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UVOD 

 

Inovativnost danes ni nov fenomen. Vedno nove tehnologije, vse bolj izrazita močna globalna 

konkurenca, prepletanje in hitra dinamika trgov, vse večja pričakovanja potrošnikov  od nas in 

organizacij, za uspeh zahtevajo izrazito proaktivno inovativno vedenje. Konkurenčna prednost 

kot največji izziv vsakega subjekta na trgu, se najmočneje izraža s kreiranjem novih, 

inovativnejših načinov konkuriranja, z vpeljevanjem drugačnosti in različnosti skozi 

inovacije. S stopnjevanjem konkurence in naraščajoče negotovosti so poleg pomembnih 

organizacijskih virov, kot so poznavanje trga, potrošnikov in konkurence, vse večji poudarki 

tudi na inovativnosti organizacij in sposobnosti inoviranja posameznikov znotraj organizacij. 

Pomembno je, da se podjetja zavedajo pomena inovativnosti na poslovanje in pomembnosti 

spodbujanja inovativnosti med zaposlenimi. Prav zato je potrebno podjetja usmerjati k 

razvoju sistematskih pristopov, k pridobivanju novih znanj, veščin, spretnosti in sposobnosti, 

povezanih s procesi inovativnosti. Vse to lahko prispeva k boljši konkurenčnosti, močnejšemu 

podjetništvu in na koncu koncev tudi k odpiranjem novih delovnih mest in boljšim možnostim 

zaposlitve. 

 

Inovativnost zaposlenih v podjetju ima v današnjih časih zelo pomembno vlogo. Pomembno 

je, da se zaposleni izobražujejo na področju spodbujanja lastne inovativnosti, saj vsak 

posameznik močno  pripomore k celoviti inovativni naravnanosti podjetja. Organizacije in 

podjetja se intenzivno ukvarjajo s tem, kako in na kakšen način spodbuditi svoje zaposlene, k 

večji motiviranosti za večjo ustvarjalnost, k podajanju inovativnih idej ter predlogov izboljšav 

in z zbujanjem motivacije za večjo implementacijo - udejanjanje ustvarjalnih idej v življenje 

(inovativnost). Ustvarjalnost pospešuje razvoj, porajanje idej in njihova implementacija 

omogoča splošni družbeni napredek medtem, ko pomanjkanje inovativnosti vodi v zaostalost. 

»Inovacije in ustvarjalni pristop k problemom so temeljna gibala napredka. Zato je 

najpomembnejša naloga na poti v prihodnost spodbujanje, prepoznavanje, upravljanje in 

pospeševanje vsakršnega inovacijskega potenciala in njegova uporaba na vseh področjih 

življenja in dela« (Srića, 1999, str. 27). 

 

Pojem inovativnosti je v vsakdanjem življenju zelo tesno povezan s pojmom ustvarjalnosti, 

vendar med obema obstajajo razlike. Gre za proces, kjer se ustvarjalnost in inovativnost 

nenehno prepletata in dopolnjujeta. V procesu inovativnosti, ki ima več stopenj je prva in zelo 

pomembna stopnja ustvarjalnost, to je generiranje idej, ki naj bi bile tako nove kot uporabne, 

bodisi na kratki ali dolgi rok (Amabile, 1996). Druga pomembna stopnja pa je izbiranje in 

implementacija izbranih idej v nove ali izboljšane proizvode, storitve ali procese (Amabile, 

1988). Inovacijski proces je zelo kompleksen. Skozi raziskave se potrjuje dejstvo, da ni nujno, 

da si generiranje in implementacija idej sledita v zaporedju, lahko se ti dve stopnji med seboj 

izmenjujeta (Anderson, De Dreu & Nijstad, 2004). Poleg spodbujanja ustvarjalnosti, ki je 

morda malenkost bolj zaznano, je pomembno tudi spodbujanje k inovativnosti, v pomenu 

sposobnosti implementiranja oziroma udejanjanja in izvajanja ustvarjalnih idej. Tu je mišljena  

miselnost o novih pristopih, za katero smo soodgovorni vsi zaposleni v organizacijah in 
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podjetjih. Predpostavljam, da imajo ključno vlogo pri spodbujanju inovativnosti med 

zaposlenimi vodje. Skrbijo za nenehno vpeljevanje novosti, ki pospešujejo prilagodljivost in 

hitrejšo odzivnost glede na trg. Nenehno je potrebno spodbujati in iskati načine motivacije in 

aktivacije delovanja zaposlenih v tej smeri.  

 

V magistrskem delu bom pojasnila, da je vloga vodij izjemno pomembna in tudi, da je izbira 

načina vodenja zaposlenih konkretno taktik vplivanja na zaposlene, ključna za doseganje 

najboljših rezultatov. Inovativni vodja spodbuja inovativnost in uvaja novosti zato, da 

izboljšave zaživijo na vseh področjih in ravneh. S tem spodbuja iskanje tržnih niš in ustvarja 

boljše pogoje dela v podjetju samem, kot tudi v širšem okolju. Zaposlenim je potrebno najprej 

predstaviti pomen optimiziranja, uvajanja novih znanj in sodobnih tehnologij ter obvladovanja 

procesov na konkreten način.  

 

Nakar je zelo pomembno, da zaposlenim čimbolj konkretno in na razumljiv način zastavimo 

razumljive in predvsem dosegljive cilje. Najpomembnejše pri vsem tem pa je, da zna vodja 

zaposlenim dobro razložiti, zakaj je pravzaprav ključno, da k skupni inovativnosti podjetja 

pomembno prispevajo vsi posamezniki, vsak zaposleni s svojo lastno ustvarjalnostjo in 

inovativnostjo. Tako lahko vodstvo spodbuja zaposlene k razmišljanju o novih možnostih in 

načinih za izboljšanje dela, saj bo drugače težko doseči zahteve po vse višjih ciljih ter razvoju 

in napredku podjetja. Inovativni vodja uspešno povezuje vsa področja poslovnega procesa, pri 

čemer so načini vodenja za spodbujanje inovativnosti zaposlenih v prvi vrsti pogojeni z 

razumevanjem pomembnosti inovativnosti, dobrega poznavanja zaposlenih in pravilne izbire 

taktik vplivanja vodje na zaposlene.  

 

Ker vemo, da so zaposleni ključni kapital vsakega podjetja ali organizacije, vemo tudi, da so 

zaposleni ustvarjalci napredka. Uspešni pa so le takrat, ko so pravilno vodeni in motivirani. 

Zato je vodenje pri delu z ljudmi tako zelo pomembno. Pravi način vodenja ima pomembno 

vlogo pri dvigovanju in spodbujanju inovativne dejavnosti podjetja. Dokazano je, da vodstvo 

lahko učinkovito spodbuja inovativno razmišljanje in s tem pomembno vpliva na 

organizacijske odločitve (Vaccaro, Jansen, Van Den Bosch, & Volberda, 2012). Jung 

(Haakonsson, Burton, Obel, & Lauridsen, 2008) je v svoji raziskavi preučeval neposreden in 

posreden vpliv vodenja na inovacije. Pri tem je uporabil transformacijski stil vodenja in 

inovacijsko dimenzijo organizacijske klime. Ugotovil je, da imajo transformacijski vodje 

pomemben vpliv na inovacijam podporno klimo, ki nato dejansko vodi k inovacijam. Gre za 

vodenje, ki prenese pomembnost imeti skupen cilj in namen v delo zaposlenih (Haakonsson et 

al., 2008).  

 

Bruce in Scott (1994) sta razvila model za individualno inovativno vedenje, ki naj bi bilo 

rezultat štirih, med seboj soodvisnih sistemov. Ti sistemi so: posameznik, vodja, delovna 

skupina in klima za inovativnost. Bruce in Scott (1994) sta razvila model za individualno 

inovativno vedenje, ki naj bi bilo rezultat štirih, med seboj soodvisnih sistemov. Ti sistemi so: 

posameznik, vodja, delovna skupina in klima za inovativnost. 
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Raziskati in analizirati želim teoretična izhodišča inovativnosti, organizacijske inovativnosti 

in  vodenja, v povezavi s taktikami vplivanja vodij na spodbujanje inovativnosti med 

zaposlenimi. Proučila bom vlogo vodij pri spodbujanju inovativnosti med zaposlenimi na 

individualni ravni, s poudarkom na ravni vodja - posameznik. Proučiti želim kaj lahko storijo 

vodje, da pri vodenju, z uporabo ustreznih taktik vplivanja, svoje zaposlene ustrezno 

motivirajo in jih pozitivno spodbujajo k inovativnosti. Želim raziskati vlogo vodij in vpliv 

konstrukta taktik vplivanja vodij na individualno spodbujanje inovativnosti v teoriji in nato 

preveriti ta dejanski vpliv še v praksi. S pomočjo raziskave v obravnavanem podjetju bom 

proučila, kako dejansko v praksi uporaba izbranih taktik vplivanja vodij pripomore ali tudi ne, 

k spodbujanju inovativnosti zaposlenih. Z raziskavo v obravnavanem podjetju sem merila tri 

taktike vplivanja, ki so si med seboj najbolj različni in imajo lahko največji vpliv na vedenje 

zaposlenih. Pri taktikah vplivanja vodij gre za konstrukte po avtorju Garyju Yuklu in 

sodelavcih (Yukl, Seifert & Chavez, 2008). Raziskala bom, ali lahko vodje z uporabo teh treh 

taktik pomembno vplivajo na spodbujanje inovativnosti na ravni posameznika.  

 

V raziskavi magistrskega dela so proučevane naslednje taktike: 1) taktika racionalnega 

prepričevanja, ki temelji na vplivanju vodij na razum zaposlenih z objektivnimi razlogi in 

dejstvi; 2) taktika navdihovanja, ki temelji na vplivanju vodij s čustvenimi prijemi na 

emotivne odzive zaposlenih in 3) taktika gradnje koalicij, ki temelji na tem, da vodje pri 

vplivanju poskušajo v interakcijo z zaposlenimi vključiti še tretjo osebo in koalicijsko vplivati 

na zaposlenega.  

 

Z raziskovanjem opisane problematike želim opozoriti na pomembnost poznavanja in pomena 

vodenja in njegovo povezanost z vplivanjem na spodbujanje inovativnosti med zaposlenimi 

ter pokazati, da z upoštevanjem novih konceptov vedenja vodij in načinov - taktik vplivanja 

na zaposlene, lahko dosežemo premik k razvoju organizacije.  

 

Namen magistrskega dela je s spoznavanjem teoretičnih osnov vodenja, inovativnosti in 

novih konstruktov vplivanja vodij, pomagati vodstvu obravnavanega podjetja bolje razumeti, 

kakšna je vloga vodij pri spodbujanju inovativnosti zaposlenih. Ob tem bom upoštevala nove 

pristope vodenja in taktike vplivanja vodij na zaposlene, ki spodbujajo inovativnost med 

zaposlenimi. Le ti, pa so ključni vir razvoja, napredka in uspešnosti podjetja. Omenjene 

konstrukte bom v magistrskem delu proučila tudi na podlagi raziskave v obravnavanem 

podjetju.  

 

Cilj magistrskega dela je proučiti vlogo vodij v povezavi s taktikami vplivanja na zaposlene 

tako, da so ti kar najbolj spodbujeni k inovativnosti. Pri tem bom sistematično pregledala 

domačo in predvsem tujo strokovno literaturo na temo inovativnosti, vodenja in slogov 

vodenja, organizacijsko inovativnost (organizacijska kultura in klima) ter taktike vplivanja 

vodij na zaposlene,  v povezavi s spodbujanjem inovativnosti pri zaposlenih in razvijanje 

inovativnega vedenja na delovnem mestu. Deskriptivno bom proučila Yuklov konstrukt 



 

4 

 

(2008) enajstih proaktivnih taktik vplivanja vodij. Preveriti želim kako teoretični model 

načinov vodenja in taktik vplivanja vodij avtorja Garyja Yukla deluje v praksi, z analizo v 

proučevanem podjetju.  

 

V prvem delu magistrskega dela bom predstavila teoretično-analitičen pregled strokovne 

literature, znanstvenih razprav, raziskav ter strokovnih člankov domačih in predvsem tujih 

strokovnjakov s področja inovativnosti, vodenja, organizacijskega okolja in taktik vplivanja 

vodij. Uporabljena bo metoda deskripcije, zlasti pri opredelitvi in razlagi pojmov s področja 

inovativnosti zaposlenih in vodenja, ter primerjalns metods in metods kompilacije. S tem bom 

združila ugotovitve in spoznanja mnogih avtorjev, ki preučujejo ali delujejo na področju 

inovativnosti in ustvarjalnosti, vodenja ter vloge vodij pri spodbujanje inovativnosti med 

zaposlenimi. 

 

V drugem delu magistrskega dela bom z empirično analizo iz prakse, preverila elemente in 

dejavnike spodbujanja inovativnosti med zaposlenimi  in preverila vlogo taktik vplivanja 

vodij. Ugotoviti želim, katera od izbranih in proučevanih treh taktik vplivanja je najbolj 

zastopana taktika vplivanja, da so zaposleni kar najbolj spodbujani k inovativnosti. Dobiti 

želim odgovor na temeljno vprašanje, ki se glasi: katera taktika vplivanja vodij v 

proučevanem podjetju, najmočneje pozitivno vpliva na inovativnost posameznika? Z 

raziskavo želim proučiti mikro osnove in kontekst inoviranja na ravni posameznikov v 

obravnavanem podjetju. Izvedena raziskava je bila širšega konteksta in je bila sestavljena iz 

dveh serij zbiranja med zaposlenimi in eno serijo zbiranja med vodji. V magistrskem delu 

želim identificirati ozek segment  celotne raziskave, omejen na vlogo vodij skozi taktike 

vplivanja na spodbujanje individualne inovativnosti med zaposlenimi. V raziskavi ne bom 

zajela vseh elementov in dejavnikov spodbujanja inovativnosti, ampak me zlasti zanimajo 

taktike vplivanja vodij, s tem pa njihov vpliv na zaposlene ter ciljne usmeritve zaposlenih. 

Celotno delo bo kombinacija teoretično-empiričnega raziskovanja. 

 

Skozi celotno magistrsko delo bom uporabila splošno raziskovalno metodo spoznavnega 

procesa. Ta bo temeljila na spoznavanju domače, povečini pa tuje strokovne in znanstvene 

literature s področja vodenja, inovativnosti in ustvarjalnosti, objavljene pretežno v 

znanstvenih člankih, revijah, knjigah in na internetnih podatkovnih bazah DIKUL, 

EBSCOhost, Emerald, ProQuest, SAGE Journals Online, ScienceDirect ter Web of Science.  

 

Pri opredelitvi pojmov inovativnost, ustvarjalnost, vodenje, organizacijska inovativnost, 

taktike vplivanja vodij, inovativno vedenje na delovnem mestu, bom uporabila metodo 

sistematičnega pregleda literature. Sistematični pregled literature je v splošnem sestavljen iz 

treh delov: zbiranje podatkov, analiza podatkov in sinteza (Crossan & Apaydin, 2010). Pri 

analizi podatkov se bom ozko usmerila na vpliv taktik vplivanja vodij pri spodbujanju 

inovativnosti med zaposlenimi. 
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V tretjem poglavju bom predstavila empirično raziskavo, ki smo jo izvedli v obravnavanem 

podjetju.  Poglavje sestavljajo štiri podpoglavja, kjer v prvem predstavim obravnavano 

podjetje, v drugem vsebino raziskave z zasnovo in metodologijo. V tretjem predstavim 

temeljno tezo in hipoteze ter v četrtem analiziram raziskovalne konstrukte, pridobljene s 

pomočjo anketnega vprašalnika. Magistrsko delo zaključim z diskusijo in priporočili. 

Empirični del magistrskega dela bo temeljil na kvantitativni raziskavi z analizo anketnega 

vprašalnika. 

 

V zaključku magistrskega dela bom skušala povezati teorijo in empirične ugotovitve 

raziskave v praksi. Poiskala bom ključne povezave in podala ugotovitve kako so posamezne 

taktike vplivanja vodij zastopane v praksi. Podati želim morebitne predloge za izboljšanje 

oziroma nadgradnjo sistema spodbujanja inovativnosti med zaposlenimi, s poudarkom na 

vlogi vodij v obravnavanem podjetju in z upoštevanjem novih konstruktov vodenja. 

 

1 INOVATIVNOST  

 

1.1 Opredelitev pojmov inovativnosti 

 

1.1.1 Invencija  

 

Invencijo v literaturi zasledimo z veliko različnimi razlagami, različnimi pogledi nanjo in ima 

veliko različnih opredelitev glede samega pomena besede. Največkrat se pojavlja pojem 

invencija kot izum ali nova zamisel, saj beseda izhaja iz pojma inventio, kar z direktnim 

prevodom pomeni izum oziroma izumljati. Pojem invencija bi si lahko razlagali tudi kot neko 

novo idejo, samo ustvarjalnost, kreativnost, misel, iznajdljivost, ali izumiteljstvo nečesa, s 

čimer bomo določeno stvar lažje naredili ali z njo bolje uspeli. Invencija je lahko nova 

zamisel, katera obeta nekaj dobrega in predstavlja rešitev problema. Ni pa nujno, da se bo 

izkazala kot uporabna. Nanaša se lahko na povsem nov proizvod, storitev, morda proces ali 

sistem. Gre za rezultat raziskovalnega dela. Invencija predstavlja odkritje metod ali 

materialov, torej odkritje novega znanja (Hill & Rothaermel, 2003). Nekateri slovenski avtorji 

opredeljujejo invencijo  kot novo, obetavno zamisel, s potencialom, da bo postala koristna. 

Nanaša se lahko na nov proizvod, storitev, proces, ali sistem: npr. industrijski proizvod, 

design, izboljšan način dela, nov učni pripomoček, prihranek, varnost pri delu ipd. Drugi 

navajajo, da vsaka ideja še ni invencija (Likar, Križaj & Fatur, 2006). Spet tretji pa trdijo, da 

invencija pomeni izume in vse druge domisleke, ki bi se utegnili izteči v inovacije, vendar se 

to posreči le enemu odstotku invencij, ki postanejo sugestije, ko gre za korenite inovacije in 

kakšnim sedmim odstotkom, ko gre za drobne inovacije (Mulej & Ženko, 2004). Invencija je 

proces kreacije novega znanja, v katerega je vključeno opazovanje okolice in razmišljanje 

kako bi se obstoječe znanje lahko izboljšalo ali prilagodilo specifičnim pogojem (Devetak, 

1980, str.17). 
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Različne razlage avtorjev lahko povežemo v spoznanje, da je invencija zagotovo novost, 

vsaka nova zamisel, domislek in rešitev izdelka, storitve ali procesa. Invencija se lahko na 

podlagi invencijsko - inovacijskega procesa po dveh smereh spremeni v inovacijo ali pa se 

preprosto zavrže in potrdi kot neuporabna. Proces razvoja invencije - potencialne inovacije, v 

inovacijo, ima za posameznika ali družbo pozitivne učinke in koristi. Pomembno razliko med 

invencijo in inovacijo je definiral slavni teoretik, ekonomist in politolog prejšnjega stoletja, 

Joseph Schumpeter, ki je rekel, »inovacija je proces, s pomočjo katerega odkrijemo možnost 

ekonomske aplikacije invencij.« (Schumpeter, 1983). Opredelil je invencijo kot prvi pojav 

ideje za nov proizvod ali proces, torej kot podlago za razvoj inovacije. Inovacija je vsaka 

uporabna novost, katere koristnost se je potrdila na trgu (Pompe, 2011, str. 182). 

 

1.1.2 Inovacija 

 

Kljub vrsti strokovnih teoretičnih definicij, izpostavim nekaj osrednjih konceptualizacij, kot 

na primer to, da je inovacija definirana kot konkretna vpeljava nečesa novega in uporabnega, 

na primer novih metod, tehnik, izdelkov, procesov ali storitev (Fagerberg, Mowery, & 

Nelson, 2006). Inovacija je tudi opredeljena kot novost na trgu, bodisi v smislu novega 

proizvoda, storitve, procesa ali postopka. Inovacije so ključnega pomena za preživetje in rast 

podjetij, še bolj ključnega pomena pa so za prihodnost podjetja, če želi slediti hitremu tempu 

rasti in spreminjanja trga (Santos-Vijande & Álvarez-González, 2007).  

 

Inovacija se vse bolj razume kot ena izmed ključnih dejavnikov za dolgoročni uspeh podjetij. 

Razlog je v tem, da se bodo podjetja z inovacijsko sposobnostjo hitreje ter boljše odzvala na 

izzive okolja, in tudi na konkurenčno manj inovativna podjetja. Inovacija je adaptacija ideje 

ali obnašanja, ki bi lahko bil sistem, politika, program, orodje, proces, proizvod ali storitev. 

Običajno je nova v organizaciji, ki to adaptacijo sprejema (Jiménez-Jimenez, Valle, & 

Hernandez-Espallardo, 2008).  

 

Povzela sem nekaj slovenskih avtorjev, ki opredeljujejo inovacijo na različne načine. 

Strokovnjaki na področju inovacijskega managementa opredeljujejo: »Inovacija je nov ali 

bistveno izboljšan izdelek, postopek ali storitev, ki se pojavi na trgu ( inovacija izdelka, 

storitve) ali uporabi v okviru nekega postopka (inovacija postopka/procesa), ali se izkaže za 

koristno.« (Likar,Križaj & Fatur, 2006, str. 31) 

 

Inovacija izvira iz latinske besede »innovatio« in pomeni obnovitev. Kot inovacijo lahko 

potrdimo vsako novost, ki je uporabna v praksi, s potrjeno koristnostjo na trgu. Inovacija 

lahko prinašan neko novost, boljšo praktičnost ali večjo uporabnost. Običajno rezultat 

inovacije prinaša nižje stroške in večjo kakovost, skrajšuje postopke, izboljšuje organizacijo, 

dviguje ugled podjetja, omejuje konkurenco, izboljša kakovost, prinaša nove uporabnosti, 

plemenitenje vrednosti, nove percepcije ipd. Vsekakor pa je rezultat razvojno–raziskovalnega 

dela, pri katerem je za realizacijo na trgu potreben celovit poslovni pristop (Pompe, 2011) 
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Mulej in Ženko (2004, str.8-11) menita, da inovacija nastane iz invencije oziroma nove 

zamisli, ki nekaj obeta. Tako inovacija nastane, ko nekdo zamisel razvije do uporabnosti in jo 

poleg tega kupci sprejmejo. Ko je inovacija lansirana na trg, jo uporabniki kupijo in 

uporabijo. S tem pa omogočijo inovatorju, izdelovalcu in prodajalcu zaslužek, ker jo štejejo 

za koristno. Avtorja tudi navajata, da je inovacija izpeljana iz invencij, ki so lahko vse 

koristne in samo koristne novosti.  

Likar (Likar, 2004, str.17) opredeljuje pojem invencije kot »sposobnost odkrivanja novih 

vidikov ali odnosov med stvarmi, pojavi ali pojmi, oziroma zmožnost, da se na podlagi 

poznanih elementov izdelajo nove celote-sinteze. Ta sposobnost, ki je pri posameznikih 

različno razvita, prihaja do izraza v znanosti in umetnosti, in sicer pri snovanju novih teorij, 

hipotez in sistemov pri odkrivanju dotlej neznanih zakonitosti, mehanizmov, naprav in 

postopkov.« 

 

1.1.3 Inovativnost  

 

Inovativnost je ključni dejavnik razvoja in napredka. Inovativna podjetja vlagajo v razvoj 

inovativnega okolja, v implementacijo inovativnih idej in svoje zaposlene nenehno 

izobražujejo ter skozi kulturo podjetja aktivno spodbujajo k inovativni naravnanosti.  

Zavedajo se dejstva, da so inovacije dejansko pomemben dejavnik, ki podjetju tudi 

dolgoročno prinaša razvoj ter vedo, da brez inovativnost podjetje težko preživi v izjemno 

hitro se spreminjajočem okolju. »Če podjetje ne inovira, ga bo konkurenca prehitela« (Johne, 

1999, str.203). V zadnjih letih si vsa uspešna podjetja, organizacije in tudi države prizadevajo, 

da bi povečevale intenzivnost inovativnosti. Zaradi zasičenosti svetovnega trga, je lažje uspeti 

z inovativnim proizvodom, kot pa doseči takšno izboljšavo obstoječega izdelka ali storitve, ki 

te popelje v uspeh. Pojem inovativnost se močno prepleta, večkrat tudi celo enači, s pojmom 

ustvarjalnost. Pravzaprav pa gre za proces od generiranja oziroma ustvarjanja novih idej, do 

implementacije in udejanjanja novosti v praksi. Inovativnost pomeni vpeljavo nečesa novega. 

»Ko se ustvarjalnost zatre, organizacija zgubi močno tekmovalno orožje: nove ideje 

(Amabile, 1998, str. 11)«. Theresa Amabile (1988) je definirala inovativnost kot udejanjanje – 

implementacijo ustvarjalnih idej. Organizacijsko inovativnost je označila kot sposobnost 

spreminjanja novih idej v inovacije. Rezultat inovativnosti je zanjo inovacija, torej udejanjena 

invencija. Že davnega leta 1963 je Levitt zapisal, »ideje so neuporabne, če niso uporabljene« 

(v Baer, 2012). Od tod izhaja dejstvo, da neuporabljene ideje nimajo vrednosti za podjetje. 

Zato je pomembna inovativnost predvsem skozi rezultat spreminjanja idej v življenje. 

 

V literaturi je najti veliko definicij inovativnosti zelo podobnih definicijam ustvarjalnosti, kjer 

je poudarek na generiranju idej bolj kot na implementiranju ali udejanjanju idej v praksi, s 

končno uporabno vrednostjo za podjetje. Theresa Amabile (Amabile, 1988) navaja najbolj 

eksplicitno definicijo, o vlogi posameznika in organizacije pri inovativnosti. Avtor Van de 

Ven (1989) pa govori, da je inovativnost razvijanje in implementacija novih idej med ljudmi, 

ki dalj časa sodelujejo in se povezujejo znotraj institucije. V najširšem smislu inovativnost 

predstavlja ustvarjanje in izvajanje novih zamisli v podjetju z namenom zagotavljanja boljših 
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poslovnih rezultatov (Crossan & Apaydin, 2010). Inovativnost zahteva razmišljanje o novih 

načinih ali o novi kombinaciji že obstoječih načinov. Vendar novosti po navadi niso dovolj, 

morajo biti tudi uporabne in imeti neko vrednost (Bilton, 2007, str. 4). Kot pravita Link in 

Siegel (Link & Siegel, 2007), je iznajdljivost (izum) ustvarjanje nečesa novega. Iznajdljivost 

postane inovativnost (inovacija), ko je dana v uporabo. Hult in soavtorji (Hult, Hurley & 

Knight, 2004) pa opredeljujejo inovativnost kot koristno uvajanje novih procesov, izdelkov ali 

idej v organizacijo. Po mnenju Afuaha (Afuah, 2003) je inovativnost pravzaprav vsaka 

uporaba novejših praks in znanj ter njihova implementacija v novem produktu ali storitvi, ki 

jo kupci potrebujejo. 

 

1.1.4 Organizacijska inovativnost 

 

Znanje zaposlenih je ključna moč ustvarjanja sprememb, izboljšav, napredka in tudi inovacij. 

Ljudje so kreatorji uspeha podjetja. Pomembno je graditi in gojiti potencial zaposlenih tudi v 

obliki ustvarjalnosti in inovativnosti posameznika, saj skupek vseh zaposlenih predstavlja 

premoženje podjetja. Glavna naloga managementa je, da z vzpostavitvijo pravilnega načina 

vodenja krepi inovativnosti odprto organizacijsko kulturo, ki bo omogočala razvoj 

potencialov in talentov v vseh dimenzijah, v skupno korist podjetja. V strokovni literaturi 

zasledimo, da je zavzetost za izboljšave, ustvarjalnost in inovativnost zaposlenih, v 

neposredni povezavi z ustreznim načinom vodenja in organizacijske kulture. Pomembno je 

poudariti, da ne glede na to ali gre za organizacijo zasebnega ali javnega sektorja (Kern Pipan, 

2012). Mnogi strokovni avtorji poročajo o izsledkih raziskav s tega področja in prepoznavajo 

velik vpliv organizacijske kulture na uspešnost poslovanja. Avtorja Robinson in Schroeder 

(2004) pa ugotavljata, da so mnogi managerji predvsem v zadnjem času prepoznali res velik 

potencial v inovativnosti in predlogih za izboljšave svojih sodelavcev in ga poskušali 

spodbuditi. Vendar le redki so ugotovili, da morajo v temeljih spremeniti svoje organizacije, 

kar jim je dejansko pomagalo doseči izjemne rezultate v poslovanju (Robinson & Schroeder 

2004 v Kern Pipan, 2013). 

 

Pomembno je, da se vodstvo podjetij zaveda, da so znanje in ustvarjalnost z inovativnostjo 

njihovih zaposlenih najpomembnejši. Delavci, ki pri svojem delu znanje uporabljajo in z njim 

generirajo nove ideje, postajajo najpomembnejši vir konkurenčnosti. Poslovne procese je 

potrebno prilagoditi tržnim razmeram in razumeti, kako pomembno je inovativnost 

zaposlenim postaviti za eno od temeljnih vrednot (Fink Babič, 2006). Ob tem je eden od 

pomembnih faktorjev tudi organizacijska kultura, ki vpliva na razvoj kreativnega potenciala 

organizacije (Ekvall & Ryhammar, 1999). Rasulzada in Dackert (2009) v svoji analizi 

potrdita pozitiven vpliv ustvarjalne organizacijske kulture na to, kako posameznik dojema 

organizacijsko inovativnost. Kadar zaposleni menijo, da imajo zadostno podporo, dovolj 

prostora in dovolj časa za razvoj ideje, je med njimi odprta komunikacija in so dojemljivi za 

humor. Takšno delovno okolje je bistveno bolj dinamično in manj konfliktno. V takem 

okolju, ki zaposlenim nudi več svobode pri razvijanju idej, se počutijo povabljeni k 

ustvarjanju. Upajo si razmišljati širše in globje, ter v danem trenutku tudi sami dojemajo svojo 
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organizacijo kot ustvarjalno in inovativno. To tudi potrjuje Theresa Amabile (Amabile, 1998, 

str. 4), ki pravi, da bodo ljudje najbolj ustvarjalni, ko bodo motivirani s strani interesa, 

zadovoljstva in izziva samega dela in ne s strani zunanjih pritiskov. To trditev imenuje princip 

ustvarjalnosti notranje motivacije (angl. Intrinsic Motivation Principle of Creativity). 

 

Avtorji Zaltman, Duncan in Holbek predlagajo kot najpomembnejšo stopnjo inovacijskega 

procesa zagon inovacije, le ta pa je v veliki meri pogojen z odprtostjo organizacije za 

inoviranje (Zaltman, Duncan, & Holbek, 1973). Ključni pri tem je dosežen cilj ali so 

zaposleni v organizaciji pripravljeni na sprejetje novosti oziroma v kolikšni meri se bodo 

upirali.  

V teoriji velja, da ima organizacijsko delovno okolje močan vpliv na ustvarjalnost 

posameznikov in skupin. Prav tako sledi, da posameznikova in skupinska ustvarjalnost vpliva 

na celotno organizacijsko inovativnost. Elementi delovnega okolja, ki se smatrajo kot 

pomembni dejavniki pri inovativnosti in ustvarjalnosti, bodo pozitivno vplivali tudi na 

ustvarjalnost posameznikov. Ti elementi delovnega okolja so: 1) viri (vsi viri na razpolago, za 

pomoč pri delu, usmerjenemu k inovativnosti), 2) načini vodenja (ki vzpodbujajo inovativnost 

in ustvarjalnost) in 3) organizacijsko motiviranje inovativnosti (vsi načini naklonjeni 

inoviranju in ustvarjalnosti). Ustvarjalnost vedno služi kot primarni vir inoviranja v 

organizaciji. Najbolj pomembno pri tem je, da delovno okolje vpliva na ustvarjalnost z 

vplivanjem na 4 posameznikove komponente. Kot je razvidno iz Slike 1, ima okolje lahko 

vpliv na katerokoli komponento, vendar je vpliv na motiviranje nalog najbolj neposredno 

(Amabile, 1996).  

 

Slika 1: Vpliv organizacijskega okolja na ustvarjalnost in tro-komponentni model 

ustvarjalnosti 

 



 

10 

 

 

Vir: T. Amabile, Creativity and Innovation in Organisations, 1996, str. 9. 

 

1.1.5 Organizacijska kultura, organizacijska klima in inovativno podjetje 

 

Samo odločitev, da bo podjetje inovativno, ni dovolj. Pomembno je, da odločitev spremljajo 

dejanja in načrti, ki inovativno okolje podpirajo in ustvarjajo. Ljudje se počutijo dobro ob  

inovacijah, ki jih ustvarijo. Kultura ima močan vpliv na inovativnost. Kadar je ta pozitivno 

naravnana, pomaga organizaciji pri večji inovativnosti. Kultura je sestavljena iz več 

elementov, ki vzpodbujajo ali zavirajo nagnjenost inoviranja. Ker kultura neposredno vpliva 

na obnašanje, lahko pomaga pri uspehu podjetja. Če je inovativna, lahko višji management z 

njeno pomočjo lažje uresniči inovacijske načrte in strategije. S pomočjo inovativne kulture se 

lahko delo opravi lažje kot pa to zmorejo preproste uporabe formalnih sistemov, postopkov in 

avtoritete. Velikokrat lahko inovativna kultura opravi delo, ki ga s pomočjo preprostih 

formalnih sistemov in pravil avtoriteta ne zmore. Višji management igra zelo pomembno 

vlogo pri oblikovanju kulture. Splošno mnenje je, da je kultura pomembna determinanta 

organizacijske inovativnosti. Vendar je dejstvo, da je spreminjanje organizacijske kulture zelo 

težko delo in dolgotrajni proces. Da bi razumeli, ali je organizacijska kultura primerna za 

inoviranje in kako jo moramo spremeniti, moramo razumeti elemente, ki jo sestavljajo. Ti 

elementi so: 1) inovativno poslanstvo in vizija, 2) demokratično komuniciranje, 3) varna 

okolja, 4) fleksibilnost, 5) sodelovanje, 6) premeščanje meja, 7) spodbude in 8) vodenje 

(Dombrowski et al., 2007). Vsi so na predstavljeni na naslednji strani v Tabeli 1. 

 

Tabela 1: Elementi inovativne organizacijske kulture 
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Inovativno poslanstvo in vizija: združujeta 

različne skupine, da se osredotočijo na 

skupinski cilj organizacije. Če nista 

inovativno usmerjena, elementi kulture ne 

bodo delovali pravilno. 

Demokratično komuniciranje: izloča vse 

ovire, ki onemogočajo komuniciranje. 

Podpira sodelovanje pri odločanju in iskanju 

problemov. Podpiranje komuniciranje se 

izvaja lahko s pomočjo informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij ali s pomočjo 

ljudi. 

Varna okolja: so največkrat ločena, dobro 

financirana področja. To so posebne skupine 

z visoko stopnjo avtonomije, skupine na 

področju R&R ali hitri poslovni poizkusi 

(angl. fast venturing attempts). V teh okoljih 

se 

inovacijski proces odvija brez omejevanja 

ali meja. Okolja omogočajo, da zaposleni 

razmišljajo radikalno; popolnoma 

osvobojeno običajnih predpostavk in praks 

Fleksibilnost: je pomemben dejavnik 

organizacijske kulture, ki se ga vzpodbuja z 

različnimi načini: funkcionalna izmenjava 

delovnih mest, geografska izmenjava 

delovnih mest, menjava delovnega mesta, 

etc., s katerimi zaposleni pridobijo veliko 

znanja. 

 

… se nadaljuje 

 

 

 

 

…nadaljevanje 

Vodenje: je znanje posameznikov, kateri 

znajo pravilno sponzorirati nove ideje in jih 

predstaviti pravim ljudem. Takim ljudem 

pravijo promotorji idej; kateri nudijo nasvete 

in znanja ter imajo dober občutek za 

inovacijski proces. 

Spodbude: igrajo pomembno vlogo pri 

vzpodbujanju obnašanja, ki je usmerjeno k 

inovativnosti kulture podjetja 

Sodelovanje: ne glede na način 

vzpodbujanja, morajo organizacije ustvariti 

kulturo, ki vzpodbuja sodelovanje med 

zaposlenimi, s poslovnimi partnerji in 

ljudmi, katerih pogledi so zelo raznoliki. 

Kultura, ki podpira sodelovanje, podpira vse 

vrste inoviranja. 

Premeščanje meja: se nanaša na 

povezovanje različnih nivojev 

organizacijskih elementov (organizacijskih 

podenot, oddelkov, organizacij in zunanjih 

virov). 

 

Vir: C. Dombrowski et al., Elements of Innovative Cultures, 2007 
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1.1.6 Organizacijska kultura 

 

Odprta organizacijska kultura je sigurno konkurenčna prednost. Pomembno prispeva k 

razvoju kreativnih in inovativnih sodelavcev. Razvoj pa je omogočen le, če jim kultura 

omogoča, da dosežejo izpolnitev svojih čustvenih, miselnih, duhovnih in fizičnih potreb. 

Vsaka uspešna organizacija mora razviti svojo lastno inovativno kulturo. Organizacija si mora 

oblikovati kulturo, temelječo na vrednotah, ki si jih delijo in jih nato živijo vsi člani te 

organizacije (Noč, 2001, str. 66). 

 

Drucker (2001) navaja, da podobno kot je bil najpomembnejši prispevek managementa v 20. 

stoletju skoraj petdesetkratno povečanje produktivnosti fizičnega delavca, je najpomembnejši 

prispevek, ki ga mora dati management v 21. stoletju, povečanje produktivnosti umskega 

delavca. Na področju managementa organizacije je organizacijska kultura obravnavana kot 

izjemno pomemben dejavnik. 

 

Nastanek in oblikovanje organizacijske kulture v podjetju, psiholog Schein, opisuje na dva 

načina. Sprva ta nastane kot del spontane interakcije v nestrukturirani skupini, ki pripeljejo do 

vzorcev in norm obnašanja, kar predstavlja kulturo te skupine (pogosto v nekaj urah od 

nastanka skupine). Kot drugi način pa, ko posameznik, podjetnik oziroma manager ustvari 

skupino, ali postane njen vodja. Kultura je kopičenje skupnega učenja določene skupine, ki 

vključuje vedenjske, čustvene in kognitivne elemente psihološkega funkcioniranja članov 

skupine (Schein, 2004).  

 

Iz organizacijske psihologije in sociologije, se je razvilo mnogo uporabnih konceptov, s 

katerimi lažje razumemo vedenje posameznika v organizaciji in poznamo načine, kako je 

organizacija zgrajena. Vendar slabo pojasnjena še vedno ostajajo vprašanja, zakaj in kako 

organizacija raste, se spreminja in zakaj določeni koncepti v njej ne morejo zaživeti. S 

pomočjo organizacijska kulture, lahko bolje razumemo te probleme. Dejstvo pa je, da je 

kultura zelo kompleksen in večplasten pojem, ki ga je na prvi pogled zelo težko razumeti, 

vendar ko ga bolje spoznamo, dojemamo organizacijo globje (Mesner-Andolšek, 1995). V 

strokovni literaturi je največkrat omenjena opredelitev organizacijske kulture po Scheinu 

(Jossey-Bass, 1997, str. 12), ki organizacijsko kulturo predstavlja kot vzorec osnovnih 

skupnih domnev, naučenih pri reševanju problemov, ki zadevajo prilagajanje na notranje in 

zunanje vplive. Te domneve so se pokazale primerne za učenje novih članov kot pravilen 

način odzivanja, razmišljanja in čutenja v zvezi s takšnimi problemi. Skozi literaturo se lahko 

srečamo z mnogimi opredelitvami obravnavanega pojma, saj se avtorji ne morejo popolnoma 

poenotiti glede definicije.  

 

Rozman (2000, str.134) uporablja pojem organizacijska kultura v pomenu celovitega sistema 

norm, vrednot, predstav, prepričanj in simbolov, ki določa način obnašanja in odzivanja na 

probleme vseh zaposlenih in s tem oblikuje pojavno obliko nekega podjetja. Kultura se 
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večinoma ne izraža neposredno (npr. kot predpis ali vzorec vedenja), temveč se posredno kaže 

v tem, kaj počnemo in kako, kakšen je naš praktični odnos do sebe in okolja. Gre torej za 

dejavnike, ki so prikriti, pogosto se jih niti sami ne zavedamo, ki pa pomembno (so)oblikujejo 

našo življenjsko držo. Kulturo se prepozna po njenih dimenzijah, ki pa so povezane z odnosi. 

To so odnos delavcev do dela, odnos do učinkovitosti, odnos do trga, do konkurence, do 

svojih nadrejenih, do sodelavcev. Kultura so spoznanja, ki jih je človek pridobil in si z njimi 

smiselno razlaga izkušnje in tako oblikuje prihodnje delovanje. Kulture v nekem podjetju se 

ne da ugotoviti neposredno, ker gre za prikrite dejavnike. Kaže se v odnosu do nečesa, odnosu 

do sebe, narave, sodelavcev, soljudi, okolja, itd. Dejavniki okolja oblikujejo način življenja, 

česar se ljudje sploh ne zavedajo (Lipičnik, 1998) 

 

V strokovni literaturi lahko zasledimo definicije organizacijske kulture mnogih avtorjev, kar 

potrjuje zaznavo, da je opredelitev pojma dokaj neenotna. Vseeno lahko v splošnem smislu 

strnemo pojmovanje in rečemo, da organizacijska kultura predstavlja razpoloženje in utrip v 

organizaciji, ki se kaže v načinu delovanja organizacije, v vzdušju, načinu vedenja 

posameznikov v organizaciji, v načinu vodenja ipd. Organizacijska kultura ne vpliva samo na 

potek procesov in postopkov, delovanje zaposlenih in poslovanje, temveč tudi na kazalnike 

uspeha in zunanje udeležence organizacije. 

 

Osnovni pogoj za inovativno delovno okolje je vzpostavljena organizacijska kultura, ki 

spodbuja ustvarjalnost in kreativnost pri delu. V magistrskem delu je organizacijska kultura 

obravnavana skozi vidik vloge vodstva pri vzpostavitvi primerne klime za vzpodbujanje 

inovativnosti zaposlenih, saj sta lahko tako klima kakor kultura v organizaciji ključni zaviralni 

ali podporni element inoviranja. Vodstvo podjetja s svojim zgledom in zastavljeno vizijo za 

doseganje načrtovanih ciljev zaposlenim predstavi načine medsebojnega sodelovanja kot tudi 

vrednote, pomembne za ustvarjalnost. Ustvarjanje pogojev za inovativnost, se velikokrat 

pojavlja v literaturi tudi skozi pomen okolja v katerem zaposleni delujejo. Vsekakor pa sta tip 

organizacijske kulture in klime dva pomembna dejavnika za identifikacijo ali je v organizaciji 

prisotna inovativnost ali ne. Organizacijsko kulturo in klimo v veliki meri hierarhično navzdol 

v podjetje sporoča vodstva podjetja. V nadaljevanju predstavljam oba pojma.  

 

1.1.7 Organizacijska klima 

 

Velikokrat v praksi menimo, da je organizacijska kultura in organizacijska klima isto, vendar 

to ne drži. Tudi med strokovnimi avtorji ni enotnega mnenja. Za boljšo predstavo in lažjo 

opredelitev razlik med organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo najprej pojasnjujemo, 

da je pojem organizacijska kultura nastal kot področje preučevanja v kulturni antropologiji, 

pojem organizacijska klima pa izhaja iz psihologije. Skupno obema pojmoma po Konradu je, 

da oba poskušata razlagati določenost človekovega vedenja v združbi in se zanimata za 

posledice vplivov združbe na vedenje njenih članov, razlaga Černetič (2007, str. 288). Razlika 

med organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo je tudi v tem, da lahko klime podjetji med 

seboj primerjamo in preučujemo, medtem ko kulture med podjetji ne primerjamo in tudi ne 
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moremo reči, katera je boljša ali slabša, vsaka je svojevrstna. Zato lahko predstavlja močno 

orožje vodstvu podjetja pri usmerjanju zaposlenih. 

 

Organizacijska klima je »bistvena lastnost organizacije, je skupek stališč, občutij in vedenja, 

ki označuje življenje v organizaciji, in obstaja neodvisno od percepcije in razumevanja članov 

organizacije« (Ekvall 2008, str.105). Organizacijska klima je merljiv odraz organizacijske 

kulture. Klima nam pove kako so stališča, norme in vrednote organizacije izražene. Z 

organizacijsko klimo merimo vzdušje v organizaciji, ki je posledica različnih znanih in 

neznanih faktorjev iz preteklosti in sedanjosti, iz širšega in ožjega okolja, ki vplivajo na 

obnašanje ljudi in uporabo njihovih zmogljivosti. Večino klim oz. njihovih dimenzij 

ustvarjajo neposredni stiki z ljudmi in prav vodje imajo največ možnosti in odgovornosti za 

njihovo nastajanje in spreminjanje (Lipičnik, 1994). 

 

1.1.8 Inovativno podjetje 

 

Inovativno podjetje ima skozi vizijo, delovanje in vodenje jasen in vsem poznan impulz 

namernosti v želji inoviranja. Vseskozi išče mehanizme, ki omogočajo predanost, 

sodelovanje, navdušenje in pomoč vodstva. V prvi vrsti je pomemba prava organizacijska 

struktura, ki omogoča visoko stopnjo ustvarjalnosti. Poglavitno je najti ustrezno ravnotežje 

med organsko, ki je primerna za razmere stalnega spreminjanja in mehansko, ki je za bolj 

stabilne razmere. Zelo pomembno vlogo imajo vsi posamezniki v organizaciji (organizacijski 

sponzorji, prvaki in tehnološki čuvaji). Tisti, ki jim rečemo organizacijski sponzorji, imajo 

vpliv ter moč v organizaciji in lahko pomagajo pri ne tehničnih ovirah. Pomembni so tudi 

prvaki, ti tesno sodelujejo in imajo sposobnost združevanja. Ti so nekakšni vodniki skupine. 

Ostanejo še tehnološki čuvaji, katerih naloga je, da zbirajo informacije iz različnih virov in jih 

posredujejo relevantnim nadaljnjim uporabnikom. Poleg naštetih so pomembne tudi vse druge 

vloge, ki spodbujajo v podjetju inovativnost. Za vzpostavitev inovativne organizacije je 

pomembna pravilna uporaba timov z namenom reševanja problemov. Investiranje v 

ustanavljanje timov je zelo pomembno. V sled spodbujanja inovativnosti je pomembno in 

potrebno stalno izobraževanje zaposlenih. To naj bo dolgoročna obveza vodstva, kajti šolanje 

in izobraževanje omogoča razvoj visoke stopnje zmožnosti in spretnosti učinkovitega učenja 

zaposlenih. Zelo pomembna je intenzivna komunikacija v organizaciji na vse smeri, navzgor, 

navzdol in vzporedno. V aktivno sodelovanje je potrebno spodbuditi vse zaposlene. 

Pomembno je upoštevati vsa mnenja in jih koristno uporabiti. Vsi skupaj lahko veliko 

prispevajo z intenzivim sodelovanjem pri inovativnosti. Vseskozi mora biti prisotno notranje 

in zunanje osredotočanje na kupce, to pripomore k stalnemu izboljševanju kulture. Dva 

glavna dejavnika, ki tudi pripomoreta k vzpostavitvi inovativne organizacije sta ustvarjalna 

klima in učeča se organizacija. Ustvarjalna klima pomeni pozitivni pristop do ustvarjalnih 

idej, ki naj bo podprt s pravim sistemom nagrajevanja. Učeča se organizacija pa pomeni, da so 

procesi, strukture in kulture takšne, da pomagajo vzpostaviti individualno učenje ter 

upravljanje z znanjem znotraj organizacije (Tidd, Besant & Pavit, 2001). 
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Jedro razvoja inovativnega podjetja je oblikovanje organizacijske kulture inovativnosti. 

Raziskave kažejo, da sta njen najpomembnejši dejavnik vodstvo podjetja in organizacijska 

podpora. Oblikovanje inovativnega okolja v večini kolektivov sproži potrebo po spremembi 

miselnosti zaposlenih. S tega vidika je oblikovanje kulture inovativnosti predvsem proces 

ozaveščanja, izobraževanja, poudarjanja zgledov in primerov dobre prakse (Pompe, 2011). Da 

bi se inovativnost v podjetju zares prijela in zaživela naj bi bili izpolnjeni štirje osnovni 

pogoji, štirje stebri inovativnosti (Lumsdaine & Binks, 2007). Predstavljeni so v Sliki 2. Ti 

štirje stebri niso popolno zagotovilo, da se bo inovacijska klima v celoti uresničila, so pa 

priporočilo in v praksi so se izkazali kot večkrat dobro uporabljeni. 

 

Slika 2: Stebri inovativnosti 
 

 

Vir: A. Pompe, 2011, Ustvarjalnost in inovativnost, str.211. 

 

 

1.2 Inovativnost na ravni posameznika 

 

Bistveno vlogo na področju inovativnosti v proučevanem podjetju vsekakor ima služba za 

upravljanje z zaposlenimi, ki spodbuja vodje in zaposlene na ravni organizacije. Če preidemo 

na raven posameznika, ta služba skrbi za iskanje in prepoznavanje potencialov in 

strokovnjakov, njihovo zaposlovanje in tudi za spodbujanje razvoja ter nagrajevanja. Vsi 

zaposleni so ključ do skupnega uspeha organizacije. Prepoznavanje inovativnih 

posameznikov je že v prvi fazi zaposlovanja zelo pomembno. Pomembno je prepoznavanje 

inovacijske kompetentnosti posameznika. Gre za zmožnost aktiviranja, uporabe in 

povezovanja pridobljenega znanja z sposobnostmi in spretnostmi v trenutkih, ki zahtevajo 

inovativne pristope in inovativno vedenje. Idealno sliko inovativnega zaposlenega lahko 

dobimo s primerno metodologijo, kombinacijo vedenjskega intervjuja, anketnih vprašalnikov 

in metode samoocene, s katero lahko prepoznavamo lastno oceno inovacijske kompetentnosti 

zaposlenih. Problem nastane takrat, ko skušamo vse to leporečje prevesti v prakso in vodstvu 

predstaviti konkretne rezultate na tem področju. Trenuten položaj v podjetjih je tak, da 

kompetentni profili in modeli inovativnosti med sabo ne sovpadajo dovolj, še več, včasih si 
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celo nasprotujejo (Cerinšek, 2007), zato so dejansko v praksi neuporabni. Kompetentnost v 

začetni fazi sicer je pomembna, vendar ne najbolj, saj z razvojem kompetenc lahko tudi 

spodbudimo posameznika, da se razvija na področju razmišljanja v širši sliki in ga 

usposobimo za generiranje idej in inovativnost.  

 

Pomembni so individualni dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo inovativnost na delovnem 

mestu in so lepo opredeljeni po Sun Rui (S.Rui, 2006), ki je glede na različne raziskave 

izpostavil številne dejavnike na ravni posameznika za spodbujanje inovativnosti. Podani so v 

spodnji tabeli.  

 

Tabela 2: Individualni dejavniki spodbujanja inovativnosti 

 

Raziskovalni vidik Glavni dejavniki 

 

Motivacija 

Posameznikove obljube 

Proaktivnost 

Notranja motivacija 

Prevzeti pobudo 

Dosežena motivacija 

Uspešen namen 

… se nadaljuje 

 

 

 

… nadaljevanje 

 

Raziskovalni vidik Glavni dejavniki 

 

Značilno vedene posameznika 

Strpnost do nejasnosti 

Notranja pravila 

Vestnost 

Samodisciplina 

Neodvisnost/fleksibilnost 

Način reševanja problemov 

Negativna čustva 

Odprtost za izkušnje 

 

 

 

Kognitivna sposobnost 

Specifično znanje 

Obseg znanja/sposobnost učenja 

Znanje, ki ustreza področju inoviranja 

Splošno razmišljanje 

Socialni kognitivni vpliv 
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Petfaktorski model lastnosti 

Pričakovano spoznanje 

Značilnosti delovnega mesta 

Polarizacija statusa 

Stopnja avtonomije 

Raznolikost udeležencev 

Prizadevanje za sodelovanje 

Inovativna podpora 

Posebno usposabljanje 

Cilj kot izziv 

Širina menedžmenta 

Mentorska navodila 

Ključni  

Vir: S. Rui, Analysis About Determinants Of Organizational Innovation, 2006. 

 

1.3 Inovativno vedenje na delovnem mestu 

 

Janssen definira inovativno vedenje na delovnem mestu kot namerno oblikovanje, uvajanje in 

uporabo novih idej znotraj svojega dela, skupine ali organizacije z namenom, da bi izboljšal 

svoje delo, skupino ali organizacijo (Janssen, 2000). Pomembna je posameznikova zavest in 

naravnanost k inovativnemu razmišljanju in vedenju. Vodja mora zaposlene spodbujati k 

razmišljanju o novih možnostih opravljanja dela in novih načinih, ki bi izboljšali dosedanji 

način dela. Zaposlene vodja spodbuja v inovacijsko dejavnost tudi s tem, da jim zna razložiti 

zakaj je pomembno, da vsak posameznik s svojo ustvarjalnostjo prispeva k inovativnosti vseh 

in tako posledično tudi podjetja (Walton, 1987). Inovativno vedenje se razlikuje od 

ustvarjalnega predvsem v tem, da je ciljno usmerjeno k ustvarjanju končne koristi in vidnega 

rezultata. 

 

Afuah (v Chao, Chih-Yang, Yong-Shun Lin & Yu-Lin Cheng, 2011) pravi, da se inovativno 

vedenje pojavi, ko zaposleni v organizaciji lahko uporabi novo znanje in ustvari nek nov 

produkt ali storitev, ki ga/jo bodo kupci (notranji ali zunanji) potrebovali. Bistvo inovativnega 

vedenja je to, da gre za proces, ki se razvija navzven. Misli se razvijejo v dejanja in novo 

znanje se uporabi za zagotavljanje razvoja novih izdelkov, storitev ali postopkov v 

organizaciji. Baumgartner navaja, da ni dovolj, da vodje samo govorijo o inovativnosti, 

morajo jo suvereno podpirati tudi s svojimi dejanji in tudi sami delovati inovativno, biti vzor. 

Zaposleni jasno prepoznajo sporočilo vodje, ali je beseda inovacija zgolj popularna muha, 

medtem ko je fokus in vlaganje naporov pa nekje drugje. Če pa vodja sam promovira in 

osebno vpeljuje inovativne iniciative, izraža resnično naklonjenost rezultatom inovacijske 

strategije in tudi sam uvaja konkretne inovativne ideje, takrat šele zaposleni resnično 

verjamejo, da je podjetje inovativno in začnejo tudi sami inovativnost živeti (Baumgartner, 

2008).  

 



 

18 

 

Kot vsak proces večjih organizacijskih sprememb je tudi uvajanje celostne inovativne kulture, 

ki zajema inovativno vedenje na delovnem mestu dolgotrajno. Skarzynski in Gibson navajata, 

da potrebuje podjetje tri do pet let, da izgradi vso potrebno infrastrukturo ter usposobi 

zaposlene za učinkovito izvajanje novih procesov (Skarzynski in Gibson, 2008). Pomemben 

element za uspešno uvajanje sprememb je dosledna komunikacija, ki omogoča konstantno 

pridobivanje podpore zaposlenih (Kotter, 2007). Vodstvo lahko vpliva na ustvarjalno in 

inovativno vedenje prek svojega vpliva o zaznavah privržencev in ustvarja tako ozračje, ki 

podpira inovacije. Vodja lahko vzpostavi delovno okolje in organizacijsko klimo naklonjeno 

inovativnosti s spodbujanjem ustvarjalnosti (Amabile, 1996; Amabile, Schatzel, Moneta & 

Kramer, 2004). 

 

Čeprav je inovativno vedenje tako vodij kot zaposlenih ključnega pomena v podjetjih, je 

prejelo zelo malo pozornosti od raziskovalcev. Vodje vplivajo na inovativno vedenje 

zaposlenih po eni strani preko svojih namernih vsakodnevnih dejanj, katerih cilj je spodbuditi 

nastajanje idej in njihova implementacija, kot tudi bolj na splošno, z vedenjem, vodenjem in 

odnosom (de Jong & Den Hartog, 2007). 

 

2 VODENJE 

 

V starejših teorijah vodenja je vodenje opredeljeno kot ena med štirimi ključnimi funkcijami 

managementa poleg planiranja, organiziranja in kontroliranja. Procesa pomembna za 

management sta poleg teh osnovnih štirih funkcij tudi komuniciranje in odločanje. »Skupaj z 

drugimi funkcijami managementa vodenje pripomore k učinkovitosti in uspešnosti podjetja 

kot celote in njegovih delov« (Rozman, Kovač & Koletnik, 1993, str. 201). Tradicionalni 

management je izhajal iz strukture organizacije, in je predpostavljal red in stabilnost. Teorija, 

ki se je oblikovala ob koncu devetnajstega stoletja in v začetku dvajsetega stoletja, 

poimenovana klasična organizacijska teorija, je bila skladna stopnji razvoja in ideologijam 

tedanjega časa. V razvoju svetovnega gospodarstva je bil to začetek masovne proizvodnje. 

Glavna naloga gospodarstva je bila povečevati produktivnost. Od zaposlenih so pričakovali 

popolno podrejanje potrebam proizvodnje in strojev. Vodenje je temeljilo na predpostavki, da 

vodja vse ve in daje navodila, ki jih zaposleni spoštujejo. Delavci so vsega priučeni in morajo 

le slediti navodilom vodje. To je bilo tipično klasično avtokratično vodenje. Organizacijsko 

strukturo v podjetjih je prvič pričel preučevati na koncu 19. stoletja Fayol, vse do takrat 

potrebe po načrtnem oblikovanju organizacijske strukture niso zaznali.  

 

V dvajsetih letih prejšnjega stoletja se je razvila teorija o medčloveških odnosih. Uveljavilo se 

je nasprotno mnenje, da je edini pravi način vodenja model demokratičnega vodenja. Ta 

temelji na participaciji oziroma soudeležbi zaposlenih, tudi pri vodenju. Zaposleni se 

vključujejo v proces odločanja. S tem naj bi se uspešnost poslovanja podjetja dvignila, ker so 

zaposleni poistovetili svoje cilje s cilji podjetja. Organizacija se je začela prilagajati 

zaposlenim.  
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Šestdeseta leta 20. stoletja so prinesla velik preobrat in pojmovanje vodenja se je bistveno 

spremenilo. V teoriji so strokovnjaki razvili situacijske modele vodenja, kateri poudarjajo, da 

je situacija tisti dejavnik, ki ima bistveni vpliv pri določanju najboljšega načina vodenja. Po 

tem razumevanju vodenja sta tako avtokratičen (usmerjen v delo) kot demokratičen (usmerjen 

v zaposlene) način vodenja, v odvisnosti od konkretne situacije, lahko ustrezna.  

 

S koncem prejšnjega stoletja se je uveljavil nov pogled na vodenje, ki ločuje vodenje od 

tradicionalnega managementa. Opravljenih je bilo veliko raziskav s področja čustvenih in 

simboličnih vplivov na vodenje. Govorimo o ne karizmatičnih modelih vodenja, ki 

sestavljajo karizmatično vodenje, vodenje z vizijo ter transformacijsko in transakcijsko 

vodenje. Z rezultati raziskav je bilo dokazano, da je karizmatični vodja drugačen, da je 

pripravljen tvegati in da ga vodi vizija. Občutljiv je na pritiske iz okolice in njegovo vedenje 

ni vsakdanje. Karizmatičnega vodjo imajo zaposleni radi, da spoštujejo in so pripravljeni 

vložiti dodatni napor, so višje motivirani za dosego skupnih ciljev.  

 

Današnji pogled strokovnjakov na vodenje poudarja razlike med sodobnim in tradicionalnim 

pojmovanjem vodenja. Globalne spremembe zahtevajo več pozornosti do kakovostnega 

vodenja in sposobnosti hitrega prilagajanja ter reagiranja na dogajanje. Vodje so primorani 

svoj vedenjski vzorec prilagoditi spremembam okolja, sicer bodo svoje delovne sredine 

pripeljali do točke, ko na trgu ne bodo več konkurenčni. Danes govorimo o vodenju, ki je 

sposobno vplivati na druge ljudi, da sodelujejo v prizadevanjih za doseganje skupnih ciljev in 

rast podjetja. Drži pa dejstvo, da imamo z napredkom informacijske tehnologije vedno na 

razpolago informacije in znanje, vse to pa je vir in potencial vsake organizacije. Sodobno 

podjetje je absolutno inovativno podjetje. Njegova vloga je v ustvarjanju novega in boljšega, 

ne le v izpopolnjevanju obstoječega.  

 

Vsekakor je vodenje zelo kompleksna in zapletena znanost. Skozi oči sodobnega pogleda na 

vodenje gre pravzaprav za fenomen umetnosti vplivanja na druge, da si nekaj želijo narediti 

kar vodja ve, da mora biti narejeno. Z vodenjem vplivamo na zaposlene, da dosegajo svoje 

cilje in skupne cilje podjetja. Tukaj z vplivanjem na ljudi razmišljamo o v zelo splošni obliki, 

v smislu delegiranja nalog, spodbujanju in usmerjanju sodelavcev, kot dogovarjanje, 

preprečevanje in reševanje konfliktov, sporazumevanje, odločanje ipd. (Kovač, Mayer & 

Jesenko, 2004). Pomemben poudarek je tudi na tem, da se management in vodenje nikakor ne 

izključujeta, vendar se prepletata. Uspešno podjetje v enaki meri pomembno obvladuje oba 

sistema. Pravila, da je dober vodja tudi dober manager in obratno, ni. Idealno je, da sta obe 

lastnosti združeni v eni osebi. 

 

Vodenje je večplasten proces in ga lahko obravnavamo iz različnih pogledov. Raziskovalci 

pogosto vodenje definirajo iz pogleda pojavov povezanih z vodenjem, ki so predmet raziskav 

in študij ali pa iz individualnega pogleda. Vodenje je opredeljeno tudi kot vedenje, izmenjava, 

vpliv, interakcijski vzorec, vloga odnosov in delo na administrativnem položaju (Yukl, 2002).  
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Avtorja Jacobs in Jaques sta definirala vodenje kot proces ozaveščanja skupinskega delovanja 

ljudi. Trdita, da le zaposleni, ki bodo razumeli namen svojega delovanja bodo predani 

organizaciji. Tudi Drath in Palus (prav tam) vidita v vodenju osmišljanje skupinskega 

delovanja ljudi. Schein (prav tam) pravi, da je vodenje sposobnost stopiti izven kulturnih 

okvirjev zato, da pride do spremembe, ki bo vplivala na bolj prilagodljive procese. Richards 

in Engle (prav tam) vidita bistvo vodenja v izražanju vizije in vrednot ter ustvarjanju okolja, v 

katerem je možno doseči cilje. House in ostali opredelijo vodenje kot sposobnost 

posameznika, da vpliva, da motivira in omogoča drugim, da prispevajo k učinkovitosti in 

uspešnosti organizacije (Yukl, 2002, str. 3). Nekateri avtorji vodenje opredeljujejo tudi kot 

razmerje moči med vodjem in zaposlenimi. Drugi opredeljujejo vodenje kot transformacijski 

proces, ki zaposlene spodbuja, da presegajo zastavljene cilje. Tretji pa na vodenje gledajo iz 

zornega kota veščin. Ta opredelitev poudarja, da so znanje in veščine tiste, ki omogočajo 

uspešno vodenje (Northouse, 2007, str. 2). Northouse še dodaja, da gre pri vodenju za 

sposobnost vplivanja na ljudi, ki sodelujejo v prizadevanjih za doseganje skupnih ciljev.  

 

Vodenje se vsekakor nanaša na ljudi in na njihove zmogljivosti. Vloga vodje je zelo 

pomembna, saj mora imeli zelo široko sliko, poznati mora različne tehnike in stile vodenja, da 

lahko vpliva na zaposlene tako, da jih pravilno usmerja in motivira, da opravijo svoje delo kar 

najbolje. Tukaj se izkaže zahtevnost položaja vodje, kjer je pomembno, da ima vodja poleg 

tehničnih znanj tudi ostale sposobnosti, kot so na primer navdihovanje, odprta komunikacija, 

delegiranje nalog, motiviranje različnih tipov zaposlenih ipd. Pri tem je najpomembnejše, da 

vodja dobro pozna svoje zaposlene, njihove sposobnosti in zmožnosti in v skladu s tem z 

njimi oblikuje odnose in vodenje. Le na tak način lahko postane motivator oz. spodbujevalec 

človeških sposobnosti. Na proces vodenja vplivajo osebnostne poteze vodje, njegove 

vrednote, motivacija in vedenje. Način vodenja je odvisen od lastnosti sodelavcev, medtem ko 

njegova učinkovitost zavisi od okoliščin, v katerih se vodenje odvija (Hočevar, Jaklič, 2003).  
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Slika 3: Prikaz sestavin procesa vodenja 

 

 

Vir: M. Hočevar et al.,Ustvarjanje uspešnega podjetja, 2003, str. 131. 

 

2.1 Slogi vodenja in vpliv vodenja na inovativnost 

 

Slog vodenja vključuje osebnostne in vedenjske lastnosti ter situacijske karakteristike. Slog je 

pravzaprav način, kako postopamo pri izvedbi neke naloge. Slogi vodenja so neposredno 

vezani na ravnanje vodje v različnih situacijah. Kombinacija slogov vodenja je zelo odvisna 

od situacije, vrste nalog in lastnosti zaposlenih s katerimi ima vodja odnos. Pri oblikovanju in 

kombiniranju slogov vodenja ima pomembno vlogo znanje vodje. Z razvijanjem voditeljskih 

sposobnosti, vodja razvija tudi nove kombinacije slogov vodenja. Vsak vodja ima svoje 

priljubljene sloge vodenja. 

 

2.1.1 Transakcijsko vodenje 

 

Transakcijski vodja je posrednik med strukturo in sodelavci. Sodelavcem posreduje 

informacije o materialnih, kadrovskih in drugih ugodnostih. Transakcijsko vodenje je 

vodenje, ki poudarja pomen načrtovanja, organiziranja, koordiniranja in razporejanja. Vodja 

vstopi v transakcijo s svojimi podrejenimi. Skladnost je nadomestilo za nagrado (Fincham & 

Rhodes, 2005). Obstajata dva pod stila transakcijskega vodenja, prvi je pogojna nagrada, 

drugi pa pasivno vodenje z izjemo. Med zaposlenimi so zelo zaželene materialne nagrade, saj 

le te trud poplačajo neposredno. Vodenje s pogojno nagrado temelji na vloge vodje kot 

usmerjevalca, saj naj bi le ta zaposlenim pokazal smer delovanja, da bi lahko le ti dobro 

opravili svoje delo. Vendar ima tako vodenje tudi slabo plat, saj se naloge vidijo in opravljajo 
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zgolj in zaradi materialnega vidika. Običajno je organizacija s tovrstnim vodenjem tudi 

sestavljena iz zaposlenih, ki potrebujejo več kot le transakcijo za dosego sinergijskih 

rezultatov. Ključne karakteristike vodenja s pogojno nagrado so, da vključuje materialne 

nagrade za delo, usmeritev, recipročnost in zaupanje v delovno skupino. Po eni strani naj bi 

bil ta način vodenja dober, saj si vodja in zaposleni med seboj izmenjujejo ideje in veščine za 

dosego organizacijskega cilja in individualnih potreb. Nevarnost pa je po drugi strani ta, da 

nagrada ni nujno tudi dober motivator (Sarros & Santora, 2001, str. 389). Sodelovanje 

transformacijskih vodij temelji na zagotavljanju zunanje motivacije podrejenih ter 

zadovoljevanju njihovih potreb. Prvotni namen teh vodij je ukvarjanje s skladnostjo 

zaposlenih. Pogojna nagrada pomeni točno določitev nalog ter razjasnitev pričakovanj, ki jih 

ima vodja do svojih zaposlenih. Vodja oceni cilj ter naknadno plačilo ob realizaciji oziroma 

izvedbi. Značilnost vodij, ki vodijo s pogojno nagrado je gradnja dogovora z zaposlenimi za 

izpolnitev dogovorjenih ciljev. Transakcijsko vodenje je dogovor med vodjo in zaposlenimi o 

ugodnostih, ki so lahko materialne, kadrovske, socialne ter druge, ki jih zaposleni dobi, če 

opravi dobro delo. Vodenje ima značilnosti klasičnega vodenja, ki temelji na v naprej 

pripravljenih predpisih. 

 

2.1.2 Transformacijsko vodenje in inovativnost 

 

Transformacijski vodja je vodja, ki zna na čustvenem nivoju močno motivirati sodelavce. 

Sodelavcem učinkovito komunicira vizijo organizacije. Pripravljen se je žrtvovati in sprejeti 

visoko osebno tveganje za (svojo) vizijo. Transformacijski vodja se osredotoči na skupno 

vizijo in organizacijske spremembe. Določa vizijo poti razvoja organizacije in gradi 

organizacijsko kulturo. Transformacijsko vodenje je spodbujanje zaposlenih k idealom in 

moralnim vrednotam, ki naj bi jih navdušili za premagovanje težav pri delu (Možina et.al., 

1994). Vodenje z vizijo je sposobnost ustvariti in s sklepom povezati resnično, verjetno in 

atraktivno vizijo prihodnosti. Ta vizija, če je primerno izbrana in izvedena, je tako 

spodbujevalna, da se lahko uresniči. Transformacijski vodja poskrbi za zavezanost svojih 

zaposlenih k organizaciji, lastnim ciljem, vrednotam in skupinski zavezi (Charbonneau, 

2004). Yukl (2002) to zavezanost opredeljuje drugače in se sklicuje na vzbujanje notranjega 

sporazuma in navdušenja zaposlenih pri opravljanju zahtev in nalog. 

 

Prvi je opredelil transformacijsko vodenje ameriški politolog James MacGregor. Pojav 

transformacijskega vodenja je zaznan, ko so se vodje in podrejeni začeli učiti drug od drugega 

in so s tem vplivali na izboljšanje vsesplošne morale in motivacije zaposlenih (Humphreys & 

Einstein, 2003). Delovanje posameznikov je usmerjeno v skupen cilj. Cilj predstavlja skupne 

vrednote, želje, potrebe in pričakovanja tako vodij kot zaposlenih. S pojavom 

transformacijskega vodenja so pomembno mesto in vlogo dobila posameznikova prepričanja 

in vrednote, ki postajajo vse bolj skladna s skupinsko identiteto organizacije (Fincham & 

Rhodes, 2005). Bernard M. Bass prvi razširi teorijo transformacijskega vodenja. Po Bassu 

vodja svoje zaposlene motivira z ozaveščanjem o pomenu in vrednosti določenih nalog in 

rezultatov ter načinu za dosego rezultatov. Glavno sporočilo in usmeritev zaposlenim je, da 



 

23 

 

znajo preseči lastni interes in začnejo delovati v dobro skupine, organizacije in širšega okolja. 

S povečanjem pozornosti interesom posameznikov zaposlenih v organizaciji vodja pokaže, da 

posameznega zaposlenega obravnava kot celovito osebnost in poleg primarnih potreb 

upošteva tudi potrebe, ki jim zaposleni pripisuje višji pomen (Yukl, 2002). Ta način vodenja 

krepi motivacijo in samozavest zaposlenih ter povečuje pripravljenost za dobro opravljeno 

delo.  

 

Bass določi štiri karakteristike, ki so značilne transformacijskemu vodenju. Te pa so: karizma 

ali idealizirano vplivanje, motivacija z navduševanjem, intelektualna stimulacija in 

samostojna obravnava. S karizmo vodja predstavi vizijo in smisel poslanstva, izzove ponos, 

doseže spoštovanje in zaupanje. Z inspiracijo navdihuje visoka pričakovanja, uporablja 

simbole za usmerjanje k prizadevanjem, pomembne namene izraža na enostaven način. Z 

intelektualno stimulacijo razvija ustvarjalnost, racionalnost in sistematično reševanje 

problemov. Z upoštevanjem posameznika kaže osebno zanimanje za posameznikov razvoj, 

vsakega posameznika obravnava kot osebnost, uvaja, svetuje (Bass & Avolio, 1993, str. 44). 

Bass tudi meni, da je transformacijsko vodenje najbolj primerno vodenje, ki ga lahko vodja 

izbere. Transformacijske vodje opiše kot fleksibilne, da razumejo potrebo po sodelovanju s 

svojimi zaposlenimi in so uspešni v hitro spreminjajočih se okoljih (Brent, Larsen & 

Rosenbloom, 2012). Transformacijsko vodenje je lahko uspešno v najrazličnejših poslovnih 

okoljih, različnih situacijah in različnih kulturah. Vsekakor so transformacijski vodje 

usmerjeni v prihodnost, načrtujejo skrbno in so polni energije in zanosa. Svojim zaposlenim 

postanejo vzorniki, ko si pridobijo njihovo zaupanje. K reševanju problemov pristopajo z 

iskanjem novih nekonvencionalnih načinov in gradijo na morali ter predanosti zaposlenih. 

Zaposlene spodbujajo k razmišljanju izven znanih okvirjev in želijo, da postanejo boljši 

delavci. Kreativnost je nagrajena z notranjo motivacijo (Imran & Anis-ul-Haque, 2011).  

 

Transformacijski stil vodenja naj bi pozitivno vplival na inovativnost. Kljub temu pa obstaja 

premalo študij, ki so proučevale neposreden kontekstualen učinek vpliva transformacijskega 

vodenja na inovativnost posameznikov (Gumusluoglu & Ilsev, 2009). med opravljenimi 

raziskavami na tem področju so rezultati tudi potrdili, da je organizacijska kultura nekakšen 

posredovalec odnosa med transformacijskim vodenjem in organizacijsko inovacijo ter samo 

učinkovitostjo. Da bi transformacijsko vodenje lahko vplivalo na organizacijsko inovativnost 

mora imeti organizacija poleg sistema transformacijskega vodenja tudi zelo močno 

inovacijsko kulturo, brez tega ne gre. Vsekakor pa je transformacijsko vodenje tisti slog 

vodenja, ki spodbuja posameznike in jim hkrati daje podporo s strani vodenja. Vodja s tem 

slogom vodenja zaposlene pridobi na svojo stran, da mu sledijo in jih tudi ustrezno nagradi za 

dosežke.  

 

2.1.3 Avtentično vodenje in inovativnost 

 

Avtentično vodenje je temelj in skupni koncept za vse oblike pozitivnega vodenja (May, 

Chan, Hodges & Avolio, 2003). Avtentični vodja lahko vodi v slugu transformacijskega, 
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transakcijskega ali katerega tretjega sloga vodenja (Shamir & Eilam, 2005). To pomeni, da 

avtentični vodje kažejo vzorec odprtosti in jasnosti v svojem vedenju do drugih. So 

zagovorniki izmenjave informacij, sprejemanja prispevkov drugih, razkrivajo svoje vrednote, 

motive, čustva in cilje, na način, da zaposleni lahko ocenijo njihovo vedenje (Walumbwa, 

Wang, Wang, Schaubroeck & Avolio, 2010). Avtentični vodja se osredotoča na pozitivne 

dosežke in ne poudarja napak (Jensen & Luthans, 2006), spodbuja zaupanje zaposlenih, kar 

posledično rezultira v občutek večje čustvene varnosti in je pred nastavek za lažje podajanje 

neobičajnih idej (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans & May, 2004). Zaposleni pod takim 

vodjo se več upajo, so bolj optimistični in raje poskušajo nove stvari. Bolj so prožni in 

enostavneje premagujejo ovire. Pozitivna čustva omogočajo ustvarjalno mišljenje (Avolio et 

al., 2004). Na podlagi teh značilnosti bi avtentično vodenje lahko bilo primerno za 

spodbujanje inovativnosti. Bistvo avtentičnega vodenja ni v preoblikovanju zaposlenih, da 

sledijo željam in se prilagajajo vodji ali organizaciji, kot je to morda izraziteje pri 

transformacijskem vodenju, ampak da razvijejo lasten pozitiven odnos in pristop kot 

posledica vedenja avtentičnega vodje (Černe, Jaklič, & Škerlavaj, 2013). Zaposleni se 

razvijajo v smeri avtentičnega vodenja na način pozitivnega razmišljanja, gradijo svoje lastno 

zaupanje. Da bi bolje razumeli mehanizme s katerimi avtentično vodja lahko vpliva na 

spodbujanje inovativnosti bi bilo potrebno opraviti več študij in raziskati vpliv avtentičnega 

vodenja na inovativno vedenje zaposlenih (Yammarino, Dionne, Schriesheim & Dansereau, 

2008). Yukl trdi (2002, str. 10), da je precej težko opredeliti, kaj najbolj vpliva na slog 

vodenja posameznega vodje, zato je vpeljal tri vrste spremenljivk, s katerimi lažje razumemo 

učinkovitost vodenja. Prve so karakteristike vodje, druge so karakteristike zaposlenih ter tretje 

so situacijske karakteristike, ki se pojavljajo znotraj poslovnega okolja posamezne 

organizacije. Vsaka izmed teh treh vrst spremenljivk ima določen vpliv na slog vodenja, 

hkrati pa so med seboj povezane, saj gre v organizaciji za mešanico različnih ljudi in s tem 

karakterjev, ki jih je treba tako uskladiti, da iz tega nastane pozitivno delovno okolje. 

 

Tabela 3: Glavne karakteristike, vključene v teorije vodenja 

 

Značilnosti vodje Značilnosti zaposlenih Situacijske značilnosti 

osebnostne lastnosti (motivi, 

osebnost, vrednote) 

Osebnostne lastnosti 

(potrebe, vrednote, osebne 

predstave) 

Tip organizacijske enote 

Samozavest in optimizem Samozavest in optimizem Velikost enote 

Znanje in strokovnost Znanje in strokovnost Pozicijska moč in avtoriteta 

Vedenje Predanost vodji Struktura nalog in 

kompleksnost 

Poštenost in etika Zaupanje v vodjo Medsebojna odvisnost nalog 

Vpliv predanost zaposlenih Zadovoljstvo z vodjo in 

delom 

Okoljska negotovost, 

zunanja odvisnost 

 

Vir: G. Yukl, Leadership in Organizations, 2002, str. 10. 
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Teorije vodenja lahko opredelimo in klasificiramo tudi s petimi različnimi koncepti, in sicer: s 

konceptom osebnosti, s konceptom vedenja, s konceptom moči in vpliva, s situacijskim 

konceptom in z dopolnilnim konceptom. Lastnosti vsake od teorij vodenja vplivajo na 

posamezne stile vodenja v organizacijah poleg vpliva kulture posameznih kulturnih področij. 

 

Slog vodenja je res eden od pomembnejših vplivov na končno inovativnost podjetja. Vodje so 

tisti, ki se lahko odločijo za izvedbo nove ideje, določijo posebne cilje, spodbujajo 

inovacijsko razmišljanje in dajejo pobude ter s tem vplivajo na spodbujanje inovativnosti v 

podjetju (García–Morales & Matías-Reche, 2008). Raziskave so potrdile, da vodstvo lahko 

pomembno in učinkovito spodbuja inovativno razmišljanje med zaposlenimi in s tem 

pomembno vpliva na organizacijske odločitve (Vaccaro, Jansen, Van Den Bosch & Volberda, 

2012). 

 

2.2 Vpliv in moč vodij v povezavi z inovativnostjo 

 

»Vodje vedno določajo njihova dejanja, ne toliko položaj, tako v družini, skupnosti kot 

organizaciji« (Clemmer, 2008, str. 21). Dobri voditelji ljudi pritegnejo. To pomeni, da je ena 

najpomembnejših lastnosti vodje njihov vpliv. V literaturi so pojmi moč, vpliv in avtoriteta 

velikokrat poenoteni, vendar gre za tri ločene domene. Najpomembnejši lastnosti vodij sta 

moč in vpliv. Voditi ljudi pomeni, biti prvi v vrsti in sledilcem kazati pot, usmerjati tok 

dogodkov ter posredno ali neposredno vplivati na vedenje, dejanja in mnenje drugih. Voditi 

ljudi pomeni nenehno razvijati njihove sposobnosti, ter jim omogočati rast in napredovanje. 

Moč se nanaša na potencial, ki ga ima vodja, da vpliva na vedenje sodelavcev (Daft & Noe, 

2001, str. 418). Vpliv je aktualizirana moč in ga lahko razložimo kot proces, v katerem vodja 

povzroči spremembe v stališčih ali ravnanju sodelavcev. Da je vodja pri svojem delu lahko 

uspešen potrebuje moč in zmožnost vplivati in usmerjati delovanje posameznika, skupine ali 

celotne organizacije k vnaprej postavljenim ciljem. Zato je moč ključnega pomena za vsakega 

vodjo. Moč vodje izhaja iz določenih osnov in te nam povedo, zakaj zaposleni sprejemajo 

oziroma ne sprejemajo navodil svojih nadrejenih. 

 

Moč lahko delimo na pozicijsko in osebno moč. Obstaja več vrsti pozicijske in osebne moči. 

Pozicijska moč je: 

 legitimna moč, ki izvira iz organizacijske strukture in položaja, ki ga zaseda vodja v 

organizacijski hierarhiji;  

 moč nagrajevanja, ki omogoča, da vodja z nagradami pokaže sodelavcem, ali ravnajo v 

skladu z njegovimi pričakovanji in Izvira iz možnosti, da vodja vpliva na nagrajevanje 

svojih sodelavcev; 

 moč pritiska, ki izvira iz možnosti vodje, da kaznuje sodelavca. 
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Osebna moč je:  

 referenčna moč, ki izvira iz osebnostnih lastnosti vodje, ki lahko pritegnejo sodelavce, da 

mu sledijo pravzaprav gre tu za identifikacije sodelavcev z vodjo oz. iz ugleda in 

spoštovanja do vodje s strani sodelavcev; 

 strokovna ali ekspertna moč, ki izvira iz strokovnega znanja, sposobnosti in spretnosti, ki 

jih ima vodja, da lahko z argumenti prepriča sodelavce o pravilnosti svojega ravnanja;  

 neformalna moč, ki izvira iz neformalnih povezav s sodelavci, kar vodji omogoča lažje 

uveljavljanje svojih zahtev.  

 

Vodja iz svojega položaja moči ima vse potrebno, da zaposlenega sponzorira oziroma mu 

omogoča doseganje ciljev in rast. Tudi pri spodbujanju inovativnosti je vodja ključni igralec 

od ideje, do implementacije. Vseskozi lahko stoji ob strani in z resursi, pravilnimi taktikami 

vplivanja svoje zaposlene spodbuja k inovativnosti in tudi prispeva k večji motiviranosti za 

inovativnost. Vodja je spodbujevalec generacije kreativnih idej in v procesu implementacije 

lahko glavni sponzor tako z osebno spodbudo, kot tudi izvedbeno, ki je potrebna da 

inovativna ideja zaživi. (Škerlavaj, Černe & Dysvik, 2014).  

 

2.3 Inovativni vodja 

 

Raziskovalci skušajo prepoznati kateri dejavniki vodenja so tisti, ki pozitivno vplivajo na 

spodbujanje inovativnosti. Brydova ugotovi, da naj bi inovativni vodja dobro upravljal štiri 

elemente: ustvariti inovativno kulturo v svojem okolju, postaviti inovativne cilje, sam postati 

čim bolj inovativen in ustvarjati inovativne time (Byrd, 2003). Po mnenju Nordstroma in 

Ridderstrala so pomembni faktorji vodenja za uspeh inovativnosti tudi: usmerjanje zaposlenih 

v inovacije, dopuščanje eksperimentiranja, nenehno izobraževanje o napredku in oseben 

pristop k vodenju (Nordström & Ridderstråle, 2002). Sternberg (Sternberg, 2006) meni, da je 

motiviranje zaposlenih nujno potrebno za spodbujanje inovativnosti in ena izmed 

pomembnejših nalog vsakega vodje. Vodja lahko zaposlene motivira tako, da delujejo na 

zgornji meji svojih sposobnosti. Posamezniki težje sami sebe prisilimo v delovanje na zgornji 

meji sposobnosti, veliko lažje je če impulz prihaja od nekoga tretjega. Vodja ima pri vodenju 

na voljo različne načine kako lahko motivira svoje zaposlene in jih spodbuja k delovanju na 

zgornji meji sposobnosti. Najslabše je neposredno priganjanje k delu, saj s tem lahko naleti na 

direktni odpor. Pomembno je, da vodja spodbuja ustvarjalnost in inovativnost iz dveh ključnih 

razlogov, to je preprečevanje zastarelosti in spodbujanje produktivnosti (Klemm, 2004). 

 

Ena izmed novejših teorij motivacije zaposlenih je McClellandova teorija zadovoljitve potreb, 

ki pravi, da ljudi motivirajo tri potrebe. To so potreba po dosežkih, potreba po moči ter 

potreba po tesnem sodelovanju. Tisti, ki čutijo potrebo po dosežkih, želijo biti učinkoviti in 

doseči boljše rezultate kot ostali sodelavci. Njihovi cilji so zahtevni, v skrbi, da ne 

prezahtevni, torej taki, da jih sami lahko dosežejo. Pogosto so taki zaposleni vodje oddelkov 

ali kaj podobnega. Na drugi strani so ljudje, ki hrepenijo po moči ter vplivu. To so pretežno 

generalni vodje oziroma managerji. Tretji tip zaposlenih pa želi biti v prijateljskem odnosu z 
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ostalimi in radi sodelujejo in delujejo timsko. To vrsto zaposlenih običajno najdemo v 

marketingu (Robbins & Judge, 2008).  

 

Inovativni vodja se zaveda, da sta za implementacijo inovativnih idej njegovih zaposlenih 

poleg kreativnega vedenja in mišljenja potrebna tudi znanje in sposobnosti (Mainemelis, 

2010). Skozi veliko prebrane strokovne literature lahko povzamem, da mora biti vodja, ki 

spodbuja inovativnost pozitivno naravnan do napredka, biti mora motivator in spodbujevalec, 

hkrati pa tudi opora in sponzor inovativnosti. 

 

Lastnosti inovativnega vodje:  

 Nenavadna kombinacija ustvarjalnosti in procesne discipline, ko gre za razvoj novih 

produktov ali storitev.  

 Sprejemanje rizika in napak in dopuščanje sodelavcem, da se učijo iz napak.  

 Pogum zaustaviti projekt, ne ga samo zagnati. Imeti sposobnost oceniti, kdaj je vredno pri 

projektu vztrajati in kdaj ne.  

 Imeti talent za izgradnjo in vodenje zmagovalnega tima, imeti spretnosti pritegniti 

ustvarjalne, inovativne ljudi in jih znati zadržati.  

 Biti odprt za ideje in tehnologijo iz okolja in možnost eksperimentiranja z njimi. 

 Imeti visoko stopnjo zavesti o nujnosti inoviranja in vnemo to deliti s svojimi sodelavci 

(Deschamps 2005, str. 31-32). 

 

2.4 Taktike vplivanja vodij  

 

Pomemben dejavnik učinkovitosti vodenja je sposobnost vplivati na zaposlene, da bi izvajali 

zahteve in udejanjali odločitve (Yukl, 2002). Od leta 1980 je bilo število študij povečanih, da 

bi raziskali učinkovitost vpliva na posamezno vedenje (Yukl & Chavez, 2002). Proaktivne 

taktike se uporabljajo kot vpliv na posameznika, da opravi delo takoj (Yukl, 2002). V 

programu za raziskave z začetkom leta 1989 je Yukl s sodelavci identificiral 11 proaktivnih 

taktik vplivanja, ki se lahko uporabljajo za poskuse vplivanja na podrejene, vrstnike in 

nadrejene (Yukl & Chavez, 2002). Številne študije o relativni učinkovitosti različnih 

proaktivnih taktik so bile izvedene z uporabo raziskovalnih metodologij, kot so raziskave 

(npr, Yukl & Tracy, 1992), kritični dogodki (npr. Yukl, Kim & Falbe 1996), poskusi (npr 

Yukl, Kim & Chavez, 1999), in študije scenarijev (Fu & Yukl, 2000). Te študije so potrdile, 

da so proaktivne taktike vplivanja, ki najbolj verjetno izzovejo delovno obvezo racionalno 

prepričevanje, posvetovanje, sodelovanje in navdihovanje. Te štiri taktike so bile pozneje 

imenovane kot jedro taktik vplivanja (Yukl, 2002). V nadaljevanju bom podala podroben opis 

vseh 11. taktik vplivanja vodij. 

 

 

 

 



 

28 

 

2.4.1 Pregled in opis taktik vplivanja vodij 

 

Zelo pomembno je s katerimi načini vodja vpliva na zaposlene, da dosegajo kar najboljše 

rezultate, ter kako spodbuja inovativno vedenje. Gre za konstrukte po avtorju Yuklu in 

sodelavcih, ki so z zadnjimi raziskovanji in proučevanji skupaj definirali 11 proaktivnih taktik 

vplivanja vodij in so posebej primerni za razumevanje kako lahko vodje učinkovito 

izpolnjujejo naloge, ki zahtevajo sodelovanje in pomoč z zaposlenimi v organizaciji, kot z 

drugimi izven organizacije (Yukl, Seifert & Chavez, 2008). Te proaktivne taktike vplivanja 

vodij predstavljajo vedenja usmerjena v pridobitev zaupanja za dosego določenega cilja pri 

vodenju zaposlenih. Na podlagi raziskav, ki so jih Yukl in sodelavci opravili z induktivnimi in 

deduktivnimi pristopi so definirali naslednje taktike vplivanja vodij (Yukl, 2013).  

 

Taktike vplivanja po avtorju Garyju Yuklu so: 

1) taktika racionalnega prepričevanja (angl. rational persuassion) 

2) taktika seznanjanja s ciljem (angl. apprising) 

3) taktika navdihovanja (angl. inspirational appeals) 

4) taktika posvetovanja (angl. consultation) 

5) taktika sodelovanja (angl. collaboration) 

6) taktika naklonjenosti (angl. ingratiation) 

7) taktika osebne pomoči (angl. personal appeals) 

8) taktika izmenjave (angl. exchange) 

9) taktika gradnje koalicij (angl. coalition tactics) 

10)  taktika prepoznavanja (angl. legitimating tactics) 

11)  taktika pritiska (angl. pressure) 
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Slika 4: Taktike vplivanja po avtorju Garyu Yuklu 

 

 

Vir: G. Yukl, Leadership in Organizations 2002 

 

2.4.2 Opis taktik vplivanja po Yuklu 

 

Taktika racionalnega prepričevanja (angl. rational persuassion) temelji na vplivanju 

vodij na razum zaposlenih z objektivnimi razlogi in logičnimi dejstvi. Vsebuje uporabo 

pojasnil, logičnih argumentov in dejanskih dokazov, kot orodij za utemeljitve pomembnosti 

cilja naloge in prihrankov.  

 

Taktika seznanjanja s ciljem (angl. apprising) temelji na vplivanju na posameznika pri 

zahtevnejših nalogah oziroma ciljih. Poudarek je na predstavitvi pozitivne koristi, po 

opravljeni nalogi. Pozitivne koristi se nanašajo osebno, na zaposlenega, kaj bo pridobil, če 

nalogo opravi. Poudarek je na napredovanju, osebni in karierni rasti.  

 

Taktika navdihovanja (angl. inspirational appelas) temelji na vplivanju vodij s čustvenimi 

prijemi na emotivne odzive zaposlenih. Vodja posamezniku izkaže naklonjenost in 

pomembnost. Naj vpliva tako, da se zaposleni počuti pomembnega in potrebnega člana 

najboljše ekipe. Zahteve predstavlja na tak način, da so v sozvočju z potrebami, ideali in 

vrednotami zaposlenega. Taktika navdihovanja je učinkovito orodje za dvig navdušenja 

zaposlenega v smeri zahtevka vodje. Primerna je za pridobivanje zaveznikov pri novih 

projektih. Za uporabo te taktike je pomembna visoka komunikacijska spretnost vodje. 

Stereotipno je značilna za transformacijsko vodenje.  
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Taktika posvetovanja (angl. consultation) temelji na vplivanju vodij s spodbujanjem 

zaposlenih, da v skupnem sodelovanju z vodjem in z deljenjem svojih mnenj predlagajo 

morebitne izboljšave in spremembe začrtanih ciljev. Vodja spodbuja participativni pristop 

zaposlenega, s katerim ga spodbuja, da doda svoj prispevek k izboljšavam in izvajanju 

sprememb. Vodjo pri tem zanima, ali ima zaposleni dvome in skrbi pri zastavljeni nalogi in 

kakšni so koraki izboljšav. To je tudi stil vodenja (participativni).  

 

Taktika sodelovanja (angl. collaboration) temelji na vplivanju vodij z zagotovitvijo 

ustreznih virov in podporo za dosego cilja oziroma spremembe. Vodja ponudi zaposlenemu 

sodelovanje in pomoč tako, da prizadevanje za dosego zastavljenega cilja, postane njuno 

skupno prizadevanje. Pomoč se kaže v različnih oblikah kot so, zagotavljanje sredstev ali 

informacij, zmanjšanje težavnostne stopnje naloge, vodja pokaže kako se naloga opravi ipd.  

 

Taktika naklonjenosti (angl. ingratiation) temelji na vplivanju vodij s pridobivanjem 

naklonjenosti zaposlenih na dolgi rok, na ustvarjanju prijateljske vezi. Naklonjenost vodja 

pridobiva s podajanjem pohval, z laskanjem, z zelo prijaznim vljudnim obnašanjem, z 

izkazovanjem spoštovanja, pred dodelitvijo naloge ali med izvajanjem naloge. Je zelo 

manipulativna taktika. Ta taktika je učinkovita za izboljšanje odnosov in povečanje 

pozitivnega vpliva tako dolgo dokler je naklonjenost vodje zaznana kot iskrena.  

 

Taktika osebne pomoči (angl. personal appeals) temelji na delanju usluge na podlagi 

prijateljstva in lojalnosti. Vključuje prijaznost in radodarnost osebe. Vodja prosi za uslugo 

oziroma pomoč, še preden razloži kaj usluga je. Zaposlenega prosi, da le ta stori nekaj zanj. 

Nagovarjanje oziroma vplivanje s to taktiko je igra na karto prijateljstva. Vpliv je stranski 

učinek tega procesa, ni neposredno sredstvo za dosego cilja. Taktika bolje deluje na 

sodelavcih na enakih hierarhičnih nivojih ali nekdo zunaj podjetja z nekom znotraj podjetja. 

Manj aktivno lahko taktiko uporablja vodja v strogo hierarhični organizaciji.  

 

Taktika izmenjave (angl. exchange, latinsko quid pro quo) temelji na vplivanju vodij s 

spodbujanjem solidarnosti in izmenjavo uslug. Nekaj moraš dati v zameno, da nekaj dobiš. 

Vodja obljubi zaposlenemu oprijemljivo nagrado, pridobitev omejenih virov, informacije, 

nasvete in pomoč pri drugih nalogah. Ta taktika je učinkovita, ko se zaposleni zaveda, da bo 

lahko korist pridobil. 

 

Taktika gradnje koalicij (angl. coalition tactics) temelji na tem, da vodje pri vplivanju 

poskušajo v interakcijo z zaposlenimi vključiti še tretjo osebo in iščejo enotno podporo vseh 

drugih članov znotraj oddelka, da vplivajo na posameznika. 

 

Taktika prepoznavanja (angl. legitimating tactics) temelji na vplivanju vodij iz moči 

položaja in hierarhije. Če avtoriteta ni jasna, vodja težko vpliva na zaposlenega s to taktiko. 
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Taktika pritiska (angl. pressure) temelji na vplivanju vodij z uporabo ukazov, groženj, 

stalnih preverjanj z namenom ugotovitve, ali je naloga opravljena. Ta taktika je uporabna za 

vplivanje na lene in brezbrižne zaposlene. Stranski učinek uporabe te taktike je tveganje za 

poslabšanje odnosov med vodjem in zaposlenimi.  

 

2.5 Vpliv taktik vplivanja na inovativnost posameznika 

 

Inovativnost zaposlenih je zelo pogosto in pomembno odvisna od vodstva. Veliko študij na 

temo vodenja, ki spodbuja inovativnost je že bilo opravljenih (Černe et al., 2013). Vpliv vodij 

pri spodbujanju inovativnost med zaposlenimi je zelo pomemben. Vodje v inovativnih 

podjetjih se sprašujejo na kakšen način vplivati na inovativno razmišljanje zaposlenih, da bi v 

podjetju pomembno spodbudili ustvarjalnost in inovativnost. Predpogoj je, da vodja sam 

verjame, da je inovativnost pomembna za razvoj in uspeh celotne organizacije (Stamm, 2009). 

Vodja postavlja podrejenim cilje in skrbi, da so ti cilji kar se da, dobro uresničeni. Na kakšen 

način so uresničeni, pa je odvisno od skupine, ki uresničuje zastavljene cilje (Ayranci, 2011). 

Vodja, ki spodbuja k inovativnosti naj bo mentor, usmerjevalec in usklajevalec. Moderira naj 

komunikacijo s svetovanjem, navduševanjem ter treniranjem k izpolnitvi lastnih ciljev 

zaposlenih, s čim večjo uskladitvijo s cilji organizacije. Vodja naj izbere slog vodenja, ki bo 

ustvarjal ugodno mojstrsko in uspešnostno motivacijsko klimo, ta pa bo spodbujala 

inovativnost in motiviranost zaposlenih. Vpliv je opredeljen kot »interaktivni proces, v 

katerem ljudje poskušajo prepričati druge ljudi, da verjamejo in / ali delujejo v določenih 

pogledih« (Rost, 1993, str. 157). Proces vplivanja je pomemben, saj ta vpliva na zahtevan 

končni izid (Yukl, 2002). 

 

Vodja ima ključno vlogo pri ustvarjanju organizacijske klime in inovativnosti naravnanega 

okolja, ki spodbuja sposobnosti zaposlenih. Glavna dejavnika inovativnega okolja v podjetju 

sta same značilnosti vodje in njegov slog vodenja. Med teoretiki prevladuje mnenje, da je 

transformacijsko vodenje bolj naklonjeno spodbujanju inovacij kot transakcijsko. Pasivni stil 

vodenja, kot pod oblika transakcijskega vodenja, pa naj bi negativno vplival na inovacijsko 

dejavnost v podjetju (Haakonsson, Burton, Obel & Lauridsen, 2008). 

 

Vodje vzpostavljajo okolje in tudi pogoje za inoviranje. Za več ustvarjalnih delovnih procesov 

Vendar le s pritiskom oziroma njihovimi usmeritvami, kljub dejstvu, da so zelo pomembni, 

nikoli ne morejo uspeti. Za vzpostavitev inovativne kulture v podjetju, je potrebno zaposliti, 

učiti, vzgojiti, vzpodbujati in nagraditi najboljše zaposlene in vodje. Da lahko vodstvo ustvari 

pravo in vzdržljivo inovativno kulturo, sta pomembna dva koraka. Prvi je, zavedati se okolice 

in njenega vpliva na poslovanje in poslovne rezultate. Drugi je, sprejemati in znati opravljati z 

zaupanjem in negotovostjo. Za prvi korak je potrebno vzpostaviti človeški pogled na naloge 

in je dobra vez med »svetom vodilnih« in dejansko organizacijsko kulturo. Drugi, pa pokrije 

negotovost, brez katere ni inoviranja. Organizacije in posamezniki, ki ne znajo tolerirati 

negotovosti v delovnem okolju in odnosih, so sposobni opravljati samo rutinsko delo. 
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Toleranca negotovosti dovoljuje tveganje in uporabo drugih možnosti, ki pa velikokrat nimajo 

pozitivnega poslovnega uspeha (Ahmed, 1998, str. 38). 

 

Christensen in Raynor ugotovita, da je inovativna organizacija in inovacijski management 

ključnega pomena, saj »večina inovacij ne propade zaradi neke usodne tehnične ali procesne 

napake ali zaradi nepripravljenosti trga, temveč ker naloge vodenja prevzamejo managerji ali 

organizacije, ki za to niso usposobljeni « (Chirstensen, 2003, str.177). Večino napak 

povzročijo nezavzeti, nestrokovni vodje, ki ne vedo kaj delajo, katerim zaradi preveč 

operativnega dela primanjkuje časa za vodenje ter proučevanje metodologije vodenja in kršijo 

osnovna in splošno znana pravila inoviranja. 

 

Temeljno izhodišče teorije (angl. leader-member exchange theory - LMX), ki opisuje vlogo 

procesov med vodjo in vsakim podrejenim posameznikom ter določa razmerja družbene 

menjave, ki se razvija med njimi skozi čas in odločitve je, da voditelji razvijajo ločen odnos z 

vsakim podrejenim posebej. Graen in Cashman (1975) sta predlagala, da se menjalni odnosi 

oblikujejo na osnovi osebnih združljivosti vodje in podrejenih, ter na podlagi usposobljenosti 

in zanesljivosti podrejenih. Zaradi omejenega časa in energije, so voditelji s številnimi 

podrejenimi primorani razviti tesne delovne odnose le z nekaj zaupanja vrednimi in ne vsemi 

(Graen, 1976; Graen & Schiemann, 1978). Podlaga za določitev visokega menjalnega odnosa 

je nadzor voditelja nad rezultati zaposlenih. Zaposleni si želijo boljše opravljene naloge, več 

odgovornosti, višji status, in opredmetene nagrade kot so npr. povečanje plače, posebne 

ugodnosti (npr. boljši delovni urnik, večja pisarna), in omogočanje kariere. V zameno za te 

ugodnosti, ima zaposleni dodatne obveznosti in stroške. Pričakuje se, da bo zaposleni 

opravljal težje delo, da bo bolj zavezan k ciljem, da bo zvest do voditelja, in v nekaterih 

primerih tudi delil ali opravil nekaj upravnih nalog voditelja. Razvoj visokega odnosa 

menjave med vodjem in zaposlenim se oblikuje skozi čas z vzajemno krepitvijo odnosa.  

 

Iz prebrane teorije o vplivu in vlogi vodenja pri spodbujanju inovativnosti lahko povzamem, 

da je vloga vodij povezovalna, svoje podrejene morajo voditi z zgledi, postavljati jasne in 

razumljive cilje tako kratkoročno kot dolgoročno ter povezovati ljudi in spodbujati 

oblikovanje timov, razvoj zaupanja in deljenja znanja. Komunikacija mora biti široka in 

transparentna, informacije glede problemov in rešitev pa članom splošno dostopne. Povezave 

med zaposlenimi naj so preproste in odprte, tako da člani vidijo delo sodelavcev in znanje 

prosto uporabijo in delijo. Pri tem igra najpomembnejšo vlogo zaupanje, saj je za vzpostavitev 

in delovanje odprtih modelov najpomembnejše tesno sodelovanje zaposlenih kot rezultat 

zaupanja. Tudi preprostost transakcij, enostavnost, pripomore k večjemu deljenju in s tem 

posledično večji inovativnosti. Vodenje kot ključna funkcija ravnanja z zaposlenimi je vse 

prej kot nepomembna. Vodja ima veliko priložnosti, da svoje zaposlene z lastnim vedenjem 

usmerja, razvija, spodbuja in jih vodi s taktikami, ki tudi spodbujajo inovativnost. Vsekakor je 

zelo pomemben element od vodja vzpostavljena mojstrska motivacijska klima v oddelku ali 

službi, ki jo vodi katera pomeni nastavek za sodelovanje in razvoj posameznikovih in 

kolektivnih zmožnosti, ter spodbuja ustvarjalnost in inovativnost. Mojstrska klima sicer izhaja 
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iz področja managementa v športu, pomeni pa okolje, kjer se ceni trud, samo-razvoj, 

sodelovanje in učenje, kjer je skrivanje znanja destruktivno vedenje. Samo vodenje in 

mojstrska klima imata velik vpliv na motivacijo in s tem pomembno vplivata na vsakega 

posameznika s poudarkom na skrbi za njegov osebni razvoj in napredek. To je pomembnejše 

kot zgolj uspeh in zmaga za vsako ceno. Vodja, ki spodbuja mojstrsko motivacijsko klimo to 

lahko počne na različne načine. Lahko oblikuje delovne naloge tako, da za zaposlenega 

vsebujejo višji pomen od opravljene zadolžitve; lahko omogoča, da zaposleni sodelujejo pri 

sprejemanju odločitev, povezanih z njimi; lahko s prepoznavanjem in nagrajevanjem 

rezultatov in vedenj, ki vključujejo trud, deljenje znanja in učenje na napakah; z 

zagotavljanjem enake obravnave vseh zaposlenih in enakovrednimi možnostmi za razvoj 

potencialov, z ocenjevanjem zaposlenih na podlagi razvoja, ustvarjalnosti, truda z uporabo 

svojih evalvacij, nikakor pa ne na podlagi javnih primerjav s sodelavci (Černe, Nerstad, 

Dysvik & Škerlavaj, 2012, str. 26).  

 

Potreba za inovacije v organizacijah je povzročila nov poudarek na vlogi vodij pri 

oblikovanju vodenja in uspeha inovativnih prizadevanj organizacije (Mumford & Licuanan, 

2004). Eden novejših načinov vodenja zaposlenih so tudi taktike vplivanja vodij (angl. 

influence tactics), ki jih v nadaljevanju navezujem na spodbujanje inovativnosti (Yukl, 2002).  

 

Taktika racionalnega prepričevanja (angl. rational persuassion) je taktika, ki ima lahko 

neposreden vpliv na spodbujanje inovativnosti zaposlenih. Vodja predstavi zaposlenemu 

objektivna dejstva in argumente inovacije in s tem spodbudi in motivira zaposlenega, da se 

vključi pri implementaciji. Ko zaposleni racionalno spozna dejstva in okoliščine zakaj bi 

nekaj naredil je pripravljen sodelovati.  

 

Taktika seznanjanja s ciljem (angl. apprising) je taktika, kjer vodja zaposlenemu predstavi 

njemu pozitivno korist inovacije in ga s tem ga aktivira, da sodeluje pri implementaciji, ker 

računa na korist. Zaposleni pozna izplen, ki ga bo deležen, če bo inovativen. 

 

Taktika navdihovanja (angl. inspirational appeals) je taktika, ki se osredotoča na dve stvari, 

ena je navdihovanje nad inovacijo v smeri, da je inovacija priložnost za spremembe in nekaj 

navdihujočega. Na drugi strani pa se osredotoča na ideale in vrednote zaposlenega. Vodja 

navdihuje zaposlenega za inovacijo in implementacijo in mu jo predstavi inovacijo na način, 

da jo naveže na njegove vrednote in ideale. S tem vpliva na zaposlenega, da se aktivira pri 

implementaciji. 

 

Taktika posvetovanja (angl. consultation) je taktika, pri kateri vodja predstavi inovacijo 

zaposlenemu, ga prosi za njegov pogled nanjo in mu odpre možnosti za podajanje spremembe 

in popravkov pred in med implementacijo. Hkrati ga motivira za sodelovanje pri 

implementaciji, ko ga spodbuja naj doda še svoj prispevek. S tem se bo zaposleni počutil 

pomembnega, ker ga je vodja vključil v proces, zato bo spodbujen. 
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Taktika sodelovanja (angl. collaboration) je taktika, pri kateri vodja zaposlenemu predstavi 

inovacijo in mu pojasni, da bosta za implementacijo sodelovala oba. S tem zaposlenega 

pozitivno aktivira, da pristopi k implementaciji. Zaposleni bo aktiven pri implementaciji, ker 

ve, da mu ob strani stoji vodja in ni potisnjen pred izziv sam. 

 

Taktika naklonjenosti (angl. ingratiation), je taktika kjer vodja zaposlenemu kot prijatelju 

predstavi pomen inovacije in s tem motivira zaposlenega, da pristopi k implementaciji. 

Zaposleni bo zaradi zaupanja vodji (ki izvira iz dolgoročnega zaupanja in prijateljstva med 

njima) zato bolj aktiven pri implementaciji. 

 

Taktika osebne pomoči (angl. personal appeals), je taktika kjer vodja prosi zaposlenega za 

pomoč še preden mu predstavi inovacijo. Ta taktika gradi odnos med vodjem in zaposlenim 

na dolgi rok, ko je vzpostavljena prijateljska vez in lojalnost med njima bo zaposleni vodji 

pomagal pri implementacij inovacije.  

 

Taktika izmenjave (angl. exchange), je taktika pri kateri vodja zaposlenemu predstavi koristi 

od inovacije, ki jih bo zaposleni deležen in ga s tem spodbudi, da se konstruktitvnoaktivira pri 

implementaciji. Zaposleni ve kakšnih koristi bo deležen in ve, da bo v zameno za svojo 

aktivnost pri inovativnosti nekaj dobil. Bodisi, da je to usluga ali povratna informacija, ali je 

neka druga korist, mogoče tudi kot pomoč vodje pri neki drugi stvari. Zaposleni ve, da bo v 

prihodnje lahko računal na vodjo. 

 

Taktika gradnje koalicij (angl. coalition tactics) je taktika, pri kateri vodja zaposlenemu 

predstavi inovacijo in hkrati mu predstavi tudi podpornike ter ekipo, ki bo sodelovala pri 

implementaciji. S tem motivira zaposlenega, da bo sodeloval v najboljši ekipi in s sodelavci, 

ki so mu pomembni. Hkrati pa vodja aktivira tudi ostale, ki sodelujejo pri implementaciji, da 

zaposlenega spodbudijo k sodelovanju. To je dovoljšen razlog za aktivacijo. 

 

Taktika prepoznavanja (angl. legitimating tactics) je taktika, kjer vodja nastopa iz moči 

položaja. Zaposlenemu predstavi inovacijo in mu kot vodja naloži nalogo, da naj sodeluje pri 

implementaciji. Gre bolj za pritisk od zgoraj, zato ta taktika lahko hitro privede do 

negativnega učinka spodbujanja inovativnosti.  

 

Taktika pritiska (angl. pressure) je taktika, s katero vodja uporablja nenehen nadzor nad 

zaposlenim in je morda najmanj uporabna za spodbujanje inovativnosti. Vodja zaposlenemu 

predstavi inovacijo in ga nato nenehno sprašuje kako napreduje pri implementaciji. S tem 

lahko prej negativno kot pozitivno vpliva na inovativnost posameznika.  
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3 EMPIRIČNA PREVERBA RAZISKOVALNEGA MODELA 

 

3.1 Opis podjetja 

 

Obravnavano podjetje, ki je tudi predmet raziskave vpliva taktik vplivanja vodij na zaposlene 

pri spodbujanju inovativnosti je slovenska zavarovalnica z vodilnim tržnim deležem na 

področju premoženj in finančnih zavarovanj ter ena od vodilnih finančnih institucij v 

Sloveniji. Dejavnost oziroma ponudba obravnavanega podjetja zajema premoženjska in 

osebna zavarovanja ter kakovostna zavarovalna kritja. V sklop premoženjskih zavarovanj 

spadajo zavarovanje premoženja, odgovornosti, finančnih izgub, avtomobilska zavarovanja, 

zavarovanja posevkov in plodov, živali, transportna zavarovanja, kreditna in kavcijska 

zavarovanja, turistična zavarovanja in paketna zavarovanja. Osebna zavarovanja sestavljajo 

naložbena, življenjska, štipendijska in dodatna zavarovanja, rentna, prostovoljna pokojninska 

in prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja, nezgodna in zdravstvena zavarovanja. 

 

Poslanstvo Skupine obravnavanega podjetja je ustvarjati varnejšo prihodnost. Družbe v 

skupini podjetja povezujejo vrednote, ki jih vsakodnevno uresničujejo v medsebojnih odnosih 

in odnosih z okoljem. Temeljne vrednote Skupine obravnavanega podjetja in posledično tudi 

vseh njenih družb so: strokovnost, varnost, družbena odgovornost in enostavnost. 

 

Strokovnost: v Skupini obravnavanega podjetja stremijo k uresničevanju poslovnih ciljev na 

podlagi kakovostnih storitev, ki temeljijo na visoki strokovni usposobljenosti zaposlenih. So 

nosilci strokovnega razvoja, zlasti finančnih storitev v okolju. Vodje imajo posebno 

odgovornost, da skrbijo za strokovno ravnanje svojih sodelavcev in spodbujajo njihovo redno 

izobraževanje ob upoštevanju dobrih praks na področju, za katero so odgovorni.  

 

Varnost: v Skupini obravnavanega podjetja in njene družbe so usmerjene v varno in 

dobičkonosno poslovanje ter dolgoročno uspešnost, ki spodbuja povečevanje vrednosti 

Skupine obravnavanega podjetja. Varnost poslovanja družb Skupine obravnavanega podjetja 

je spodbujena z upravljanjem in zagotavljanjem učinkovitega obvladovanja tveganj. 

Zagotavljajo sisteme notranjih kontrol nad izvajanjem ukrepov obvladovanja tveganj. Pri tem 

poslovodstvom družb poročajo o ugotovljenih spremembah tveganj in planiranih aktivnostih v 

zvezi z njihovim obvladovanjem. Prizadevajo si, da so naši produkti in storitve kakovostni in 

tako povečujejo finančno varnost svojih strank, poslovnih partnerjev, lastnikov in drugih 

deležnikov. Pri tem zasledujejo visoke standarde profesionalne etike tako v odnosu do 

zaposlenih, imetnikov zavarovalnih polic in upravičencev iz zavarovalnih pogodb, 

delničarjev, vlagateljev, kot tudi do svetovalcev, posrednikov, zastopnikov ter drugih 

dobaviteljev, članov širše družbe oziroma javnosti in drugih deležnikov, s katerimi 

vzpostavljajo in oblikujejo raznolike odnose.  

 

Družbena odgovornost do družbenega in naravnega okolja v Skupini obravnavanega 

podjetja razumejo kot temelj njihovega trajnostnega razvoja: usklajevanja ljudi, ekološke 
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zavesti in donosnosti. V okolju, v katerem poslujejo, želijo dejavno živeti in prispevati k 

pozitivnim spremembam za ljudi in naravo. Razvijajo posluh za prepoznavanje potreb okolja 

in se nanje dejavno odzivajo. Trudimo se graditi dolgoročna partnerstva, ki zagotavljajo 

obojestranski napredek. V vseh naših aktivnostih in procesih si prizadevamo uveljavljati 

ekonomsko, zakonsko, etično in človekoljubno odgovornost do vseh naših deležnikov.  

 

Znanja in rešitve, ki (za)varujejo življenja, premoženje, naravo in zdravje, so njihova največja 

dragocenost. Usmerjeni so k odgovornemu poslovanju, ekologiji, varstvu okolja in 

korporativnemu prostovoljstvu. Podpirajo razvoj organizacij in drugih neprofitnih društev, 

zavodov in posameznikov, ki delujejo na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, 

humanitarnih projektov in drugih trajnostnih aktivnosti. Sooblikujejo partnerstva, ki 

zagotavljajo vzajemen napredek njih samih, prejemnikov finančnih sredstev in širše družbe. 

 

Enostavnost: prizadevajo si, da vse, kar delajo, prinaša vrednost (koristnost). Skupaj in hitro 

odpravljajo pojave odvečne administracije in nepotrebne zapletenosti. Želijo, da so njihovi 

produkti in storitve čim bolj enostavni in razumljivi, postopki za uveljavljanje pravic strank iz 

poslovnih razmerij pa kar se da predvidljivi. S tem namenom poenostavljajo svoje produkte in 

procese brez zmanjševanja visoke ravni njihove strokovnosti (kodeks Skupine obravnavanega 

podjetja, 2015). 

 

3.2 Opis raziskave, vsebina, metodologija in značilnosti vzorca 

 

V obravnavanem podjetju, smo na področju upravljanja s človeškimi viri izvedli raziskavo o 

inovativnosti in ustvarjalnosti med zaposlenimi. Namen raziskave je ugotavljanje 

zavedanja zaposlenih in njihovih neposrednih vodij o pomenu razvoja znanja in inovativnosti 

v podjetjih. Prav v teh turbulentnih in zahtevnih časih je še toliko bolj pomembno, da 

razumemo, kako na to ključno področje za nadaljnji razvoj podjetja gledajo zaposleni. 

Raziskava je bila kot povedano zastavljena širše in je bila sestavljena iz dveh vprašalnikov za 

zaposlene, ki sta bila dostavljena v dveh ločenih terminih in enega vprašalnika za vodje. 

Raziskava se je širše osredotočala na kontekst, okolje, situacijo pri delu, v katerem 

upravljanje inovativnosti in znanja dosega boljše rezultate. Anketne vprašalnike so prejeli s 

povabilom k izpolnitvi po interni elektronski pošti in spletno povezavo do ankete vsi 

zaposleni v obravnavanem podjetju. 

 

Empirične podatke v obravnavanem podjetju s približno 2400 zaposlenimi smo zbirali v 

mesecu septembru 2013. Merski inštrument smo oblikovali v elektronski obliki in ga preko 

službe za upravljanje odnosov z javnostmi, v obliki povabila k izpolnjevanju ankete poslali 

vsem zaposlenim v matičnem podjetju Skupine obravnavanega podjetja. V vzorec je bilo 

vključenih vseh takrat 2404 zaposlenih. V elektronskem sporočilu z nagovorom k izpolnitvi 

ankete je bila povezava na spletni naslov, na katerem je bilo mogoče ankete izpolnjevati. 

Nagovor k izpolnitvi ankete je v Prilogi 1. Primer vprašalnikov je v Prilogi 2 in Prilogi 3. 

Stopnja odgovorov v prvem krogu, prvega anketnega vprašalnika je bila 23.6 %, v drugem 
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krogu zbiranja, drugem vprašalniku pa 14,1 %. Anketni vprašalnik na temo taktik vplivanja 

vodij je vseboval dvanajst vprašanj. Za vsako od obravnavnih taktik so bile zastavljene štiri 

trditve, na katere so zaposleni odgovarjali po Likartovi 7-stopenjski lestvici.  

 

Rezultati obravnavani v magistrskem delu se osredotočajo na zelo ozko usmerjeno področje, 

to je vpliv taktik vplivanja vodij na spodbujanje inovativnosti med zaposlenimi in 

individualno inovativnost. Proučili smo kakšen vpliv imajo tri izbrane taktike vplivanja vodij, 

1) racionalno prepričevanje, 2) navdihovanje in 3) gradnja koalicij, pri spodbujanju 

inovativnosti v obravnavanem podjetju in kakšna je moč vpliva. Za preverjanje zastavljenih 

hipotez smo uporabili anketni vprašalnik. Raziskovalni model smo preverjali na podlagi 

multiple regresijske metode. Multiplo regresijsko metodo smo uporabili z namenom 

preveritve vpliva vseh treh taktik na spodbujanje inovativnosti, na ravni posameznika. 

 

Demografski podatki anketirancev 

 

Iz tabele 4 je razvidno, da je 53,3% anketirancev žensk in 46,7% moških. Tudi celotna 

populacija ima podobno strukturo. V obravnavanem podjetju je zaposlenih 51,2 % žensk in 

48,8 % moških (vir: interno letno poročilo). Struktura anketiranih po izobrazbi je podana 

naslednja, podatki so podani v tabeli 2. Med anketiranimi je imelo največ zaposlenih diplomo 

visoke ali višje šole 35.3%. Sledi univerzitetna diploma z 24,4% in srednješolska izobrazba z 

29,7%. Najmanj anketiranih ima magisterij z 6% in doktorat z 0,8%. V celotni populaciji ima 

največ zaposlenih srednjo splošno ali srednjo strokovno izobrazbo, sledijo zaposleni z 

zaključeno univerzitetno izobrazbo in magisterijem, nato zaposleni z zaključeno višjo stopnjo 

izobrazbe, najmanj pa je zaposlenih z zaključeno manj kot srednješolsko izobrazbo (interni 

vir). 

 

Tabela 4: Struktura anketiranih po spolu 

 

Spol % 

Ženski 53,3 

Moški 46,7 

 

Slika 5: Struktura anketrianih po spolu (v %) 
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Tabela 5: Struktura anketiranih po izobrazbi 

 

Izobrazba % 

Doktorat 0,8 

Magisterij 6,0 

Univerzitetna diploma 24,4 

Diploma višje ali visoke šole 35,3 

Srednja šola 29,7 

Strokovna srednja šola 3,8 

 

Slika 6: Struktura anketiranih po izobrazbi (v %) 

 

 

 

V Tabeli 6 predstavljamo starostno strukturo anketirancev. Največji del anketirancev je starih 

od 42 do 47 let sledijo jim stari od 35 do 41 let in nato pod 35 let. Najmanj anketirancev pa je 

starih nad 53 let, sledijo jih stari od 48 do 53 let. Povprečna starost vseh zaposlenih v 

obravnavanem podjetju je 44 let. 

 

Tabela 6: Struktura anketiranih po starosti (v %) 

53,3 

46,7 Ženski 

Moški 

0,8 

6 

24,4 
35,3 

29,7 

3,8 Doktorat

Magisterij

Univerzitetna diploma

Diploma višje ali

visoke šole
Srednja šola

Strokovna srednja šola



 

39 

 

 

Starost % 

pod 35 let 22,8 

35-41 let 23,6 

42-47 let 26,9 

48-53 let 16,1 

nad 53 let 10,6 

 

Slika 7: Struktura anketiranih po starosti (v %) 

 

 

 

Struktura anketirancev po delovnih izkušnjah je sledeča in podana v Tabeli 7. Največji del 

anketirancev ima manj kot 4 leta delovnih izkušenj. Sledijo jim anketiranci z 4,5 do 11,5 let 

delovnih izkušenj in anketiranci z 12 do 19 let delovnih izkušenj. Najmanjši del anketirancev 

ima dan 27 let delovnih izkušenj sledijo jim anketiranci z 20 do 26,5 let delovnih izkušenj. 

Ugotavljam, da je populacija anketirancev predvsem populacija mlajših zaposlenih v obrav-

navanem podjetju.  

Tabela 7: Struktura anketiranih po delovnih izkušnjah 

 

Delovne izkušnje % 

manj kot 4 leta 36,2 

4,5-11,5 let 33,7 

12-19 let 15,3 

20-26,5 let 7,6 

nad 27 let 7,2 

 

Slika 8: Struktura anketiranih po delovnih izkušnjah (v %) 
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3.3 Temeljna teza in hipoteze 

 

Osnovna teza, ki smo jo raziskovali v magistrskem delu se glasi:  

»Pri spodbujanju inovativnosti zaposlenih imajo pomembno vlogo vodje; s pravilno izbiro 

taktike vplivanja lahko vodja dodatno pozitivno spodbuja inovativnost zaposlenih«. 

 

V magistrskem delu bomo preverjali naslednje hipoteze: 

 

Hipoteza 1: Racionalno prepričevanje, kot taktika vplivanja vodij, ima pozitiven vpliv na 

spodbujanje inovativnosti posameznika pri delu. 

 

Hipoteza 2: Navdihovanje, kot taktika vplivanja, ima pozitiven vpliv na spodbujanje 

inovativnosti posameznika pri delu. 

 

Hipoteza 3: Gradnja koalicij, kot taktika vplivanja vodij, ima pozitiven vpliv na spodbujanje 

inovativnosti posameznika pri delu. 

 

S preverjanem zastavljenih hipotez v opravljeni raziskavi želimo preveriti kako naštete tri 

taktike vplivanja vodij spodbujajo inovativnost zaposlenih v obravnavanem podjetju. Skozi 

celotno magistrsko delo pa raziskujemo kakšen vpliv ima vodenje pri spodbujanju 

inovativnosti. 

 

3.4 Rezultati raziskave 

 

Z raziskavo smo proučili kako taktike vplivanja vodij vplivajo na spodbujanje inovativnosti  

zaposlenih v obravnavanem podjetju in ali imajo taktike res pozitiven vplivajo na spodbujanje 

inovativnosti med zaposlenimi. Gre za teoretične konstrukte po avtorju Garyju Yuklu in 

sodelavcih (2008), ki so si zamislili 11 taktik vplivanja vodij. V raziskavi, ki je bila del 

mednarodne raziskave širšega konteksta in se je osredotočala na kontekst, okolje, situacijo pri 

delu, v katerem upravljanje inovativnosti in znanja dosega boljše rezultate. Raziskava je bila 
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15,3 

7,6 

7,2 
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izvedena v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani. V mednarodnem okolju 

pa so v njej sodelovala še podjetja iz Slovenije, Norveške in Kitajske. Vpliv taktik vplivanja 

vodij na spodbujanje inovativnosti med zaposlenimi smo merili s pomočjo multiple 

regresijske metode. Multipla regresijska analiza je ustrezna metoda za analizo vpliva ene ali 

več neodvisnih spremenljivk na eno odvisno spremenljivko v primeru. Multiplo regresijo smo 

naredili v Spss-u z metodo Enter, kjer kot rezultat dobimo ocenjeno regresijsko funkcijo.  

 

V tabeli 8 prikazujemo povprečje štirih vprašanj, s katerimi smo merili neodvisne spremenlji-

vke: taktike vplivanja vodij racionalno prepričevanje, navdihovanje ter gradnjo koalicij. 
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Tabela 8: Deskriptivna statistika taktik vplivanja vodij 

 

Taktike vplivanja vodij Obravnavano podjetje 

 M SD min max 

Racionalno prepričevanje 5,5685 1,27366 1 7 

Navdihovanje  5,0309 1,43957 1 7 

Gradnja koalicij 4,3977 1,48954 1 7 

M-povprečje; SD-standardni odklon; min-najnižja vrednost odgovora; max-najvišja vrednost 

odgovora 

 

Tabela 8 prikazuje poleg povprečij tudi standardne odklone za sklop vprašanj s katerimi smo 

merili taktike. S standardnim odklonom lahko izmerimo, kako so razpršene vrednosti okoli 

aritmetične sredine populacije oz. vzorca. Višja kot je vrednost standardnega odklona, bolj so 

enote v populaciji oz. vzorcu razpršene in obratno, nižja vrednost kaže na manjšo razpršenost 

enot in večjo koncentracijo enot okoli aritmetične sredine. 

 

Individualna inovativnost zaposlenih 

 

T-test nam pove, ali obstajajo značilne statistične razlike glede vpliva taktik vplivanja na 

inovativnost. Rezultati t-testa pokažejo, da obstajajo značilne statistične razlike (Tabela 9). 

Značilne statistične razlike so pozitivne pri taktiki vplivanja vodij racionalno prepričevanje, 

taktika gradnje koalicije je negativna, medtem ko taktika vplivanja navdihovanje je mejna. Na 

podlagi t-testa vidimo, da v analizirani organizaciji taktika navdihovanje nima vplivana na 

posameznikovo inovativnost. 

 

V Tabeli 9 prikazujemo, kako proučevane taktike vplivanja vodij vplivajo na posameznikovo 

inovativnost. Pri multipli regresiji nas najbolj zanimajo posamezni regresijski koeficienti 

posameznih neodvisnih spremenljivk, ki kažejo moč in smer vpliva teh spremenljivk na 

odvisno spremenljivko, posameznikovo inovativnost. V tej tabeli so prikazani rezultati 

multiple regresije. 

 

Tabela 9: Rezultati multiple regresije: Vpliv taktik vplivanja vodij na posameznikovo 

inovativnost 

 

Izmerjen vpliv na inovativnost (implementacijo idej)  

na ravni posameznika 

 B SE Beta t sig 

Racionalno prepričevanje ,173 ,084 ,178 2,068 DA 

Navdihovanje  -,026 ,084 -,030 -0,309 NE 

Gradnja koalicij ,097 ,058 ,117 1,690 MEJNO 
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V model analize so bile vključene taktike vplivanja vodij: racionalno prepričevanje, 

navdihovanje in gradnja koalicij. Iz tabele lahko razberemo moč povezave med taktikami 

vplivanja vodij in inovativnostjo posameznika. Rezultati kažejo, da taktika vplivanja 

racionalno prepričevanje pozitivno vpliva na inovativnost (beta = 0,178, p < 0,05) in je 

statistično značilna, taktika vplivanja navdihovanje ima negativen vpliv na inovativnost in je 

statistično neznačilna (beta > 0,1), ter taktika gradnja koalicij, ki pozitivno vpliva na 

inovativnost, a le mejno značilno (beta = 0,117, p < 0,1). 

 

Tabela 10: Rezultati multiple regresije: Vpliv usklajenosti med posameznikovo inovativnostjo 

in vplivom taktik vplivanja na spodbujanje inovativnosti 

 

Stopnja 

značilnosti 

(F) 

Korelacijski 

koeficient 

(R) 

 

Determinacijski 

koeficient (R2) 

Prilagojeni 

determinacijski 

koeficient (R2 

Standardna 

napaka 

Stopnja značilnosti 

modela (F) 

5.773 ,228
a
 ,052 ,043 1,21415 5,773 

 

Stopnja značilnosti celotnega modela (F) znaša 5.773 (ob stopinjah prostosti – df – 318), kar 

je razvidno iz Tabele 10. Determinacijski koeficient multiple regresije (R2 = 0,052) nam 

pove, da je 5,2 odstotka variance posameznikove inovativnosti pojasnjene z linearnim 

vplivom taktik vplivanja vodij na spodbujanje inovativnosti. Korelacijski koeficient multiple 

regresije (R = 0,228) pa nam pove, da je odvisnost med odvisno spremenljivko, inovativnostjo 

posameznika, in vsemi neodvisnimi spremenljivkami (tremi taktikami vplivanja) pozitivna in 

srednja. 

 

4 DISKUSIJA IN PRIPOROČILA 

 

4.1 Interpretacija rezultatov raziskave  

 

V raziskavi smo preverjali katera od treh izbranih taktik vplivanja vodij pozitivno vpliva na 

spodbujanje inovativnosti zaposlenih in kakšna je njihova moč vpliva. V proučevanje smo 

izbrali tri taktike vplivanja vodij , ki so si med seboj najbolj različne in imajo lahko največji 

vpliv na vedenje zaposlenih. Proučevali smo: 1) taktiko vplivanja vodij racionalno 

prepričevanje, ki temelji na vplivanju vodij na razum zaposlenih z objektivnimi razlogi in 

dejstvi; 2) taktiko vplivanja vodij navdihovanje, ki temelji na vplivanju vodij s čustvenimi 

prijemi na emotivne odzive zaposlenih in 3) taktiko vplivanja vodij gradnja koalicij, ki 

temelji na tem, da vodje pri vplivanju poskušajo v interakcijo z zaposlenimi vključiti še tretjo 

osebo. 

 

V tabeli 9 so razvidne vrednosti parcialnih regresijskih koeficientov in vidimo, da je izmed 

vseh treh proučevanih taktik vplivanja vodij, edina taktika vplivanja racionalno prepričevanje 
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tista, ki pozitivno vpliva na spodbujanje inovativnosti. Ugotovljeno potrdimo tudi s stopnjo 

značilnosti, ki je pod 5% in s standardiziranim beta koeficientom, ki ima absolutno vrednost 

najvišjo. 

 

V tabeli 10 lahko komentiramo determinacijski koeficient, ki je 0,052, in povemo, da je to 

zelo nizka vrednost, kar nakazuje, da je kakovost regresijskega modela nizka. To pomeni, da z 

vključenimi neodvisnimi spremenljivkami ne moremo dobro pojasniti obnašanja odvisne 

spremenljivke (v našem primeru je to spodbujanje inovativnosti). Statistična značilnost za 

celotni model znaša 0,001, kar pomeni, da lahko ob 5% stopnji tveganja ugotovimo, da na 

spodbujanje inovativnosti statistično značilno vpliva vsaj ena od v model vključenih 

neodvisnih spremenljivk. 

 

Z rezultati raziskave izmerjenimi z individualno oceno, pridobljeno od posameznikov samih, 

se je izkazalo, da  na individualno inovativnost (implementacijo idej) v proučevanjem 

podjetju pozitivno vpliva le ena taktika in to je taktika racionalnega prepričevanja. Taktika 

gradnje koalicij je izkazala mejno značilno povezavo neposrednega vpliva na inovativnost 

posameznikov, bolj z implementacijo idej na individualni ravni. Taktika navdihovanja pa 

statistično značilno ne sploh vpliva na individualno inovativnost v obravnavanem podjetju.  

 

Iz raziskave lahko še sklepamo, da lahko taktike vplivanja vodij, ki povezujejo zaposlene na 

isti ravni (hierarhični) pozitivno vplivajo na spodbujanje inovativnosti, težje je pri taktikah 

kjer je pomemben močnejši vertikalni odnos, vodja – zaposleni. V obravnavanem podjetju gre 

za močno hierarhično organizacijsko strukturo, ki morda zavira tesnejše povezovanje vodij z 

zaposlenimi in s tem tudi učinkovitost vplivanja vodij z uporabo taktik vplivanja na 

spodbujanje inovativnosti, kar kažejo tudi rezultati taktike vplivanja navdihovanje. 

 

Iz rezultatov raziskave sledi, da ima na spodbujanje inovativnosti med zaposlenimi v 

proučevanem podjetju vpliv veliko več dejavnikov kot smo jih proučevali v raziskavi. 

Proučevane taktike so le ozek del konteksta pri vplivanju na spodbujanje inovativnosti med 

zaposlenimi. Da bi lahko proučili na kakšen način bi v obravnavanem podjetju dejansko lahko 

spodbudili inovativnost med zaposlenimi, bi bilo potrebno raziskati in proučiti še veliko več 

dejavnikov. 

 

4.2 Preverjanje temeljne teze in raziskovalnih vprašanj 

 

Z zastavljenimi hipotezami smo želeli preveriti, ali taktike vplivanja vodij pozitivno vplivajo 

na inovativnost na ravni posameznika. Ena od proučevanih taktik vplivanja ima statistično 

pomemben vpliv na spodbujanje inovativnost, druga ima mejnega in tretja sploh ne vpliva na 

spodbujanje inovativnosti. Vsi ti vplivi pa lahko potrdim, indirektno vplivajo na individualno 

inovativnost.  
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Hipoteza 1 pravi, da ima taktika racionalnega prepričevanja, kot taktika vplivanja vodij, 

pozitiven vpliv na spodbujanje inovativnosti zaposlenega pri delu. Z raziskavo je bila 

potrjena. Hipotezo 2 lahko na podlagi raziskave zavrnemo. To je taktika navdihovanja, ki kot 

taktika vplivanja vodij ni bila statistično značilna. Taktika gradnje koalicij, kot taktika 

vplivanja vodij vpliva na spodbujanje inovativnosti zaposlenega pri delu je z rezultati 

raziskave mejno statistično značilna, kar pomeni, da je Hipoteza 3 delno (mejno) potrjena.  

 

4.3 Teoretični prispevki  

 

Teoretični prispevek magistrskega dela je v okviru širokega konteksta vodenja in 

inovativnosti predstaviti pomen taktik vplivanja vodij na spodbujanje inovativnosti 

posameznika. Po raziskavi obstoječih strokovnih teoretičnih prispevkov lahko zaključim, da 

ni bilo še nobenega konkretnega teoretičnega prispevka, ki bi povezal taktike vplivanja vodij 

in inovativnost na katerikoli ravni (timski ali individualni), v slovenskem prostoru in tudi 

širše. V nadaljevanju bom na kratko predstavila teoretično ozadje vseh treh v empirični 

raziskavi obravnavanih taktik in jih povezala z inovativnostjo posameznika v obravnavanem 

podjetju.  

 

Taktike vplivanja vodij predstavljajo načine, na katere lahko vodje  vplivajo na svoje 

zaposlene. Gre za konstrukte po Yuklu in sodelavcih (2008), ki so si zamislili 11 taktik 

vplivanja vodij. V empirični raziskavi v obravnavanem podjetju smo merili tri taktike, ki so si 

med seboj najbolj različne in imajo lahko največji vpliv na vedenje zaposlenih. To so taktika 

racionalnega prepričevanja, taktika navdihovanja in taktika gradnje koalicij. 

 

1) racionalno prepričevanje, temelji na vplivanju vodij na razum zaposlenih z objektivnimi 

razlogi in logičnimi dejstvi. Vsebuje uporabo pojasnil, logičnih argumentov in dejanskih 

dokazov, kot orodij za utemeljitve pomembnosti cilja naloge in prihrankov. Vodja navede 

razloge, zakaj je nekaj pomembno in kakšne so koristi (Yukl, 2002). Vodja predstavi logiko in 

pomen določene inovacije in s tem motivira in zaktivira zaposlene, da se bolj angažirajo pri 

implementaciji (Öberg, 2012; Norman & Verganti, 2014). Z raziskavo v obravnavanem 

podjetju sem ugotovila, da je dejansko učinkovita taktika racionalno prepričevanje, ki se je 

edina izkazala kot pozitivna pri spodbujanju inovativnosti med zaposlenimi. To dejstvo 

utemeljujem s tem, da so zaposleni najbolj spodbujeni k inovativnosti, ko poznajo razloge 

zakaj je pomembno ustvarjati inovacije, jih implementirati in kaj s tem, pridobijo. Če 

zaposleni ne poznajo razloga zakaj je nekaj pomembno, se v veliki meri temu izognejo in se 

sprašujejo zakaj bi nekaj naredili. Reagirajo lahko zelo impulzivno z odporom.  

 

2) navdihovanje, temelji na vplivanju vodij s čustvenimi prijemi na emotivne odzive 

zaposlenih. Vodja posamezniku izkaže naklonjenost in pomembnost. Naj vpliva tako, da se 

zaposleni počuti pomembnega in potrebnega člana najboljše ekipe. Zahteve predstavlja na tak 

način, da so v sozvočju z potrebami, ideali in vrednotami zaposlenega. Taktika navdihovanja 

je učinkovito orodje za dvig navdušenja zaposlenega v smeri zahtevka vodje. Primerna je za 
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pridobivanje zaveznikov pri novih projektih. Za uporabo te taktike je pomembna visoka 

komunikacijska spretnost vodje. Stereotipno je značilna za transformacijsko vodenje (Yukl, 

2002). Z raziskavo in analizo rezultatov v obravnavanem podjetju in sem ugotovila, da je 

taktika navdihovanja tista, ki najmanj spodbuja inovativnost med zaposlenimi. Iz vprašanj, ki 

se navezujejo na taktiko navdihovanja se je izkazalo, da vodja z uporabo te taktike nikakor ne 

vpliva na inovativnost zaposlenih. Ta taktika se osredotoča na dve stvari, ena je navdihovanje 

nad inovacijo v smeri, da je inovacija priložnost za spremembe in nekaj navdihujočega. Na 

drugi strani se osredotoča na ideale in vrednote zaposlenih. Iz tega sklepam, da osebnih vezi 

med vodji in zaposlenimi ni, če pa so, so zelo šibke. Vodje ne poznajo dobro vrednot in 

idealov zaposlenih, zato ne morejo igrati na to noto. Iz raziskave sklepam tudi, da 

navdihovanje vodji zaposlenih bolj negativno vpliva na zaposlene. V grobem ocenjujem, da 

navdihujoča vizija in navdihujoči govori vodij niso prisotni in tudi taktika kot način vodenja 

ljudi v obravnavanem podjetju verjetno gledano v širšem kontekstu vodenja ni prisoten. 

  

 3) gradnja koalicij, temelji na tem, da vodje pri vplivanju poskušajo v interakcijo z 

zaposlenimi vključiti še tretjo osebo in iščejo enotno podporo vseh drugih članov znotraj 

oddelka, da vplivajo na posameznika (Yukl, 2002). Z raziskavo in analizo rezultatov sem 

ugotovila, da ima v obravnavanem podjetju taktika gradnja koalicij mejni vpliv na 

spodbujanje inovativnosti med zaposlenimi. Značilno za to taktiko je, da zaposlene zelo 

motivira dejstvo kdo sestavlja ekipo, ki bi potencialno sodelovala pri implementaciji inovacije 

in tudi, kdo je podpornik ideje za implementacijo inovacije. Vodja lahko zmotivira 

zaposlenega, da bo sodeloval pri implementaciji inovacije, če mu ob strani stojijo osebe, 

katerim zaposleni zaupa in jih spoštuje. 

 

Očitno je, da v obravnavanem podjetju vodje večinoma uporabljajo taktiko racionalnega 

prepričevanja, sledi taktika gradnje koalicij, najmanj pa je zastopana taktika navdihovanja. 

Kot že omenjeno, se je v raziskavi skozi pozitivno visoko vrednost izkazala zgolj taktika 

racionalnega prepričevanja, ki izmed vseh treh proučevanih taktik vplivanja vodij, edina 

pozitivno spodbuja inovativnost na nivoju posameznika. 

 

4.4 Priporočila managementu 

 

V nadaljevanju podajamo priporočila managementu o vplivu taktik vplivanja na spodbujanje 

inovativnosti. S teoretično ugotovljenimi dejstvi povemo, kako lahko izboljšajo spodbujanje 

inovativnosti med zaposlenimi. Z rezultati raziskave pa lahko nakažemo katere taktike 

pozitivno vplivajo na spodbujanje inovativnosti med zaposlenimi.  

 

Najvišje vodstvo podjetja in vsak vodja posebej se mora zavedati, da so najpomembnejši 

kapital in ustvarjalci uspeha njihovi zaposleni, ki prispevajo svoje znanje, sposobnosti in 

motiviranost za delo. Želja po rasti in razvoju je ljudem in organizacijam lastna. Pomembno 

je, da zaposleni skozi organizacijsko kulturo in organizacijsko klimo čutijo vrednote podjetja 

tako, da kar v največji meri sovpadajo z njihovimi osebnimi in jih tako pri delu lažje 
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uresničujejo. Tako se lažje dosegajo pozitivni premiki in rast. Za spodbujanje inovativnost 

med zaposlenimi je pomembno, da najvišje vodstvo aktivno podpira in spodbuja vse vodje pri 

spodbujanju inovativnosti zaposlenih, ter da je tudi samo aktivno s spodbudo implementacij 

pomembnih inovacij.  

 

Ključno je, da želja po inovativnosti podjetja izhaja iz strani najvišjega vodstva. Še bolj to do 

izraza pride v proučevanem podjetju, ki ima zelo hierarhično strukturo. Tako kot se 

ustvarjanje celotne kulture širi od vrha navzdol. Kot predlog podajamo umestitev 

inovativnosti med vrednote podjetja. Tako bi se zaposleni lažje poistovetili z inovativnostjo in 

jo začeli v svojih delovnih procesih kreirati.  

 

Glede na opravljeno raziskavo in rezultate lahko vodstvu tudi povemo, da zaposleni svojo 

lastno inovativnost ocenjujejo nadpovprečno. Torej je potrebno pri zaposlenih to le ozavestiti 

in jim dati dodatno spodbudo, ter možnosti in priložnosti za realizacijo. Rezultati glede 

inovativnosti pa so lahko tudi posledica individualnih lastnosti zaposlenih. Pomembno je 

zavedanje, da so v veliki meri, pa tudi zelo odvisni od narave dela – pri nekaterih delovnih 

nalogah je inovativnost zelo zaželena, pri drugih pač ne. Potrebna bi bila dodatna mikro 

analiza delovnih nalog v preučevanih oddelkih znotraj obravnavnega podjetja, preden bi lahko 

zaključili, da so v določenih oddelkih v obravnavanem podjetju zaposleni premalo inovativni, 

glede na rezultate naše raziskave. Vodstvu predlagamo tudi vzpostavitev prožnejšega sistema 

inovativnosti in aktivno spodbudo najvišjega vodstva, ki lahko najbolj pripomore k večji 

spodbudi k inovativnosti zaposlenih.  

 

4.5 Vrednotenje dela in omejitve 

 

Vrednost magistrskega dela je v tem, da prikaže vpliv vodenja skozi taktike vplivanja na 

spodbujanje inovativnosti posameznika, ter predstavi vseh 11 proaktivnih taktik vplivanja 

vodij. Tri izbrane taktike pa zelo podrobno z empirično analizo, ki pokaže kakšen vpliv imajo 

na posameznikovo inovativnost. Magistrsko delo se osredotoča, na do sedaj v slovenskem 

prostoru bolj slabo opisano temo taktik vplivanja vodij in njihov vpliv na spodbujanje 

inovativnosti zaposlenih.  

 

Teoretični prispevek magistrskega dela je v tem, da okrepi uporabnost taktik vplivanja za 

spodbujanje inovativnosti zaposlenih in vodjem pri vodenju pomaga uporabo taktik vplivanja 

vodij na inovativnost, na individualni ravni. Prispevek je tudi podana ugotovitev, da ni 

mogoče v podjetju trditi, da ima vsaka taktika vplivanja vodij dejanski vpliv na spodbujanje 

inovativnosti zaposlenih.  

 

Empirična ugotovljeno dejstvo potrjuje, da taktika vplivanja vodij racionalno prepričevanje 

pozitivno vpliva na spodbujanje inovativnosti med zaposlenimi. Zaposleni dojemajo delovne 

obveznosti v največji meri z razumom, saj gre v ozadju za racionalno povezanost med 

posameznikom in organizacijo. Iz potrjenih in zavrnjenih hipotez sledi, da ena od treh 
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obravnavanih taktik vplivanja vodij na spodbujanje inovativnosti med zaposlenimi pozitivno 

vpliva na posameznikovo inovativnost, druga mejno in tretja nima nobenega vpliva.  

Omejitve magistrskega dela so predvsem pri vsebinskem delu in se nanašajo na teoretični 

skop, kjer so uporabljeni predvsem sekundarni viri o vodenju in inovativnosti. Predvsem 

neraziskana je še vedno povezava taktik vplivanja vodij s spodbujanjem inovativnosti 

zaposlenih. Omejitve sem presegla z uporabo različne strokovne predvsem tuje literature in 

široko proučitvijo obravnavane tematike. Ključna omejitev je bila pri iskanju strokovno 

literature, ki bi konkretno povezala taktike vplivanja vodij in inovativnost na kateri koli ravni 

(individualni ali skupinski).  

 

Metodološke omejitve pri raziskavi vključujejo neaktivnost sodelujočih pri izpolnjevanju 

ankete, kar sem skušala odpraviti z anonimnostjo, ki je pri spletnih anketah zagotovljena, saj z 

zaposlenimi nisem imela osebnega stika. Zaradi vključenosti vprašalnika v širši kontekst 

raziskave, je bil vprašalnik sorazmerno dolg in poslan anketirancem v obravnavnem podjetju 

v dveh krogih zbiranja. Zaposleni so si morali vzeti kar nekaj časa za izpolnitev in zato lahko 

sklepam, da je odziv nekoliko nižji. Drugo dejstvo je iz rezultatov analize ugotovljen zelo 

nizek delež pojasnjene variance, ki nakazuje, da tudi drugi dejavniki močno vplivajo na 

inovativnost v obravnavanem podjetju.  

 

SKLEP 

 

V okviru magistrskega dela sem skušala ugotoviti kako tri izbrane taktike vplivanja vodij, 

vplivajo na spodbujanje inovativnosti med zaposlenimi v obravnavanem podjetju. Pomemben 

teoretični prispevek magistrskega dela je tudi v tem, da povezujem taktike vplivanja vodij in 

spodbujanje inovativnosti na ravni posameznika. 

 

Zastavila sem tri hipoteze. Hipoteza 1: racionalno prepričevanje, kot taktika vplivanja vodij, 

ima pozitiven vpliv na spodbujanje inovativnosti posameznika pri delu; Hipoteza 2: 

navdihovanje, kot taktika vplivanja, ima pozitiven vpliv na spodbujanje inovativnosti 

posameznika pri delu; Hipoteza 3: gradnja koalicij, kot taktika vplivanja vodij, ima pozitiven 

vpliv na spodbujanje inovativnosti posameznika pri delu. 

 

Osnovni cilj magistrskega dela je bil proučiti vlogo vodij, taktike vplivanja vodij na 

zaposlene in spodbujanje inovativnosti. Za dosego tega cilja je bil potreben temeljit pregled 

širše teorije s področja vodenja in inovativnosti, ter empirična raziskava. Da je bil lahko 

osnovni cilj dosežen je bilo potrebno izpolniti tudi pomožne cilje, ki so sledeči, preučene so 

teoretične osnove koncepta vodenja in inovativnosti zaposlenih na ravni posameznika, 

opravljena je bila raziskava in postavljen raziskovalni model, ki je bil empirično preverjen z 

deskriptivno faktorsko analizo, t-testom in z multiplo regresijo. Z uporabo multiple regresije 

sem preverila vpliv taktik vplivanja vodij na spodbujanje inovativnosti na ravni posameznika 

pri delu na podlagi deskriptivne faktorske 
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Magistrsko delo je metodološko razdeljeno na dva dela. Teoretični in raziskovalni del. S 

povezavo obeh delov sem prišla do odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja. Na 

podlagi ugotovitev raziskave sem potrdila osnovno tezo magistrskega dela, ki pravi, da ima 

vodja na inovativnost posameznika pomemben vpliv. S pravilno izbiro taktike vplivanja lahko 

vodja pripomore k spodbujanju inovativnost zaposlenih.  

 

Za iskanje odgovora, zakaj je v obravnavanem podjetju s pozitivnim vplivom le taktika 

vplivanja vodij racionalno prepričevanje, bi bilo potrebno razširiti raziskavo in pogledati še 

ostale dejavnike, ki najverjetneje pomembno vplivajo na spodbujanje inovativnosti zaposlenih 

v obravnavanem podjetju.  

 

V zaključku magistrskega dela lahko le delno potrdim, da proučevane tri taktike vplivanja 

vodij pozitivno vplivajo na spodbujanje inovativnosti med zaposlenimi v proučevanem 

podjetju. Rezultati magistrskega dela so podlaga normativni teoriji, v praksi so dejstva pri 

spodbujanju inovativnosti odvisna od mnogih dejavnikov (vodenje, kultura, ipd.) gotovljeni 

rezultati veljavni tudi za ostala primerljiva podjetja.  
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Priloga 1: Nagovor zaposlenim k izpolnjevanju ankete 

Drage sodelavke, spoštovani sodelavci,  

na področju za upravljanje s človeškimi viri želimo izvesti raziskavo o inovativnosti in ustvarjalnosti 

med zaposlenimi, ki  je del mednarodne raziskave in v njej sodelujejo podjetja iz Slovenije, Norveške 

in Kitajske. 

Namen naše raziskave je ugotavljanje zavedanja zaposlenih in njihovih neposrednih vodij o pomenu 

razvoja znanja in inovativnosti v podjetjih. Prav v teh turbolentnih in zahtevnih časih je še toliko bolj 

pomembno, da razumemo, kako na to ključno področje za nadaljnji razvoj podjetja gledate Vi zapos-

leni.  

Raziskava je sestavljena iz dveh vprašalnikov, ki bosta dostavljena v dveh ločenih terminih.  

Prvi del vprašalnika boste po LN pošti prejeli danes iz naslova inovativnost@triglav.si. Drugi del 

vprašalnika boste pa prejeli 19. 9. 2013. 

Vljudno Vas vabiva k sodelovanju pri raziskavi in izpolnitvi anketnega vprašalnika. 

Za sodelovanje se Vam zahvaljujeva in Vas lepo pozdravljava. 

 

Izvršna direktorica za upravljanje s človeškimi viri 

Zdenka Valjavec  

 

Članica Uprave - delavska direktorica 

Marica Makoter 
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Priloga 2: Anketni vprašalnik za zaposlene – prvi del 

Slika 1: Skeniran anketni vprašalnik za zaposlene – prvi del 
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Priloga 3: Anketni vprašalnik za zaposlene – drugi del 

Slika 2: Skeniran anketni vprašalnik za zaposlene – drugi del 
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Raziskava je bila del mednarodne raziskave in v njej sodelujejo podjetja iz Slovenije, 

Norveške in Kitajske. Gre za kontekst širše akademske raziskave v sodelovanju z Ekonomsko 

fakulteto Univerze v Ljubljani. 


