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UVOD 

 
»Težav, s katerimi se srečujemo danes ne moremo rešiti na enaki stopnji razmišljanja, ki nas 
je privedlo do njih« (Einstein). 
 
Časi se nenehno spreminjajo, sedanjost nam vedno kaže dosežke ukrepanja v preteklosti in 
vedno se postavlja vprašanje, kaj je nujno za prihodnost. Današnji izzivi zahtevajo drugačen 
pogled na obnovitev in ohranitev zaupanja, upanja in optimizma. Sposobnost hitrega 
okrevanja od kriznih situacij v podjetjih in izkazovanje prožnosti sta odliki odličnih vodij. 
Hkrati izzivi zahtevajo pomoč sodelavcem pri iskanju smisla in povezanosti, in sicer z 
graditvijo novega samozavedanja ter s pristnim povezovanjem z vsemi deležniki. Skratka, 
tržno gospodarstvo in recesija zahtevata drugačnega vodja kot doslej, stari sistemi vodenja 
niso več dovolj učinkoviti. 
 
Podjetja, ki se v današnjem spreminjajočem se okolju želijo konkurenčno postaviti ob bok 
močnim konkurentom, se zavedajo velikega pomena znanja, njegovega upravljanja in 
povečevanja v procesu učenja. Ravno intelektualni kapital in njegovo ustrezno upravljanje sta 
temelj uspešne organizacije, njenega obstoja in poslovne prihodnosti in sta tista, ki ločujeta 
dobra podjetja od slabih.  
 
Za avtentično vodenje je vse več zanimanja tako v praksi kot v akademskem okolju, tako v 
svetu (May idr. 2003; George, 2003; Avolio & Gardner, 2005) kot tudi pri nas (Dimovski, 
Penger & Peterlin, 2009). Edinstveni dejavniki negotovega, kriznega gospodarskega okolja 
kličejo po novem pristopu k vodenju, katerega cilj je povrniti oziroma vzpostaviti temeljno 
zaupanje, upanje, optimizem, prožnost, pomembnost in smiselnost ter oblikovati ustrezno 
pozitivno identiteto organizacije v družbi (Penger, 2008; Peterson & Luthans, 2003). Naučiti 
se moramo ravnati pošteno in pravično oziroma nepristransko do drugih, ne samo zaradi 
učinka na osebne okoliščine, temveč tudi zaradi učinka na delovanje znotraj in zunaj 
organizacije, torej na vse človeške izkušnje in na napredek človeštva, pri katerem udejanjamo 
svoje vloge. Temelj avtentičnega vodenja je torej predvsem v dobrem poznavanju samega 
sebe in v zaupanju svojih sodelavcev. 
 
Koncept avtentičnega vodenja je odgovor na klic zaposlenih po pristnem načinu vodenja, ki bi 
ustrezal potrebam zaposlenih v sodobnih organizacijah (Dimovski idr., 2009). Nova 
paradigma odgovarja na mnoge kritike pomanjkanja etičnosti in integritete v poslovnem svetu 
in skuša ponuditi antipod zavajajočemu načinu vodenja preko osredotočenja na osebne 
konkurenčne prednosti posameznika in razvijanje pozitivnega organizacijskega vedenja, ki 
vključuje samozavest, (za)upanje, optimizem in (miselno) prožnost. 
 
Zahod je že več kot desetletje nazaj spoznal, da vodje svoje sodelavce pri delu najbolj 
učinkovito spodbujajo s pozitivnim pristopom in lastnim vzgledom, ne glede na področje 
delovanja in velikost organizacije ali podjetja. Pri nas se o avtentičnem vodenju do sedaj ni 



 

veliko govorilo, čeprav je kar nekaj podjetij uspešnih prav po zaslugi njihovih vodij, ki 
skrbijo za odprto komunikacijo in pozitiven pristop k delu, zlasti pa s svojim vzgledom. Je pa 
zato kriza pripeljala do spoznanja, da stari sistem vodenja ni več dovolj učinkovit in da je 
treba poiskati nove, sodobnejše načine.  
 
Namen naloge je z vsebinsko in raziskovalno študijo primera slovenskega podjetja analizirati 
vodenje ter preko analize konceptov avtentičnega vodenja poiskati vrzeli v vodstveni funkciji 
znotraj preučevanega podjetja, podati smernice za izboljšave in vplivati na udejanjane modela 
do najvišje stopnje. Izkušnje iz poslovnega sveta namreč kažejo, da je lahko sprememba 
modela vodenja ena najboljših inovacij, ki jih naredi podjetje. Namen te naloge je tudi 
prenesti izzive svetovne znanosti v preučevano podjetje in pokazati, kako lahko organizacija s 
pomočjo avtentičnega vodenja zgradi lastno pozitivno organizacijsko identiteto.  
 
Cilj naloge je preko teoretičnega in empiričnega raziskovalnega pristopa preučiti stanje 
vodenja v izbranem podjetju po kriterijih avtentičnega vodenja in prikazati pomen 
avtentičnega stila vodenja za udejanjanje pozitivne organizacijske identitete. Z aplikativnega 
vidika je temeljni cilj naloge preko kvalitativnega raziskovalnega pristopa študije primera 
izbranega podjetja preučiti in analizirati avtentično vodenje po vseh kriterijih ter ugotoviti 
stopnjo avtentičnega vodenja.  
 
V dinamičnem okolju morajo organizacije izoblikovati ustrezno pozitivno organizacijsko 
identiteto, kar pa zahteva določene spremembe v stilu vodenja. Je pot enostavna? Seveda ne! 
Star rek pravi: »Tja, do koder je vredno iti, ne vodi nobena bližnjica!« In ko govorimo o 
spremembah v stilu vodenja, brez dvoma velja, da je pred nami proces, ki zahteva 
sistematičen, celovit in dolgoročen pristop. 
 
Naloga je razdeljena na tri poglavja ter sklep, kjer so povzete nekatere pomembnejše 
ugotovitve. Uvodnemu delu sledi prvi, ključni del naloge, ki je nekakšen pregled. Predstavlja 
kontekst, opredeli avtentično vodenje, opisuje značilnosti in sposobnosti avtentičnega vodja, 
ter ponuja uporaben model pozitivnega managementa. Skratka, zagotavlja temelje za uspešen 
začetek. Kdor namreč želi uspešno voditi svoje sodelavce, mora slediti vodilnim načelom 
opisanim v tem poglavju. Drugi del naloge zajema analizo vodenja v preučevanem podjetju. 
Nihče namreč ne more bolje povedati zgodbe o tem, kaj podjetje počne in kakšen značaj ima, 
kot ljudje, ki v njem delajo. Analizi sledijo pomembnejše ugotovitve in možne smernice za 
izboljšave v smeri avtentičnega vodenja. Naloga je sklenjena z izborom literature in virov ter 
prilog. 
 
 

 

 



 

1 AVTENTI ČNO VODENJE 

 
Vodenje je v zadnjih desetletjih, ko se človeštvo sooča z vse večjimi, hitrejšimi in 
vseobsegajočimi spremembami, čedalje zahtevnejše in dejavniki stresa, s katerim se sodobne 
organizacije po svetu soočajo v današnjem času, zahtevajo nove, pristne modele vodenja, saj 
je za konkurenčni položaj potrebno stalno vlaganje v nova znanja in razvoj. Sposobnost 
hitrega okrevanja od kriznih situacij v podjetjih in prilagodljivost so vrline dobrih vodij. 
Hkrati hitre spremembe zahtevajo od vodij pomoč zaposlenim pri iskanju smisla in 
povezanosti. Od vodij se pričakuje, da bodo njihove delovne skupine s pomočjo sinergijskih 
interakcij in vzajemnega dopolnjevanja med sodelavci dosegale najboljše možne rezultate. 
Slednje uspeva le s spodbujanjem avtentičnosti.  
 
Avtentično vodenje je najustreznejše za uresničevanje vseh pozitivnih oblik managementa, 
kar trdita tudi Avolio in Gardner (2005).  In prvo vprašanje, ki se nam ob tem poraja je: Kaj 
pomeni termin avtentično in kdo so avtentični vodje? Odgovor na ti vprašanji zahtevata 
vpogled v konstrukt avtentičnosti, ki izhaja iz starogrške filozofske misli »poznati sebe« in 
»tvoj resnični jaz«. Bistvo avtentičnosti je poznati sebe, se sprejeti in ohranjati takšne, kot 
smo. Avtentičnost je tudi element kontinuuma, kar pomeni, da bolj, ko ohranjamo svoje 
resnične vrednote, čustva, lastno identiteto, tem bolj smo avtentični. 
 
Čeprav je definicij avtentičnosti v izobilju (Avolio & Gardner, 2005), mnogi avtentičnost 
zamenjujejo s pristnostjo in iskrenostjo. Lionel Trilling v svojem delu Sincerity and 
Authenticity (1972) pristnost definira kot skladnost med priznanimi in dejanskimi občutki, kar 
pomeni, da pristnost navezuje na stopnjo, do katere se zunanji izrazi občutkov in misli osebe 
skladajo z resničnimi notranjimi občutki. Pristnost osebe potemtakem pomeni mero 
iskrenosti, do katere je njen lastni jaz predstavljen drugim, in ne tega, v kolikšni meri je oseba 
takšna, kot je (Penger, 2006). Pojem avtentičnosti (Avolio, Gardner, 2005) pomeni, da nekdo 
deluje v skladu z resničnim jazom, izraža sebe na načine, ki so skladni z notranjimi mislimi in 
občutki, torej izraža lastno identiteto (Harter, 2002). 
 
Avtentično vodenje ne opredeljuje sloga vodenja, ki bi ga moral vodja privzeti, ampak 
izpostavlja osebnost vodje, ki naj sledi svojemu značaju, kajti šele ko so dejanja vodja 
usklajena z njegovimi vrednotami, lahko sproži slednje tudi pri drugih zaposlenih. 

1.1 AVTENTI ČNI VODJE IN VODENJE 

 
Avtentično vodenje pomeni vrnitev k osnovam. Vodenje skuša očistiti praznih obljub, 
olepševanja in uvaja častno delovanje kot osnovno vodenje (Dimovski, Penger & Peterlin, 
2009).  
 
Luthans in Avolio (2003) avtentično vodenje v organizaciji definirata kot proces, ki črpa iz 
pozitivnih psiholoških zmožnostih in visoko razvitega organizacijskega konteksta, kar pripelje 



 

v večje samozavedanje in samoobvladljivo pozitivno obnašanje na strani vodij in drugih 
udeležencev.   
 
Shamir in Eilam (2005) avtentično vodenje definirata kot pojem avtentičnega privrženstva, 
sledenja, ki ga dosežejo podrejeni, ki vodji sledijo iz avtentičnih razlogov in imajo z njim 
avtentičen odnos. Avtentične vodje imajo po njima štiri značilnosti: a. pri vodenju se ne 
pretvarjajo in so takšni, kot so; b. motivirajo osebna prepričanja, ne pa doseganje statusa, časti 
in drugih osebnih koristi; c. so originali in ne kopije, kar pomeni, da vodijo iz  osebnega 
prepričanja; d. njihova dejanja temeljijo na njihovih osebnih vrednotah, prepričanjih in 
idenditeti. 
 
Avtentične vodje Avolio, Luthans in Walumbwa (2004) definirajo kot tiste, ki se globoko 
zavedajo svojega razmišljanja in vedenja in jih drugi zaznavajo, kot da se zavedajo lastnih in 
tujih vrednot, moralnih vidikov, znanja in prednosti; hkrati pa se zavedajo tudi konteksta, v 
katerem delujejo.  
 

Slika 1: Značilnosti avtentičnih vodij  

 

 
 

Vir: V. Dimovski, S. Penger & J. Peterlin, Avtentično vodenje v učeči se organizaciji, 2009. 
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pozitivnega vodenja, prožnosti, zaupanja, zavezanosti, optimizma in razvoja samozavesti 
(Dimovski, Penger & Peterlin, 2009).  
 
Avtentični vodje so torej osebe z visoko ravnjo avtentičnosti in v interakciji z drugimi ves čas 
delujejo v skladu s svojimi vrednotami in prepričanji. Avtentični vodje so lahko direktivni, 
participativni ali celo avtoritarni. Delujejo v skladu z osebnimi vrednotami in prepričanji, s 
katerimi gradijo verodostojnost ter si pridobijo spoštovanje in zaupanje sodelavcev. 
Avtentični vodje izkazujejo transparentno odločanje, samoobvladovanje ter skladnost besed z 
dejanji. So torej vodje, ki vodijo z vzgledom. 
 
George (2008) meni, da se vsak od nas lahko zaveže, da bo storil nekaj dobrega za družbo, saj 
celota vseh naših prizadevanj piše zgodovino. Avtentični vodje je torej lahko vsak izmed nas, 
le odkriti moramo svoje poslanstvo in ostati zvesti svojim vrednotam. Vsak od nas se v 
življenju spopada s številnimi preizkušnjami. Avtentični vodja pa pozna svoje prednosti in 
slabosti tako dobro, da ima samozavest, upanje, optimizem in prožnost, da opolnomoči okoli 
sebe sodelavce, in skupaj dosegajo zastavljene cilje (Dimovski, Penger & Peterlin, 2009).  
 
Sposobnost učinkovitega vodenja ljudi je močno odvisna od sposobnosti nadzorovanja lastnih 
čustev, od zmožnosti, da v kriznih situacijah ostanemo mirni, ohranimo stik s svojimi čustvi 
ter da razumemo svoje težnje in nagnjena. Hkrati moramo biti sposobni ceniti stališča drugih 
ljudi, vedno poskušati že vnaprej ugotoviti, kakšen bo njihov odziv na naše predloge, skratka, 
biti sposobni prijetnega, zrelega in prizanesljivega odnosa do drugih ljudi. 

1.2 ZNAČILNOSTI AVTENTI ČNEGA VODENJA 

 
Goleman, pionir na področju čustvene inteligence, pravi, da je za uspešno vodenje ljudi na 
vseh delovnih področjih potrebno veliko več kot le »sive celice«, torej tehnično znanje ter 
sposobnosti reševanja zapletenih problemov in sprejemanja odločitev. 
 
Avtentičnost in s tem avtentično vodenje zahtevata dvig ravni samozavedanja voditelja in 
njegovih sodelavcev. Ključno za model avtentičnega vodenja je, da predpostavlja udejanjenje 
vedenjskih vzorcev, ki so osnovani na zaupanju (May, 2003). Vrste odnosov, vedenjskih 
lastnosti zaposlenih, ki jih razvija in vključuje model avtentičnega vodenja, so zavezanost, 
zadovoljstvo na delovnem mestu, opolnomočenje in zavezanost k izpolnitvi nalog. Sodobni 
avtentični vodje so pri zaposlenih sposobni spodbuditi akcijo, motivacijo, zavezanost in 
zadovoljstvo, kar je pogoj, da vsi neprestano izboljšujejo rezultate. 
 
Vodja ima čast, da služi sodelavcem z zgledom, saj so mu izkazali zaupanje in ga pooblastili 
za etično vodenje. Njegova odgovornost je, da svoje delo opravlja časno in omogoča razvoj 
vseh okoli sebe. Od kakovosti vodenja, ki izhaja iz moralnega prizadevanja, na katerega se 
opirajo vsi sodelavci, pa je odvisna vzdržljivost organizacije (Dimovski, Penger & Peterlin, 
2009). 
 



 

Tabela 1: Značilnosti avtentičnega vodenja- katera področja vključuje? 

 

ZNAČILNOSTI MODELA AVTENTI ČNEGA VODENJA 

1. Pozitiven psihološki kapital vseh zaposlenih 
    Samozavest, optimizem, upanje in miselna prožnost  

                 
✓✓✓✓ 

2. Samozavedanje vodje 
    Vrednote vodje 
    Spoznanja in moč čustvene empatije drugi 
    Izdelana podoba, identiteta ali imidž vodje  

  

✓✓✓✓ 

3. Samoregulacija vodje 
    Uravnoteženo procesiranje 
    Avtentično vodenje  

   

✓✓✓✓ 

4. Procesi vodenja/vedenje pri vodenju 
    Pozitivno modeliranje 
    Osebna in družbena identifikacija 
    Prelivanje čustev 
    Podpiranje samodeterminacije 
    Pozitivne družbene izmenjave  

  
 
 

✓✓✓✓ 

5. Samozavedanje sodelavcev 
    Vrednote, spoznanja in čustvena komponenta zaposlenih  

  

✓✓✓✓ 

6. Samoregulacija sodelavcev 
    Uravnoteženo procesiranje 
    Relacijska transparentnost 
    Avtentično vodenje  

 

✓✓✓✓ 

7. Razvoj sodelavcev  ✓✓✓✓ 

8. Organizacijski kontekst 
    Negotovost 
    Etična in socialna odgovornost organizacije 
    Pozitivna podoba organizacije- imidž  

  

✓✓✓✓ 

9. Uspešnost 
    Resnična (finančno vidna) 
    Trajna konkurenčna prednost 
    Nad pričakovanji  

 

✓✓✓✓ 

 
Vir: V.  Dimovski, S. Penger & J. Peterlin, Avtentično vodenje v učeči se organizaciji, 2009. 

 
Avtentične vodje vodijo z vzgledom, ker izkazujejo transparentno odločanje, samozavest, 
optimizem, upanje in prožnost ter skladnost besed z dejanji. Avtentični vodje  pozitivna 
čustva razširijo v procesih socialnega družbenega vpliva, kar spodbudi pozitiven čustveni in 



 

spoznavni razvoj zaposlenih. Identifikacija pozitivnega čustvenega vpliva kot procesa, v 
katerem avtentični vodje vplivajo na zaposlene in njihov razvoj, je edinstven prispevek 
avtentičnega vodenja. Procesi identifikacije, čustvenega vpliva, pozitivnega modeliranja in 
pozitivnih družbenih izmenjav pojasnjujejo, kako avtentični vodje vplivajo na zaposlene z 
avtentičnim vodenjem. Brez teh procesov, ki jih sprejmejo avtentični vodje in zaposleni, ni 
mogoče polno udejanjiti in razviti avtentičnosti. 

1.3 SPOSOBNOSTI AVTENTIČNEGA VODJE 

 
Avtentični vodja zaposlene spodbuja, jih zna ciljno voditi in navdušuje za skupne cilje, kar 
pozitivno vpliva na samozavest, to pa posledično ustvarja dobro delovno klimo. Dela ne meri 
z urami, ki jih zaposleni preživijo na delovnem mestu, pač pa zna rezultate dela pravilno 
meriti. 
 
Avtentični vodje so samozavestni ljudje z optimizmom, miselno prožnostjo in (za)upanjem v 
odličnost doseganja skupnih ciljev skupaj s svojimi opolnomočenimi sodelavci. Avtentični 
vodja prvenstveno vodi s svojim zgledom, zato mora zelo dobro poznati svojo osebnost. 
Avtentični vodja ve, kako se odziva v določenih situacijah in okoljih, svoje čute urazumi. 
Najboljši voditelji torej dosegajo rezultate s spodbujanjem in vodenjem, ki temelji na 
pozitivnih psiholoških osnovah. Avtentični vodja oblikujejo zaupanje med sodelavci in vodji, 
ki je ključ do uspeha pri reševanju sodobnih izzivov. Zaveda se, da sam nima vseh znanj in 
zato sodeluje s sodelavci ter se zavzema za enakovredno delovanje v okviru organizacije. 
 

Avtentični vodje skozi proces avtentičnega vodenja poosebljajo neposrednost, odprtost, 
zavezanost uspehu, željo po priznanju svojih omejitev, transparentnost in zavezanost k 
odgovornosti za lastna dejanja ter nagrajevanje poštenosti in integritete (Dimovski,  Penger & 
Peterlin, 2009). Avtentični vodja aktivira zaposlene, tako da postane model pozitivnega 
organizacijskega vedenja del vsakega posameznika. Biti morajo sposobni odzivati se in se 
prilagajati različnim spremembam. 
 
»Čarobni napoj«, s pomočjo katerega bi nemudoma postali avtentični vodja, žal ne obstaja. 
Veliko storimo že, če se pri ljudeh potrudimo poiskati in razvijati tiste vrline, ki iz njih 
izvabljajo najboljše. Ti ljudje bodo morali, če bodo želeli biti resnično uspešni, neprestano 
razvijati lastno samozavedanje, se učiti učinkovitega nadzora, biti visoko motivirani in znati 
motivirati druge, se znati vživeti v sočloveka in obvladovati celoten razpon družbenih veščin. 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Postani avtentični vodja 



 

 

 
 

Vir: V. Dimovski, S. Penger & J. Peterlin, Avtentično vodenje v učeči se organizaciji, 2009. 

1.3.1 Razvoj upanja- pozitivne moči za izvrševanje nalog 

Kakšen je pravi vodja? Vsak od nas vidi to nalogo nekoliko drugače. Temeljna naloga vodij je 
zbuditi v ljudeh, ki naj bi jih vodili, dobre občutke. To se zgodi, ko vodja ustvari val 
pozitivnosti, ki osvobodi najboljše v ljudeh. Temeljna naloga vodenja je torej v svojem jedru 
čustvena. Enako kot so čustva neločljiva od različnih življenjskih področjih, so neločljiva tudi 
od dela.  
 
V teh težkih časi je zelo pomembno, da se zaposleni čutijo varne in ohranjajo upanje v lepšo 
prihodnost. Velik vpliv v organizaciji imajo vodje, ki zanjo spodbujati pozitivno gledanje na 
stvari in vzbuditi upanje v zaposlenih. 
 
Avtentični vodje pri svojih podrejenih spodbujajo upanje na naslednje načine: a. z 
ohranjanjem visoke ravni zavezanosti, sodelovanja, delitve znanja in transparentnosti; b. s 

1. poveži se s svojo notranjostjo 
Da bi se povezali z drugimi ljudmi, morajo avtentični vodje najprej spoznati 
samega sebe in pridobiti samozavest v svoje dobre lastnosti in delati na 
odpravljanju svojih slabosti. 
2. komuniciraj z ljudmi iskreno in odkrito 
Avtentični vodje se odprejo sodelavcem in zanje ne obstajajo tabu teme. Sledijo 
filozofijo “vse karte na mizo”. 
3. spoznaj svoje sodelavce 
Da bi uspešno in avtentično vodili ljudi morajo avtentični vodje poznati, kaj 
je njihovim zaposlenim pomembno v življenju in pri delu. Poznati morajo 
njihove sanje in strahove. 
4. besedam naj sledijo dejanja (ang.walk the talk) 
Za dolgoročno avtentično vodenje je potrebna verodostojnost vodij, kar pomeni, 
da jim zaposleni verjamejo. 
5. približaj se svojim sodelavcem 
Avtentični vodje se prilagodijo svojim sledilcem in odstranijo- premostijo vse 
morebitne komunikacijske ovire (kulturna različnost, vikanje- tikanje, religija 
izobrazba). 
6. osredotoči se na druge, ne nase 
Avtentični vodje ne čutijo potrebe po izpostavljanju samih sebe, ampak po 
služenju soljudem. 
7. verjemi v svoje sodelavce 
Avtentični vodje pomagajo svojim zaposlenim, da odkrijejo svoje skrite talente in 
jih udejanijo. 
8. nudi sodelavcem podporo in upanje 
Ko daste svojim zaposlenim upanje, jim daste tudi zagnanost in prihodnost. 
 

Postani avtentičen vodja 



 

sporočanjem pomembnih in zanesljivih informacij, ki služijo za presojo; in c. s spodbujanjem 
podpornih vprašanj. 
 
Avtentične vodje z visokim upanjem njihovi zaposleni zaznavajo kot zanesljive, verodostojne 
vire povratnih informacij. Dimenzija razvoja moči upanja določa, da bi morali imeti 
avtentični vodje z visokim upanjem poleg dobro oblikovanih planov in ciljev pripravljene tudi 
alternativne poti, ki bi jim ob soočenju z ovirami pomagale te premagovati ali bi jim pokazale 
alternativne možnosti pozitivnega delovanja v prihodnosti. Vodja z veliko razumevanja za 
razvoj upanja in poti za njegovo uresničevanje vidi ovire kot priložnosti in išče alternativne 
poti za doseganje rezultatov (Dimovski, Penger & Peterlin, 2009). 

1.3.2 Razvoj zaupanja med člani tima 

Mayer, eden izmed pionirjev na področju preučevanja konstrukta zaupanja, definira zaupanje, 
izhajajoč iz teorije pozitivnih pričakovanj, kot voljo posameznika za sodelovanje z drugimi v 
akcijah, kjer volja sledi točnim akcijam pomembnih za zaupnika ter temelji na neodvisnostih 
aktivnosti za obvladovanje in kontrolo sodelujoče stranke v procesu zaupanja. 
 
Zaupanje Rousseau, Sitkin, Burt in Camerer (1998) definirajo kot psihološko stanje, ki ga 
sestavlja namen sprejeti ranljivost, temelječo na pozitivnih pričakovanjih glede namenov ali 
vedenja druge osebe. 
 
Avtentični vodje pri podrejenih gradijo pozitivnost, dobroto in integriteto na naslednje načine: 
a. s spodbujanjem povsem odprte komunikacije, b. s spodbujanjem zagnanosti podrejenih, c. s 
skupnimi informacijami in d. tako, da delijo percepcije in občutke o ljudeh, s katerimi delajo. 
 
Številne raziskave so pokazale, da je zaupanje v vodenje pozitivno povezano z vedenjem 
članov organizacije in pozitivnimi organizacijskimi rezultati. Kadar zaposleni verjamejo v 
sposobnost, integriteto in avtentičnost vodje, so zaupljivejši in so se pripravljeni podati tudi v 
tvegana akcije, eksperimentiranje in pridobivanje novega znanja. Zaupanje vpliva na boljšo 
sposobnost načrtovanja (Sako, 1994), večjo prilagodljivost (Lorenz, 1998), višjo strateško 
fleksibilnost in usmerjenost (Young, Ybarra & Wiersema, 1998). Zaupanje znižuje stroške 
transakcij, stroške poslovodenja med različnimi cilji in ravnmi managementa, stroške 
internacionalizacije poslovanja (Bidault & Jarillo, 1997) in vpliva na oblikovanje 
organizacijske identitete (Seppanen, Blomquist & Sundquist, 2005).  

1.3.3 Razvoj pozitivnih čustev 

Vse predolgo so se vodjem čustva na delovnem mestu zdela nepotreben balast, ki zamegljuje 
razumsko delovanje organizacije. Toda časi, ko smo čustva lahko označili kot nekaj, kar za 
posel ni pomembno, so minili. V trenutkih hude krize so oči vseh uprte v vodjo, od katerega 
pričakujemo čustveno oporo. Ker ima način, kako vodja dojema stvari, posebno težo, vodje 



 

ustvarjajo pomen za skupino, pojasnjujejo dogodke in jih osmišljajo, to se pravi, da se na 
položaj odzovejo čustveno. 
 
Opisi čustvene inteligence so tako stari kakor ocene človeškega vedenja. O čustvenem vidiku 
razuma kot o temeljnem elementu človeške narave so pisali že v obeh zavezah svetega pisma, 
kot tudi grški filozofi, Shakespeare, Thomas Jefferson in sodobna psihologija. 
 
Po letu 2004 se pojavlja čedalje več raziskav o vlogi čustev v učečih se organizacijah in o 
njihovi vlogi pri razvoju organizacijskega učenja. Razvoj organizacijskega vedenja je 
predvsem v sodobnih učečih se organizacijah zelo napredoval, saj še nikoli do sedaj ni bila 
potreba po preučevanju vloge čustev na delovnem mestu in v organizaciji tako izrazita 
(Dimovski, Penger & Peterlin, 2009). Ni težko razumeti, zakaj so čustva tako pomembna: 
ljudje smo čuteča bitja. Ne izobraževanje, ne izkušnje, ne znanje, nič od naštetega ni dovolj 
primeren napovednik uspeha ali neuspeha posameznika. Opazimo namreč domnevno 
sposobne in dobro izobražene ljudi, ki se borijo za preživetje, medtem ko drugi z manj 
očitnimi sposobnostmi kar cvetijo. Vprašajmo se, zakaj je tako? Odgovor je skoraj vedno 
povezan z načelom čustvene inteligence. Čeprav jo je težje prepoznati in izmeriti kot 
razumsko inteligenco ali izkušnje ter jo je vsekakor težje opisati v življenjepisu nekega 
posameznika, njene moči ni moč zanikati. Ljudje, ki negujejo čustveno inteligenco, imajo 
edinstveno zmožnost, da uspevajo tam, kjer se drugi opotekajo. Čustvena inteligenca je tisto 
»nekaj neotipljivega« v vseh nas. Določa, kako upravljamo vedenje, krmarimo v zapletenih 
družbenih položajih in sprejemamo osebne odločitve, ki zagotavljajo pozitivne rezultate. 
 
Kolikšen je vpliv čustvene inteligence na poslovni uspeh? Kratek odgovor je: velik. Z njo 
energijo usmerimo v eno smer, kar prinese izjemne rezultate. S čustveno inteligenco lahko na 
različne načine povečamo svojo uspešnost pri delu. Za uspeh je tako pomembna, da 
predstavlja kar 60 odstotkov uspešnosti pri vseh vrstah dela. Je najpomembnejši napovednik 
uspeha na delovnem mestu in najmočnejša gonilna sila pri zmožnostih vodenja in doseganja 
poslovne odličnosti. 
 
Najboljše pri čustveni inteligenci je morda to, da gre za izjemno prilagodljivo sposobnost. Ne 
glede na to, ali je dobro ali slabo razvita, jo je mogoče vedno izboljšati. 
 
Čustvena inteligenca prinaša prednost tudi podjetju kot celoti. Izboljšane sposobnosti 
številnih zaposlenih v podjetju pomenijo tudi večje možnosti za uspeh podjetja. Višja stopnja 
čustvene inteligence pomeni, da so ljudje bolj uspešni, da drug z drugim ravnajo bolje in da so 
v službi bolj zadovoljni. Tako ustvarijo okolje, v katerem so vsi zmagovalci. 

1.3.4 Razvoj optimizma med sodelavci 

Kakšno bi bilo naše življenje, če bi bile organizacije, v katerih preživljamo delovne dneve, 
kraji z resonanco in vodji, ki bi nas navdihovali in nas navdajali z optimizmom? Predstavljajte 



 

si, kako bi bilo, če bi koncepti o resonančnem vodenju postali temeljna načela, ne pa 
korektivni ukrepi. 
 
Optimizem Seligman (2002) definira kot spoznavni proces, ki vključuje pričakovanja o 
pozitivnih rezultatih zunanjih, začasnih in specifičnih vzrokov za pojasnjevanje slabih ali 
negativnih dogodkov ter notranjih, stabilnih in globalnih vzrokih za pojasnjevanje dobrih ali 
pozitivnih dogodkov. Optimisti izkazujejo višjo raven delovne motivacije, uspešnosti, 
zadovoljstva z delom in vztrajnosti ob soočanju s težavami, definirajo osebne napake in 
nazadovanja zaznavajo kot začasne in doživljajo tako fizično kot psihično krepitev. Zaradi 
svojih prilagoditvenih stilov ljudje, ki izkazujejo realistični optimizem, bolj verjetno ohranijo 
zavezanost, zadovoljstvo, zagnanost, se čutijo opolnomočene in se redkeje poslužujejo 
strategije umika  ali izstopa (Seligman, 1998). 
 
Novejša literatura govori o bolj neposrednih povezavah med avtentičnem vodenjem in 
optimizmom. V zgodovini organizacijskega vedenja težko najdemo inspirativnega vodjo, ki je 
sprožil napredek organizacije ali skupnosti, a ki obenem ni bil označen kot »optimist« 
(Luthans & Avolio, 2003). 
 
Gardner (2005) definira, da je naloga avtentičnega vodje dvigniti optimizem. Rezultati 
empiričnih izsledkov v letih 2005 in 2006 čedalje bolj pojasnjujejo, zakaj je pri razumevanju 
notranjega delovanja avtentičnega vodenja v učeči se organizaciji pomembno, da se od vseh 
podrejenih in avtentičnega vodja pričakuje večji optimizem. Odgovor je v dejstvu, da le 
avtentično vodenje sproža in omogoča delovanje vseh članov učeče se organizacije za 
oblikovanje njene pozitivne identitete. Grossman (2000) spoznava, da vodje, ki razumejo 
čustva, podrejene učinkoviteje in uspešneje motivirajo za delo. Ker je optimizem mogoče 
vzbuditi prek modeliranja (Peterson, 2000), je eden od načinov vplivanja avtentičnih vodij na 
optimizem pri podrejenih zvišati identifikacijo podrejenih z vodjem s pomočjo modeliranja 
zaželenih pozitivnih čustev, kar vodi v realističen optimizem, ki krepi pozitivne odnose in 
visoko stopnjo uspešnosti. 

1.4 MODEL POZITIVNEGA MANAGEMENTA 

 
Z vse večjim zavedanjem, da so človeški resursi v današnjem globalnem gospodarstvu 
konkurenčna prednost, se človekov kapital in v zadnjem času tudi socialni kapital veliko 
obravnavata. Prvi raziskovalec s področja razvoja teorije organizacijskega vedenja, teorije 
organizacije in managementa, profesor  Luthans meni, da  so znanstveniki in praktiki povsem 
izključevali pozitivni psihološki kapital. Osebna določljivka vodij, kot je »kdo sem«, je enako 
pomembna kot »kaj vem« in »koga poznam«. Z osredotočenostjo na osebne konkurenčne 
prednosti in vrline posameznika ter z razvijanjem dobrih lastnosti namesto obravnavanja 
osebnih slabosti lahko vodje razvijejo: a. samozavest, b. upanje, tj. zaupanje in voljo, c. 
optimizem in d. prožnost, kar prispeva k izboljšanju posameznikove in organizacijske 
uspešnosti. 
 



 

Slika 3: Luthansov model pozitivnega psihološkega kapitala 

 

 
 
Vir: Prirejeno po F. Luthans, K. Luthans & B. Luthans, Positive psychological capital: Beyond human and social 

capital, 2004. Povzeto po S. Penger, Učeča se organizacija in oblikovanje pozitivne organizacijske identitete: 
študija primera slovenskega podjetja (doktorska disertacija), 2006. 

 
Začetnik pozitivne psihologije je Seligman (2002) se je osredotočil na pozitivne plati ljudi in 
v svojem delu Authentic Happines prvi postavil vprašanje kaj je psihološki kapital in kako ga 
v organizaciji merimo. Njegov odgovor je, da ko smo aktivno absorbirani v tok, investiramo, 
gradimo psihološki kapital za svojo prihodnost. Če tok apliciramo v delovno okolje, ga 
razumemo kot usklajenost osebnih in organizacijskih ciljev ter ustreznosti delovnega mesta. 
Pozitiven psihološki kapital vključuje elemente pozitivnega organizacijskega vedenja, to so 
samozavest, optimizem, upanje in prožnost. Kot kaže slika 3., gre psihološki kapital čez meje 
človeškega in socialnega kapitala in temelji na »kdo si« in ne na »kaj ali koga poznaš«. 
Teoretiki (Luthans, Luthans & Luthans, 2004) ločijo med štirimi značilnostmi pozitivnega 
psihološkega kapitala: a. samozavest, b. upanje, c. optimizem in d. prožnost. Pozitivni 
psihološki kapital sestavljajo temeljne dimenzije, to so tiste, ki najbolj izpolnjujejo merilo 
teorije pozitivnega organizacijskega vedenja, tj. pozitivnost, edinstvenost, merljivost, razvoj 
in uspešnost. 
 
Pozitiven psihološki kapital zahteva transformirano organizacijsko ideologijo, ki zaposlene 
vidi kot samozavestne, polne upanja, optimistične in prožne. Šele, ko zaživi nova 
organizacijska ideologija, osredotočena na še precej neizkoriščen pozitivni psihološki kapital, 

MODEL RAZVOJA POZITIVNEGA PSIHOLOŠKEGA KAPITALA 

 Tradicionalni 
ekonomski 

kapital 

- Finance 

- Opredmetena 
  sredstva (zgradbe, 
   oprema itd.) 

Človeški 
Kapital 

 

- Izkušnje 

- Izobrazba 

- Sposobnosti 

- Znanje 

- Ideje 

Socialni 
Kapital 

 

- Odnosi 

- Mreža stikov 

- Prijatelji 

Pozitivni 
psihološki 

kapital 

- Samozavest 

- Upanje 

- Optimizem 

-

...1900 1990 1993 2003 

KAJ ZNAŠ KOGA 
POZNAŠ 

KDO SI KAJ IMAŠ 



 

in ko zaposleni verjamejo, da jih njihovi managerji resnično zaznavajo kot najpomembnejši 
resurs, so izpolnjeni pogoji za razvijanje pozitivne spirale za gradnjo poti v smeri merljivih 
donosov na psihološki kapital in za konkurenčno prednost.  

1.4.1 Samozavedanje in samoregulacija vodje 

Samozavedanje in samoregulacija sta osnovni komponenti avtentičnega vodenja in 
avtentičnega sledenja.  
 

Slika 4: Vpliv avtentičnega vodenja na rezutate- Černetov model 

 

 
 
Vir: Černe, 2008; Gardne et al., 2005. Povzeto po V. Dimovski, S. Penger & J. Peterlin, U, Avtentično vodenje v 

učeči se organizaciji, 2009. 

 
Samozavedanje je povezano s samorefleksijo in spoznavanjem samega sebe; avtentični vodje 
preko samoovrednotenja spoznajo in sprejmejo svoje temeljne vrednote, čustva, identiteto ter 
motive in cilje. Samozavedanje je proces, v katerem oseba kontinuirano razume svoja 
prepričanja, želje in talente. Tako se zave svojih zmožnosti in znanja. Avolio in Garner (2005) 
ki menita, da je samozavedanje vodje izhodiščni element za razvijanje avtentičnega vodenja, 
identificirata štiri elemente samozavedanja: a. vrednote, b. spoznanja o identiteti, c. čustva in 
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d. motivi/ cilji. Samozavedajoči se vodje razumejo svoje vrednote, cilje in sanje. Vedo, kam 
so namenjeni in zakaj.  
 
Samoregulacija je povezana z obvladovanjem svojega vedenja v skladu s svojo osebnostjo in 
obenem ohranjanje jasnih, odprtih odnosov do sledilcev in sodelavcev. Pomembni so 
ponotranjeni procesi obvladovanja, transparentni odnosi, uravnoteženo procesiranje 
informacij in avtentično vedenje. Samokontrolo ljudje dosegajo na naslednje načine: a. 
postavitev notranjih standardov (vrednot), b. ocenjevanje odstopanj med temi standardi in 
dejanskimi rezultati (vedenjem) in c. identifikacija aktivnosti za odpravo odstopanj. 
Samoobvladovanje je torej proces, v katerem avtentični vodje ali sledilci uskladijo svoje 
vrednote s svojimi nameni in dejanji.  

1.4.2 Pozitiven psihološki kapital in lasten pozitiven razvoj vodje 

Pozitiven psihološki kapital in lasten pozitiven razvoj imata vlogo tudi pri procesih 
samozavedanja in samoregulacije.  
 
Luthans in Avolio (2003) sta v svojem prvem modelu avtentičnega vodenja identificirala 
kapacitete pozitivnega psihološkega kapitala, tj. samozavest, optimizem, upanje in prožnost, 
kot osrednje vire avtentičnega vodja. V kombinaciji s pozitivnimi organizacijskim 
kontekstom in določenimi sprožilnimi dogodki ta pozitivna psihološka stanja okrepijo 
samozavedanje in samoregulacijsko vedenje vodje kot del procesa lastnega pozitivnega 
razvoja (Penger, 2006). Novejša dela na področju pozitivne psihologije, pozitivnega 
organizacijskega vedenja in pozitivnega psihološkega kapitala predlagajo, da se te pozitivne 
psihološke kapacitete teoretično in psihometrično odprte za razvoj in spremembe in tako 
lahko predstavljajo ključno vlogo pri razvoju posameznikov, timov, učečih se organizacij in 
skupnosti s ciljem uresničevati trajen zmagovalni položaj. 
 
Gardner (2005) opozarja, da razvoj avtentičnega vodenja vključuje zapletene procese, ki jih ni 
mogoče skrčiti le na enostaven program usposabljanja. Na razvoj posameznikovega 
samozavedanja, ki je pri avtentičnih vodjih na visoki ravni, vplivajo prelomni trenutki v 
njegovem življenju in izkušnje kot tudi organizacijski kontekst in pozitivni psihološki kapital.  
Taki ljudje se zavedajo svojih temeljnih vrednot, ki so jim zvesti, zaupajo samemu sebi, so 
pošteni, odgovorni, čustveno inteligentni in zanesljivi. Vodijo jih notranji motivi in sebe 
zaznajo kot pozitivne vzornike drugim.  
 
S pomočjo izražanja svojih temeljnih vrednot, pozitivnih čustev, motivov, ciljev in skrbi za 
rast in razvoj sledilcev s svojimi besedami in dejanji, so vzorniki sledilcem. Vpliv in moč 
vodje sta večja, če se vodja konsistentno vede v skladu s sliko, ki so si jo o njem ustvarili 
sledilci (najlažje je, če se človek vede v skladu s svojim pravim jazom), ne da bi spodkopal 
zaupanje vase. 
 
 



 

Slika 5: Dimenzije pozitivnega psihološkega kapitala 

 

 
 

Vir: F. Luthans  & Yourssef, 2004: 152. Povzeto po S. Penger, Učeča se organizacija in oblikovanje pozitivne 
organizacijske identitete: študija primera slovenskega podjetja (doktorska disertacija), 2006. 

 
Vedeti je treba, da sledilci ne dobivajo informacij in vzgibov, kako naj se vedejo le od svojih 
vodij, ampak pa tudi iz organizacijskega konteksta, v katerem se nahajajo. Zato je pomembno, 
da znajo vodje vplivati na organizacijsko kulturo in na zaznavanje zaposlenih v organizaciji. 
Pozitivni dejavniki organizacijskega konteksta imajo namreč neposreden vpliv na avtentične 
vodje, njihove sledilce in na razvijanje avtentičnega vodenja v organizaciji, s tem pa tudi na 
trajno uspešnost organizacije. 
 
Rezultat  razvoja avtentičnega vodenja v organizaciji je zelo pomemben, saj zaradi večje 
stopnje zaupanja poveča prožnost vodij in sledilcev v težkih časih. 

 

 

DIMENZIJE POZITIVNEGA PSIHOLOŠKEGA KAPITALA 

Prožnost 

Optimizem 

Upanje 

Samozavest 

Pozitivni psihološki kapital 

- Edinstven 
- Merljiv 
- Ga je možno razvijati 
- Vpliva na uspešnost 

Imeti pojasnjevalni stil, ki pripisuje 
pozitivne dogodke internim, stalnim 
in povsod prisotnim vzrokom 
 

Prepričanje v sposobnosti 
Posameznika za mobilizacijo 
Spoznavnih resursov za doseganje 
Specifičnih rezultatov 

Imeti možnost odvrnitve od 
Neprijetnosti, napak ali celo pretiranih  
Pozitivnih sprememb 

Imeti moč hotenja in poti za dosego 
ciljev 
 



 

2 ŠTUDIJA PRIMERA PODJETJA 

 
Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so zaposleni zadovoljni z načinom vodenja svojih 
neposrednih vodij ter kako  so vodje ocenili svoje vodenje. V ta namen sem sestavila 
vprašalnik, ki je sestavljen iz dveh delov. V pričujoči vprašalnik sem pri zaprtem tipu 
vprašanj upoštevala predvsem Likertovo lestvico, ki jo je razvil Rensis Likert (1936) z 
namenom, da bi izmeril posameznikova stališča o določeni teoretični spremenljivki, na način, 
da vsak poda različno intenzivnost. Odgovori na Likertovo lestvico vsebujejo najmanj dve 
kategoriji (se strinjam, se ne strinjam), lahko pa tudi več, vendar morajo biti odgovori 
uravnoteženi, hkrati pa se mora raziskovalec odločiti, ali bo vključil možnost nevtralnega 
odgovora »ne vem«.   
 
Prvi del vprašalnika je splošen in vsebuje vprašanja o spolu, izobrazbi, starosti, številu 
delovne dobe in številu delovne dobe v podjetju, drugi del pa je sestavljen iz 13 trditev in se 
navezuje na avtentično vodenje. Pri vsaki trditvi sem anketirancem postavila lestvico od 1 do 
5, pri čemer je 1 pomenilo – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – ne vem, 4- se 
strinjam in 5 zelo se strinjam. Pod drugim sklopom sem pustila prostor, kamor so vprašani 
lahko vpisali tri področja za katera menijo, da so zelo kritična oziroma moteča ter tri področja, 
za katera menijo, da so zelo dobra in bi jih radi izpostavili kot dobro prakso.  

2.1 POZNAVANJE IN UPORABA AVTENTI ČNEGA VODENJA V PROUČEVANEM 
PODJETJU  

 
V nadaljevanju poglavja sledi analiza rešitev raziskave in operacionalizacija priporočil 
managementu podjetja glede na prilogo (vprašalnik). V proces raziskave je bilo vključeno 
podjetje, ki je  predstavljeno v nadaljevanju. 

2.2.1 Predstavitev podjetja Valkarton d.d. 

Podjetje Valkarton nadaljuje več desetletno tradicijo proizvodnje in predelave valovitega 
kartona v Sloveniji. Danes je največji slovenski proizvajalec valovitega kartona ter embalaže 
iz valovitega kartona ter največji izvoznik omenjenih skupin izdelkov. Osnovna dejavnost 
podjetja je proizvodnja valovitega kartona in embalaže iz valovitega kartona.  
 
Slogan podjetja je kratek in jasen: »Embalaža po meri«, saj je vsa proizvodnja izdelana po 
naročilih kupcev.  
 
Korenine podjetja Valkarton segajo v leto 1971, ko je v Logatcu začel s proizvodnjo 
novoustanovljeni obrat Kartonažne tovarne Ljubljana (KTL) s 190 zaposlenimi. (Logaške 
novice, 9.9.1972) To je bil prvi valoviti karton izdelan v Sloveniji. Kot proizvodni obrat je 
podjetje delovalo vse do leta 1990, ko se odcepi od združenega podjetja KTL in Valkarton 
postane samostojen pravni in poslovni subjekt z vsemi poslovnimi funkcijami. 
 



 

Slika 6: Upravna stavba podjetja Valkarton d.d. Logatec 

 

 
 

Vir: Letno poročilo Valkarton d.d. Logatec, 2004. 

 
V naslednjem desetletju do leta 2000 se je družba Valkarton na novo organizirala, postala 
delniška družba ter se strateško kapitalsko povezala s sedmimi kartonažami v Sloveniji ter 
postalo večinski lastnik delnic podjetja papirno predelovalne industrije v Makedoniji. Aprila 
2002 je Valkarton d.d. dobil novega večinskega lastnika delnic, podjetje Belišće d.d. iz 
Hrvaške, ki je danes tudi največji dobavitelj osnovne surovine, embalažnih papirjev.  
 
Družba Valkarton d.d. kot rezultat strateških naložb v nakup lastniških deležev v zadnjem 
desetletju organizacijsko tvori koncern s štirimi odvisnimi družbami v Sloveniji: Valkarton 
Kartonaža d.o.o. Rakek, Pak 4IP d.o.o. Kisovec, Embalaža d.d. Maribor, Valkarton 
Embalažni servis d.o.o. Koper in eno odvisno družbo v tujini Komuna AD Skopje ter 
pridruženi družbi Kartonal d.o.o. . Novo mesto, MSK d.o.o. Slovenska Bistrica. 

2.2.2 Avtentičnost in strateška naravnanost vodenja 

 »Če misliš, da vodiš, pa ti nihče ne sledi, se samo sprehajaš« (Einstein). 
 
Avtentično vodenje temelji predvsem na zaupanju in predanosti zaposlenih svojemu vodji. Ni 
dodeljeno z delovnim mestom, prislužiti si ga je potrebno z integriteto. Tega vodjem v 
preučevanem podjetju še ni uspelo, na kar kažejo predvsem odgovori zaposlenih na naslednje 
trditve. 
 
Analiza odgovorov pri prvi trditvi, ki se je glasila »Poznam pojem avtentično vodenje« je 
pokazala, da pojem ni prav poznan med zaposlenimi v podjetjih. 40 % vodij pozna pojem, 35 



 

% vodij pa pojem ne pozna. Pri zaposlenih pa se je izkazalo, da jih pojem pozna le 29,35 %. 
Grafični prikaz odgovorov je prikazan v Slika 1 v Prilogi 4.  
 
Z drugo trditvijo »Vodstveni slog v oddelku/podjetju je participativen, odprt za 

komuniciranje« se sedemnajst vodij od dvajsetih strinja, dva popolnoma. A žal se s trditvijo 
ne strinja osemdeset zaposlenih, kar je 43,48 %, od tega se sploh ne strinja 13,59 % 
zaposlenih. S trditvijo se strinja skoraj 10 % manj zaposlenih. 15 % vodij in 22,28 % 
zaposlenih se ni opredelilo (Tabela1 in Slika 2 v Prilogi 4). 
 
S trditvijo »Vodja ima (imam) vsa potrebna znanja za vodenje in je (sem) dober vzgled vsem 

zaposlenim« se zelo strinja 15 % vodij in 8,70 % zaposlenih, strinja se 65 % vodij in le 26,63 
% zaposlenih. 41,30 % zaposlenih se ne strinja, od tega kar 17,93 % zaposlenih se sploh ne 
strinja. Presenetljivo je tudi dejstvo, da se s trditvijo ne strinja kar 10 % vodij. Pri tej trditvi se 
ni opredelilo 10 % vodij in 23,37 % zaposlenih (Tabela 1 in Slika 5 v Prilogi 4). Iz odgovora 
sledi, da večina vodij verjame in zaupa v svoje znanje, kar so potrdili tudi rezultati ankete v 
naslednji trditvi. Odgovori zaposlenih pa nam kažejo popolnoma drugačno sliko, saj več kot 
40 % zaposlenih ne verjame v potrebna znanja vodij in jim ne predstavljajo vzgleda. Rezultati 
te trditve se kažejo tudi pri naslednji trditvi. 
 
Trditev »Vodja je zelo pozitivno usmerjen in se zares veliko naučim od njega« oziroma »Sem 

zelo pozitivno usmerjen in zaposleni se zares veliko lahko naučijo od mene« se strinja kar 80 
% vodij, a od tega se popolnoma strinja 10 % vodij. 33,15 % zaposlenih se strinja, od tega se 
poponoma strinja 11,41 %. 15 % vodij ni pozitivno usmerjenih, in kar 47,83 % zaposlenih v 
svojih vodjih ne vidi pozitivne usmerjenosti, od tega se s trditvijo popolnoma ne strinja kar 
22,83 % zaposlenih (Tabela 1 in Slika 6 v Prilogi 4).  
 
Trditev »Vodja je samozavesten, optimističen« oziroma za vodje »Sem samozavesten, 

optimističen«. 75 % vodij se strinja ali zelo strinja in to priznava 36,96 % zaposlenih, od tega 
se popolnoma strinja 13,59 %. 28,26 % zaposlenih se s trditvijo ne strinja, od tega 10,33 %. 
10 % vodij se s trditvijo ne strinja. Pri tej trditvi se ni opredelilo 15 % vodij in 34,78 % 
zaposlenih. Grafični prikaz odgovorov je v Slika 8 v Prilogi 4.  

2.2.3 Komuniciranje vodstva s sodelavci 

»Vodja mora stvari opraviti s pomočjo drugih, zato mora biti sposoben ljudi motivirati. Kajti 
samo s komunikacijo lahko vodja doseže, da bodo drugi ponotranjili njegovo vizijo in jo 
oplemenitili« (Manquez).  
 
Ključ uspeha je v ljudeh, ki so srce podjetja in tega vodja nikoli ne bi smel pozabiti. 
Najpomembnejša njegova naloga je najti pot do odprte komunikacije z zaposlenimi. Stalna 
komunikacija je nujna za ohranjanje zaupanja, pasivnost in nezainteresiranost vodje med 
podrejenimi sprožata nelagodje in nezaupanje. Kdor želi postati dober vodja, se mora 
dotakniti tako razuma kot src svojih sodelavcev. Ni dovolj dajati naloge in zahtevati, potrebno 



 

je spodbuditi ljudi, da naloge sprejmejo kot izziv in za svoje. Ljudje želimo pripadati, biti del 
nečesa večjega, hočemo verjeti in videti svetlo prihodnost. »Vodja, ki ne ponuja prihodnosti, 
ni vodja« (Dimovski). Pravi vodja je namreč tisti, ki s svojo energijo in vzgledom pomakne 
ljudi k istemu cilju, toda tega nikakor ne more početi na način »velikega vodje«, ki je nad 
vsemi, temveč kot del tima. Vodje bi morali razviti avtentično povezanost z vsemi 
zaposlenimi, kar je v veliki in kompleksni organizaciji težko izvedljivo in za kar bi bil nujno 
potreben mehanizem, ki bi omogočal večjo udeleženost in zavzetost vseh zaposlenih. Po drugi 
strani pa rezultati ankete kažejo, da so zaposleni večinoma zadovoljni z načinom in možnostjo 
komuniciranja s svojimi vodji. 
 
Komuniciranje vodij z zaposlenimi sem preverjala s spodaj navedenima trditvama. S trditvijo 
»Med zaposlenimi v oddelku/podjetju in vodjo (menoj) prihaja do izmenjave znanj, 

informacij, izkušenj in dobrih praks« se zelo strinja ali strinja kar 85 % in 35,33 % 
zaposlenih. 5 % vodij in 39,13 % zaposlenih se s trditvijo ne strinja. Pri trditvi se ni opredelilo 
10 % vodij in 25,54 % zaposlenih (Slika 3 v Prilogi 4). »Izražaj se jasno, jasno in še enkrat 
jasno« (Bonaparte).  
 
S trditvijo »Zaposleni imamo (imajo) možnost odprto in neposredno komunicirati z vodjo 

(menoj)« se popolnoma strinja 35 % vodij in 16,85 % zaposlenih, strinja se 45% vodij in 
33,70 % zaposlenih. S trditvijo se ne strinja 5 % vodij in 33,15 % zaposlenih, od tega se 
popolnoma ne strinja kar 15,22 % zaposlenih (Slika 4 v Prilogi 4).  Nekateri posamezniki so v 
tej kompetenci naravno izjemni, mnogo pa se na področju komuniciranja lahko tudi naučimo 
in si pridobimo z izkušnjami. Dobri vodje namreč znajo spodbujati sodelavce, da izražajo 
svoja mnenja.  

2.2.4 Zavezanost vodstva k nenehnemu izpopolnjevanju 

»Ne morete voditi drugih, če ne znate najprej obvladati samega sebe« (Drucker). 
 
Ali se vodje stalno izpopolnjujejo ali delajo sami na sebi sem hotela ugotoviti z dvema 
trditvama. Na prvo trditev »Vodja se stalno izpopolnjuje« oziroma za vodje »Stalno se 

izpopolnjujem na področju vodenja« (Slika 10 v Prilogi 4) je 20 % vodij in 45,65 % 
zaposlenih odgovorilo, da tega ne ve. 65 % vodij se s trditvijo strinja, od tega 10 % zelo, 
22,28 % zaposlenih se strinja in 7,61 % se zelo strinja. 15 % vodij in 24,45 % zaposlenih se 
ne strinja.  
 
S trditvijo »Vodja neprestano spoznava samega sebe in ohranja svoje resnične vrednote, 

identiteto in prepričanja« se je zelo strinjalo 5,00 % vodij in 6,52 % zaposlenih, strinjalo 
65,00 % vodij in 20,11 % zaposlenih. »Ne vem« je odgovorilo 25 % vodij in 39,13 % 
zaposlenih. S trditvijo se ni strinjalo prav toliko vodij, kot se je zelo strinjalo in 34,24 % 
zaposlenih se ni strinjalo, od tega se sploh ni strinjalo 11,96 % (Slika 11 v Prilogi 4). 
 



 

Avtentičen voditelj ni nekdo, ki se sam tako pojmuje ali dojema, ampak ga kot avtentičnega 
ali ne lahko dojema njegova okolica. Glede na odgovore ugotovim, da so zaposleni v večji 
meri nezadovoljni s svojimi vodji, kar kaže na to, da bi večna vodij morala korenito 
spremeniti svoj način vodenja in se analizirati skozi povratne informacije podrejenih. Dobri 
vodje si namreč prizadevajo za preverjanje svoje podobe v ogledalu, odkrito in iskreno iščejo 
povratne informacije o sebi in brez oklevanja priznajo, da delajo napake ali da nimajo vseh 
odgovorov. Nizozemska Židinja Etty Hillesum, umrla v Ausschwitzu, je v svoj dnevnik 
zapisala »Thinking heart«, kar pomeni, da mora intelekt slediti srcu, razum naj potrdi in 
razišče pravilnost tega, kar predlaga srce. Eno brez drugega ne gre. 

2.2.5 Merjenje uspešnosti in nagrajevanje vodstva 

»Ljudem moraš dati spoštovanje. Vsem. Iz spoštovanja zraste samospoštovanje. Iz 
samospoštovanja zraste samozaupanje. In samozaupanje je dobra podlaga za sprejemanje 
odločitev« (Cuzak). 
 
Ljudje niso niti stroji niti številke. Kljub temu imajo mnoga podjetja težave, ko je treba 
primerno ovrednotiti pomen zaposlenih, je ugotovil podjetniški svetovalec Manfred Piwinger 
s svojimi sodelavci, kar se je izkazalo tudi v preučevanem podjetju z naslednjima trditvama. 
 
S prvo trditvijo »Pri ocenjevanju uspešnosti zaposlenih vodja pošteno ugotavlja 

posameznikove prednosti in slabosti, vezane na delovno mesto« oziroma za vodje »Pri 

ocenjevanju uspešnosti zaposlenih pošteno ugotavljam posameznikove prednosti in slabosti, 

vezane na delovno mesto« se je strinjalo kar 75 % vodij, od tega se je 5 % zelo strinjalo. 15 % 
vodij ni prepričanih vase, 10 % vodij se ne strinja. Zaposleni, po pričakovanju, mislijo precej 
drugače. 26,63 % zaposlenih se strinja, od tega se jih 8,7 % zelo strinja. 22,83 % zaposlenih 
ne ve, če je temu tako, več kot polovica oziroma 50,54 % se ne strinja, od tega 27,17 % se 
sploh ne strinja (Slika 12 v Prilogi 4).  

Z drugo trditvijo »Vodja pošteno deli variabilni del plače« oziroma »Pošteno delim variabilni 

del plače« se je 65 % vodij zelo strinjalo ali strinjalo, 20 % jih ni vedelo če to dela pošteno, 
15 % pa je prepričanih, da variabilni del plače ne deli pošteno. Še bolj kot vodje pa niso 
prepričani v to zaposleni, saj jih več kot 57,06 % meni, da ni pošteno razdeljen variabilni del 
plače, 26,09 % jih ne ve, 16,85 % zaposlenih pa je prepričanih, da vodje pošteno delijo 
variabilni del plače (Slika 13 v Prilogi 4).  

Rezultat je pričakovan. Brez dramatične preobrazbe vodij in vodenja, h kateri lahko odločilno 
pripomore tudi drugačna praksa ocenjevanja delovne uspešnosti vodij, zasuka k večji 
uspešnosti in posledično večji zavzetosti zaposlenih, ni mogoče pričakovati.  

2.2.6 Zadovoljstvo zaposlenih z načinom vodenja – analiza raziskave 

 »Organizacije danes niso več utemeljene na moči, ampak na zaupanju!« (Drucker). 
 



 

Številni teoretiki se strinjajo, da je integriteta osrednja značilnost učinkovitih vodij in razlog 
uspeha organizacije. Zaposleni bi morali biti popolnoma prepričani o integriteti svojega vodja 
saj mu drugače ne bodo sledili, kar vodi do zmanjšanja učinkovitosti delovnega procesa. 
Voditelj z integriteto zbuja pri ljudeh zaupanje, ki je najbolj občutljiv element oblikovanja 
zavezanosti zaposlenih, saj integriteta pomeni, da je vedenje njegovega nosilca v skladu z 
izraženimi in nakazanimi vrednotami. Zaupanje pa je zelo krhka entiteta, saj zaposleni 
integriteto vodje vsakodnevno preverjajo v praksi in že ena sama nekonsistentnost pri delu 
lahko izniči leta trdega in doslednega dela. Če znate drugim vliti upanje, jih boste pritegnili v 
svojo bližino in za vedno vam bodo hvaležni. 
 
Iz študije čustvene inteligence je znan podatke, da organizacijska klima vpliva z blizu 20% na 
poslovno uspešnost, medtem, ko prav vodje s svojim načinom vodenje prispevajo k tej klimo 
od 58 do 72%. Vodje se bodo morali usposobiti za precej bolj poglobljeno razumevanje 
psihologije motivacije in zavzetosti zaposlenih. Še več, ključ pravzaprav sploh niso ljudje,    
ampak odnosi med njimi. Kar zares šteje so torej odnosi in medsebojno zaupanje in 
pripravljenost deliti znanje. 
 
»Ali vodja spodbuja razvoj zaupanja, pozitivnih čustev ter optimizma med zaposlenimi v 

podjetju?« 75 % vodij meni da, 20 % jih tega ne ve in 5 % jih meni da ne. 8,7 % zaposlenih 
se zelo strinja, 20,65 % se strinja, 26,63 % jih tega ne ve, kar 44,02 % pa se s to trditvijo ne 
strinja (Slika 7 v Prilogi 4).  
 
Na trditev »Dobro bi bilo, če bi se vodja zamenjal vsakih pet let« sem dobila zanimive 
odgovore. Le 20 % vodij in kar 55,98 % zaposlenih meni, da bi bilo to dobro, da bi delovno 
mesto menjali vsakih pet let. 35 % vodij in 19,02 % zaposlenih ne ve, če bi bilo to dobro, 45 
% vodij in le 25 % zaposlenih pa meni, da to ne bi bilo dobro (Slika 9  v Prilogi 4). 

2.2 VREDNOTENJE IN INTERPRETACIJA UGOTOVITEV RAZISK AVE ŠTUDIJE   
PRIMERA SLOVENSKEGA PODJETJA  

 
»Vse organizacije, podjetja in ustanove danes rutinsko zatrjujejo, da so ljudje njihovo 
največje bogastvo. Le malo jih deluje v tej smeri, še manj pa jih v to resnično verjame!« 
(Drucker).  
 
Številni podatki za Slovenijo niso prav posebej razveseljivi in očitno še ne mobilizirajo 
energije za preobrat. Zadnje raziskave organizacijske mikroklime v slovenskih podjetjih 
kažejo, da so zaposleni najmanj zadovoljni z vodenjem, notranjim komuniciranje in 
informiranjem, napredovanjem in razvojem kariere ter nagrajevanjem. Preučevano podjetje v 
ničemer pomembno ne odstopa od te slike. Rezultati raziskav ne presenečajo in bi morali 
dvigniti pritisk, saj je splošno znano, zdaj že kar nesporno empirično dejstvo, da mikroklima, 
to kako se ljudje počutijo v svojem podjetju, kar z 20 do 30% prispeva k poslovni uspešnosti. 
Vzrok za neugodne razmere glede mikroklime pa je prav tako znan. Mikroklimi namreč v 



 

največji meri od 53 do 72% prispevajo vodje in sicer ne njihova poslovna znanja ali klasična 
inteligenca, ampak kompetence njihove čustvene inteligence. 
 
Mednarodna primerjava razvitosti managerskih veščin na vzorcu 250 slovenskih managerjev 
in 250 tujih (kombinirani vzorec iz Avstrije, Nemčije in Švice), ki ta jo pred tremi leti opravili 
svetovalni družbi Racio razvoj in MRR skupaj s švicarsko partnersko organizacijo IMDEU, je 
pokazala, da je učinkovito komuniciranje, ki je eden izmed mehkih vidikov vodenje, pri  
slovenskih vodilnih v podjetjih še precej zapostavljeno. Po njej so slovenski managerji boljši 
le pri dveh vedenjskih kazalnikih in sicer pri opravljanju nadzora in želji po dobrem zaslužku, 
najbolj pa zaostajajo pri izražanju čustev, vsestranskosti, strpnosti do drugačnosti ter želji po 
spremembah. 
 
Vodstvo preučevanega podjetja se mora zavedati , da le s pomočjo kvalitetne komunikacije z 
zaposlenimi, jasnimi in s strani zaposlenih sprejetimi strategijami ter učinkovitemu 
upravljanju z energijo zaposlenih, v tem obdobju prepoznajo svoj izziv in izkoristijo vse svoje 
vire, da ga obrnejo sebi v prid. Svetujem vpeljavo 360-stopinjske metode razvoja vodij, ki 
vodji in ostalim zaposlenim omogoča pridobitev pomembnih povratnih informacij o njihovem 
delu in bi bila dopolnilo letnim razgovorom. Vodstvo podjetja bi se moralo zavedati, da je to 
metoda, ki omogoča realno sliko lastnosti vodstva in zaposlenih v organizaciji in na podlagi 
katere se lahko osnuje ustrezen razvoj in zapolni vrzeli v znanju. Hierarhična struktura 
onemogoča izvajanje akcijskega učenja na delovnem mestu in vpeljavo projektnih mrež.  
 
Položaj avtoritete vrhnjega vodje je velikokrat koristen element vodenja, npr. v kriznih 
situacijah, a v premeru komuniciranja nedostopnost vodje negativno vpliva na klimo v 
organizaciji in zadovoljstvo zaposlenih (Dimovski et al., 2009, str. 177). V podjetju največje 
težave izhajajo prav zaradi neznanja vodij, da bi razvili avtentično povezanost z vsemi 
zaposlenimi. Kot že omenjeno, je problem rešljiv z uvedbo programa razvoja novih vodij, ki 
bi omogočal vodstvu podjetja razvijati potenciale zaposlenih, pripravljati zaposlene na 
vodstvene položaje v podjetju, s čemer bi preprečili odhode sposobnih ljudi z organizacije. 
Dobrodošla bi bila tudi možnost večkratnega neposrednega komuniciranja vrhnjega 
managementa z zaposlenimi. S tem bi zaposleni začutili, da so res najpomembnejši in 
nepogrešljivi v podjetju.  
 
»Če govoriš o spremembah, a ne spremeniš sistema nagrad in pohval, se nič ne spremeni«      
(Allaire). 
 
V podjetju je vzpostavljen sistem nagrajevanja delovne uspešnosti. Podobno kot kažejo 
rezultati SiOK analize (Skupno poročilo SiOK 2005) v slovenskih podjetjih, so tudi zaposleni 
v preučevanem podjetju nezadovoljni s sistemom nagrajevanja Zaposleni niso toliko 
nezadovoljni s samo višino plače, kot so s sistemom nagrajevanja. Obstoječ sistem nikakor 
namreč ne spodbuja odličnega dela, saj so razlike v nagradah za podpovprečno in odlično 
delo praviloma minimalne. V takšnih pogojih se nikomur ne zdi vredno nadpovprečno truditi. 



 

Kljub temu, da so merila nagrajevanja točno določena, so v glavnem prepuščena subjektivni 
presoji. Obstoječ način nagrajevanja je zato lahko vse prej kot pravičen za zaposlene.  
 

Seveda se je potrebno zavedati, da je opisana situacija plod analize raziskave in razgovorov v 
času slabih gospodarskih razmer in je zato lahko zelo subjektivna. Vendar sodeč po teoriji 
pravičnosti ni objektivnost tista, ki je pomembna. Pomembno je subjektivno zaznavanje 
situacije. Teorija pravičnosti namreč govori o tem, da zaposleni pričakujejo, da bodo za enake 
vložke v obliki dela dobili enaka plačila. Oziroma, da bodo v primeru, da so njihovi vložki 
večji od vložkov sodelavcev, dobili več kot sodelavci. Iz teorije pravičnosti izhaja, da je 
subjektivna percepcija pravičnosti pri nagrajevanju zelo pomembna pri motivaciji zaposlenih 
za delo. Raziskave so pokazale, da nepravično nagrajevanje (pri čemer še vedno govorimo o 
subjektivni percepciji) ne demotivira le tistih, ki menijo, da so do nagrade upravičeni bolj ali 
pa vsaj toliko kot dejanski prejemniki nagrad, temveč tudi vse tiste v podjetju, ki so 
prepričani, da sistem nagrajevanja ni pravičen. Iz tega sledi, da je ena izmed pomembnih 
nalog vodje oblikovanje jasne povezave med uspešnostjo in plačo ter ostalimi nagradami ter, 
da morajo vodje zaposlenim neprestano posredovati informacije o njihovem delu in jim svoje 
odločitve glede distribucije nagrad obrazložiti in argumentirati. 
 
Če povzamemo, nemotivirani zaposleni so lahko zelo velik strošek podjetja. Denar ni vedno 
glavni motivator pri vodenju zaposlenih, vendar je pošteno plačilo za določeno delo temelj 
uspešnega podjetja. 
 
Ob bok denarnemu nagrajevanju je priznanje in pohvala tudi stroškovno gledano zelo 
učinkovit način za doseganje zavzetosti in motiviranja zaposlenih. Raziskave so pokazale, da 
pohvale in priznanja vplivajo na 10- 20 % višjo produktivnost. 
Ne glede na to, pa je pohvala in priznanje v percepciji zaposlenih kronično odsotna v večini 
slovenskih podjetjih. Podjetja bi sicer  lahko izpustila to poglavje kot nerelevanten čustveni 
deficit, če ne bi imelo tako velikega učinka na uspešnost podjetja nasploh. Vendar ga ima in 
tega preprosto ne moremo spregledati. Skratka odgovor je tu nedvoumen. Zaradi svoje 
učinkovitosti in nizkih stroškov, bi ta element zavzetosti pravzaprav moral biti prisoten 
povsod in biti za vsakega vodja imperativ.  

 

Če se še enkrat spomnimo trditve, da bodo v tretjem tisočletju najpomembnejši produkcijski 
faktor ljudje, potem lahko resnično podvomimo v to, da bodo tista podjetja, ki ne bodo znala 
pravilno uporabljati nagrad, lahko uspešna. Zato je potrebno večjo pozornost posvetiti 
avtentičnemu delovanju, ki omogoča pozitivno identiteto organizacije, kjer se zaposleni dobro 
počutijo in so notranje motivirani za dobro opravljanje svojega dela.  
 
Navedla sem samo nekaj izmed številnih izhodišč, ki jim uspešna podjetja namenjajo veliko 
pozornost in tudi precejšna sredstva. Namreč zelo dobro se zavedajo, da so njihovi zaposleni 
edina resna konkurenčna prednost, na katero se lahko zanesejo. 



 

SKLEP 

 
Izkušnje iz poslovnega sveta kažejo, da je lahko sprememba poslovnega modela ena 
najboljših inovacij, ki jih naredi podjetje. Svetovna gospodarska kriza je razkrila splošno 
krizo vrednot v družbi in posledično v organizacijah. In to v času, ko bi ta za preživetje in 
uspeh nujno potrebovale zavezanost in predanost svojih ljudi. Če kdaj, potem je ravno zdaj, 
treba razmisliti, ali stvari delamo na pravi način. 
V zadnjem obdobju večkrat slišimo, da je uspešnost podjetja povezana z učinkovitim 
vodenjem. Najnovejše raziskave na tem področju to tudi potrjujejo. Presenetljivo je, kako 
pomembno vlogo v zgodbi uspešnosti podjetja igrajo strategije managementa in njihove 
odločitve (McKinsey Q., The link between management and productivity, 2006). Članek, ki 
ga je februarja 2006 objavil McKinsey Quarterly, predstavlja raziskavo, ki je bila izvedena v 
več kot 700 podjetjih v Franciji, Nemčiji, Angliji in Ameriki in potrjuje povezavo med 
nadpovprečno uspešnostjo podjetja in učinkovitim managementom zaposlenih. V raziskavi je 
navedeno, da imajo vodje in njihovo ravnanje na uspešnost podjetja večji vpliv, kot panoga 
znotraj katere podjetje posluje, zakonske ureditve, ki regulirajo pravila na trgu in država iz 
katere izhajajo. 
 
Avtentično vodenje izpostavlja našo osebnost kot središče naših dejanj. Šele ko so dejanja 
vodje usklajena z njegovimi vrednotami, lahko sproži sledenje tudi pri svojih zaposlenih. Le 
pozitiven vpliv avtentičnega vodje povzroči pozitivne premike v sodelavcih in jih navduši za 
skupno doseganje ciljev. In le na tak način bodo sposobni prebroditi krizo in postati uspešni 
znotraj svoje organizacije in navzven.  
 
Teoretično se sicer s paradigmo avtentičnega vodenja vsi strinjamo. V praksi pa se stvari rade 
zataknejo. Ljudje smo namreč vedno uporniki, kadar se obetajo spremembe. In kje so ovire? 
V nacionalnih vrednotah ali morda v osebni filozofiji vodij? V prepričanju, da so možnosti za 
uspeh manjše, če se vodje podajo čez obstoječe meje? Znanje je moč je dejal Bacon. In če 
delimo znanje delimo tudi moč. Si to želimo? Kakorkoli že, odgovor je preprost. Omenjene 
strategije lahko zaživijo v praksi samo ob predanem mamagementu, ki mora motivirati vse do 
zadnjega zaposlenega. Kar je tisto, na kar naj se podjetje osredotoči, da »prebudi« svoje ljudi, 
sta gotovo odprtost in pretočnost komunikacijskih kanalov in  sistem nagrajevanja. Kdo so 
zavzeti zaposleni? Tisti energični zaposleni, ki delajo s strastjo in čutijo globoko povezanost s 
podjetjem v katerem so zaposleni. So izvor inovacij in pomagajo pri razvoju podjetja. 
Zaupajo v sodelavce in vodje (Gallup, 2002). Zavzeti zaposleni so dejansko vir konkurenčne 
prednosti, ker samo oni s svojim znanjem, inovativnostjo in motiviranostjo ustvarjajo dobre 
vizije, kulturo, vrednote in cilje. 
 
Težav seveda  podjetje ne bo rešilo, če bo samo prerazporedilo polja in puščice v  
organizacijski shemi. Spremeniti je potrebno razmišljanje. Vodje na vseh ravneh morajo vanj 
verjeti in se z njim identificirati. Pri tem se je potrebno zavedati, da se miselni vzorec ne 



 

spremeni čez noč. Pomembno je, da še tako majhni koraki, ki prinesejo spremembe v vedenju 
vodij, pripomorejo k spreminjanju vedenja tudi pri zaposlenih.  
 
Komunikacija v podjetju predstavlja bistvo njegovega delovanja. Brez nje podjetje ne more 
preživeti, kaj šele uspešno poslovati. Komunikacija je, kot predpogoj medsebojnega 
sodelovanja, ključni dejavnik organizacijskega uspeha in vodje morajo dokazati, da so vredni 
zaupanja. Izgradnja zaupanja namreč je predpogoj, če naj bi delili svoje znanje in izkušnje.   

Organizacije sicer prepoznajo potrebo po diferenciaciji zaposlenih, ustavi pa se nekje med 
vedeti in izvajati. Kako vzpostaviti učinkovit sistem ocenjevanja in nagrajevanja, ki bo v 
podjetju zaživel in bo s podjetjem »dihal«? Poleg variabilnega dela plače,  so podjetju na 
voljo tudi druge vrste nagrajevanja, kot so police zdravstvenega in življenjskega zavarovanja, 
možnost izobraževanja in izpopolnjevanja, možnost razvoja kariere in napredovanja, 
subvencioniran vrtec za otroke, nagradni dopust, koriščenje počitniških kapacitet in še veliko 
drugih. Vsaka organizacija mora ustvariti svoj sistem na temelju specifične poslovne 
strategije in poslovnega okolja. Ustrezno usposabljanje vodij je nujen predpogoj za uspešno 
izvajanje sistema. Še tako učinkovit sistem ne bo uspešen, če izvedba ne bo odlična. 
Pomembno je tudi, da zaposlene vključite v proces izgradnje sistema ocenjevanja.  S 
sodelovanjem pri njegovem nastanku bodo začutili, da jih cenite in ob tem bodo sistem lažje 
sprejeli za svojega.  

Načela, ki jih obravnavam v prvem delu naloge, so temelj strokovnega vodenja. Določajo, 
kako je treba izpolnjevati vodstvene naloge in uporabljati vodstvena orodja. Pomenijo jedro 
vodstvene učinkovitosti. Predlagam, da jih sprejmete za bistvo organizacijske kulture. 
Organizacije namreč potrebujejo tisto, čemur se po angleško reče »the spirit of an 
organisation«, torej duh organizacije. Če podjetje deluje v »duhu« tistega, kar ima in kar 
imajo njegovi ljudje za dobro in vredno truda, svojim ljudem zagotavlja primerne pogoje za 
razvoj zadovoljstva in pozitivnega odnosa do sebe, sodelavcev in podjetja. Podjetje je namreč, 
tako kot ljudje, »živi« od znotraj navzven. Kar se izraža navzven, izvira iz notranjosti. 
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PRILOGA 1: VPRAŠALNIK 1: ZAPOSLENI V PODJETJU 
 
Viktorija Petrovčič 
Popkova ul. 9 
1380 Cerknica 
E-mail/1: viktorija.petrovcic@gmail.com 
E-mail/2: viktorija.petrovcic@valkarton.si 
GSM: 031 352 187 
                                                                                                                      Cerknica, 25.3.2010 
                                              

Zadeva: Izhodiščni vprašalnik za namene izdelave študije primera iz prakse slovenskega 
podjetja za potrebe kvalitativne raziskave diplomske naloge, z naslovom: 

»Avtentično vodenje: analiza stanja v slovenskem podjetju« 

Pozdravljeni! 
 
Sem Viktorija Petrovčič, izredna študentka na Visoki poslovni šoli na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani, smer Management, kjer pod mentorstvom doc.dr. Jane Žnidaršič (Ekonomska 
fakulteta v Ljubljani) pripravljam zaključno strokovno nalogo z zgornjim naslovom. 
 
Pomemben del naloge predstavlja študija primera iz prakse, tj. slovenskega podjetja, v 
katerem smo zaposleni. Za namene priprave kvalitativne študije primera sem analizirala 
obsežnejše število enot sodobnejše literature s področij raziskovalnega vprašanja naloge, s 
tem dopisom pa vas prosim za sodelovanje in pomoč pri raziskavi. Anketa je v celoti 
anonimna, njeni rezultati bodo uporabljeni zgolj za odraz neke splošne slike, ne pa mnenja 
posameznega anketiranca. 
 
Vaši odgovori predstavljajo neprecenljivo vrednost za moje delo, saj bom le s pomočjo 
uspešno opravljene raziskave uspela doseči cilj svojega dela. Prosim vas za pomoč in se za 
vaše sodelovanje v raziskavi že v naprej zahvaljujem. 
 
Izpolnjene vprašalnike mi prosim vrnite po interni ali elektronski pošti do 30.4.2010. Če 
menite, da bi bilo bolj učinkovito komunicirati izključno osebno, me prosim obvestite, v tem 
primeru izpolnitev vprašalnika nadomešča posnetek intervjuja. 
 
Prilaga vprašalnik in vas prosim, da mi izpolnjenega vrnete do zgoraj navedenega termina. 
Dobrodošli so vsakršni komentarji. 
 
S spoštovanjem, 
 
       Viktorija Petrovčič 
 
 



 

 
 
IZPOLNITE – OBKROŽITE PODATKE 
  

 
 
Spol: 
�  moški 
�  ženski 
 
Starost: 
�  pod 20 
�  20 – 30  
�  31 – 40 
�  41 – 50 
�  nad 50 
 
Število let delovne dobe: 
�  manj kot 5 
�  5 – 10 
�  11 – 15 
�  16 – 20 
�  21 – 25 
�  26 – 30  
�  nad 30 
 
Število let delovne dobe v podjetju: 
�  manj kot 5 
�  5 – 10 
�  11 – 15 
�  16 – 20 
�  21 – 25 
�  26 – 30  
�  nad 30 
 
Dosežena izobrazba: 
�  nedokončana osnovna šola 
�  dokončana osnovna šola 
�  eno ali dvoletna poklicna šola 
�  triletna poklicna šola 
�  štiriletna srednja strokovna šola 
�  petletna strokovna šola ali gimnazija 
�  višja strokovna šola 
�  visoka strokovna šola 
�  univerzitetna diploma 
�  specializacija 
�  magisterij 
�  doktorat 
 
 
 
 

VPRAŠALNIK 1: Zaposleni v podjetju  

1. del vprašalnika: SPLOŠNI PODATKI  



 

 
 
 
A1. V kolikšni meri za vaše podjetje/oddelek drži (označite stopnjo strinjanja s trditvijo pri 
čemer je 1- sploh se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3- ne vem, 4- se strinjam, 5- zelo se 
strinjam 
 
PREPOZNAVNI ELEMENTI AVTENTI ČNEGA VODENJA 1 2 3 4 5 
Poznam pojem avtentično vodenje. 
 

     

Vodstveni slog v mojem oddelku je participativen, odprt za 
komuniciranje. 
 

     

Med zaposlenimi v  podjetju/ oddelku in vodjo prihaja od 
izmenjave znanj, informacij, izkušenj in dobrih praks. 

     

Zaposleni imamo možnost odprto in neposredno komunicirati 
z vodjo. 

     

Vodja ima vsa potrebna znanja za vodenje in je dober zgled 
vsem zaposlenim. 

     

Vodja je zelo pozitivno usmerjen in se zares veliko naučim od 
nje/ga. 

     

Vodja spodbuja razvoj zaupanja, pozitivnih čustev ter 
optimizma med zaposlenimi v podjetju/ oddelku. 

     

Vodja je samozavesten, optimističen. 
 

     

Dobro bi bilo, če bi se vodja zamenjal vsakih pet let. 
 

     

Vodja se stalno izpopolnjuje. 
 

     

Vodja neprestano spoznava samega sebe in ohranja svoje 
resnične vrednote, identiteto in prepričanja. 

     

Pri ocenjevanju uspešnosti zaposlenih vodja pošteno ugotavlja 
posameznikove prednosti in slabosti, vezane na delovno 
mesto. 

     

Vodja pošteno deli variabilni del plače. 
 

     

 
A2. Za katere tri od zgoraj naštetih področij menite, da so ZELO KRITI ČNE/ 
MOTEČE in predstavljajo GLAVNI PROBLEM v vašem podjetju?  
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
 
A3. Za katera tri od zgoraj naštetih področij menite, da so ZELO DOBRE in bi jih radi 
IZPOSTAVILI  kot DOBRO PRAKSO v vašem podjetju? 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
 
 

2. del vprašalnika: VODENJE 



 

PRILOGA 2: VPRAŠALNIK 2: VODJE IN VODSTVO PODJETJA 
 
Viktorija Petrovčič 
Popkova ul. 9 
1380 Cerknica 
E-mail/1: viktorija.petrovcic@gmail.com 
E-mail/2: viktorija.petrovcic@valkarton.si 
GSM: 031 352 187 
                                                                                                                      Cerknica, 25.3.2010 
 

Zadeva: Izhodiščni vprašalnik za namene izdelave študije primera iz prakse slovenskega 
podjetja za potrebe kvalitativne raziskave diplomske naloge, z naslovom: 

»Avtentično vodenje: analiza stanja v slovenskem podjetju« 

Pozdravljeni! 
 
Sem Viktorija Petrovčič, izredna študentka na Visoki poslovni šoli na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani, smer Management, kjer pod mentorstvom doc.dr. Jane Žnidaršič (Ekonomska 
fakulteta v Ljubljani) pripravljam zaključno strokovno nalogo z zgornjim naslovom. 
 
Pomemben del naloge predstavlja študija primera iz prakse, tj. slovenskega podjetja, v 
katerem smo zaposleni. Za namene priprave kvalitativne študije primera sem analizirala 
obsežnejše število enot sodobnejše literature s področij raziskovalnega vprašanja naloge, s 
tem dopisom pa vas prosim za sodelovanje in pomoč pri raziskavi. Anketa je v celoti 
anonimna, njeni rezultati bodo uporabljeni zgolj za odraz neke splošne slike, ne pa mnenja 
posameznega anketiranca. 
 
Vaši odgovori predstavljajo neprecenljivo vrednost za moje delo, saj bom le s pomočjo 
uspešno opravljene raziskave uspela doseči cilj svojega dela. Prosim vas za pomoč in se za 
vaše sodelovanje v raziskavi že v naprej zahvaljujem. 
 
Izpolnjene vprašalnike mi prosim vrnite po interni ali elektronski pošti do 30.4.2010. Če 
menite, da bi bilo bolj učinkovito komunicirati izključno osebno, me prosim obvestite, v tem 
primeru izpolnitev vprašalnika nadomešča posnetek intervjuja. 
 
Prilaga vprašalnik in vas prosim, da mi izpolnjenega vrnete do zgoraj navedenega termina. 
Dobrodošli so vsakršni komentarji. 
 
S spoštovanjem, 
 
 
      Viktorija Petrovčič 

 



 

 
 
IZPOLNITE – OBKROŽITE PODATKE 
 

 
 
Spol: 
�  moški 
�  ženski 
 
Starost: 
�  pod 20 
�  20 – 30  
�  31 – 40 
�  41 – 50 
�  nad 50 
 
Število let delovne dobe: 
�  manj kot 5 
�  5 – 10 
�  11 – 15 
�  16 – 20 
�  21 – 25 
�  26 – 30  
�  nad 30 
 
Število let delovne dobe v podjetju: 
�  manj kot 5 
�  5 – 10 
�  11 – 15 
�  16 – 20 
�  21 – 25 
�  26 – 30  
�  nad 30 
 
Dosežena izobrazba: 
�  nedokončana osnovna šola 
�  dokončana osnovna šola 
�  eno ali dvoletna poklicna šola 
�  triletna poklicna šola 
�  štiriletna srednja strokovna šola 
�  petletna strokovna šola ali gimnazija 
�  višja strokovna šola 
�  visoka strokovna šola 
�  univerzitetna diploma 
�  specializacija 
�  magisterij 
�  doktorat 
 
 
 

1. del vprašalnika: SPLOŠNI PODATKI  
 

VPRAŠALNIK  2: Vodje oziroma vodstvo podjetja 



 

 
 
 
 
B1. V kolikšni meri za vaš oddelek drži (označite stopnjo strinjanja s trditvijo pri čemer je 
1- sploh se ne strinjam, 2- se ne strinjam, 3- ne vem, 4- se strinjam, 5- zelo se strinjam 
 
PREPOZNAVNI ELEMENTI AVTENTI ČNEGA VODENJA 1 2 3 4 5 
Poznam pojem avtentično vodenje. 
 

     

Vodstveni slog v mojem oddelku je participativen, odprt za 
komuniciranje. 

     

Med zaposlenimi v  podjetju/ oddelku in menoj prihaja od 
izmenjave znanj, informacij, izkušenj in dobrih praks. 

     

Zaposleni imajo možnost odprto in neposredno komunicirati z 
menoj. 

     

Imam vsa potrebna znanja za vodenje in sem dober zgled 
vsem zaposlenim. 

     

Sem zelo pozitivno usmerjen in zaposleni se lahko zelo veliko 
naučijo od mene. 

     

Spodbujam razvoj zaupanja, pozitivnih čustev ter optimizma 
med zaposlenimi v podjetju/ oddelku. 

     

Sem samozavesten, optimističen. 
 

     

Dobro bi bilo, če bi se vodja zamenjal vsakih pet let. 
 

     

Stalno se izpopolnjujem na področju vodenja. 
 

     

Neprestano spoznavam samega sebe in ohranjam svoje 
resnične vrednote, identiteto in prepričanja. 

     

Pri ocenjevanju uspešnosti zaposlenih pošteno ugotavljam 
posameznikove prednosti in slabosti, vezane na delovno 
mesto. 

     

Variabilni del plače pošteno razdelim, izključno glede na 
posameznikov prispevek k rezultatu podjetja/ oddelka. 

     

 
B2. Za katere tri od zgoraj naštetih področjih menite, da so ZELO KRITI ČNE/ 
MOTEČE in predstavljajo GLAVNI PROBLEM v vašem podjetju?  
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
 
B3. Za katera tri od zgoraj naštetih področij menite, da so ZELO DOBRE in bi jih radi 
IZPOSTAVILI  kot DOBRO PRAKSO v vašem podjetju? 
1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
 
 
 

2. del vprašalnika: VODENJE 
 



 

PRILOGA 3: PRIKAZ REZULTATOV ANKETE O VODENJU  

Tabela 1: Preglednica strinjanja s trditvami 

 
TRDITEV Zaposleni Vodje 

 N % N % 

1. Poznam pojem avtentično vodenje. 

1 - Sploh se ne strinjam 41 22,28 5 25,00 

2 - Se ne strinjam 14 7,61 2 10,00 

3 - Ne vem 75 40,76 5 25,00 

4 - Se strinjam 32 17,39 8 40 

5 - Popolnoma se strinjam 22 11,96   

Skupaj 184 100,00 20 100,00 

2. Vodstveni slog v mojem oddelku je participativen, odprt za komuniciranje. 

1 - Sploh se ne strinjam 25 13,59   

2 - Se ne strinjam 55 29,89   

3 - Ne vem 41 22,28 3 15,00 

4 - Se strinjam 48 26,09 15 75,00 

5 - Popolnoma se strinjam 15 8,15 2 10,00 

Skupaj 184 100,00 20 100,00 

3. Med zaposlenimi v podjetju/ oddelku in vodjo prihaja od izmenjave znanj, informacij, izkušenj in dobrih praks. 

1 - Sploh se ne strinjam 25 13,59 1 5,00 

2 - Se ne strinjam 47 25,54   

3 - Ne vem 47 25,54 2 10,00 

4 - Se strinjam 52 28,26 13 65,00 

5 - Popolnoma se strinjam 13 7,07 4 20,00 

Skupaj 184 100,00 20 100,00 

4. Zaposleni imamo možnost odprto in neposredno komunicirati z vodjo. 

1 - Sploh se ne strinjam 28 15,22   

2 - Se ne strinjam 33 17,93 1 5,00 

3 - Ne vem 30 16,30 3 15,00 

4 - Se strinjam 62 33,70 9 45,00 

5 - Popolnoma se strinjam 31 16,85 7 35,00 

Skupaj 184 100,00 20 100,00 

5. Vodja ima vsa potrebna znanja za vodenje in je dober zgled vsem zaposlenim. 

1 - Sploh se ne strinjam 33 17,93 1 5,00 

2 - Se ne strinjam 43 23,37 1 5,00 

3 - Ne vem 43 23,37 2 10,00 

4 - Se strinjam 49 26,63 13 65,00 

5 - Popolnoma se strinjam 16 8,70 3 15,00 

 184 100,00 20 100,00 

6. Vodja je zelo pozitivno usmerjen in se zares veliko naučim od nje/ga. 

1 - Sploh se ne strinjam 42 22,83 1 5,00 

2 - Se ne strinjam 46 25,00 2 10,00 

3 - Ne vem 35 19,02 1 5,00 

4 - Se strinjam 40 21,74 14 70,00 

5 - Popolnoma se strinjam 21 11,41 2 10,00 



 

Skupaj 184 100,00 20 100,00 

7. Vodja spodbuja razvoj zaupanja, pozitivnih čustev ter optimizma med zaposlenimi v podjetju/ oddelku. 

1 - Sploh se ne strinjam 34 18,48   

2 - Se ne strinjam 47 25,54 1 5,00 

3 - Ne vem 49 26,63 4 20,00 

4 - Se strinjam 38 20,65 14 70,00 

5 - Popolnoma se strinjam 16 8,70 1 5,00 

Skupaj 184 100,00 20 100,00 

8. Vodja je samozavesten, optimističen. 

1 - Sploh se ne strinjam 19 10,33   

2 - Se ne strinjam 33 17,93 2 10,00 

3 - Ne vem 64 34,78 3 15,00 

4 - Se strinjam 43 23,37 13 65,00 

5 - Popolnoma se strinjam 25 13,59 2 10,00 

Skupaj 184 100,00 20 100,00 

9. Dobro bi bilo, če bi se vodja zamenjal vsakih pet let. 

1 - Sploh se ne strinjam 20 10,87 4 20,00 

2 - Se ne strinjam 26 14,13 5 25,00 

3 - Ne vem 35 19,02 7 35,00 

4 - Se strinjam 40 21,74 2 10,00 

5 - Popolnoma se strinjam 63 34,24 2 10,00 

Skupaj 184 100,00 20 100,00 

10. Vodja se stalno izpopolnjuje. 

1 - Sploh se ne strinjam 21 11,41   

2 - Se ne strinjam 24 13,04 3 15,00 

3 - Ne vem 84 45,65 4 20,00 

4 - Se strinjam 41 22,28 11 55,00 

5 - Popolnoma se strinjam 14 7,61 2 10,00 

Skupaj 184 100,00 20 100,00 

11. Vodja neprestano spoznava samega sebe in ohranja svoje resnične vrednote, identiteto in prepričanja. 

1 - Sploh se ne strinjam 22 11,96   

2 - Se ne strinjam 41 22,28 1 5,00 

3 - Ne vem 72 39,13 5 25,00 

4 - Se strinjam 37 20,11 13 65,00 

5 - Popolnoma se strinjam 12 6,52 1 5,00 

Skupaj 184 100,00 20 100,00 

12. Pri ocenjevanju uspešnosti zaposlenih vodja pošteno ugotavlja posameznikove prednosti in slabosti, vezane na delovno mesto. 

1 - Sploh se ne strinjam 50 27,17 1 5,00 

2 - Se ne strinjam 43 23,37 1 5,00 

3 - Ne vem 42 22,83 3 15,00 

4 - Se strinjam 33 17,93 14 70,00 

5 - Popolnoma se strinjam 16 8,70 1 5,00 

Skupaj 184 100,00 20 100,00 

13. Vodja pošteno deli variabilni del plače. 

1 - Sploh se ne strinjam 61 33,15 2 10,00 

2 - Se ne strinjam 44 23,91 1 5,00 



 

3 - Ne vem 48 26,09 4 20,00 

4 - Se strinjam 25 13,59 10 50,00 

5 - Popolnoma se strinjam 6 3,26 3 15,00 

Skupaj 184 100,00 20 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRILOGA 4: GRAFI ČNI PRIKAZ REZULTATOV ANKETE O VODENJU V % 

Slika 1: Poznam pojem avtentično vodenju 

 

 
 

Slika 2: Vodstveni slog v mojem oddelku je participativen, odprt za komuniciranje 
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Slika 3: Med zaposlenimi v podjetju/oddelku in vodjo prihaja do izmenjave znanj, informacij, 
izkušenj in dobrih praks 

 

 
 

Slika 4: Zaposleni imamo možnost odprto in neposredno komunicirati z vodjo 

 

 
 
 
 



 

Slika 5: Vodja ima vsa potrebna znanja za vodenje in je dober zgled vsem zaposlenim 

 

 
 

Slika 6: Vodja je zelo pozitivno usmerjen in se zares veliko naučim od nje/ga 

 

 
 

 
 



 

Slika 7: Vodja spodbuja razvoj zaupanja, pozitivnih čustev ter optimizma med zaposlenimi v  
podjetju/oddelku 

 

 
 

Slika 8: Vodja je samozavesten, optimističen 

 



 

Slika 9: Dobro bi bilo, če bi se vodja zamenjal vsakih pet let 

 

 
 

Slika 10: Vodja se stalno izpopolnjuje 

 

 

 
 



 

Slika 11: Vodja neprestano spoznava samega sebe in ohranja svoje resnične vrednote, 
identiteto in prepričanja 

 

 
 

Slika 12: Pri ocenjevanju uspešnosti zaposlenih vodja pošteno ugotavlja posameznikove 
prednosti in slabosti, vezane na delovno mesto 

 

 
 



 

Slika 13: Vodja pošteno deli variabilni del plače 
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