.  

 
Če je na vprašanje, kaj je managerjevo delo, odgovor reševanje in opravljanje nalog. Potem 
je na vprašanje kako, odgovor s pomočjo skupine. Pripraviti ljudi, da sodelujejo kot 
skupina je eno od najzahtevnejših del s katerimi se mora manager soočiti. Ljudje se ne 
rodijo z mislijo, da je njihova naloga in odgovornost, da se žrtvujejo za organizacijo. S tem 
da si vodja prisluži spoštovanje skupine, lahko dober vodja preoblikuje skupino v tim, ki 
deluje usklajeno. Tu prihaja do dveh nasprotujočih se dejstev (Trecy 1989, 91): 

• Ljudje se morajo počutiti del skupin. To jim da občutek varnosti in neke vrste 
ljubezni. 

• Ljudje morajo biti obravnavani kot posamezniki. Hočejo biti spoštovani zaradi tega 
kar so.  

 
Trecy (1989, 89-90) navaja nekaj nasvetov kako naj ravnamo z ljudmi v skupini, da bomo 
pravični in uspešni pri vodenju: 

• Bodite dober vzgled. Ne pričakovati, da bodo drugi upoštevali pravila, če jih vi ne 
boste.  

• Obravnavajte vsakega človeka kot posameznika. Saj nista dva človeka enaka.  
• Bodite pošteni. Nikoli na favorizirajte ljudi.  
• Ravnajte z njimi kot da sodijo v skupino. Med člani skupine se vzpostavijo 

določene vezi, pritisk vrstnikov pa prebudi najboljše v človeku.  
• Ne poenostavljajte informacij. Povejte jim kaj morajo narediti in mogoče še kaj 

več, tako da bodo razumeli kako se njihovo delo sklada z vsem ostalim.  
• Ni potrebno da jih navdušujete z svojo avtoriteto.  
• Delegate. Dajte jim odgovornost in razbremenite sebe.  
• Odzovite se primerno. Ne pretiravajte pri majhnih problemih ter ne ignorirajte 

velike probleme. 
• Zaupajte zaposlenim. Pričakujte najboljše. 
• Poskrbite, da bodo usposobljeni za svoje delo. Ne pričakujte od njih, da bodo delali 

dela za katera niso usposobljeni.  
• Bodite zvesti. 
• Ne pustite, da se dolgočasijo. Načrtujte naloge za čase z veliko in čase z malo dela. 

 
Tu bi lahko uporabili star pregovor ki pravi: »Ne delajte drugim tistega, kar nočete da bi 
nekdo storil vam.« Iz zgoraj navedenih nasvetov je razvidno, da moramo tudi mi 
upoštevati pravila in biti dober vzgled, pav tako pa moramo delati z delavci tako kot bi 
želeli da bi nekdo delal z nami, če bi bili mi na delavčevih mestih.  
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Tim bi lahko definirali kot enoto dveh ali več oseb, ki sodelujejo in usklajujejo svoje delo 
tako da dosežejo točno določene cilje. Ta definicija vsebuje tri sestavine. Prva; v timu sta 
lahko minimalno dva človeka. Druga; ljudje ki so v timu neprestano sodelujejo in imajo 
stike med sabo. Tretja; člani tima so naravnani na isti cilj (Daft 1994, 583). 
 
Pojavlja se vprašanje zakaj se ljudje priključijo timu. Na to vprašanje nam odgovori Trecy 
(1989, 93), ki pravi, da tim nudi posamezniku: 

• varnost, to je mesto v katerem se posamezniki počutijo varno; 
• občutek pripadnosti, 
• individualnost, skupina prepozna in podpira razlike posameznikov v skupini, 
• prepoznavnost, zunanji svet spoštuje skupino, kot bolj močno enoto, kot bi bil 

posameznik.  
 
Virtualni timi so ena izmed posebnosti sodobnega časa. Člani teh timov se velikokrat sploh 
ne spoznajo osebno, ampak delajo vedno v virtualnem okolju, sestankujejo pa kar s 
pomočjo telekomunikacije. Virtualni tim je skupina geografsko in/ali organizacijsko ne 
enotnih sodelavcev, ki so združeni v skupino. Sodelovanje omogoča kombinacija 
telekomunikacije in informacijske tehnologije, vse to z namenom, da bi dosegli cilj 
organizacije. Virtualni timi so v zadnjem času zelo popularni. Eden izmed razlogov je 
globalizacija. Naloge globalnega značaja zahtevajo, da timi komunicirajo na veliki razdalji, 
redko iz oči v oči. Takšne naloge pridejo do izraza v podjetjih, ki imajo strateške partnerje 
in kadar se združijo domače in tuje podjetje (joint-ventures). Zaposleni v partnerskih 
podjetjih pogosto sodelujejo kot tim, čeprav delajo za različna podjetja in na različnih 
lokacijah. Takšna sestava tima je lahko začasna, za doseganje določenih ciljev, ali stalna, 
za načrtovanje strateških planov (Dessler 2004, 344). S takšnim delovanjem se možnosti 
dela v trenutku razširijo. Če želi neko podjetje sodelovati z določenim strokovnjakom iz 
druge države ali celo celine. Se temu ni treba preseliti in spremeniti svoj celotni ritem 
življenja. Preprosto potrebuje računalnik in še nekaj dodatne opreme in že sodeluje z tujim 
podjetjem.                                                     
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TABELA 7: PRIMERJAVA SKUPINE IN TIMA 
TIM SKUPINA 
Člani tima se zavedajo, da so osebni in 
timski cilji najuspešnejše dosegljivi z 
pomočjo vseh članov tima. Zavedajo se 
medsebojne odvisnosti. Posamezniki se ne 
poizkušajo osebno okoriščati na račun 
drugih. 
Pri postavitvi cilja sodelujejo vsi, prav zato 
sprejemajo delo v svojo »last« in združujejo 
moči, da zastavljeno delo opravijo po 
najboljših močeh.  
Izvirnost in znanje so tisto kar naredi tim 
uspešen, posledično pa organizacija dosega 
boljše cilje.  
Med člani tima je zaupanje, drug drugega 
spodbujajo, da izražajo svoja mnenja, 
predloge, občutke, nesoglasja,  tudi 
vprašanja so dobrodošla. 
V timu je poštena in odprta komunikacija, 
saj je to edini način, da razumejo stališča 
drug drugega. 
Konflikt je nekaj čisto normalnega. Čeprav 
se trudijo, da bi jih rešili hitro in 
konstruktivno v takšnih primerih vidijo 
priložnost za nove rešitve in ustvarjalnost. 
Pri odločitvah, ki so pomembne za tim, 
seveda sodelujejo tudi člani. Cilj je vedno 
uspešnost tima in ne zgolj skladnost z 
mnenjem vodje.  

Mnenje članov skupine je, da so povezani v 
skupine samo iz administrativnih razlogov. 
V večji meri posamezniki delajo 
samostojno, le včasih imajo skupne cilje v 
povezavi z ostalimi. 
Člani skupine niso vključeni v načrtovanje 
ciljev skupine, zato skušajo pozornost 
usmeriti nase. 
Članom naročajo kaj naj delajo, za mnenje 
jih ne vprašajo, prav tako ne spodbujajo 
predlogov o načinu dela.  
Nezaželeno je izražanje lastnega mnenja in 
predvsem nestrinjanja, saj to ne podpira 
enotnost skupine. 
Resnično razumevanje v skupini je skoraj 
nemogoče, saj se njeni člani zelo previdno 
izražajo. Drug drugemu postavljajo pasti v 
komuniciranju, ujame pa se lahko vsak ki ni 
dovolj pazljiv. 
Vodja ali drugi sodelavci v skupini lahko 
ovirajo delovno sposobnost delavca. 
Konfliktne situacije so nepogrešljive, 
problem pa je ker jih večinoma ne znajo 
sami rešiti, vodja pa ne posreduje 
pravočasno, saj se temu izogiba.  
Pri odločitvah lahko člani skupine 
sodelujejo ali pa tudi ne. Bolj kot dobri 
delovni dosežki skupine je pomembna 
skladnost z mnenjem vodje skupine.  

Vir: Možina in drugi 2002, 561 
 

4.4.2 Sestanki 
 
Brane Gruban iz podjetja za strateške komunikacije Dialogos meni da managerji preživijo 
kar dva dneva v njihovem delovnem tednu na sestankih (Milič 2006, 34). Samo 
predstavljamo si lahko kakšni nepotrebni stroški nastanejo, kadar ti sestanki niso 
produktivni. Če malo pomislimo bi imeli lahko en dan daljši vikend, če bi sestanki potekali 
kot bi morali. Pri managerjih bi bila majhna verjetnost, da bi si vsak teden vzeli podaljšan 
vikend, bi pa zaradi tega dodatnega časa se lahko posvečali drugim dejavnostim v podjetju. 
 
Medtem ko Bogdan Kavčič, avtor knjige Osnove poslovnega komuniciranja ugotavlja, da 
je za evropski in ameriški slog vodenja prevladujoča oblika komunikacije managerjev 
medosebni razgovor. To pomeni komunikacija eden na eden. Ameriške študije so za to 
obliko komunikacije pokazale, da manager porabi od 40 pa vse do 80 odstotkov svojega 
delovnika za sestanke (Milič 2006, 34). 
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Raziskava združenja American Management Association je pokazala da so sestanki v 
povprečju le od 40 do 50 odstotno učinkoviti (Goljevšček 2004, 40). To pomeni dobra 
polovica časa, ki ga preživijo delavci na sestanku ni produktivna. Lahko pa si to tudi 
predstavljamo, da gre vsak drugi sestanek v nič. Prav tu pa pridejo na vrsto managerji 
oziroma vodje sestankov, ki morajo to spremeniti. 
 
Šolska oblika neuspelega sestanka pravi: neuspel sestanek je sestanek na katerem se 
sodelujoči ne dogovorijo nič drugega, kot to, kdaj se bodo naslednjič sestali. Tak sestanek 
pa ne prinese nič drugega kot slabo voljo pri udeležencih in stroške za podjetje. Kakšne 
stroške je povzročil neuspel sestanek lahko izračunamo enostavno tako, da vzamemo čas 
trajanja sestanka in tega pomnožimo z urno postavko vsakega od udeležencev ter nato vse 
skupaj seštejemo. Upoštevati moramo še da je neuspeli sestanek vzrok za naslednji 
sestanek (Goljevšček 2004, 40).  
 
Kakšne stroške povzroči neuspeli sestanek lahko natančneje pogledamo pri slovenskih 
managerjih saj so naredili izračun v katerem so upoštevali fiksni del plač vodilnih 
managerjev družb, katerih delnice so bile vključene v borzni indeks SBI 20 v letu 2004 in 
ugotovili, da družbe za uro managerjevega časa odštejejo v povprečju dobrih 13 tisoč 
tolarjev, če to preračunamo v sedanjo valuto, bi zneslo kar dobrih 62 eurov  (Milič 2006, 
34). S temi številkami se lahko malo poigramo. Poglejmo primerjavo med enim 
managerjem tega ranga in na primer trgovcem. Vidimo, da manager v osemurnem 
delavniku zasluži toliko kot trgovec v celem mesecu.  
 
Za uspešnost sestanka je pomembno, da je že v naprej načrtovan, to pomeni, da je 
pripravljen dober dnevni red ter da so o poteku sestanka sodelujoči že v naprej obveščeni, 
saj se tako lahko pripravijo in opozorimo jih lahko kaj naj prinesejo sabo na sestanek. 
Brane Gruban opozarja, da je pomembno, da si teme sledijo logično ter da je določeno 
časovno obdobje, ki ga bomo porabili za določeno temo, s tem tudi konec sestanka. Tisto 
kar mislimo, da je bolj pomembno naj bo na začetku, stvari ki pa bodo vzele več časa pa 
naj bodo bolj na koncu sestanka. Gruban svetuje tudi naj bodo sestanki sestavljeni tako, da 
bodo lahko določeni sodelujoči zapustili sestanek predčasno, po obravnavi teme za katero 
so bili povabljeni (Goljevšček 2004, 41). 
 
Pri načrtovanju sestanka moramo tudi pomisliti kdaj bo sestanek potekal. Bo to dopoldne 
ali popoldne. To se odločimo glede na vsebino sestanka. V dopoldanskih urah naj bi 
potekali sestanki z novimi vsebinami, za popoldanske ure so pa bolj primerni sestanki z 
znanimi vsebinami, ki jih samo utrdimo (Goljevšček 2004, 41). To logiko bi lahko povzeli 
kar po šolskem urniku, saj ima večina šol najprej normalen pouk kjer sprejemajo nove 
snovi v popoldanskih urah pa se odvijajo dodatni in dopolnilni pouki različnih predmetov. 
 
Sestanek vodi tisti, ki ga je sklical, v večini primerov je to manager. Pomembno je da on 
pride pred drugimi v nobenem primeru pa ne sme zamuditi, saj bi s tem ponižal vse 
sodelujoče. Vodja sestanka zamujanje ne sme tolerirati, saj lahko to pride ljudem v navado, 
z zamujanjem pa zmotijo zbranost na sestanku in ga s tem zavlečejo, da traja več časa kot 
je bilo predvideno v dnevnem redu. Nekatera podjetja imajo glede zamujanja stroge kazni 
in tistemu ki zamudi zaračunajo denarno kazen, glede na minute koliko je zamudi. So pa tu 
druga podjetja, ki imajo bolj hudomušne kazni, da tisti ki zamudi po sestanku plača pijačo 
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vsem udeležencem (Goljevšček 2004, 42). S podobno hudomušno tehniko sem se že 
srečala na fakulteti, saj je bilo pri enem predmetu tako, da tisti, ki je zamudil je »moral« 
naslednjič prinesti bombone ali pa nekaj sladkega za vse. 
Vodja ima na sestanku pomembno vlogo saj na začetku sestanka: 

• predstavi dnevni red, 
• predstavi namen srečanja, 
• določi zapisnikarja, 
• in vodi razpravo. 

Njegova naloga glede vodenja razprave je da vsem zagotovi enakopravno udeležbo, saj so 
nekateri včasih preglasni drugi pa imajo veliko zapovedati ampak so bolj tihi (Goljevšček 
2004, 42). Vsak izmed udeležencev mora dobiti priložnosti povedati svoje mnenje, saj je 
bil iz razloga povabljen, ne pa za to da bo presedel uro in pol ter poslušal mnenja drugih 
sam pa se ne vključil v razpravo. Da se lahko posameznik vključi in ima sploh kaj za 
povedat, mora biti pripravljen za sestanek, tako da tudi ni ves uspeh odvisen od vodje 
ampak tudi od sodelujočih.  
 
Deset zapovedi, ki jih priporoča Brane Gruban (Goljevšček 2004, 42) za organizacijo 
učinkovitega sestanka: 

• Ne pozabite na uro: redni sestanki naj ne bi trajali dalj kot je bilo predvideno, za 
izredne sestanke imamo pa na voljo dve rešitvi če cilj sestanka ni bil dosežen, lahko 
določite nov termin, če pa to ni mogoče že na začetku sestanka povemo, da bo 
trajal tako dolgo kolikor bo potrebno. 

• Ne pozabite na namen sestanka: vodja sestanka poskrbi, da se ostali udeleženci 
držijo namena obravnave določene točke in s tem tudi samega sestanka.  

• Ne kritizirajte v javnosti: vodja naj javno kritiziranje vljudno a odločno zatre, saj to 
povzroča slabo razpoloženje.  

• Ne načrtujte sestankov izven delavnega časa (razen ob nujnih primerih): termini 
sestankov izven delavnega časa imajo že v naprej možne zaplete in pri delavcu 
lahko sprožijo nejevoljo, saj je že tako veliko v službi.  

• Ne uporabljajte pritiska skupine, da bi prišli do želenih sklepov: prisluhniti se mora 
vsakemu posamezniku, ki je bil povabljen na sestanek, skupina ne sme pritiskati 
nanj če ne deli njihovega mnenja.  

• Ne izkoriščajte sestankov za uničevanje kariere drugih: na sestankih pogosto 
prihaja do nestrinjanja, to ne sme biti povod za osebne obračune. 

• Ne mešajte zasebnega in poslovnega življenja: z druženjem ni nič narobe vse 
dokler ne pozabite na počutje tistih, ki so iz druženja izključeni. Povabite jih zraven 
ali pa bodite zelo diskretni pri dogovorih.  

• Najboljši model za sestanek je demokracija ne monarhija: upreti se morate 
skušnjavi, da ne usmerjate udeležence k zaključku, ki si ga želite. 

• Ne pozabite pripraviti dnevnega reda in z njim v naprej seznaniti udeležencev: saj 
bodo tako vedeli potek sestanka in se bodo lahko v naprej pripravili na sestanek.  

• Ne odlašajte z odpravo rednih sestankov, če se vam zdi, da niso več potrebni: to se 
ugotovi s tem, ko ne morete več jasno določiti namen rednega sestanka. 

 
Nekatera ameriška podjetja so začela spreminjati svoj način sestankovanja. Iz tradicionalne 
oblike razpravljanja in podajanja mnenj med udeleženci so vključili tehnologijo. 
Udeleženci sestanka  vnašajo mnenja in pripombe v računalnik, poseben program pa jih 
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nato razvrsti po vrsti in predvaja na zaslonu. Ugotovili so da se s takim pristopom rodi več 
idej (Goljevšček 2004, 42). Logično je, da ima vsak človek svoje ideje in svoje poglede na 
svet in prav ta tehnika sestankovanja omogoča, da vsak pove kaj želi in ga pri tem nihče ne 
moti in mu skače v besedo. Nič ni čakanja na vrsto, da dobi posameznik priložnost do 
besede ampak lahko napiše svojo idejo v trenutku ko se jo spomni, to pomeni, da je lahko 
v istem trenutku oddanih več idej, kar pa pri običajnem načinu ni mogoče.   
 

4.5 Motiviranje 
 

4.5.1 Opredelitev motiviranja 
 
»Motivacija je tisto, zaradi česar ljudje delajo ob določenih sposobnostih in znanju (Kralj 
1998, 239).« Motiviran človek dela več in bolje kot pa človek, ki ni motiviran in hodi v 
službo samo zaradi tega ker mora. Vprašanje pa je kdaj je človek motiviran res dovolj, tako 
da izkoristi do maksimuma svoje sposobnosti in znanja. Vse pa naj bo v nekih mejah 
normalnega. S tem mislimo, da ne bi človek zaradi službe zanemaril preostalega dela 
svojega življenja, kot so osebno zdravje, družina, prijatelji…  
 
Motivacija je volja, da nekaj naredimo. Nekoč so bili mnenja, da motivacija pride od zunaj, 
da je to zunanji vpliv na posameznika. Sedaj je znano, da vsakega posameznika motivira 
nekaj različnih sil te pa so tako zunanjega, kot notranjega izvora, saj človek lahko motivira 
tudi sam sebe ni potrebno, da ga vedno motivirajo drugi. Kadar se posameznik motivira 
sam je ta motivacija dolgotrajnejša. Za managerja je najbolje, da podrejene navduši, da se 
sami motivirajo. To naredi tako, da jim zaupa, da delajo po svojem občutku in jih 
spodbuja, da prevzamejo odgovornost za celotno nalogo. To je le eden izmed načinov. 
Lahko pogledamo še enega kot je na primer tale, da manager ne ukazuje in kontrolira 
ampak to nadomesti z nasveti in soglašanjem. Vse se vrti okoli tega kako naj manager 
motivira podrejene. To ni prav, saj so takšno mišljenje že zdavnaj opustili in ga nadgradili. 
Sedaj mora manager motivirati svoje podrejene, sodelavce in nadrejene. Pot motivacije se 
spremeni od odzgoraj navzdol na navzdol, navzgor in vodoravno (Heller 1998, 290-291). 
 
Možina (1990, 18) pravi da je motiviranje: »En izmed pomembnih procesov v upravljalni 
funkciji pripravljanja izvajanja, je proces spodbujanja delavcev z določenimi sredstvi, da 
bodo z zadovoljstvom in z lastnim pristankom opravili dane naloge. To spodbujanje k delu 
mora biti povezano z zadovoljevanjem potreb posameznikov. Motivatorji so lahko različne 
nagrade, priznanja ali druge oblike stimulacije, ki delujejo v smeri pozitivnega motiviranja 
in zadovoljujejo osebne potrebe, medtem ko so grožnje ali kazni oblike negativnega 
spodbujanja, ki posameznika odvračajo od neželenih ciljev, dejanj ali vedenj.« 
 
Motivacija  s strani vodje pomeni da, priskrbi sredstva da njegovi podrejeni dosežejo cilje, 
ter da uskladi posameznikove cilje in cilje organizacije do neke stopnje. Motivirati ljudi 
mora znati posrednik med ljudmi in organizacijo. To je seveda manager (Stannack 1993, 
184). Motiviranje ni tako težko, samo vodja se ga mora pravilno lotiti. Zavedati se morajo 
da o motiviranju že veliko vedo, le malo morajo pomisliti v pravo smer (Dessler 2004, 
283): 
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• Vem kaj me motivira; Kaj delate samo  zato ker vam je všeč delati to in iz nobenega 
drugega razloga. Motivirani ste da delate to delo in delo samo vas motivira.  

• Vem zakaj me neka stvar motivira; kadar delamo stvar, ki jo imamo radi nas ta 
lahko motivira iz dveh razlogov. Prvi je, da se počutimo dobro ko to stvar delamo 
in drugi je odziv naših vrstnikov.  

• Zavedam se da različne stvari motivirajo različne ljudi; Različni ljudje imajo 
različne potrebe, zato jih motivirajo različni motivatorji. Nekoga bo npr. motiviral 
dodaten dan letnega dopusta medtem ko bo drugemu čisto vseeno za ta en dan.  

• Vem kako motivirati ljudi; Eksperti za motiviranje postanemo že takoj ob rojstvu. 
Otrok na primer takoj ve kako bo motiviral svoja starša, da bo dobil jesti ko je 
lačen, z jokom. Ko odrastemo se naše znanje samo še poglobi in razširi. Na primer 
vemo, da ljudje niso radi kaznovani, da radi dobivajo nagrade, da jih motivira odziv 
vrstnikov, da ljudje radi delajo kar jih veseli, da ljudje sploh ne bodo poizkusili 
narediti stvari za katero so prepričani, da jo ne morejo narediti, da moramo vedeti 
kakšne so človekove potrebe, da ga lahko motiviramo in da so nekatere potrebe za 
nekoga pomembnejše kot so te iste potrebe za nekoga drugega.  

 
Motiviranje uporabljajo managerji v podjetjih kot sredstvo vplivanja na zaposlene, da bi 
delali tako kot je načrtovano, da bi s tem uresničevali cilje podjetja in s tem tudi svoje cilje. 
To pa je tudi eden od načinov motiviranja (Kralj 1998, 239). 
 
Motiviranje skupine ljudi je lahko zahtevno delo za katerega je potrebno dobro znanje in 
trud. Obraten proces de-motivacija pa je nekaj najlažjega kar lahko naredi manager 
(Wilson 2000, 47). 
 
»Proučevanja so pokazala, da niti ena sama človekova aktivnost ni nikoli spodbujena samo 
z enim, temveč s številnimi zelo zapletenimi, znanimi in neznanimi dejavniki (Možina in 
drugi 2002, 473).«  
 
Raziskava univerze St. Gallen je pokazala, da je motivacija pomembna zgolj za opravljanje 
rutinskih nalog. To pomeni, da motiviranost ne zadostuje za soočanje z voditeljskimi izzivi 
tu je pomembnejša močna volja managerja, da bo premagal izziv in dosegel cilj. To je 
njegova zavestna odločitev ne pa dražljaj iz okolja kot je motivacija (Bruch 2003, 15). 
 
S pomočjo motivacijskih teorij ustvarjamo motivacijske modele. Pri tem moramo posebej 
paziti na občutke, kot so: pravičnost, enakost in pričakovanja (Kralj 2003, 447). Pravičnost 
si lahko razlagamo tako, da človek pričakuje, da bo za svoje delo pravično plačan in da ne 
bo imel manj plače kot nekdo, ki dela manj kot on. Enakost pomeni, da koliko bomo 
vložili v podjetje naj nam to tudi povrne. Ljudje imajo veliko pričakovanj in prav ta jih 
ženejo naprej. Odvisno katera aktivnost nudi večja pričakovanja za tisto se bodo odločili.  

4.5.2 Motivacijske teorije 
 
Motivacijske teorije delimo na vsebinske in procesne teorije. Vsebinske motivacijske 
teorije se ukvarjajo z vprašanjem  »kaj« motivira vedenje, medtem ko se procesne 
motivacijske teorije ukvarjajo z vprašanjem »kako« motivirati vedenje. Med vsebinske 
teorije uvrščamo: Maslowovo teorijo potreb, Herzbergovo dvofaktorsko teorijo, 
Adelferjevo motivacijsko teorijo in Heckmanov ter Oldhamov model značilnosti dela. 
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Predstavniki procesnih teorij pa so: teorija spodbujanja, teorija pričakovanja in teorija 
pravičnosti (Treven 2001, 126).  
 
Maslowova teorija potreb 
 
Vsak človek ima določene potrebe. Nekatere potrebe so skupne vsem ljudem. Zanima nas 
katere? Ambraham Maslow je razvil eno izmed najbolj vplivnih motivacijskih teorij. Začel 
je s tem, da imajo ljudje raznovrstne potrebe, nekatere od njih so osnovne in druge ne. 
Potrebe je Maslow razvrstil v pet različnih skupin, ki jih je razvrstil v piramido od najvišje 
do najnižje potrebe. Najprej moramo zadovoljiti, vsaj delno,  potrebe, ki so na najnižji 
ravni potem pa se lahko povzpnemo  navzgor (Stannack 1993, 187). Ta hipoteza je tudi 
sporna, saj so nekatere potrebe nekaterih ljudi skoraj nepotešljive (Tavčar 2006, 364). 
 
Maslowova hirarhična teorija je še posebno pomembna na delovnem mestu. Iz nje je 
razvidno, da delavec ne potrebuje samo denarja in nagrad, ampak zraven tega rabi tudi 
spoštovanje in dobre medsebojne odnose. Zaradi tega dejstva bi jo morali upoštevati, ko se 
ustvarja novo delovno mesto v organizaciji (Heller 1998, 293). 
 
Maslowova hierarhija potreb zajema (Kralj 2003, 446): 

• fiziološke potrebe: biološko preživetje: potrebe po snoveh, po izločanju, po fizični 
celovitosti, po spanju, počitku, spolnosti…; 

• potrebe po varnosti: trajno zagotovljene bivalne in življenjske potrebe; 
• potrebe po pripadnosti in ljubezni: partner, družina, skupina, organizacija…; 
• potrebe po ugledu in samospoštovanju; 
• potrebe po samopotrjevanju. 

 
SLIKA 16:HIERARHIJA POTREB ABRAHAMA MASLOWA 

 
Vir: Treven 2001, 128 
 
Herzbergova dvofaktorska teorija 
 
Psiholog Frederick Herzberg je ugotovil, da je možno vse motivacijske faktorje razdeliti v 
dve skupini, iz tega tudi ime dvofaktorska teorija. Skupini je poimenoval higieniki in 
motivatorji. Higieniki ne motivirajo delavca, brez njihove prisotnosti pa so delavci 
nezadovoljni. V glavnem je pomembno, da so prisotni, čeprav ne spodbujajo k boljšemu 
delu kot motivatorji. Ti povzročajo v delovnem okolju zadovoljstvo in povečujejo 
pripravljenost delavcev za delo. Njihova neprisotnost ne povzroči nezadovoljstva, le 
motivirani niso (Treven 2001, 129-130). Ugotovitve Herzberga temeljijo na razgovorih z 
delavci, le- teh je opravil na stotine. Edino delavci so bili tisti ki so mu lahko povedali kaj 
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jih motivira in kaj ne ter za katere stvari jim je vseeno če so prisotne ali ne. Informacije je 
zbiral iz prve roke (Daft 1994, 517-518). 
 
TABELA 8: HIGIENIKI IN MOTIVATORJI 
Higieniki 
Plača in dodatki To vključuje osnovni dohodek, razni bonusi, dopust, služben 

avto… 
Delavni pogoji Tu štejemo delovne ure, delovno mesto, delavni prostor, 

oprema delavnega prostora… 
Klima podjetja Pravila in omejitve v podjetju, s tem mislimo formalne in 

neformalne.  
Status Status posameznika se določi po njegovem nazivu, oblasti in 

po odnosih z drugimi saj vse to odseva stopnjo sprejetosti.  
Varnost službe Stopnja prepričanosti zaposlenega, da bo še nekaj časa delal 

za to organizacijo.  
Nadzor Kako lahko posameznik vpliva na izbiro naloge katere se 

bodo lotili in na to kdaj bo končana.  
Življenje v pisarni Tu se gleda stopnja in vrsta medsebojnih odnosov v 

delovnem okolju.  
Zasebno življenje To je čas, ki ga posameznik preživi z družino, prijatelji in se 

ukvarja z raznimi hobiji, vse to pa je oskrunjeno za čas ki ga 
preživi v službi.  

Motivatorji  
Dosežki Človeka žene to da gre naprej in da doseže vedno nekaj več.  

To je eden izmed najbolj močnih motivatorjev in odličen vir 
zadovoljstva. 

Prepoznavnost Prepoznavnost dosežkov motivira in povečuje samozavest. 
Za mnoge zaposlene je to samo po sebi nagrada, saj se 
počutijo nagrajene če nadrejeni opazijo njihovo delo. 

Zanimivo delo Delo, ki je pozitivno in zadovoljujoče bo večji motivator kot 
delo, ki ni zanimivo.  

Odgovornost Priložnost da vadimo odgovornost in moč zahteva 
sposobnosti vodje, tveganje in odločanje vse od naštetega 
zvišuje samozavest in so močni motivatorji  

Napredek  Napredek, napredovanje in nagrade za dosežke to je tu 
pomembno. Najverjetneje je osrednji motivator občutek, da 
je napredovanje mogoče. Pomembno je da je možnost 
napredovanja znana in s tem tudi časovni okvir v katerem je 
to mogoče.  

Vir: Heller 1998, 294-295 
 
Hockman-Oldhamov model značilnosti dela 
 
Model značilnosti dela predstavlja podlago za motivacijski pristop k oblikovanju dela. 
Model proučuje štiri skupine spremenljivk in njihovo povezanost (Treven 2001, 132): 

• osebni in delavni učinki, 
• kritična psihološka stanja, 
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• temeljne razsežnosti dela, 
• potreba po razvoju.  

 
SLIKA 17: MODEL ZNAČILNOSTI DELA 

 
Vir: Treven 2001, 133 
 
Adelferjeva motivacijska teorija 
 
Adelferjeva teorija je na razliko od Maslowove teorije skrčila potrebe s pet  na tri stopnje. 
Po njegovem mnenju naj bi sočasno delovalo več potreb. Ta teorija ima veliko pristašev 
čeprav so nekateri mnenja, da preveč poenostavlja področje spodbud za delovanje (Tavčar 
2006, 364). 
 
Tri skupine potreb po Adelferjevem mnenju (Treven 2001, 131): 

• potrebe po obstoju; osnovne  materialne in eksistenčne potrebe, Maslow te potrebe 
imenuje fiziološke in potrebe po varnosti; 

• potrebe po povezovanju z drugimi ljudmi; Maslow te potrebe imenuje socialne 
potrebe in del potreb po spoštovanju, ki se nanaša na željo človeka, da ga drugi 
spoštujejo; 

• potrebe po razvoju; tu je mislil na osebno rast in razvoj, Maslow je sem uvrščal 
preostali del potreb po spoštovanju in potrebe po samouresničevanju. 

 
Teorija ni strogo hirarhična, tako kot je Maslowova. Posameznik si lahko želi potreb po 
povezovanju z drugimi ljudmi, čeprav nima zadovoljenih potreb po obstoju. To je le ena 
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izmed možnosti, saj je mogoče tudi da se vse tri potrebe v človeku pojavijo istočasno. 
Značilno za to teorijo je, da upošteva individualne razlike med ljudmi in dejstvo, da vpliva 
na pomembnost zadovoljevanja potreb tudi različno okolje, izobrazba in družina 
posameznika (Treven 2001, 131). 
 
Teorija spodbujanja 
 
Za teorijo spodbud so značilne zunanje nagrade. Le-te imajo lahko pozitivne ali negativne 
učinke. Pomembno je pri komu in kdaj jih uporabimo. Zunanje nagrade se lahko 
uporabljajo, ko nekdo upravlja svoje delo uspešno in se ga zato nagradi s posebnimi 
ugodnostmi, priznanji, pohvalami ali povečanjem plače. Pomanjkljivost te teorije je, da 
zanemarja notranje dejavnike, ki prav tako kot zunanji vplivajo na vedenje posameznika 
(Treven 2001, 134). 
 
To ali bodo imele zunanje nagrade pozitivne ali negativne učinke je odvisno od situacije. 
Strokovnjaki so mnenja, da se negativni učinki zunanjih nagrad običajno pojavljajo pri 
ljudeh, ki imajo zanimivo delo, saj jih delo že samo po sebi motivira. Medtem ko ljudje ki 
nimajo zanimivega dela rabijo zunanje nagrade, saj brez tega nihče ne bi želel opravljati 
takega dela (Treven 2001, 135). 
 
Teorija pričakovanja 
 
V. Vroom je zasnoval teorijo pričakovanja, ki zagovarja mišljenje, da je stopnja težnje 
posameznika, da se vede na določen način, odvisna od dveh dejavnikov. Prvi dejavnik se 
nanaša na pričakovanje, da bo določenemu vedenju sledila določena posledica. Drugi 
dejavnik pa se nanaša na privlačnost posledice za posameznika (Treven 2004, 135-136 
povz. po Vroom, 1964).  

 

SLIKA 18: PREPROST MODEL PRIČAKOVANJA 

 
Vir: Treven 2001, 136 
 
 Iz zgornje slike je razvidno, da je posameznik za določeno vedenje ali delo motiviran v 
tolikšni meri, kolikor pričakuje, da bo s tem dosegel svoje individualne cilje. Teorija 
pričakovanja se ukvarja z nekaterimi problemi kot so: kakšen je pomen nagrad v 
organizaciji in katere nagrade so za posameznika pozitivne, kakšno vedenje pričakuje 
organizacija od posameznika in kako bo za to nagrajen ter kakšna so pričakovanja 
posameznika (Treven 2001, 136-137).  
 
Teorija pravičnosti 
 
J. Stacy Adamsu pripada največ zaslug za razvoj teorije pravičnosti. Ta teorija pravi da 
delavci primerjajo svoje vložke v delo in prejemke, ki so jih dobili za opravljeno delo z 
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vložki in prejemki drugih zaposlenih v isti organizaciji ali kateri drugi. Kadar posameznik 
opazi, da je razmerje enako pri njem in pri drugih ga prevzame občutek zadovoljstva, to 
pomeni, da je takšno stanje pravično. V nasprotnem primeru dojame posameznik stanje kot 
nepravično, kar lahko pripelje do različnih slabih posledic (Treven 2001, 137). 
 
Posamezniki se ne primerjajo vedno samo z sodelavci in delavci v drugih podobnih 
organizacijah, velikokrat se primerjajo tudi z svojimi sosedi, prijatelji in znanci. Za vse te 
primerjave pa upoštevajo predvsem tri spremenljivke (Treven 2001, 138): 

• raven plače,  
• stopnja izobrazbe in 
• dolžina delavne dobe.  
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5  KAKO SO VODENA SREDNJE VELIKA PODJETJA V 
SPODNJE POSAVSKI REGIJI 
 

5.1 Vodenje 
 
(1) Strokovnjaki različno definirajo kaj je vodenje. Prav tako so tudi vodilni ljudje v 
srednje velikih podjetjih v spodnje posavski regiji odgovarjali različno na vprašanje kako 
bi po njihovem mnenju opredelili vodenje. V nadaljevanju si poglejmo nekaj teh izjav: 
 
Vodenje je… 
 
»…proces, ki vodi do cilja.« 
 Termo elektrarna Brestanica d.o.o. 
 
»…sposobnost koordinacije in vodenja večje skupine ljudi.« 
 Integral Brebus Brežice d.o.o.  
 
»…sklop različnih aktivnosti od koordiniranja, nadzora, organiziranja, motiviranja…« 
 Holzschuh d.o.o.& CO 
 
»…usmerjanje sodelavcev, koordiniranje dela, preverjanje ali so delavci razumeli navodila 
za dane naloge.« 
 Duropac-Tespack d.o.o.  
 
»…določanje jasnih ciljev, realizacija teh ciljev s sodelavci, dajanje pomembnosti 
posamezniku, nagrajevanje.« 
 Preis Sevnica d.o.o.  
 
»…opravljanje/obdelovanje vseh funkcij v podjetju.« 
 Metalna Senovo 
 
»…načrtovanje, organiziranje, kontroliranje in nadziranje.« 
 Inplet Pletiva d.o.o.  
 
»… vodenje je skupek različnih zadev. Vodenje je povezovanje določenih ljudi z nalogo 
izpolnjevanja določenih ciljev.« 
 Stilles d.d. 
 
(2) Človek bi si mislil po izkušnjah sodeč, da se managerji med sabo nikoli ne strinjajo, saj 
velikokrat slišimo za nestrinjanja med managerji, saj vsak sledi svojim ciljem. Anketa je 
pokazala, da imajo na eno vprašanje vsi enak odgovor. To je vprašanje kaj mislijo kakšnih 
je večina managerjev. Na izbiro so imeli: odločnih, sproščenih, obotavljivcev, zbegani in 
nič od tega. Vsi brez izjeme so odgovorili da je večina odločnih managerjev. Tu že 
ugotovimo odstopanje od raziskave, ki so jo naredili na univerzi St. Gallen v kateri so 
ugotovili, da je le 10 procentov odločnih managerjev.  
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(3) Vprašanje katere lastnosti uspešni vodja mora imeti je prineslo raznovrstne odgovore. 
V prvi vrsti sta enakopravno po zaželenosti usmerjenost v prihodnost in dinamičnost. Na 
drugem mestu so zanesljivost, pozitivnost in motiviranje. V nadaljevanju pa še sledi 
poštenost, oblikovalec timov, pravičen, komunikativen.  
 
(4) Najmanj zaželene lastnosti med managejevimi lastnostmi so ne sodelovanje, 
egocentričnost, nedružaben, samotar, diktatorski, razdražljiv.  
  

5.2 Pristopi, modeli in stili vodenja 
 
(5) Izmed štirih možnih pristopov k vodenju, ki so podani (klasični, vedenjski, 
modeliranje, kontingenčni) se managerji odločajo, da je za njihovo podjetje najbolj 
značilen klasični pristop k vodenju, v več kot polovici primerov, zraven tega pa se pojavlja 
tudi modeliranje.  
 
(6) Transformacijsko vodenje je novost, prav zaradi tega večina anketiranih managerjvev 
še ni slišala zanj, kar 90 odstotkov. Tisti, ki pa so že slišali zanj pa ga še ne uporabljajo.  
 
(7) Pri managerjih v srednje velikih podjetjih v spodnje posavski regiji kar v 90 odstotkih 
prevladuje kolegialno-demokratični model vodenja, zraven njega je samo še podporni 
model vodenja.  
 
(8) Managerji v spodnje posavski regiji so pristaši razvijalskega stila vodenja, kar 80 
odstotkov, enakopravno mu sledita še dobrohotni razvijalski stil in izvrševalski.  
 

5.3 Temeljna področja managerske funkcije vodenja 
 
(9) Eno izmed temelnih področij managerske funkcije vodenja je tudi neposredno vodenje, 
poglejmo si kaj pravijo managerji srednje velikih podjetij v spodnje posavski regiji kaj 
sploh je neposredno vodenje. 
 
Neposredno vodenje je… 
 
»…neposredna kontrola realizacije zastavljenih projektov.« 
  Integral Brebus Brežice d.o.o.   
 
»…operativno vodenje.« 
 Holzschuh d.o.o.&CO 
 
»…kadar diktiraš kaj je potrebno narediti na določenem področju. Npr. dajanje nalog v 
računovodstvu točno kaj morajo narediti.« 
 Duropack-Tespack d.o.o.  
 
»…organiziranje dela, ocenjevanje zaposlenih, svetovanje zaposlenim…« 
  Inplet pletiva d.o.o. 
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»…opredelitev ciljev, nato kontrola podrejenih pri doseganju le teh.« 
 Termo elektrarna Brestanica d.o.o. 
 
»…vodenje oddelka. Vodenje ena na ena.« 
 Stilles d.d.  
 
(10) Kateri izmed splošnih dejavnikov vedenja vodij najbolj vpliva na vodjo. Iz spodnjega 
grafičnega prikaza je razvidno, da so anketiranci mišljenja, da na njih najbolj vpliva 
ekonomski dejavnik.  
 
GRAF 1: KATER SPLOŠNI DEJAVNIK VEDENJA VODIJ NAJBOLJ VPLIVA NA 
VODJO 

Kater splošni dejavnik vedenja vodij najbolj vpliva na 
vodjo
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(11) Koliko svojega časa v službi porabijo za komuniciranje bom prikazala grafično za 
lažjo predstavo. Povprečno pa v službi za komuniciranje porabijo slabih 50 odstotkov.  
 
GRAF 2: KOLIKO DELAVNEGA ČASA MANAGERJI PORABIJO ZA 
KOMUNICIRANJE 

Koliko delovnega časa managerji v srednjevelikih 
podjetjih v spodnje posavski regiji porabijo za 
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(12) Na vprašanje katero vrsto komuniciranja uporabljajo ali rutinsko ali promocijsko, so 
vsi anketirani odgovorili, da uporabljajo obe vrsti. S tem so pokazali da so dobri voditelji 
in da vedo kaj pomenijo določene tujke.  
  
(13) Tehnologija je prisotna vsepovsod. Njen razvoj in napredek pušča svoj pečat tudi pri 
komuniciranju. Iz spodnjega grafičnega prikaza je razvidno katere tehnologije uporabljajo 
srednje velika podjetja v spodnje posavski regiji in v kolikšni miri.  
 
GRAF 3: TEHNOLOGIJE, KI JIH PODJETJA UPORABLJAJO PRI KOMUNICIRANJU  

Tehnologije, ki jih podjetja uporabljajo pri 
komuniciranju

Telekomunikacija
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Delo od doma

 
 
(14, 15,16) Za anketirana podjetja je značilno skupinsko delo in sicer v podjetjih 
prevladujejo formalne skupine. Osemdeset odstotkov ima tudi izoblikovane time, kateri 
štejejo od tri pa vse do dvanajst ljudi, če izračunamo povprečje, nam pokaže da tim 
sestavlja v povprečju sedem ljudi.  
 
(17) Koliko sestankov opravi manager v enem tednu je težko vprašanje. Kaj se sploh šteje 
za sestanek. So to samo v naprej napovedani sestanki, se tu štejejo tudi nenapovedani 
sestanki, ali se šteje celo vsak pogovor z posameznikom. Predstavniki podjetij, ki so 
odgovarjali na anketo so mnenja, da opravijo od enega do petnajst sestankov v enem tednu. 
Po tem lahko sklepamo, da pojem sestanka opredeljujejo bolj ozko ne štejejo za sestanke 
vsak pogovor z posameznikom.  
 
(18) Medtem ko je raziskava združenja American Management Association je pokazala, da 
so sestanki v povprečju le od 40 do 50 odstotno učinkoviti, so naši predstavniki podjetij 
nekoliko bolj optimistični, saj so mnenja, da so sestanki v njihovih podjetjih od 60 do 80 
odstotno učinkoviti. Vedno pa je izjema in je tudi tu, saj le predstavnik enega podjetja 
meni, da so sestanki v tem podjetju le 20 odstotno učinkoviti.  
 
(19,20,21,22) Vsi predstavniki, brez izjeme, sprednje velikih podjetij v spodnje posavski 
regiji se strinjajo, da je motivacija za njih zelo pomembna, prav tako pa je zelo pomembno, 
da so njihovi podrejeni motivirani. Menijo, da zvišanje plače za 10 odstotkov ne bi nič 
vplivalo na njihovo motiviranost za delo, drugega mnenja pa so glede podrejenih, saj jih le 
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dobra polovica meni, da tudi delavci ne bi bili bolj motivirani za delo če bi dobili 10 
odstotkov večjo plačo.  
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SKLEP 
 
Vodenje je  prisotno vsepovsod. Osredotočimo se na poslovni svet. Tu se najbolje vidi 
njegov pomen in potrebnost prisotnosti. Marsikatero podjetje prav kmalu propade brez 
neprimernega vodstva, ki bi znalo podjetje primerno voditi. Pogledamo si lahko primer ko 
se vodstvo zamenja, takrat se stanje podjetja lahko poslabša ali poboljša. Na slabše gre 
ponavadi podjetje v katerem pride do zamenjave vodstva nenapovedano in nezaželeno, 
zaradi bolezni ali smrti vodilnega (mala podjetja- prevzame naslednik, nekvalificiran). V 
tem primeru ni nujno, da je naslednik dober voditelj in to lahko pripelje podjetja do 
propada. V večjih podjetjih so zamenjave vodstva v večji meri načrtovane, to pa ne 
pomeni, da je zamenjava vedno boljša od predhodnika. 
 
Teze postavljene na začetku diplomskega dela so se skozi nalogo v večji meri potrdile. 
Komuniciranje je izrednega pomena za managerje. Raziskave so pokazale, da za 
komuniciranje managerji porabijo kar dve tretjini svojega časa. Managerji v srednjevelikih 
podjetjih v spodnje posavski regiji pa komuniciranju namenijo slabih 50 procentov svojega 
časa, to je v povprečju, največ anketirancev pa je bilo mnenja da temu namenijo 70 
odstotkov svojega časa. 
 
 Pri vodenju pa je izrednega pomena tehnologija. Ta venomer napreduje in s tem tudi 
načini komuniciranja med posamezniki v različnih podjetjih. Ni ga podjetja, ki bi lahko v 
današnjem času poslovalo brez tehnologije. Z njeno pomočjo je vodenje olajšano.  
 
Managerji so odločni ljudje, vsaj naj bi bili. Raziskave, ki so bile narejene na univerzi st. 
Gallen so pokazale drugače. Odločnih managerjev naj bi bila le peščica to je 10 odstotkov, 
medtem ko naj bi prevladovali zbegani mangerji, teh naj bi bilo kar 40 odstotkov. 
Anketiranci v srednje velikih podjetjih v spodnje posavski regiji so bili drugačnega 
mnenja, saj menijo, da so vsi managerji odločni. Tako da oni potrdijo tezo medtem, ko ji 
raziskava nasprotuje.  
 
Vsak manager je postavljen na svoje delovno mesto iz razloga. Pri nekaterih je to prav 
voditeljska žilica, pri drugih dolgoletne izkušnje, pri tretjih je razlog neznan in tako naprej. 
Vsak pa si mora svoje mesto zaslužiti, če pa si ga že ni zaslužil, ga mora biti sposoben 
obdržati, saj brez tega se ne bo dolgo obdržal na svojem mestu.  
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POVZETEK 
 
Za vsako stroko in stvar obstajajo stereotipi. Prav tako tudi za managerje. Le ti naj bi bili 
odločni ljudje, ampak jih je večina zbeganih. Odločnost pa ni edina lastnost, ki bi jo 
managerji naj imeli. Tu so še: zanesljivost, pravičnost, poštenost, usmerjenost v 
prihodnost, pozitivnost, dinamičnost… 
 
Manager ima lahko različne pristope (klasični, vedenjski, modeliranje, kontingenčni), 
modele (model po Torringtonu in Weightmannu, model osebnostnih značilnosti, model 
vedenja vodje, situacijski model) in stile (birokratski, razvijalski, dobrohotni razvijaski, 
izvrševalski, dezerterski, misijonarski, avtokratski, kompromisarski)  vodenja.  
 
Temeljna področja managerske funkcije vodenja so: neposredno vodenje, komuniciranje, 
skupinsko delo, motiviranje. 
 
Vodenje je lahko posredno ali neposredno. Neposredno je tisto, ki poteka direktno. 
Poglejmo si primera za oba načina. Neposredno vodi višji management srednji 
management, medtem ko preko srednjega managementa vodi tudi nižji management to je 
posredno vodenje.  
 
Managerji za komuniciranje porabijo dve tretjini svojega časa. Komuniciranje na 
delovnem mestu delimo na rutinsko in promocijsko. Poznamo še delitev na besedno 
(govorno, pisno) in nebesedno (govorica telesa, predmeti, prosti čas, vonjave otip tresljaj) 
komuniciranje. Za le to je izrednega pomena tehnologija. Tehnologije s pomočjo katerih 
lahko komuniciramo so: telekomunikacija, videokonference, elektronska pošta- oglasna 
deska, podporni sistem delovnih skupin in delo od doma.  
 
V podjetju so formirane skupine, te skupine so lahko formalne ali neformalne. Poznati 
moramo tudi razliko med skupino in timom. Atmosfera v eni in drugem je neprimerljiva. V 
timu so ljudje bolj povezani, zaupajo si , pošteno in odkrito komunicirajo… Ne glede na to 
ali si član skupine ali tima, slej ko prej te doleti, da se moraš udeležit sestanka. Raziskava 
združenja American Management Association je pokazala do so sestanki le od 40 do 50 
odstotno učinkoviti. Samo mislimo si lahko kakšni stroški nastajajo zaradi tega.  
 
Ni je univerzalne stvari da bi motivirala vse ljudi. Dober vodja mora ugotoviti kaj je tisto, 
kar posameznika motivira. Strokovnjaki so izoblikovali različna mnenja in teorije razdelili 
na vsebinske in procesne. Vsebinske teorije so  Maslowovo teorijo potreb, Herzbergovo 
dvofaktorsko teorijo, Adelferjevo motivacijsko teorijo in Heckmanov ter Oldhamov model 
značilnosti dela. Procesne teorije so: teorija spodbujanja, teorija pričakovanja in teorija 
pravičnosti. 
 
Ključne besede: 

• vodenje, 
• komuniciranje, 
• skupinsko delo/ tim, 
• motivacija. 
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ABSTRACT 
 
Everything in life has stereotypes of its own and CEO's are no exception. Although they 
are considered to be strict and determined, there are many cases where the CEO’s do not 
know how to react. Besides determination, fairness, reliability and planning for the future 
are some of the qualities a good CEO is supposed to possess. 
 
There are many strategies (e.g. classical, behaviorist, contingent); models (e.g. model 
according o Torrington and Weightmann, model of personal properties, the leader behavior 
model and the situational model) and styles (e.g. style of bureaucrat, developer, developer-
comedian, executer, deserter, missionary) of leadership. 
 
Direct leadership, communication, team work and motivation are the key factors to a 
successful leadership of a CEO. 
 
As mentioned above there are two ways of leading a team and those are direct and indirect. 
We talk about direct leading or commanding when those who are higher in the chain of 
command are giving instructions or communicating directly to those of the lower place on 
the chain of command. When we are dealing with a third party involved (e.g. middle 
management) than the leadership is indirect. 
 
A CEO can spend up to two thirds of his time for communication. When referring to a 
communication that takes place at work two types need to be mentioned and those types 
are: routine and promotion communication. A subtype of communication is word (e.g. 
writing, speaking) and non-verbal (body language, objects, smell, touch) communication. 
Technologies also take an important role in communication as elements of technology such 
as telecommunication, videoconference, e-mail, on-line forums and so provide an addition 
opportunity for communication. 
 
Each company has established groups which can be formal and informal. Here a difference 
between team and a group needs to be clarified. There is an important difference in the 
working atmosphere category. Also members of a team are more closely connected, they 
share a higher degree of trust, their communication is honest and free etc. when it comes to 
a meeting and presence in a meeting it doesn’t matter if you are a member of a team or not; 
sooner or later you will have attend one. Research done by the American Management 
Association has proven that meetings are only 40 to 50 % efficient. We can only imagine 
the expenses the companies have with meetings. 
 
As there is no universal motivator for all people, a good leader has to be able to find a 
unique motivator for each member of the team. As far as the experts are concerned they 
have established different opinions which can be divided into two umbrella terms: process 
oriented and content oriented. Content oriented theories are: Maslow’s theory of needs, 
Two-factor theory of Herzberg, Motivation theory by Adelfer and Heckman-Oldham 
model of work properties. Process oriented theories are: theory of expectation, fairness and 
encouragement. 
 
Key words: 
leadership, communication, group work vs. team, motivation  
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PRILOGA 
 

A:SEZNAM SREDNJE VELIKIH PODJETIJ V SPODNJEPOSAVSKI 
REGIJI 
 
 

1. SL-INŽINIRING INVESTICIJSKI IN IZVAJALSKI INŽENIRING BORŠT 
2. VINO BREŽICE PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.D. 
3. KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE BREŽICE D.D. 
4. INTEGRAL BREBUS AVTOBUSNI PROMET, DELAVNICE IN TURIZEM 

BREŽICE D.O.O. 
5. HOLZSCHUH D.O.O & CO. PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH ELEMENTOV 

IN UPOROV K.D. 
6. ZRNO TRGOVINA, KMETIJSTVO, UVOZ IN IZVOZ D.O.O. 
7. DUROPACK- TESPACK TOVARNA EMBALAŽE BRESTANICA D.O.O. 
8. METALNA SENOVO STROJEGRADNJA, KONSTRKCIJE, MONTAŽA 
9. I.H.S. INDUSTRIJSKI MANIPULACIJSKI SISTEMI KRŠKO D.O.O. 
10. TERMOELEKTRARNA BRESTANICA D.O.O.  
11. DELTA TEAM PODJETJE ZA TRGOVINO, KOOPERACIJO IN 

PROIZVODNJO D.O.O. KRŠKO 
12. STILLES D.D., INŽENIRING IN NOTRANJA OPREMA SEVNICA 
13. KMEČKA ZADRUGA SEVNICA Z.O.O. 
14. TANIN SEVNICA KEMIČNA INDUSTRIJA D.D. 
15. KOPITARNA SEVNICA D.D. 
16. JAVNO PODJETJE KOMUNALA D.O.O. SEVNICA 
17. INPLET PLETIVA D.O.O.  
18. PREIS SEVNICA PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O. 

 
(Vir: Ajpes izpostava Krško) 
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B:ANKETA 
 

KAKO SO VODENA SREDNJEVELIKA PODJETJA V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI 
 
1. Kako bi po vašem mnenju opredelili vodenje? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. Kaj mislite kakšnih je večina managerjev? 
• odločnih, 
• sproščenih, 
• obotavljivcev (neodločnih),  
• zbeganih, 
• nič od tega. 
 
3. Katere lastnost uspešni vodja mora imeti (zanesljiv, pravičen, pošten, usmerjen v 
prihodnost, načrtuje vnaprej, spodbujajoč, pozitiven, dinamičen, rodi zaupanje, 
motivirajoč, inteligenten,odločen, dober pogajalec, konstruktiven reševalec problemov, 
administrativno sposoben, komunikativen, koordinator, oblikovalec timov, usmerjen v 
odličnost)? Naštejte prosim vsaj tri. 
_________________________________________________________________________ 
 
4. Katere lastnosti uspešen vodja po vašem mnenju ne sme imeti (samotar, nedružaben, 
nesodelujoč, razdražljiv, egocentričen, neizprosen, diktatorski)? Naštejte prosim vsaj tri. 
________________________________________________________________________ 
 
5. Kateri izmed pristopov k vodenju je značilen za vaše podjetje? 
• klasični, 
• vedenjski, 
• modeliranje, 
• kontingenčni, 
• nobeden. 
 
6. Ste že slišali za pristop, transformacijsko vodenje? 
DA                                  NE 
Če da, ali ga v vašem podjetju uporabljate? 
DA  NE 
 
7. Kater model vodenja je po vašem mnenju najbližje vašemu? 
• avtokratski, 
• skrbniški , 
• podporni, 
• kolegialno-demokratični, 
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• nobeden od naštetih. 
 
8. Kateri izmed stilov vodenja je značilen za vas? 
• birokratski, 
• razvijalski, 
• dobrohotni razvijalski, 
• izvrševalski, 
• dezerterski, 
• misijonarski, 
• avtokratski 
• kompromisarski,  
• nobeden od naštetih.  
 
9. Opredelite neposredno vodenje? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
10. Kateri izmed naštetih splošnih dejavnikov vedenja vodij po vašem mnenju najbolj 
vpliva na vodjo? 
• organizacijski, 
• zgodovinski in kulturni, 
• ekonomski, 
• indurstrijski, 
• vsi enakopravno, 
• nobeden.  
 
11. Koliko svojega časa v službi porabite za komuniciranje?  
_________________________________________________________________________ 
 
12. Katero vrsto komuniciranja uporabljate? 
• rutinsko, 
• promocijsko, 
• oboje. 
 
13. Ali pri komuniciranju uporabljate katero od naštetih tehnologij? 
• telekomunikacija, 
• videokonference, 
• elektronska pošta/ oglasna deska, 
• elektronski podporni sistem delovnih skupin, 
• delo od doma (telecommuting). 
 
14. Ali je za vaše podjetje značilno skupinsko delo? 
DA                               NE 
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15. Katera vrsta skupin prevladuje v podjetju? 
• formalna ali  
• neformalna.  
 
16. Imate izoblikovan kakšen tim 
DA                                  NE 
Koliko članov šteje:________________ 
 
17. Koliko sestankov povprečno opravite v enem tednu? 
_________ 
 
18. Po vašem mnenju ocenite kakšna je učinkovitost teh sestankov (v odstotkih)? 
_________ 
 
19. Kako pomembna je za vas motivacija? 
• zelo 
• srednje 
• malo 
• ni pomembna. 
 
20. Kako pomembna je da so vaši delavci motivirani? 
• zelo 
• srednje 
• malo 
• ni pomembna. 
 
21. Ali bi vas zvišanje plače za 10% izrazito motiviralo? 
DA  NE 
 
22. Ali bi zvišanje plače za 10% izrazito motiviralo vaše podrejene?  
DA NE 
 
 
 

Na anketo odgovarjal:_________________ 
Podjetje:____________________________ 
Datum:_____________________________ 

 
 
 


