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POVZETEK

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu
diplomske naloge sem najprej opredelila pojem vodenje, razliko med vodenjem in
managementom ter načine in sloge vodenja. V tretjem poglavju sem posebno pozornost
namenila modelom vodenja, ki so bistvo mojega diplomskega dela. Modele sem razdelila
na tri področja ─ model osebnih značilnosti (poudarja osebnostne lastnosti vodij), model
vedenja vodje (odnosi med zaposlenimi in vodjo) in situacijski model. V naslednjem poglavju
sem definirala ter primerjala pojma transakcijsko in transformacijsko vodenje.
V empiričnem delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika opravila raziskavo o načinu
vodenja vodij v mestni občini Ptuj. Predvsem me je zanimalo, ali so vodje usmerjeni k
zaposlenim ali k delovnim nalogam. Po opravljeni raziskavi sem pridobljene rezultate
obrazložila in navedla predloge za izboljšavo. V praktičnem delu sem tako uresničila namen
diplomske naloge.
Ključne

besede:

vodenje,

management,

v

načini

vodenja,

modeli

vodenja.

SUMMARY
RESEARCH OF MANAGEMENT STYLES OF A MUNICIPALITY
The diploma thesis is comprised of a theoretical and an empirical part. The theoretical part is
focused on defining the term of leadership, the difference between leadership and
management, as well as the various styles and manners of leadership. Special attention was
devoted to models of leadership in the third section, which presented the main part of the
research and the diploma thesis. The models were divided as follows – the personal
characteristics model (with special attention to personal characteristics of the leader), the
leader behaviour model (the relationship between employees and the leader) and the
situational model. The following chapter was dedicated to defining and comparing the terms
of transactional and transformational leadership.
The empirical part was carried out by means of questionnaire focused on different leadership
styles among leaders in the commune of Ptuj. The main interest was to establish whether
the leaders were employee or work-task centred. The acquired information was analysed
and commented with suggestions for improvement. Therefore the practical part of the
graduations thesis was successfully completed.
Key words: leadership, management, leadership styles, leadership models
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1 UVOD

Že od nekdaj so bili in bodo ljudje, ki vodijo druge, še več pa je tistih, ki jim sledijo. Za
uspešno vodenje so potrebni vodje, ki obvladajo veščine vodenja. Človek se ne rodi vodja,
je pa mogoče, da že ima nekatere predispozicje, vendar se dober vodja v osnovi ustvari.
Vodenje je sposobnost vplivanja in usmerjanja zaposlenih s komuniciranjem, motiviranjem
in spodbujanje za učinkovito izvajanje nalog in doseganje ciljev. Vodje lahko s svojim
načinom vodenja med zaposlenimi ustvarijo takšno vzdušje, ki spodbuja medsebojno
sodelovanje, timsko delo in ustvarjalno vedenje. Pri vodenju je pomembno upoštevati
najpomembnejši način vodenja. Pomembno je, da vodja uporablja primeren način
vodenja, ki odgovarja njemu in sodelavcem. Vodja mora svojo zaposlene motivirati in
usmerjati, da skupaj dosežejo vizijo in zastavljeni cilj. V primeru neustreznega načina
vodenja se lahko zgodi, da cilji podjetja ali dela ne bodo doseženi.
Različni avtorji omenjajo več modelov vodenja, ki naj bi dali odgovor na vprašanje, kateri
način je najboljši. Modeli vsebujejo različne dejavnike, ki naj bi predstavljali prednosti
določenega načina vodenja.
Pri diplomskem delu sem se osredotočila na modele vodenja (model osebnih značilnosti,
model vedenja vodje in situacijski model) ter raziskava določenega modela. Ker so modeli
precej obsežni, sem se odločila, da se opredelim na vedenjski model vodenja. S tem
modelom sem skozi raziskavo želela ugotoviti, kakšen način vodenja uporabljajo vodje na
mestni občini Ptuj, kjer sem tudi opravila raziskavo. Vprašanje je bilo, ali gre za vodjo, ki
je usmerjen k nalogam ─ avtokratično vodenje, ali gre za vodjo, ki je usmerjen k
sodelavcem ─ participativno ali demokratično vodenje. Uspešen vodja mora biti usmerjen
na obe področji. Različni avtorji omenjajo več modelov vodenja, ki naj bi dali odgovor na
vprašanje, katero vodenje je najboljše. Modeli vsebujejo različne dejavnike, ki naj bi
predstavljali prednosti določenega načina vodenja.
Cilj naloge je bil predstaviti teorijo modelov vodenja, prikazati, kakšen se zaposlenim zdi
način vodenja njihovih vodij, kakšno je njihovo zadovoljstvo s sedanjim načinom
vodenjem in morebitne želje za spremembo oz. izboljšavo sedanjega vodenja ter vodje
opozoriti na njihove morebitne pomanjkljivosti, ki jih najpogosteje počnejo pri svojem
vodenju.
Pri teoretični opredelitvi in raziskavi glavnega problema raziskovanja sem uporabljala
strokovne knjige, članke in prispevke, dostopne na svetovnem spletu. Za empirični del
raziskave sem uporabila metodo anketiranja, rezultati ankete pa so mi pomagali do
odgovora, za kakšen način vodenja gre v mestni občini Ptuj.
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2 VODENJE

2.1

Opredelitev vodenja

Proučevanje vodenja je bilo vedno zanimivo in aktualno področje. Na področju vodenja
obstajajo številne razlage in opredelitve, zato enotna opredelitev, ne glede na obsežnost
znanstvenih in strokovnih del, ne obstaja. Vzrokov za to je več, Kovač et al. (2004, str.
11) loči dva najpomembnejša razloga, in sicer:
- vodenje proučujejo strokovnjaki različnih znanstvenih ved in disciplin;
- kompleksnost vodenja.
Rozman et al. (1993, str. 201) je vodenje opredeli kot vplivanje na obnašanje in delovanje
posameznika ali skupine v organizaciji in s tem usmerjanje njihovega delovanja k
zastavljenim ciljem. Vodenje pripomore k uspešnosti in učinkovitosti organizacije kot
celote in njegovih delov. Na eni strani organizacija podpira vodenje, na drugi strani pa ga
določa. Rozman et al. (1993, str. 201) meni, da je vodenje lahko:
- medosebno (gre za vprašanje, kako lahko vodja vpliva na sodelavce);
- organizacijsko (gre za vprašanje, s katerimi rešitvami in ukrepi v celotni
organizaciji se lahko podpre vodje, da bi lažje usmerjali sodelavce k zastavljenim
ciljem).
Vodenje (leadership) je sposobnost vplivati, usmerjati in spodbujati druge, da dosežejo
želene cilje (Možina et al., 2002, str. 499). Donnelly, Gibson in Ivancevich (1995, str. 378)
pa menijo, da je vodenje proces prepričevanja drugih, da sledijo določenim ciljem, kar se
doseže z motiviranjem in povezovanjem ljudi v skupine.
Jacobs (1970, str. 232) navaja, da je vodenje nekakšen proces izmenjave informacij med
dvema osebama, tako da prva oseba predstavi informacijo na takšen način, da bo druga
oseba prepričana, da lahko z upoštevanjem navodil izboljša lastne dosežke.
Proces vodenja vsebuje tri glavne elemente (Huczynski in Buchanan, 2001, str. 702):
- vodenje kot medosebni proces, kjer želi vsak posameznik izoblikovati in usmerjati
obnašanje drugih;
- vodenje kot družbena zveza, kjer so člani skupine podrejeni;
- uvajanje merila, kdaj je vodenje učinkovito, kar pa je odvisno od doseženega cilja.
Če se želi bolj podroben prikaz in celovitejše razumevanje vodenja, je treba natančneje
pogledati posamezne razsežnosti vodenja. To je najlažje doseči s pomočjo razmejitve
vodenja z menedžmentom. Vodenje se razlikuje od menedžmenta, vendar je njegov
sestavni del (Kovač et al., 2004, str. 11).
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2.2

Razlika med vodenjem in managementom

Razlika med vodenjem in menedžmentom obstaja in izhaja predvsem iz nalog, ki jih je
treba opraviti. Najpogostejši vzrok nerazumevanja je neustrezno razlikovanje med
dejavnostjo , ki se nanaša na ljudi, oz. tisto dejavnostjo, ki se nanaša na opravljanje
poslov. Tudi v angleščini se kaže razlika med pojmoma: »to lead« (voditi) pomeni
vplivati na ljudi, da bi dosegli zastavljene cilje, vendar ni nujno da gre za cilje organizacije
in »to manage« (voditi, upravljati) bistvo je v doseganju organizacijskih ciljev (Stare,
2006, str. 33).
Kotter (1996, str. 25 ─ 30) meni, da je razlika med vodenjem in menedžmentom velika,
prav tako tudi med vodjo in menedžerjem, ter da gre za dva koncepta, ki vključujeta
različne lastnosti. Za menedžment je značilno:
- financiranje in načrtovanje: vzpostavitev terminov za doseganje zastavljenih
rezultatov ter lociranje ciljev, ki so pomembni za realizacijo naloge;
- popolnjevanje in organiziranje: popolnjevanje strukture s posamezniki,
vzpostavitev strukture za realizacijo načrta, delegiranje odgovornosti in avtoritete
za dosego načrtovanega, uvajanje postopkov in politike, ki pomagajo usmerjati
ljudi ter oblikovanje sistemov ali metod za nadzorovanje implementacije –
realizacije;
- reševanje težav in kontroling: ugotavljanje odstopanj od načrtov, spremljanje
rezultatov, načrtovanje in organiziranje rešitev za odpravo pomanjkljivosti.
Za vodenje pa je značilno (Kotter, 1996, str. 26):
- opredelitev smeri: razvijanje strategij in vizije za ustvarjanje sprememb, potrebnih
za dosego oblikovane vizije;
- usmerjanje ljudi: usmerjanje delovanja in besedno komuniciranje vseh tistih, ki bi
s svojim delovanjem lahko vplivali na oblikovanje koalicij in timov, ki bi razumele
strategije in vizijo ter sprejele njihovo vrednost;
- inspiriranje in motiviranje: spodbujanje ljudi, da premagajo velike birokratske,
politične in druge omejitve, ki pogosto onemogočajo spremembo zaradi
neizpolnjenih osnovnih človeških potreb.
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Tabela 1: Razlika med vodenjem in menedžmentom

Značilnosti vodenja
Načrtovanje

strategij

in

Značilnosti menedžmenta
taktik

ter Obvladovanje vsakodnevnih aktivnosti ter

oblikovanje dolgoročnih ciljev z namenom njihovo nadziranje in upravljane.
spremeniti sistem.
Vodenje drugih ter vplivanje na druge, da Nadzorovanje

drugih

ter

vplivanje

na

sledijo spremembam, ki so v skladu z druge, da delajo po načrtih.
dolgoročnimi cilji.
Ustvarjanje

vizije

organizacije

ter

in

novega

pomena Obvladovanje podsistemov v organizaciji in

spreminjanje

njene delovanje v skladu z organizacijsko kulturo.

kulture.
Uporaba

transformacijskega

vplivanje

na

spremembe

vpliva

ter Uporaba transakcijskega vpliva, vplivanje

vrednot, na vedenje podrejenih z uporabo posledic,

mišljenja, stališč in vedenja z uporabo nagrad in kazni ter uporabo formalne
zgleda in izkušenj.

avtoritete.

Inoviranje na vseh nivojih organizacije.

Vztrajanje

pri

sistemu

nadzora,

ki

omogoča, da stvari delajo podrejeni.
Izzivanje »statusa quo« in ustvarjanje Vztrajanje pri
sprememb.

sistemu »status quo« v

organizaciji.
Vir: Zadel (2002, str. 29)

Razlika je torej v tem da je vodenje samo del menedžmenta oziroma njegova
najpomembnejša sestavina, medtem ko se z menedžmentom misli na upravljanje oziroma
rokovanje. Menedžment je torej usmerjen k drugim, da izvršujejo dodeljene naloge, pri
vodenju pa je poudarjeno vplivanje na tiste, ki opravljajo naloge (Stare, 2006, str. 34).
Proces vodenja je tako funkcija menedžmenta, katere metode izvajanja in s tem tudi
vsebino je bilo treba nenehno prilagajati stanju tehnologije in razvoju odnosov v družbi
(Berlogar, 2004, str. 100).

2.3

Načini in slogi vodenja

Lipičnik (Lipičnik, 1998, str. 313 ─ 314) poroča o mnogih že uveljavljenih načinih
vodenja, med katerimi so:
- Vodenje z izjemami, ki temelji na ideji, da bi se vodje ukvarjali samo z odkloni,
izjemami in ne s podrobnostmi. Če bi se zgodilo kaj posebnega, se mora vodja
sam ukvarjati z dejavnostjo, vse druge naloge pa mora prenesti na podrejene. Pri
tem jim mora oblikovati komunikacijska pravila in določiti kaj od njih pričakuje.
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-

-

-

-

-

Vodenje s pravili odločanja. Delavec se na vsaki ravni sam odloča kaj bo storil,
vodja mu le določi pravila, ki jih potrebuje pri določanju. Ta pravila naj bi zajemala
vse konkretne dogodke, ki jih lahko vodja pričakuje na delu. Na podlagi dogodkov
in pravil, ki mu jih je pripravil vodja, se mora delavec sam odločiti, kaj bo storil.
Koncept je uporaben takrat, kadar so znani vsi dogodki, v zvezi s katerimi se je
treba odločati.
Vodenje z motiviranje je koncept vodenja, ki za vpliv na človekovo vedenje izrablja
človekovo željo po samopotrjevanju. Pričakovati je, da bodo delavci pri tem
aktivnejši, če se pri delu lahko razvijajo in izobražujejo, če imajo veliko
samostojnosti in privlačno delo ter lahko sami preverjajo svoje rezultate. Pri
takšnem načinu vodenja nastane poseben odnos med vodjo in delavcem, ki se ga
imenuje partnerstvo.
Vodenje s soudeležbo. Ta način vodenja je odvisen od sodelovanja sodelavcev pri
vseh odločitvah, še posebno pri ciljih, ki bi jih naj uresničevali. Delavci bodo
zavzeto opravljali naloge, ki vodijo k ciljem. Tudi pri tem načinu vodenja gre za
partnerski odnos med vodjo in delavcem.
Vodenje z deligiranjem ─ deligiranje odgovornosti pomeni, da naj bi delavci postali
odgovorni za zaokrožena in samostojna delovna področja. Za delovanje sistema je
treba spoštovati obveznosti med vodjo in delavcem ter izpolnjevati določene
organizacijske potrebe. Na tem načinu vodenja temelji več izvedenih modelov, ki
se uporabljajo v praksi.
Vodenje s cilji je zelo znan in pogosto uporabljen način vodenja. Gre za vodenje
kot aktivnost, s pomočjo katere določimo cilje v organizaciji in nato usmerjamo
člane organizacije k uspešnemu doseganju teh ciljev. V tem primeru se uspešnost
vodenja meri po doseženih ciljih.

Vsak način vodenja ima svoje edinstvene lastnosti in če jih vodje razumejo, lahko
postanejo njihovo orožje, ki jim pomaga pri vodenju. Kadar se ti načini uporabljajo na
različnih delovnih okoljih, imajo različne učinke, zato je pomembno, da vodja izbere
najprimernejši način vodenja ali kombinacijo različnih načinov za doseganje najboljših
rezultatov. Nikoli se ne uporablja samo en način vodenja (Management Style, 2010).
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3 MODELI VODENJA

Do danes je bilo opravljenih že veliko raziskav, kakšno vodenje je uspešno oz. kateri
model vodenja je boljši. Žal ni povsem enopomenskih ugotovitev, zato so se v praksi
uveljavile tri vrste modelov vodenja (Černetič, 2004, str. 92). V nadaljevanju so
predstavljeni: modeli osebnih značilnosti vodje, modeli vedenja vodij (vedenjski model) in
situacijski model. Vsak izmed naštetih modelov vsebuje različne dejavnike, ti dejavniki pa
naj bi opisovali in izražali, kateri način vodenja je najboljši (Možina et al., 2002, str. 517).
Slika 1: Modeli vodenja

Vir:Možina et al. (2002, str. 124)
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3.1

Modeli osebnih značilnosti

So modeli, osnovani na predpostavkah, da posebne osebnostne, socialne in fizične
značilnosti določajo vodjo (Možina,1994, str. 531). Prve študije o vodenju so bile
usmerjene k odkrivanju osebnostnih lastnosti vodje. Kasneje so proučevanja razširili še na
socialne, telesne in delovne značilnosti. Modeli osebnih značilnosti temeljijo na
predpostavki, da so te posebnosti značilne za vodjo. Prisotnost oz. odsotnost teh
značilnosti je bistvenega pomena za razlikovanje med vodji in nevodji. Pomembne
značilnosti za identifikacijo vodje so (Možina et al., 2002, str. 517) :
- socialne: prikupnost, priljubljenost, olikanost, pripravljenost sodelovati,
izobraženost na ustrezni šoli, naravnanost k mobilnosti in napredovanju;
- telesne: visok, vitkost in dopadljive zunanjosti, vitalnost, mlajši oz. srednje
starosti;
- delovne: iniciativnost, pripravljenost sprejemati odgovornost, usmerjenost k
nadpovprečnim dosežkom;
- osebnostne: samozavestnost, samoobvladljivost, prilagodljivost, predirnost,
čustvena stabilnost.
Marsikdo meni, da imajo vodje posebne odlike, znanje, interese in osebnostne lastnosti,
vendar se je izkazalo, da modeli osebnih značilnosti niso dosledno ločevali dobrih vodij od
slabih. To pomeni, da morajo biti naštete značilnosti ocenjevane glede na potrebe članov
skupine in v zvezi z okoliščinami (Možina et al. 2002, str.517).
Vodje imajo različne osebnosti, zato je veliko oseb ki niso vodje, čeprav imajo v sebi vse
lastnosti za uspešnega vodjo (Weihrich in Koontz, 1994, str.493).
Pri teh modelih pa se pojavi tudi pomanjkljivost, in sicer na področju, kjer se preveč
poudarjajo telesne in osebnostne značilnosti. Telesne značilnosti nakazujejo vodjeve
sposobnosti in nikakor niso povezane z uspešnim vodjem. Prav tako niso povezane z
uspešnim vodenjem: višina, teža, vitkost ipd. Takšne telesne značilnosti so dobrodošle pri
opravljanju nekaterih vrst fizičnega dela. Skoraj nemogoče pa je, da bi posameznik imel
vse zahtevane lastnosti idealnega vodje. Dandanes se teorija osebnostnih lastnosti bolj ali
manj ukvarja s spretnostmi, ki so potrebne za opravljanje dela (Možina et al. 2002,
str.518).
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3.2

Modeli vedenja vodje (vedenjski modeli)

Vedenjski modeli so modeli vedenja, ki poudarjajo in razlikujejo vedenjske ter akcijske
značilnosti uspešnega in neuspešnega vodje (Možina, 1994, str. 532). Ko so raziskovalci
prišli do spoznanja, da ni enotnih osebnostnih in drugih značilnosti za vse vodje, so svojo
pozornost usmerili k vedenjskim značilnostim. Vedenjski modeli poudarjajo in razlikujejo
akcijske, vedenjske značilnosti pri uspešnih in neuspešnih vodjih. Torej, raziskovalci so
začeli preučevati, kaj vodje počnejo uspešno in kaj manj uspešno; kdaj in kako
komunicirajo, kako dajejo naloge podrejenim, kako delajo in podobno. Vedenje vodje je
mogoče opazovati in se ga naučiti. Torej se lahko posameznike usposablja, da postanejo
uspešnejši vodje pri svojem vodenju (Možina et al., 2002, str. 518).
3.2.1 Model dveh univerz
Usmerjenost k sodelavcem
Ta način vodenja poudarja položaj zaposlenih, ozračje, delovne razmere in medsebojno
sodelovanje. Vodja zelo malo ali pa sploh ne uporablja svoje legitimne moči (Černetič,
2004, str. 95). Vodja, ki je usmerjen k ljudem in ne k nalogam, išče ustrezne poti, da bi
zaposleni najlažje delali in bi bili zadovoljni s svojimi dosežki (Možina et al., 2002, str.
519).
Vodja, ki je usmerjen k zaposlenim, pri svojem vodenju (Možina et al., 2002, str. 519):
ne zahteva več, kot predvideva, da zmorejo narediti zaposleni;
- zaposlene obvešča, kako dobro opravljajo svoje delo, in jih pohvali, če je delo
opravijo dobro;
- prisluhne problemom posameznika in mu pomaga ne glede na to, ali gre za
osebne težave ali težave v službi;
- je prijazen in dostopen, vzame si čas za sodelavce in jih spodbuja pri njihovem
delu;
- ustvarja ugodno ozračje v delovnem okolju;
- oblikuje odprto komuniciranje in medsebojno zaupanje v skupini;
- oblikuje skupine v time;
- usmerja posameznika k osebnemu razvoju in tako oblikuje osebno zadovoljstvo z
delom.
Takšno vodenje je zaželeno pri zaposlenih, ker jim omogoča, da uveljavijo svoje koristi ter
jih spodbuja k bolj produktivnemu delu z manjšim številom pritožb in konfliktov (Možina et
al., 2002, str. 519).
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Usmerjenost k nalogam
Za ta slog vodenja je značilno aktivno planiranje, organiziranje, kontroliranje in
usklajevanje nalog zaposlenih. Takšno vodenje je tipično vodenje, ki se nanaša na skrb za
naloge in vsebuje naslednje aktivnosti vodje (Možina et al., 2002, str. 519 ─ 520):
- postavi delovne standarde, ki jih vsakdo mora doseči;
- zaposlenim natančno določi naloge;
- delo načrtuje skupaj s člani;
- informira zaposlene o zahtevah dela;
- spodbuja člane k ravnanju po enotnih postopkih;
- oblikuje smotrne delitve dela v skupini;
- oblikuje komunikacijske strukture v skupini, usmerjanje odločitvenih in
posvetovalnih procesov v skupini, uresničevanje sprejetih odločitev in nadzor
njihovega izvajanja ter sprejemanje odločitev v okviru lastnih pristojnosti.
Pričakovati je bilo, da se bodo zaposleni bolj pritoževali in dosegli manj zadovoljstva pri
vodjih, ki so preveč skrbeli samo za naloge kakor pri vodjih, ki so bolj skrbeli za ljudi.
Integracija ciljev skupine in ciljev posameznika je uspešna, če sta prisotna oba načina
vodenja, vendar to ne pomeni, da je popolna. Torej, uspešni vodje naj bi bili tisti, ki
upoštevajo oba načina vodenja, vendar se je treba zavedati, da idealnega modela vodenja
ni. Vodje, ki so usmerjeni k proizvodnji, postavljajo merila, delovne standarde,
organizirajo in nadzirajo delo ter poudarjajo doseganje rezultatov, ciljev. Tisti vodje, ki so
usmerjeni k ljudem, pa spodbujajo ljudi k soodločanju in sodelovanju ter z vsemi sredstvi
skušajo zagotoviti zadovoljstvo pri delu in dobro ozračje. Takšni vodje se večinoma
ukvarjajo z zadevami, ki se tičejo predvsem blaginje. Najuspešnejši vodje so bili tisti, ki so
vzdrževali dobre odnose med sodelavci v timu in jih hkrati spodbujali k načrtovanju in
doseganju čim večjih delovnih rezultatov (Možina et al., 2002, str. 520).
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Slika 2: Stili vodenja

Vir: Vecchio (1995, str. 308)

Slika prikazuje različne kombinacije stilov vodenja. Posamezna črka predstavlja svoj stil
vodenja:
- A nizko usmerjenost v izvajanje nalog in nizko usmerjenost v medsebojne odnose;
- B visoko usmerjenost v izvajanje nalog in nizko usmerjenost v medsebojne
odnose;
- C nizko usmerjeno v izvajanje nalog in visoko usmerjeno v medsebojne odnose;
- D visoko usmerjeno v izvajanje nalog in visoko usmerjeno v medsebojne odnose.
Vedno obstaja in bo obstajala določena razlika med zahtevami delovnih nalog ─ ciljev ter
posameznikovimi ambicijami in osebnimi željami. Namen je, da se v ospredju oblikuje
najboljše koalicije med posameznimi interesi, ne pa da se nasprotja zanikajo in zakrijejo.
Rezultat medsebojne koalicije je odvisen od (Rozman et al., 1993, str. 203):
- delovnih nalog;
-

trenutnega položaja;

-

zaposlenih in od samega vodenja.
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3.2.2 Teorija x, teorija y in teorija z
Teorija x – Douglas McGregor
Teorija x poudarja potrebo po avtoritativnem načinu vodenja in vsebuje negativne
postavke o zaposlenih (Černetič, 2004, str. 94). Pristaši teorije x uporabijo avtoritativni
način vodenja takrat, kadar opazi, da so zaposleni v bistvu leni, nekooperativni in imajo
neprimerne delovne navade ter da so za delo motivirani predvsem zaradi denarja (Ivanko
2006, str. 143). Vodja poda jasna navodila, kaj morajo zaposleni delati, kaj se od njih
zahteva in pričakuje ter vztraja pri merilih in standardih. Tako se ve, kdo je glavni in kdo
podrejeni, kdo odloča in kdo izvaja (Možina et al., 2002, str. 518).
Značilnosti najbolj avtoritativnega vodje so naslednje: je trd, neizprosen, nestrpen,
nepopustljiv in zahteven. Uspešen strogi vodja je tisti, ki priganja člane tima do skrajnosti,
neuspešen strogi vodja pa sili zaposlene k temu, da bi dosegli majhne ali prevelike
rezultate. Oba vodja se večinoma ravnata po teoriji x (Možina et al., 2002, str. 518 ─
519).
Teorija y - Douglas McGregor
Teorija y poudarja potrebo po participativnem načinu vodenja in vsebuje pozitivne
postavke o zaposlenih. Participaticni način vodenja uporablja vodja, ki verjame, da so
ljudje pripravljeni trdo delati, da imajo pozitivne delovne navade in so kooperativni. Vodja
zaposlenim svetuje o tem, kako naj delajo, prisluhne njihovim mnenjem, ter jih spodbuja
v sodelovanje pri načrtovanju dela in odločanju (Ivanko, 2006, str. 143). Zaposleni imajo
rajši teorijo y kot teorijo x, ker v njej vidijo možnost za uveljavljanje svojih koristi in za
sodelovanje (Možina et al., 2002, str. 519).
Teorija x in teorija y sta običajni na področju vodenja in motiviranja. Veliko menedžerjev
se nagiba k teoriji x, čeprav se je izkazalo, da rezultati niso najboljši. Razsvetljeni
menedžerji uporabljajo teorijo y, kar zagotavlja boljše delovanje in rezultate, ter ljudem
omogoča, da se razvijajo (Businessballs, 1999).
Teorija z - Reddin
Teorija z, ki so jo razvili na Japonskem, vsebuje minimum hierarhične kontrole in
opredeljene organizacijske in individualne cilje (Možina, 1994, str. 27).
Medtem ko sta teorija x in y dve skrajnosti človekovega obnašanja, teorija Z opazuje
človeka iz realnih izhodišč. Osnove te teorije so (Vila in Kovač, 1997, str. 96):
- človek ima voljo;
- naklonjen je dobremu in slabemu;
- medčloveški odnosi spodbujajo človeka;
- razum človeka motivira;

11

- medsebojna odvisnost je osnovni način človeškega medsebojnega delovanja;
- stvarnost je najboljši opis za človekov pogled na drugega človeka.
Teorija z proučuje človeka na drugačen način, v realnem okolju brez skrajnosti (Vila in
Kovač, 1997, str. 96).
Tabela 2: Značilnosti vedenjskih teorij

Teorija x
-

-

-

-

-

Teorija y

zaposleni ima odpor
do dela, če je le
mogoče, se mu
izogne;
vodstvo mora skrbeti
za storilnost in
uspehe zaposlenih ter
preprečevati težnjo
po izogibanju delu;
zaposleni mora biti
prisiljen k delu, zato
pa tudi usmerjan,
nadzorovan, da
dosega cilje;
zaposleni ima le malo
ambicij, želi se
izogniti odgovornosti
ter se da usmerjati;
zaposleni želi delovati
v natančno določenih
mejah.

-

-

-

-

-

zaposleni dela ne
sovraži, pripravljen je
trdo delati;
če zaposleni zaupa v
svoje delo, ga lahko
sam nadzira in
usmerja;
zaposleni se z delom
dokazuje, kar je
najpomembnejša
nagrada za delo;
zaposleni sprejema in
išče odgovornost za
delo, je sposoben in
ustvarjalen;
zaposleni v obstoječih
organizacijah slabo
uporablja svoje
sposobnosti.

Teorija z
-

-

Vir: Bizjak in Petrin (1996, str. 134)
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zaposleni ima
ambicije in voljo ter
je nagnjen k dobremu
in slabemu;
zaposleni je motiviran
in odvisen od razmer
v okolju, medsebojnih
odnosov v družbi.

3.2.3 Model mrežnega vodenja
Model mrežnega vodenja opisuje pet različnih vrst vodenja (naloga, društvo, revščina,
tim, srednja pot), in sicer glede na dve dimenziji: usmerjenosti na ljudi in usmerjenost na
delovne naloge. Vodja lahko intenzivno uporablja enega, drugega ali oba koncepta hkrati.
Ordinata predstavlja usmerjenost na ljudi, abscisa pa usmerjenost na delovne naloge.
Mreža je razdeljena na enainosemdeset različnih situacij vodenja. Značilne razlike
temeljnih stilov so prikazane na sliki mreže vodenja v petih različnih točkah (Kavčič, 1991,
str. 221).
Slika 3: Model mrežnega vodenja

Vir: Moorhead in Griffin (1992 str. 260)
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Navpična lestvica meri usmerjenost k ljudem, vodoravna pa usmerjenost k proizvodnji.
Številke na mreži kažejo delež vodenja.
Blake in Mouton sta kot pomembne opredelila pet stilov vodenja (Kovač, 1991, str. 221 ─
222):
9/1 naloga (task) pomeni najvišjo oceno za usmerjenost na naloge in zelo nizko na ljudi.
Takšen stil vodenja uporablja vodja, ki je ekstremno usmerjen na delovne naloge.
1/9 društvo (country club) je popolno nasprotje stila 9/1, saj je tukaj zelo nizka ocena za
usmerjenost na nalogo, najvišja pa za usmerjenost na ljudi.
1/1 revščina (impoverished) označuje, da se vodja malo zanima tako za ljudi kot za
delovne naloge.
9/9 tim (team) je popolno nasprotje stila 1/1 in označuje visoko zanimanje vodje tako za
ljudi kot za delovne naloge.
5/5 srednja pot pomeni nekako uravnoteženo, zmerno usmerjenost vodje tako na delovne
naloge kot na ljudi.
Ti modeli so bili pomembni predvsem za razvoj teorije o vodenju. Raziskovalci in praktiki
so se začeli ukvarjati z vedenjem vodij in njihovim delom ter ne z vprašanjem, kakšen naj
bo vodja. Vedenjski model ni primeren v vseh okoliščinah (Možina et al., 2002, str. 521).

3.3

Situacijski modeli

Situacijsko vodenje ni nekaj, kar se naredi ljudem, ampak nekaj, kar naredi skupaj z njimi
(Blanchard, 1995, str. 93).
Vedenjski modeli se v praksi niso povsem obnesli, zato so raziskovalci iskali nove modele
in razlage in tako so se pojavili situacijski modeli vodenja (Možina et al., 2002, str. 521).
Situacijska teorija temelji na predpostavki, da vodja svoje vodenje prilagodi situaciji
oziroma dejavnikom v njej. Pri določanju najboljšega načina vodenja je najbolj kritična
situacija. Černetič (2004, str. 95) pozna več situacijskih dejavnikov za uspešno vodenje:
- potrebe zaposlenih;
- odločanje v skupini;
- odnosi med člani in vodjo;
- vir moči vodje;
- zapletenost dela, nalog;
- osebne značilnosti vodje;
- zrelost članov v skupini.
Kadar vodje želijo, da je njihovo vodenje uspešno in učinkovito, se morajo zavedati, da
različne situacije zahtevajo različno vodenje ali lastnosti vodje. Vodja se ne opredeli za en
način vodenja. Poznati mora prednosti in slabosti različnih modelov vodenja, da lahko v
določenih okoliščinah izbere in uporabi tistega, ki je najprimernejši (Treven, 2001, str.
161).
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V nadaljevanju je opisanih pet vrst situacijskih modelov, in sicer: Fiedlerjev kontigenčni
model, Hersejev in Blancardov situacijski model, model vodenja 4D, Housejev model poti
in ciljev ter participativni model vodenja. Vsak od naštetih situacijskih modelov vsebuje
nekaj situacijskih dejavnikov za uspešno vodenje.
3.3.1 Fiedlerjev kontigenčni model
Fiedlerjev model poudarja, da je uspešno vodenje odvisno od tega, koliko se dejavniki
situacije usklajujejo z načinom dela vodje. Posamezen način vodenja je najbolj učinkovit v
primeru, ko je uporabljen v pravi situaciji. Vodja se mora odločiti, kakšen način vodenja
bo uporabljal. Kasneje je treba analizirati situacijo ter doseči usklajenost med stilom
vodenja in obstoječo situacijo, kar pa se lahko doseže samo s spremembo načina dela
vodje ali pa s spremembo situacije. Spreminjanje ni vedno lahko (Možina et al, 2002, str.
522).
Ta način vodenja pojmuje Fiedler kot osebno značilnost vodenja, ki jo je težko
spreminjati. Običajno se stil vodenja ugotavlja z vprašalnikom, na katerem kandidat opiše
svoj odnos do sodelavca, s katerim ne bi rad delal zaradi določenih lastnosti. Možna sta
dva načina vodenja: usmerjenost k delu in usmerjenost k odnosom med sodelavci (Možina
et al, 2002, str. 522).
Vodje, ki so usmerjeni k dobrim odnosom med zaposlenimi, cenijo odkritost, iskrenost,
prijaznost, itd. ter menijo, da so dobri odnosi zelo pomembni za uspešno vodenje.
Popolno nasprotje pa najdemo pri vodjih, ki so usmerjeni k delu in so podobni vodjem, ki
so usmerjeni k proizvodnji. Pri takšnem vodenju vodje ne dajejo veliko na medsebojne
odnose; pomembno je samo to, da je delo dobro opravljeno. Takšni vodje cenijo
predvsem: ubogljivost, pridnost, natančnost pri delu in podobno (Možina et al, 2002, str.
522 ─ 523).
Fiedler je opredelil tri situacijske spremenljivke, in sicer (Erskine, 1991, str. 420):
Medsebojno odnos vodje in članov govori o pomembni postavki za uspešnost vodje,
in sicer o tem kako je skupina sprejela vodjo. Možna sta dva načina, in sicer (Možina et al,
2002, str. 523):
- člani skupine vodjo spoštujejo ter mu ne nasprotujejo (takšni vodja nima težav s
sodelavci in mu ni treba uporabiti moči pritiska);
- člani skupine vodja ne marajo in mu ne zaupajo (vodja se mora znašati samo na
formalno avtoriteto).
Zapletenost dela opredeljuje, koliko je delo poenostavljeno. Preprosto, rutinsko delo je
ponavadi natančno opredeljeno z vsemi podrobnostmi, ki so potrebne. Vodja se lahko ob
delitvi navodil sklicuje na napisane delovne standarde. Vodja je dolžan razložiti zapleteno
delo z vsemi različicami in možnimi izvedbami ter v naprej določenimi postopki. V takšnih
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primerih ima vodja pomembno vlogo pri pojasnjevanju dela in usmerjanju sodelavcev k
čim boljšim dosežkom (Možina et al, 2002, str. 523).
Moč položaja opisuje stopnjo legitimne moči vodje na odpuščanje, zaposlovanje,
disciplino, napredovanje in nagrajevanje zaposlenih (Erskine, 1991, str. 420).
Vse tri spremenljivke naj bi pomagale pri določanju najboljšega načina vodenja (Možina et
al, 2001, str. 524).
Tabela 3: Fiedlerjev kontigenčni model

Situacijske
spremenljivke

+

Zapletenost
dela

+

Vir položajne moči vodja

1
2
3

Odnos
skupine do
vodje
dober
dober
dober

+
+
+

visoka
visoka
nizka

+
+
+

velika
majhna
velika

4
5
6
7

dober
slab
slab
slab

+
+
+
+

nizka
visoka
visoka
nizka

+
+
+
+

majhna
velika
majhna
velika

8

Slab

+

Nizka

+

majhna

Usmerjenost k delu

Usmerjenost k odnosom

Vir: Možina et al. (2002, str. 523)

Slika prikazuje Fiedlerjev kontigenčni model vodenja. V prvem stolpcu modela so
prikazane tri osnovne situacijske spremenljivke. Na levi stani modela je osem stolpcev, ki
prikazujejo kombinacije treh spremenljivk in so razporejene od najbolj ugodne (1) do
najmanj ugodne (8) situacije za vodjo. Na dnu modela je naveden način vodenja, ki je
najbolj primeren za posamezno kombinacijo spremenljivk. Za vodjo je torej najboljša tista
situacija, ki najbolje zagotavlja zapletenost dela, dober odnos skupine do nadrejenega in
vir položajne moči, kar je v veliki meri zajeto v stolpcu številka 1. Malo manjši vpliv pa ima
v situaciji, kjer je položajna moč majhna. To situacijo prikazuje stolpec številka 2.
Najslabša situacija pa je prikazana v stolpcu številka 8, kjer je vir položajne moči majhen,
delo je preprosto in skupina noče sprejeti vodje za svojega člana.
Iz modela je razvidno, da so k delu usmerjeni vodje najbolj uspešni v situacijah, ki jih
označujejo stolpci številka 1, 2 in 3. Te situacije so zelo ugodne za vodjo, saj označujejo
dobre odnose s skupino, sestavljenost dela je precej visoka in tudi položajna moč ni
majhna. Zato si vodje lahko privoščijo svobodo pri odločanju, nagrajevanju in zahtevah po
količini in kakovosti dela. V stolpcu številka 8 je situacija zagatna, ker v skupini ni
podpore, ko je delo preprosto in je položajna moč majhna. V takšnem primeru mora k
delu usmerjeni vodja uporabiti le ta način vodenja, če sploh hoče kaj doseči.
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V heterogenih situacijah se običajno nahajajo tisti vodje, ki naj bi bili usmerjeni v dobre
odnose s sodelavci. To so situacije, kjer skupina ne mara vodje. V njih je delo zapleteno,
vodjeva položajna moč je velika, kot je prikazano v stolpcih številka 4, 5, 6 in 7.
Fiedlerjev kontigenčni model prinaša nov pogled na problematiko vodenja. Največji
prispevek tega modela je v tem, da ne nudi zadnjega in edinega odgovora, ampak navaja
k preučevanju stanja v organizaciji. Ne more se kar določati, kateri vodja je dober in
kateri slab. Isti vodja je lahko v eni situaciji odličen, v drugi pa neuspešen. Višji
menedžerji bi morali razmišljati o tem, kaj bi bilo bolj pametno: zamenjati vodjo ali
spremeniti situacijo oz. kaj bi bilo lažje, ceneje: spremeniti situacijo v organizaciji ali vodjo
(Možina et al., 2002, str. 522 ─ 524).
3.3.2 Herseyov in Blanchardov situacijski model
Herseyov in Blanchardov situacijski model vodenja poudarja, da je vodenje odvisno od
podpornega in nadzornega načina vodenja vodje in se spreminja glede na zrelost članov
skupine (Černetič, 2004, str, 96).
Nadzorno vedenje se pojavi takrat, ko vodja v glavnem uporablja enosmerno
komunikacijo, ko zaposlenim natančno pove, kaj je treba narediti, kje, kdaj in kako delati.
Takšen vodja izbira in nadzira člane skupine. Podporno vedenje označuje dvosmerno
komuniciranje, kjer vodja spodbuja, posluša in priteguje člane skupine, da bi sodelovali v
procesu odločanja (Ivanko, 2006, str. 151). Zrelost skupine pomeni, da so si člani skupine
sposobni postaviti razmeroma visoke cilje in da so pripravljeni prevzeti odgovornost za
njihovo uresničevanje. Zrelost se ne nanaša na starost članov, temveč na njihovo delo.
Zaposleni si niso enaki po zrelosti, saj se ta spreminja glede na specifične naloge, ki jih
opravljajo. Ta model vodenja ponuja različne kombinacije podpornega in nadzornega
načina vedenja vodij za različne stopnje zrelosti članov. Fiedlerjev model predpostavlja
sorazmerno trdnost v načinu vodenja, medtem ko Hersey in Blanchard poudarjata
zmožnost vodje, da se prilagaja spreminjajočim se situacijam (Možina et al., 2002, str.
525).
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Slika 4: Situacijski model vodenja (Hersey in Blanchard)

Vir: Robbins (1998, str. 359)

Zgornja slika prikazuje odnose med zrelostjo članov in različnimi načini vodenja. Krivulja,
ki teče skozi vse štiri načine (avtoritativni, integrirajoči, participativni, delegirajoči),
označuje raven podpornega in/ali nadzornega načina vodenja. (Možina et al., 2002, str.
525 ─ 526).
Hersey in Blanchard sta se pri razvoju svojega modela osredotočila predvsem na
preučevanje učinkovitosti posameznih stilov vodenja. Pri tem razlikujeta štiri učinkovite
stile vodenja (Kovač et al. 2004, str.46):
- S4 delegirajoči stil vodenja: vodja prenese pooblastila na sodelavce in omeji kontakte
samo na občasne kontrole.
- S3 participativni stil vodenja: vodja in sodelavec odločata skupaj, vodja še nudi samo
socio-emocionalno podporo.
- S2 integrirajoči stil vodenja: vodja poskuša oblikovati dvosmerno komunikacijo s
pomočjo racionalne argumentacije ter socio-emocionalne podpore.
- S1 avtoritativni stil vodenja: vodja je ukazovalen ─ zapovedovalen, definira vlogo
posameznika ter izvajanje nalog. Gre za enosmerno komuniciranje
Različni stili vodenja so učinkoviti glede na zrelost zaposlenih. Vodja mora po tem modelu
ugotoviti (razviti) zrelost zaposlenih in v skladu s tem izbrati ustrezno situacijo svojega
stila vodenja. Pravi stil vodenja se ugotavlja s pomočjo »krivulje zvona« (Stare, 2006, str.
69).
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Hersey in Blanchard zrelost sodelavca ne vidita kot absolutno, temveč kot spremenljivo
usposobljenost, ki se spreminja od naloge do naloge. Torej lahko ima posameznik ali
skupina visoko stopnjo zrelosti za izvedbo ene naloge in istočasno zelo nizko stopnjo
zrelosti za izvajanje druge naloge (Kovač et al. 2004, str.47).
Stopnja zrelosti vodenih je razdeljena na štiri različna stanja (Stare, 2006, str. 68):
- M1: nizka stopnja zrelosti zaposlenega (motivacija, znanje in zmožnosti so zelo
pomanjkljivi),
- M2: nizka do zmerna zrelost zaposlenega (prednost ima v motivaciji, manjkajo
zmožnosti),
- M3: zmerna do visoka zrelost zaposlenega (ima zmožnosti, primanjkuje motivacije),
- M4: visoka zrelost zaposlenega (ima motivacijo, znanje in zmožnosti).
Avtorja menita, da je uspešnost in učinkovitost vodenja odvisna od pravilne izbire stila
vodenja, ta pa je odvisen od stopnje zrelosti zaposlenih in njihove pripravljenosti
sprejemanja vodje (Dubrin, 1990, str. 320).
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3.3.3 Model vodenja 4D
Model vodenja 4D izhaja iz opredelitve učinkovitosti vodenja in glavnih elementov
vedenja vodij (usmerjenost k odnosom in usmerjenost k nalogam). Učinkovitost vodenja
pomeni, da vodja dosega rezultate, ki se od njega pričakujejo. Ni pomembno, koliko truda
vodja vlaga v delo, pomembno je samo to, kaj doseže. Ne gre za nobene posebne
lastnosti, ki jih imajo uspešni vodje, neuspešni pa ne ─ gre samo za to, kaj v določenih
okolicah vodja naredi. Model poudarja razliko med uspešnostjo in učinkovitostjo.
Uspešnost pomeni delati prav, kar se da najbolje uporabljati vire, proizvajati koristne
alternative, dosegati rezultate in povečati dobiček. Učinkovitost pa pomeni, delati prave
stvari na pravi način, varovati vire, reševati probleme, izpolnjevati dolžnosti in imeti nizke
stroške (Možina et al., 2002, str. 526).
Iz izsledkov številnih raziskav so odkrili dva glavna elementa v vedenju vodij: usmerjenost
k nalogam in usmerjenost k odnosom do sodelavcev. Pri vodjih je enkrat poudarjena
usmerjenost k nalogam, enkrat k sodelavcem, lahko pa sta poudarjeni obe usmerjenosti v
majhnem ali velikem obsegu. Tako pridemo do štirih različnih načinov vodenja (Možina et
al., 2002, str. 527) :
- združevalni vodja je močno usmerjen tako k nalogam kot k odnosom do
sodelavcev. Takšen vodja se enači s podrejenimi in je zagovornik timskega dela.
Podrejene ocenjuje glede njihove pripravljenosti na sodelovanje v timskem delu.
Ta način vodenja je najprimernejši za dela, kjer morajo člani skupine med seboj
tesno sodelovati, najmanj pa je primeren za rutinska dela.
- zadržani vodja je zelo skromno usmerjen tako k odnosom do sodelavcev kot k
nalogam. Je malo komunikativen, popravlja napake podrejenih, močno upošteva
tradicijo, verjame v moč pravil in postopkov. Primeren je za računovodska,
administrativna, statistična, konstruktorska dela ipd.
- zavzeti vodja je močno usmerjen k odnosom do sodelavcev, manj pa k nalogam.
Je pravi izvedenec v medsebojnih odnosih, rad se pogovarja, do sodelavcev je
odprt, spretno ublaži spore, pri komuniciranju spodbuja druge, da govorijo.
Primeren je za vodenje strokovnih del, kjer prevladujejo profesionalni standardi in
v primerih, kjer vsak delavec najbolje sam pozna svoje delo.
- prizadevni vodja poudarja usmerjenost k delovnim nalogam, zelo malo pa k
odnosom do sodelavcev, zato se vede gospodovalno. Sodelavce ocenjuje po
delovnih rezultatih in po sposobnostih. Takšen vodja se prišteva k tehničnemu
sistemu organizacije. Primeren je za delo, kjer je treba dajati veliko navodil npr. v
proizvodnji, prodaji ipd. Na položajih z majhno oblastjo se ne znajde dobro.
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Slika 5: Model vodenja 4D

Vir: The happy manager (2007)
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Noben način ni vedno učinkovit, lahko pa je uporabljen bolj ali manj učinkovito. Ker
vodilni običajno uporabljajo več načinov vodenja, je pomembno, da vsak pozna svoj način
in učinkovitost vsakega posebej. Tako lahko lažje izberejo najuspešnejšega vodjo glede na
situacijo, v kateri se znajde (Možina et al., 2002, str. 526 ─ 527).
3.3.4 Housejev model poti in ciljev
Housejev model poti in ciljev sodi med boljše modele vodenja. Temelji na osnovnih
elementih raziskave univerze Ohio State ter osnovah teorije pričakovanj kot vzvoda
motivacije zaposlenih (Moorhead in Griffin, 1992, str. 265).
Poudarja, da uspešni vodje z jasno opredelitvijo nalog odstranijo ovire na poti k visokim
dosežkom in omogočajo večje zadovoljstvo pri delu. Naloga vodje je, da spodbuja člane
tima in jim pomaga pri doseganju visokih delovnih ciljev. Specifično vedenje vodje
določata dve sestavini: značilnosti dela in lastnosti zaposlenih (Možina et al. str. 527 ─
528).
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Slika 6: Housejev model poti in ciljev

Vir: Možina et al. (2002, str. 528)
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Tako kot ostali modeli tudi model ciljev in poti ne nudi obrazca za najboljše vodenje.
Poudarja pa, da mora uspešen vodja izbrati način vodenja glede na potrebe članov in
razmere v skupini. Model loči štiri načine vodenja (Možina et al, 2002, str. 528):
- Izzivalni način uporablja tisti vodja, ki postavlja visoke, izzivalne cilje in
pričakuje, da jih bodo člani skupine dosegli.
- Pri usmerjevalnem načinu vodenja vodja natančno pove, kaj od članov
pričakuje ter jim nudi vso pomoč pri izvajanju nalog.
- Pri svetovalnem načinu se vodja posvetuje s člani in jih sprašuje za mnenje,
preden sprejme odločitve.
- Prijateljski način dela je razumevajoč in prijazen do članov skupine, vodja z
njimi ustvarja pozitivno delovno ozračje.
Med osnovnimi sestavinami tega modela se najdejo lastnosti zaposlenih. Vodja ponudi
zaposlenim korist pri delu v primeru, če sprejmejo določen način vodenja. Na primer, če
zaposleni pokažejo potrebo po samospoštovanju in po priznanju, bodo vodje radi sprejeli
izzivalni oz. usmerjevalni način vodenja. Druga osnovna sestavina tega modela so
značilnosti dela. V primeru ponavljajočih in preprostih nalog, lahko zaposleni zavrnejo
usmerjevalni način vodenja, ker se jim bo zdel odveč. Vodja, ki bi kljub temu nadaljeval
takšen način vodenja, bi na račun zadovoljstva pri delu najbrž dosegel ustrezno stopnjo
storilnosti. Prijateljski oz. svetovalni način vodenja bi povečal zadovoljstvo pri delu,
storilnost se bi morda celo izboljšala ali pa bi ostala ista. Pri zapletenih nalogah bo
izzivalni oz. usmerjevalni način vodenja primernejši, ker bodo člani cenili vodjo, ki jim bo
znal opisati poti in pripomočke do delovnih ciljev (Možina el al., 2002, str. 529).
3.3.5 Participativni model vodenja
Participativni model vodenja je eden od novejših prispevkov k situacijskim modelom. Ta
model določa pravila, ki omogočajo obseg in obliko sodelovanja zaposlenih pri procesu
odločanju, in sicer v različnih razmerah. Raziskovalci so ob spoznanju, da je delo lahko
bolj ali manj zapleteno, menili, da mora vodja prilagajati svoje vedenje strukturi tima.
Tako je nastal normativni model. Pomeni nekakšno zaporedje pravil, ki naj bi jih vodja
upošteval, ko bi določal vsebino in obliko sodelovanja članov pri odločanju (Možina el al.,
2002, str. 529).
Osnovni načini vodenja v participativnem modelu so (Black in Porter, 2000, str. 427):
- avtokratični 1 (vodja odloča sam);
- avtokratični 2 (vodja odloča sam, čeprav se posvetuje s člani tima);
- konzultativni 1 (vodja odloča sam, čeprav od posameznikov pridobiva ideje in
mnenja ter ga kasneje oceni);
- konzultativni 2 (vodja odloča sam, čeprav deli probleme z zaposlenimi kot skupino,
kjer razpravljajo o situaciji);
- timski (vodja in zaposleni skupaj iščejo alternative in o njih sporazumno odločajo).
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Model poudarja, da je učinkovitost odločanja odvisna od sprejemljivosti odločitve pri
članih tima in kakovosti odločitve. Da bi vodja prišel do najboljše odločitve, mora najprej
preučiti situacijo in šele nato izbrati enega od petih načinov odločanja, kot je prikazano v
preglednici. Na voljo sta dva avtokratična načina vodenja (A1 in A2), dva konzulativna
načina vodenja (K1 in K2) ter timski način vodenja (T). Pri analizi problema situacije,
mora vodja odgovoriti na vprašanja, ki so postavljena v tabeli po naslednjem vrstnem
redu (Možina et al., 2002, str. 529 ─ 531):
Tabela 4: Vprašanja v pomoč vodju pri analizi problema situacije

PK
pomembnost
kvalitete

Kako pomembna je ta odločitev za kakovost dela?

Zelo

PČ
pristanek
članov
IV
informiranost
vodje
SP
sestavljenost
problema
VP
verjetnost
privolitve
SC
skladnost
ciljev
MK
možnost
konflikta
IT
informiranost
tima

Kako pomembno je, da v to odločitev pristanejo člani tima?

Zelo

Ali ima vodja dovolj informacij za dobro odločanje?

Ali je problem zelo zapleten?

Verjetno
ne
Ne

Če se vodja odloči o tem, kakšna je verjetnost, da bodo člani
privolili v odločitev?

Majhna

Ali bi bili cilji članov usklajeni med seboj, če bi reševali ta
problem?

Da

Ali je med člani tima možen konflikt zaradi želene rešitve
problema?

Da

Ali imajo člani skupine dovolj informacij, da bi lahko uspešno
sodelovali pri odločanju?

Da

Vir: Možina et al. (2002, str.530)
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Če se upošteva hipotetične odgovore na desni strani tabele, bi bil za te okoliščine najboljši
timski način odločanja (T). Uporaba participativnega modela vodenja teče po naslednjem
postopku: Vodja naprej opredeli problem, šele nato se vpraša, kako pomembna je ta
odločitev za kakovost dela (PK)? Če je odgovor malo ali zelo, s tem določa pot k naslednji
stopnji (PČ), pri kateri se vodja vpraša: Kako pomembno je, da v to odločitev privolijo
člani tima? Odgovor malo ali zelo vodi k naslednjemu vprašanju itd., tako dolgo, dokler
se ne uporabi vseh osmih vprašanj in se ne pride do ustreznega načina odločanja v
vodenju tima.
Participativni model vodenja omogoča dober postopek določanja stopnje in vrste
participacije članov tima pri odločanju. Drugi raziskovalci so poudarili, da vodje
uporabljajo participacijo, če sta pomembna pridobitev članov v odločanju in kvaliteta
odločitve. Ta model pa ne pride v poštev v primeru, če člani niso zainteresirani za
odločanje, če nimajo dovolj informacij, da bi lahko sodelovali, če imajo različne cilje in če
si ne zaupajo oziroma če si nasprotujejo.
Participativni model vodenja poudarja, da si večjo pozornost zasluži predvsem situacija in
ne posamezni vodja. Vodje se torej lahko prilagajajo različnim načinom vodenja in tako
zadostijo zahtevam različnih okoliščin. Preden se vodja odloči, kakšen način vodenja bo
uporabil, mora oceniti situacijo. Vsi vodje se niso pripravljeni ravnati po tem modelu,
nekateri nimajo sposobnosti, da bi prilagajali svoje vedenje različnim okoliščinam, s
katerimi se srečujejo (Možina et al., 2002, str. 529 ─ 531).
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4 TRANSFORMACIJSKO IN TRANSAKCIJSKO VODENJE

4.1

Transformacijsko vodenje

Transformacijsko vodenje je spodbujanje zaposlenih k idealom in moralnim vrednotam, ki
naj bi zaposlene navduševale za reševanje problemov pri delu. Transformacijski vodje
vodijo zaposlene z motiviranjem (Možina et al., 2002, str. 531).
Transformacijsko vodenje temelji na visoki stopnji medsebojnega zaupanja med
zaposlenimi in vodjem ter na visokih pričakovanjih vodij od zaposlenih. Zaposleni vodji
zaupajo in to medsebojno zaupanje preraste v dobro vzdušje, ki omogoča še boljše delo
(Roncelli-Vaupot, 2004, str. 26).
Transformacijski vodja deluje na podlagi (Kavčič, 1991, str. 229):
- karizme: predstavi vizijo in smisel poslanstva, doseže spoštovanje in zaupanje,
izzove ponos;
- inspiracije: uporablja simbole za osredinjenje prizadevanj, navdihuje visoka
pričakovanja, izraža pomembne namene na enostaven način;
- intelektualne spodbude: razvija ustvarjalnost, inteligentnost, racionalnost in
sistematično reševanje problemov;
- upoštevanja posameznika: trenira, svetuje, kaže osebno zanimanje za
posameznika, obravnava vsakega zaposlenega kot individuum.

4.2

Transakcijsko vodenje

Pri tem načinu vodenja gre za sporazumevanje med vodjo in zaposlenimi o kadrovskih,
materialnih in drugih ugodnostih. Vse te ugodnosti lahko zaposleni pridobi, če dobro dela.
Vodja od zaposlenih pričakujejo, da dosežejo zadane rezultate in jih za to tudi ustrezno
nagradi oziroma stimulira. Takšno vodenje je precej podobno klasičnemu načinu vodenja,
kjer je vodja nadrejeni in ureja stvari tako, kot so predpisane. Transakcijsko vodenje se
torej uporablja, kadar vodja kaznuje ali nagrajuje zaposlene, vse pa je odvisno od tega,
kako zaposleni opravljajo svoje delo.
Transakcijski vodja deluje na podlagi (Možina, 1994, str. 548):
- nagrajevanja: vodja podeli obljubljeno nagrado tistim zaposlenim, ki so za to
primerno delali; nagrade so lahko: pohvala, denar, napredovanje ali druge
ugodnosti;
- vodenja z izjemami (aktivno): vodja redno spremlja dogajanje in išče odmike od
pravil in standardov ter se odloča za korektivne akcije;
- vodenje z izjemami (pasivno): vodja poseže v dogajanje le v primeru, če želeni
standardi niso doseženi;
- vodenja brez vajeti (laissez faire): vodja se odpoveduje odgovornosti in se izogiba
timskemu odločanju.
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Na podlagi raziskav (Kavčič, 1991, str. 229) trdi, da so transformacijski vodje uspešnejši
kot transakcijski. Ljudje, ki delajo s transformacijskimi vodjem, dosegajo višje delovne
rezultate in so bolj zadovoljni. To pa ne pomeni, da je transformacijsko vodenje zdravilo
za vse. Organizacije, ki delajo v stabilnem okolju, s stabilno tehnologijo, s stabilno
delovno silo in proizvajajo izdelke z dolgim življenjskim ciklusom, so lahko uspešne tudi s
transakcijskim vodenjem. Nasprotno pa organizacije, ki delajo v turbulentnem okolju, s
tehnologijo, ki hitro zastari, izdelujejo izdelke s kratkim življenjskim ciklusom, ipd.,
potrebujejo za uspeh transformacijsko vodenje. Le to zaposlene pripravi, da delajo z
veseljem, so bolj motivirani, so bolj prizadevni in dosegajo večje rezultate.
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5 RAZISKAVA SLOGOV VODENJA

5.1

Zasnova raziskave

V empiričnem delu diplomske naloge sem se odločila, da izvedem raziskavo, s katero sem
želela ugotoviti, kakšen način vodenja uporabljajo vodje v mestni občini Ptuj. Zanjo sem
se odločila iz razloga, ker sem tam opravljala prakso.
Pri raziskavi sem uporabila metodo spraševanja, in sicer z anketnim vprašalnikom, ki sem
ga sestavila takrat, ko sem že vedela, koga bom anketirala in kaj želim od zaposlenih
izvedeti.
Anketa je bila sestavljena iz trinajstih vprašanj. Prvi sklop vprašanj je bil demografski –
splošni del, kjer sem ugotavljala spol, starost in izobrazbo zaposlenih. Nato so sledila
vprašanja, ki so bila povezana s teoretičnim delom diplomske naloge, in sicer devet
vprašanj zaprtega tipa, kjer so zaposleni lahko izbrali en ali več možnih ponujenih
odgovorov, ter eno vprašanje odprtega tipa.

5.2

Izvedba raziskave

Po elektronski pošti je bila poslana prošnja direktorju občinske uprave Ptuj za izvedbo
ankete na mestni občini Ptuj. Razloženo je bilo, zakaj in čemu bom potrebovala izpolnjene
vprašalnike. Po odobreni prošnji je bil anketni vprašalnik v tiskani obliki razdeljen 65
zaposlenim. Ti so anketne vprašalnike vračali v tajništva posamičnih oddelkov, zbiranje pa
je trajalo en mesec.
Anketa je bila anonimna, pridobljeni podatki pa so bili uporabljeni izrecno za namen
raziskave diplomske naloge. Po prvem posredovanju anket je bilo vrnjenih 41, od tega 33
uporabnih. Ker se mi je število pravilno izpolnjenih oz. uporabnih vprašalnikov zdelo
premajhno, smo zaposlene znova spomnili na vprašalnike. Ker ni bilo odziva, sem s 33
pravilno izpolnjenimi vprašalniki pričela z raziskavo.

5.3

Analiza rezultatov in obrazložitev rezultatov raziskave

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati in ugotovitve iz anketnega vprašalnika, ki je bil
opravljen na mestni občini Ptuj. Rezultati so prikazani tudi v obliki grafov in tabel.
Prva tri vprašanja so demografskega tipa ter se nanašajo na spol, starost in stopnjo
izobrazbe.
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Struktura zaposlenih po spolu
Grafikon 1: Struktura zaposlenih po spolu

Vir: Anketni vprašalnik

Pri anketiranju je sodelovalo 33 zaposlenih, od tega 39% moških in 61% žensk.
Struktura zaposlenih po starosti
Grafikon 2: Struktura zaposlenih po starosti

Vir: Anketni vprašalnik

Anketirance sem razdelila v štiri starostne skupine, in sicer od 20 do 30 let, od 31 do 40
let, od 41 do 50 let in nad 50 let. Največ zaposlenih je v starostni skupini od 31 do 40 let,
in sicer kar 37%. Nato jim sledijo s 24% tisti zaposleni, ki spadajo v starostno skupino od
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41 do 50 let ter z 21% tisti iz najmlajše starostne skupine. Najmanjše število zaposlenih
pa je v starostni skupini nad 50 let, in sicer samo 18%.
Struktura zaposlenih po izobrazbi
Grafikon 3: Struktura zaposlenih po izobrazbi

Vir: Anketni vprašalnik

Na mestni občini prevladujejo zaposleni z univerzitetno izobrazbo, in sicer kar 28%. Takoj
za tem sledi 24% zaposlenih, ki imajo dokončano visokošolsko izobrazbo,
21%
zaposlenih ima višješolsko izobrazbo in 18% končano srednjo šolo. Najmanjši delež
zaposlenih pa predstavlja 9% zaposleni, in sicer tiste z magisterijem oziroma doktoratom.
V nadaljevanju sledi opisi grafov, katera vprašanja so bila zaprtega tipa.
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Zadovoljstvo zaposlenih z vodenjem vodje
Grafikon 4: Zadovoljstvo zaposlenih z vodenjem vodje

Vir: Anketni vprašalnik

Iz vprašanja, ki je sledilo, sem poskušala ugotoviti, kakšno je zadovoljstvo zaposlenih z
vodenjem njihovega vodje. Anketirani so lahko izbrali samo en odgovor od petih
ponujenih.
Kar 40% zaposlenih se je odločilo za srednjo nevtralno skupino, kar pomeni, da so dokaj
zadovoljni z vodenjem svojega vodje. S kar 36% je sledila skupina zadovoljnih zaposlenih
in z 21% zelo zadovoljnih zaposlenih. Glede na to, da je samo 3% zaposlenih
nezadovoljnih in da zelo nezadovoljnih zaposlenih ni, to pomeni, da so zaposleni z vodenje
svojih vodij v povprečju precej zadovoljni.

32

Način vodenja, ki ga uporablja vodja
Grafikon 5: Način vodenja, ki ga uporablja vodja

Vir: Anketni vprašalnik

Pri vprašanju, kakšen način vodenja uporabljajo vodje, je bilo možno izbrati več
odgovorov, saj vodje pri svojem vodenju nikoli ne uporabljajo samo enega načina ampak
kombinacijo različnih načinov, kar je pomembno za uspešno in učinkovito vodenje. Po
mnenju zaposlenih njihov vodja najpogosteje uporablja naslednja dva načina vodenja. Kar
30% zaposlenih meni, da njihov vodja uporablja vodenje s pravili odločanja, kar pomeni,
da vodja določi pravila, po katerih bo potekalo vodenje, 27% zaposlenih pa meni, da
vodja uporablja način deligiranja odgovornosti, kar pomeni, da so zaposleni sami
odgovorni za zaokrožena in samostojna delovna področja. Sledi 15% zaposlenih, ki meni,
da jim vodja daje možnost samostojnega dela in izobraževanja, 12% da jih vodja usmerja
k uspešnemu doseganju ciljev ter 9%, da jih vodja spodbuja k sodelovanju pri
sprejemanju odločitev. Samo 7% zaposlenih pa meni, da njihov vodja uporablja način
vodenja z izjemami, kar pomeni da se ne ukvarja s podrobnostmi, ampak samo z
izjemami. Tukaj vodja oblikuje komunikacijska pravila in jasno določi, kaj se od njih
pričakuje.
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Prioritete pri vodenju vodje
Grafikon 6: Prioritete pri vodenju vodje

Vir: Anketni vprašalnik

Pri vprašanje, kaj je za vašega vodjo najpomembneje, so anketirani lahko izbrali več
možnih odgovorov, saj ima vsak vodja več prioritet. Glede na to, čemu daje vodja večjo
pozornost pri svojem vodenju, lahko razberemo, ali je bolj usmerjen k delu ali odnosu
med zaposlenimi. Kar 27% anketiranih meni, da je za njihovega vodjo najpomembneje
doseganje uspešnih rezultatov. Z 18% sledi nadzor nad zaposlenimi, 16% zadovoljstvo in
dober odnos med zaposlenimi, 14% medsebojno sodelovanje in komuniciranje. 10%
zaposlenih meni, da njihovi vodje dajejo dober zgled, kar pomeni, da se zavedajo, da je
njihov zgled pri vodenju pomemben, saj sicer od zaposlenih ne morejo pričakovati
primernega vedenja. Iz grafa lahko razberemo, da vodje le malo pozornosti namenijo
planiranju, organiziranju, kontroliranju in usklajevanju delovnih nalog.
Samo 6%
anketiranih pa meni, da je njihovim vodjem pomembna priljubljenost. Pri teh odgovorih bi
lahko trdili, da je vodja usmerjen k delovnim nalogam.
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Značilnosti ki najbolje opisujejo vodjo
Grafikon 7: Značilnosti, ki najbolje opisujejo vodjo

Vir: Anketni vprašalnik

Ker vodenje določajo tudi osebne značilnosti vodje, me je zanimalo, katere pozitivne oz.
negativne značilnosti imajo vodje na mestni občini. Anketirani so lahko izbrali več možnih
odgovorov. Najpogostejši izbrani odgovori so bili tisti, ki so opisovali pozitivne značilnosti
vodje. Kar 29% anketiranih meni, da jih njihovi vodje obveščajo o vseh pomembnih
zadevah, ki se tičejo njihovega dela. Z 22% sledi odgovor, ki govori o tem, da vodje
spodbujajo zaposlene v smeri inovacij, izboljšav in novih predlogov. Po mnenju 18%
anketiranih vodja dovoljuje kritiko, saj lahko tudi s takšnim načinom dela motivira
zaposlene. Sledili so trije manjkrat uporabljeni odgovori, ki opisujejo negativne značilnosti
vodje. 11% anketiranih meni, da jim vodja ne pojasnjuje svojih odločitev, 10% da jim
vodja ne daje možnosti soodločanja ter še 10%, kjer anketirani menijo, da jim vodja
spreminja delovne naloge, ne da bi se posvetoval z njimi. Vodja s takšnimi negativnimi
lastnostmi zmanjšuje učinkovitost dela ter izgublja zaupanje zaposlenih. Če povzamemo
pridobljene odgovore, lahko rečemo, da ima vodja več pozitivnih značilnosti, ki kažejo, da
je vodja bolj usmerjen k zaposlenim kot k delovnim nalogam.
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Razumevanje z vodjo
Grafikon 8: Razumevanje z vodjo

Vir: Anketni vprašalnik

Iz grafa številka 8 lahko razberemo, da se kar 49% vprašanih dobro razume s svojim
nadrejenim in 27% zelo dobro. 15% zaposlenih je neopredeljenih med dobrim in slabim
razumevanje z vodjem. Za 9% vprašanih pa lahko trdimo, da z vodjo ne najdejo
skupnega jezika. Kadar zaposleni ni zadovoljen s svojim vodjem, posledično tudi ni
zadovoljen s svojim delom.
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Odnos zaposlenih z vodjem
Grafikon 9: Odnos zaposlenih z vodjem

Vir: Anketni vprašalnik

Na vprašanje, kakšen odnos imajo zaposleni s svojimi vodji, so anketirani imeli na
razpolago dva odgovora zaprtega tipa in en odgovor odprtega tipa, za katerega se ni
nihče odločil. Velika večina anketiranih, kar 85%, ima formalni odnos s svojim vodjem, kar
pomeni da zaposleni prihajajo med seboj v odnose samo zaradi dela. Samo 15%
zaposlenih ima prijateljski odnos s svojim vodjem, kar pomeni, da imajo pozitivne
medsebojne odnose ter čutijo prijateljsko vzdušje na delovnem mestu in so zadovoljni s
svojim delom. Formalni odnosi so v takšnem delovnem okolju primernejši zaradi
strokovnosti in organizacijske ustreznosti opravljanja delovnih nalog.
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Ali vodja uspešno opravlja svoje delo?
Grafikon 10: Ali vodja uspešno opravlja svoje delo?

Vir: Anketni vprašalnik

Kar 82% anketiranih meni, da njihov vodja uspešno opravlja svoje delo, torej je dober
vodja z razvitimi vodstvenimi kompetencami, ki je sposoben navdušiti zaposlene k
učinkovitemu opravljanju njihovih nalog. Le majhen odstotek anketiranih (18%) je
mnenja, da vodja svojega dela ne opravlja uspešno. Takšno razmišljanje zaposlenih si bi
lahko razlagali na način, da je vodja preveč usmerjen k ukazovanju in potrjevanju svoje
pomembnosti ter mu za sodelavce ni mar.
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Način vodenja vodje
V anketnem vprašalniku je sledil sklop vprašanj, ki se nanašajo na način vodenja vodje v
mestni občini. Zaposleni so imeli za vsak odgovor na voljo petstopenjsko lestvico ( 1 ─
nikoli, 2 ─ redko, 3 ─ včasih, 4 ─ večkrat, 5 ─ vedno).
Grafikon 11: Način vodenja vodje

Vir: Anketni vprašalnik
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Tabela 5: Vedenja vodje

Povprečna vrednost
(aritmetična sredina)

Modus

a. Vodja skrbi za prijetno vzdušje v
kolektivu

3,00

3

b. Vodja
prisluhne
problemom in jih
razrešiti.

3,15

2

c. Vodja vas pohvali, če dobro
opravljate svoje delo.

2,76

2

d. Vodja stremi k temu, da imate
vsi natančno določeno delo.

3,03

3

e. Vodja vam zaupa in vas ne
kontrolira pri delu.

3,27

5

f. Vodja pri sprejemanju odločitev
spoštuje vaša mnenja.

3,00

3

g. Vodja dobro planira in organizira
delo.

3,36

4

h. Vodja vam daje jasna navodila
za delo

3,27

2

Vedenja vodje

vašim
pomaga

i.

Vodja od vas ne zahteva več,
kot je mogoče narediti.

2,85

2

j.

Vodja vam razloži pravila in
postopke, ki naj bi jih upoštevali
pri delu.

3,03

2

Vir: Anketni vprašalnik

Iz zgornje tabele je razvidno, da so anketirani najpogosteje uporabljali odgovor včasih
(povprečna ocena je nad 3).
Vprašanja, ki so navedena v zgornji tabeli, se nanašajo na način vodenja vodje oziroma
kako se vodja vede v posamezni situaciji. Če povzamemo celotno tabelo, lahko rečemo,
da vodja ni usmerjen niti k nalogam niti k sodelavcem. Vodja občasno določa, načrtuje
delovne naloge ter daje navodila, skratka skrbi za dobro opravljanje dela oz. nalog,
ampak ne pretirava. Razvidno je tudi, da mu je mar za zaposlene, saj zna poskrbeti tudi
za njihovo dobro počutje, ozračje in zadovoljstvo pri delu, čeprav mu pohvale do
zaposlenih ne ležijo preveč. Od zaposlenih le redko kdaj zahteva, da delajo, več kot je
mogoče narediti. Večina zaposlenih se je strinjala s trditvijo, da jim vodja zaupa in jih ne
kontrolira, to pa dosežejo tako, da vzbudijo občutek zaupanja in samozavesti pri vodju.
Zaupanje lahko doseže tudi s spodbujanjem in komuniciranjem med vodjo in zaposlenim.
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Značilnosti, ki najbolje označujejo zaposlene
Pri dvanajstem vprašanju sem zaposlene spraševala o njihovih lastnosti. Pri posamičnem
vprašanju so imeli na izbiro štiri stopenjsko lestvico (1 ─ popolnoma se strinjam, 2 ─
strinjam se, 3 ─ ne strinjam se, 4 ─ sploh se ne strinjam), v kateri so označili trditev, ki
jih najbolje opisuje.
Grafikon 12: Značilnosti ki najbolje označujejo zaposlene

Vir: Anketni vprašalnik
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Tabela 6: Značilnosti zaposlenih

Povprečna
vrednost
(aritmetična
sredina)

Modus

a. Zaposleni delate toliko, kolikor je res nujno
potrebno.

3,15

4

b. Zaposleni
delate
spodbujanja vodje.

1,70

2

c. Ugled vodje se zelo zmanjša, če prizna, da
imate zaposleni prav, on pa ne.

2,85

3

d. Vodja vas s strogostjo pripravi do tega, da
naredite prav to, kar hoče.

2,97

3

e. Če bi zares hoteli, bi lahko povešali svojo
storilnost.

2,55

2

f. Nesmiselno je pričakovati, da boste
pokazali enako navdušenje za delo kot za
svoja najljubša opravila.

2,48

2

g. Kadar govorite o tem, da si želite
odgovornejše delo, v resnici mislite, da si
želite več denarja ali višji položaj.

2,61

3

Značilnosti zaposlenih

dobro

tudi

brez

Vir: Anketni vprašalnik

Iz zgornje tabele je razvidno, kakšno je mišljenje zaposlenih o njihovem delu. Zaposleni
se ne strinjajo s trditvijo, da delajo toliko, kolikor je res nujno potrebno (M= 3,15), torej
delajo več. Kljub temu da delajo več, je še večina mnenja, da bi lahko svojo storilnost še
povečali. Torej so zahteve od vodij majhne glede na to, da še zraven dela, ki je nujno
potrebno, opravljajo dodatno delo in bi še kljub temu lahko povečali svojo storilnost. V
tem primeru bi lahko rekli, da njihov vodja vodi po participativnem načinu. Da je vodja
usmerjen k svojim zaposlenim, lahko potrdimo tudi s tem, da s svojo strogostjo ne
namerava spreminjati zamisli zaposlenih ter ne zahteva, da se uporabi njegova zamisel. V
primeru zmotnega mišljenja vodja v določeni meri prizna svoje napake. Zaposleni menijo,
da lahko svoje delo dobro opravljajo tudi brez spodbujanja vodje, čeprav je kakšna
spodbudna beseda zelo dobrodošla. Pri večini zaposlenih bi lahko potrdili, da je od njih
nesmiselno pričakovati enako navdušenje za delo in kot za njihova najljubša opravila.
Nekateri zaposleni si resnično želijo odgovornejšega dela ne samo z vidika denarja, ampak
tudi zaradi lastnega zadoščenja, pomembnosti v družbi in izkazovanja znanja, medtem ko
je drugim to pomembno samo zaradi denarja. Povprečna ocena je nad 2.
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Kaj bi zaposleni spremenili pri vodenju svojega vodje?
Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa. Zaposleni so imeli možnost sami zapisati svoja
mnenja glede sprememb pri vodenju njihovega vodje. Odgovore na vprašanje sem
uvrstila v naslednje skupine:
- odnosi med zaposlenimi;
- nagrajevanje zaposlenih;
- povečanje komunikacije;
- odnos z vodjem;
- nič;
- ni odgovora.
Grafikon 13: Kaj bi zaposleni spremenili pri vodenju svojega vodje?

Vir: Anketni vprašalnik

Večina zaposlenih si želi večje komunikacije z vodjo in med samimi zaposlenimi, s katero
bi pridobili več informacij o novostih in spremembah. Prav zaradi nekomuniciranja med
zaposlenimi in vodjo pride do slabih odnosov in nesporazumov. Razbrati jih je moč iz
zapisanih odgovorov anketiranih. 12% anketiranih meni, da bi jih njihov vodja lahko
nagradil za dodatno opravljeno delo, povečan obseg dela ali kot priznanje za njihovo
znanje, sposobnosti in posebne dosežke. Nagrajevanje, bodisi v finančnem ali
nefinančnem smislu (pohvale, priznanja…), bi zaposlenim prineslo več motivacije in
pozitivno energijo v kolektivu. Kar 15% zaposlenih ne bi pri vodenju svojega vodje
spremenila nič, kar pomeni, da so zadovoljni z dosedanjim vodenjem. Pri 24% anket ni
bilo odgovora na zadnje vprašanje. Iz tega sklepam, da so pravtako zadovoljni z
dosedanjim načinom vodenja vodje in si ne želijo sprememb.
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5.4

Povzetek raziskave

Po izvedeni anketi sem v sklopu desetih vprašanj proučevala, kakšen način vodenja
uporabljajo vodje v mestni občini Ptuj. Iz odgovorov sem razbrala, da so zaposleni
zadovoljni z vodenjem svojega vodje in menijo, da vodja svoje delo opravlja dobro. Z
vodjem se razumejo dobro, med seboj pa imajo formalni odnos. Formalni odnosi so v
takšnem delovnem okolju primerni zaradi strokovnosti in organizacijske ustreznosti
opravljanja delovnih nalog.
Z analizo celotnega anketnega vprašalnika sem ugotovila, da imajo vodje raje način, ki je
orientiran na delovne naloge, čeprav so končni rezultati ankete pokazali, da je njihovo
vodenje približno enako usmerjeno k delovnim nalogam kot k zaposlenim.
Ker sem pri raziskavi ankete zasledila nekaj slabosti, ki jih zaposleni pripisujejo vodjem, in
njihovo željo za izboljšanje vodenja njihovih vodij, bi podala nekaj predlogov za
izboljšanje medsebojnih odnosov. Vodja mora s svojimi zaposlenimi veliko komunicirati,
jih usmerjati, motivirati, skratka delati z njimi. Pri vodenju je pomembno, da je vodja
veliko prisoten med podrejenimi in zna z njimi vzpostaviti dobro komunikacijo.
Priporočljivo je, da jih pri njihovem delu opazuje, jim ponudi priložnost pogovora ter
občasno opravljanje dela po svoje. Vodja naj nagradi zaposlene v primeru, kadar dobro
delajo. Nagrajevanje ne pomeni, da mora vodja svoje zaposlene nagraditi z denarjem ali
napredovanjem, včasih za večjo motivacijo zadostuje samo pohvala.
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6 ZAKLJUČEK

Voditi nekoga pomeni sposobnost vplivati na druge ljudi in jih usmerjati proti doseganju
želenih ciljev. Stil vodenja prestavlja vzorec vedenja, ki ga uporablja vodja pri vodenju
svojih podrejenih. Pomemben je način vodenja, kako in na kakšen način se vodja
pogovarja, kako sprejema ideje, predloge zaposlenih, kako se odziva na napake in slabe
novice. Nekateri vodje opazijo svoje podrejene šele takrat, ko naredijo kaj narobe.
Uspešen vodja pri svojem vodenju nikoli ne uporablja samo enega načina vodenja, znati
mora uporabiti različne načine hkrati.
Modeli vodenja so bili narejeni na podlagi raziskav različnih avtorjev. Razdeljeni so v tri
skupine: modeli osebnih značilnosti vodij, modeli vedenja vodij, situacijski modeli. Model
osebnih značilnosti predpostavlja, katere značilnosti mora imeti vodja, če hoče učinkovito
voditi svoje zaposlene. Te značilnosti morajo biti prisotne pri vsakem dobrem vodju, lahko
so osebnostne, socialne in fizične ─ telesne. Modeli vedenja vodij temeljijo na vedenjskih
značilnostih vodje ter se ukvarjajo s problemom uspešnih in neuspešnih vodij. Iz tega
modela je izhajala tudi moja anketa in raziskava. Želela sem ugotoviti, kakšen način
vodenja uporabljajo vodje v mestni občini Ptuj. Vprašanje je bilo, ali gre za vodjo, ki je
usmerjen k nalogam – avtokratično vodenje, ali gre za vodjo, ki je usmerjen k sodelavcem
─ participativno ali demokratično vodenje. Vodja mora biti za doseganje dobrih rezultatov
usmerjen tako k nalogam kot k zaposlenim. Vodja, ki je usmerjen k zaposlenim, jih zna
ustrezno motivirati ter prisluhniti njihovim željam, ciljem in jih znati tudi uresničiti. Vodje,
ki so usmerjeni k nalogam, dajejo poudarek natančnosti pri delu, ubogljivosti zaposlenim,
zato pa zanemarjajo medsebojne odnose. Nobena skrajnost ni primerna, zato je
najpomembneje, da vodje združijo usmerjenost k nalogam in zaposlenim in tako dosežejo
najboljše rezultate. Situacijski modeli trdijo, da obstaja za vsako nastalo situacijo nek
način vodenja, torej je vodenje pogojeno z določenimi situacijami v okolju. Vodje lahko
izbirajo med različnimi načini vodenja in tako v za določeno situacijo izberejo najboljšega.
V zadnjem teoretičnem delu diplomske naloge sem opredelila pojem transformacijskega in
transakcijskega vodenja. Pojma sta si na prvi pogled precej podobna, vendar se v resnici
precej razlikujeta. Pri transformacijskem vodenju gre za visoko stopnjo medsebojnega
zaupanja med zaposlenimi in vodjem, medtem ko je transakcijsko vodenje podobno
klasičnemu načinu, kjer nadrejeni kaže svojo moč nad podrejenimi. Kadar se zaposleni
pozitivno izkažejo, jih nadrejeni nagrajujejo, v nasprotnem primeru pa kaznujejo.
V empiričnem delu diplomskega dela me je najbolj zanimalo vprašanje, ali so vodje bolj
usmerjeni k zaposlenim ali k delovnim nalogam. Po vseh pridobljenih odgovorih bi lahko
rekli, da je usmerjenost vodij k delovnim nalogam malenkost večja kot k zaposlenim.
Čeprav sem skozi analizo načinov vodenja ugotovila, da je prevladujoči način avtokratičen,
je potrebno upoštevati, da si zaposleni bolj želijo demokratičnega načina vodenja. Vodje
morajo v določeni meri zaposlenim dovoliti, da sodelujejo pri odločitvah, ki se tičejo
njihovega dela, saj bodo tako bolj motivirani pri opravljanju svojega dela. Vodje morajo s
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svojimi podrejenimi komunicirati, jih spodbujati, usmerjati, nagrajevati, kaznovati, skratka
delati z njimi.
Rezultati analize posameznih trditev kažejo, da vodje uporabljajo različne načine vodenja,
kar je zelo pomembno, saj ima vsak način svoje edinstvene lastnosti. Pomembno je, da
vodja izbere najprimernejši način oz. kombinacijo različnih načinov vodenja za doseganje
uspešnih rezultatov. Potrebno je tudi poudariti, da je kvaliteta vodenja vodje odvisna tudi
od konkretnih situacij, kot so na primer zahtevnost, nujnost, dolžina trajanja projekta...
Vodja mora upoštevati dejavnike projekta ter oblikovati najprimernejši način vodenja v
določeni situaciji.
Vodje v mestni občini se premalo zavedajo, da je nagrajevanje pri vodenju ključnega
pomena, saj je od njega odvisna kakovost dela zaposlenih. Samo dobro motivirani
zaposleni dosegajo večjo delovno uspešnost.
Večja kot je usmerjenost tako k zaposlenim kot k nalogam, uspešnejši so rezultati. Manjša
kot je intenzivnost usmeritve, slabši so rezultati. Vodja mora biti usmerjen tako, da bodo
zaposleni delovali v prid zastavljenih ciljev in tako dosegali uspešne rezultate.
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PRILOGA

Priloga 1: Anketni vprašalnik

Sem Natalija Pernek, absolventka na Fakulteti za upravo v Ljubljani. V sklopu svojega
diplomskega dela želim raziskati modele vodenja, ki jih uporabljajo vaši vodje. V ta namen
Vas prosim, da izpolnite anketni vprašalnik, ki mi bo v pomoč pri raziskavi. Na vprašanja
odgovorite čim bolj iskreno. Anketa je anonimna, pridobljeni podatki bodo uporabljeni
izrecno za raziskavo.

1. Spol: (ustrezno obkrožite)
M

Ž

2. Starost:
a)
b)
c)
d)

od 20 do 30 let
od 31 do 40 let
od 41 do 50 let
nad 50 let

3. Izobrazba:
a)
b)
c)
d)
e)

srednješolska
višješolska
visokošolska
univerzitetna
magisterij / doktorat
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4. Kako ste zadovoljni z vodenjem vašega vodje?
a)
b)
c)
d)
e)

zelo zadovoljna(-en)
zadovoljna(-en)
dokaj zadovoljna(-en)
ne zadovoljna(-en)
zelo zadovoljna(-en)

5. Kakšen način vodenja uporablja vaš vodja? Vodenje:
a)
b)
c)
d)
e)

z izjemami (vodja se ne ukvarja s podrobnostmi, ampak samo z izjemami)
s pravili odločanja (vodja določi pravila, po katerih bo potekalo vodenje)
z motiviranjem ( zaposleni imate možnost samostojnega dela in izobraževanja)
s soudeležbo ( zaposleni sodelujete pri sprejemanju odločitev)
z deligiranjem – deligiranje odgovornosti (zaposleni ste odgovorni za
zaokrožena in samostojna delovna področja)
f) s cilji (vodja vas usmerja k uspešnemu doseganju ciljev)
6. Kaj je za vašega vodjo najpomembneje? (možnih je več odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

doseganje uspešnih rezultatov
zadovoljstvo in dober odnos med zaposlenimi
medsebojno sodelovanje in komuniciranje
aktivno planiranje, organiziranje, kontroliranje in usklajevanje nalog
priljubljenost
nadzor nad zaposlenimi
daje dober zgled zaposlenim
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7. Katere od naštetih značilnosti najbolj opisujejo vašega vodjo? (možnih je več
odgovorov)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vam ne daje možnosti soodločanja
vas obvešča o vseh pomembnih zadevah
vam ne pojasnjuje svojih odločitev
vas spodbuja k izboljšavam, inovacijam in predlogom
spreminja delovne naloge, ne da bi se posvetoval z vami
dovoljuje kritiko

8. Kakšno je vaše razumevanje z nadrejenim vodjo?
a)
b)
c)
d)

zelo dobro
dobro
zadovoljivo
z vodjo ne najdete skupnega jezika

9. Kakšen odnos imate z vašim vodjem ?
a) formalni odnos
b) prijateljski odnos
c) drugo (napišite): __________________________
10. Ali menite, da vaš vodja uspešno opravlja svoje delo?
a) da
b) ne
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11. S križcem (X) označite polje, ki najbolje opisuje način vodenja vašega
vodje. Označite samo eno polje v vsaki vrstici.

Nikoli Redko Včasih Večkrat Vedno
Vodja

skrbi

za

prijetno

vzdušje

v

kolektivu.
Vodja prisluhne vašim problemom in jih
pomaga razrešiti.
Vodja vas pohvali, če dobro opravljate
svoje delo.
Vodja stremi k temu, da imate vsi
natančno določeno delo.
Vodja vam zaupa in vas ne kontrolira pri
delu.
Vodja

pri

sprejemanju

odločitev

spoštuje vaša mnenja.
Vodja dobro planira in organizira delo.
Vodja vam daje jasna navodila za delo.
Vodja od vas ne zahteva več, kot je
mogoče narediti.
Vodja vam razloži pravila in postopke, ki
naj bi jih upoštevali pri delu.

52

12. S križcem (X) označite polje, ki vas najbolje opisuje. Označite samo eno
polje v vsaki vrstici.
Ne
Popolnoma Strinjam
strinjam
se strinjam
se
se
Zaposleni delate toliko, kolikor je
res nujno potrebno.
Zaposleni delate dobro tudi brez
spodbujanja vodje.
Ugled vodje se zelo zmanjša, če
prizna, da imate zaposleni prav, on
pa ne.
Vodja vas s strogostjo pripravi do
tega, da naredite prav to, kar hoče.
Če bi zares hoteli, bi lahko povešali
svojo storilnost.
Nesmiselno je pričakovati, da boste
pokazali enako navdušenje za delo
kot za svoja najljubša opravila.
Kadar govorite o tem, da si želite
odgovornejše delo, v resnici mislite,
da si želite več denarja ali višji
položaj?
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Sploh se
ne
strinjam

Kaj bi spremenili pri vodenju vašega vodje ?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem.
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