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POVZETEK 

Vodenje je proces, ki ga bodisi v formalni ali pa neformalni obliki najdemo v vsaki kulturi, 

družbi in skupini. Ne glede na univerzalnost tega pojma pa se tako skozi zgodovino kot 

znotraj posameznih enot pojavljajo razlike tako pri njegovi definiciji kot pri vsebini. Kar je 

včasih veljalo za pravilno, je danes popolnoma zmotno, in obratno. V sodobnem času čustva 

igrajo veliko in pomembno vlogo pri vodenju in predstavljajo ključ do uspešnosti. Kako, na 

kakšen način in v kolikšni meri, pa so vprašanja, na katera različni teoretiki različno 

odgovarjajo.  

Ta teoretična znanja so nam služila kot podlaga, da smo pripravili vprašalnik o čustveni 

inteligenci, ki nam je služil kot osnova za ugotavljanje stopnje čustvene inteligence pri vodjih. 

Ker smo želeli rezultate primerjati z analizo o zadovoljstvu zaposlenih, smo za vzorec izbrali 

top management, ki ga predstavlja 12 izvršnih direktorjev in direktorjev sektorjev, pri čemer 

so razpoložljivi podatki tudi o zadovoljstvu njihovih zaposlenih.  

Rezultati analize čustvene inteligence vodij nakazujejo, da obstaja povezava med 

zadovoljstvom zaposlenih in čustveno inteligenco vodje, saj ima celoten top management 

relativno visoko čustveno inteligenco, kar se sklada tudi z rezultati zadovoljstva zaposlenih, 

saj ima podjetje v splošnem relativno zadovoljne zaposlene.  

Raziskava pa obenem ni potrdila, da imajo vodje z višjo čustveno inteligenco tudi bolj 

zadovoljne zaposlene, kar pripisujemo temu, da je uspešno vodenje odvisno tudi od drugih 

komponent. Ker na zadovoljstvo zaposlenih poleg vodenja vplivajo še drugi dejavniki, je tudi 

soodvisnost teh dveh procesov težko natančno opredeljiva.  

Ključne besede: vodja, vodenje, stili vodenja, čustva, čustvena inteligenca, zadovoljstvo 

zaposlenih. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Whether we talk about formal or informal leadership, this process can be found in practically 

every culture, society or group. Despite being, an universal term its meaning and its content 

had changed trough history and had meant different things to different societies. What was 

once considered right is now completely wrong and vice versa. Today emotions play an 

important role in modern management and are considered as key to success. How, in what 

way and to what extent are questions to which different theorist set different answers.  

These different theories have served us as a basis on which we have prepared a questionnaire 

about emotional intelligence, which was our foundation for determing the level of leader's 

emotional intelligence. Because we wanted to compare these results with analysis of 

employee satisfaction, our population consisted of only 12 executive directors and directors 

that are considered top management and of whom we have available data on their employee 

satisfaction.  

Since all 12 respondent reached high rate on the scale of emotional intelligence and the 

employee satisfaction is relatively high, we can say that our research indicates a connection 

between leader's emotional intelligence and employee satisfaction. However, at the same 

time, we cannot confirm a close connection between these two concepts, which we attribute to 

the fact that successful leadership depends on other components than just emotional 

intelligence and because employee satisfaction is influenced by other factors than just 

leadership, therefore, it is difficult to accurately identify the interdependence of these two 

processes.  

Key words: leader, leadership, leadership styles, emotions, emotional intelligence, employee 

satisfaction 
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1 UVOD  

1.1  Opredelitev problema  

Ko govorimo o vodji, govorimo o človeku, ki je s svojim znanjem sposoben voditi ljudi, da 

izpolnjujejo cilje, ki so v najboljšem interesu tako posameznikov kot celotnega podjetja. Pa 

vendar se skozi zgodovino postavljajo vprašanja, kakšen je najboljši vodja. Katere so tiste 

lastnosti, ki jih dober vodja poseduje? Kaj uspešnega vodjo dela uspešnega? Skozi zgodovino 

so se pojavljale različne teorije strokovnjakov iz različnih strok, ki jim je bila skupna ena 

stvar: iskanje edinstvenega recepta za uspešno vodenje. Vodenje pa je kompleksen proces, ki 

je ni odvisen le od posameznikovih karakteristik, temveč se prilagaja glede na potrebe okolja 

in je odvisen od družbenega in kulturnega konteksta. Še celo pred nekaj leti je tako veljalo 

prepričanje, da sta za dobrega vodjo pomembna predvsem visok inteligenčni kvocient in 

strokovna usposobljenost na izbranem področju. Pa vendar so znanstveniki z raziskavami 

ugotavljali, da so lahko tudi dobro strokovno podkovani in izobraženi šefi slabe vodje in da 

samo izobrazba ni dovolj za uspešno vodenje.  

Priznane svetovalne in izobraževalne institucije, kot so McKinsey, Ken Blanchard, Harvard 

Business idr., ugotavljajo, da so ene izmed ključnih značilnosti dobrega vodje sposobnost 

primerne komunikacije, spodbujanje in zaupanje v svoje zaposlene, razumevanje, empatija in 

čustvena inteligenca. Te lastnosti, ki so včasih veljale za nepomemben dejavnik pri vodenju, 

danes prihajajo v ospredje in postajajo vse bolj aktualne. Še več – ravno te lastnosti so tiste, ki 

dobrega vodjo povzdignejo v odličnega. Vodenje namreč presega golo sprejemanje pravilnih 

poslovnih odločitev in naložb, temveč v enaki ali celo večji meri predstavlja vodenje ljudi in 

zaupanje v svoje podrejene, da bodo sposobno izvesti zadane naloge in tudi sprejemati lastne 

odločitve.  

Nadalje raziskave kažejo, da visoka čustvena inteligenca vodij ne pripomore le k boljšim 

odnosom med sodelavci in večjemu zadovoljstvu zaposlenih, temveč posledično vpliva tudi 

na uspešnost organizacije. Organizacije, ki se zavedajo pomena čustvene inteligence in se 

vključujejo v raziskave in izobraževanja za njeno izboljšanje, beležijo pozitivno rast 

poslovanja.  
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1.2 Namen in cilj naloge  

Ideja za izdelavo diplomske naloge se nam je porodila iz želje, da bi lahko poleg upoštevanja 

lastnih interesov čim bolj pripomogli k izboljšanju psihosocialnega stanja v izbranem 

podjetju. Izhajali smo s stališča, kaj bi bilo za podjetje najbolj smiselno in kje na 

psihosocialnem področju bi bile po našem mnenju najbolj potrebne izboljšave.  

Naš primarni namen je torej – poleg lastnega zanimanja za tematiko – podjetju zagotoviti 

relevantne in uporabne podatke, iz katerih bo lahko v prihodnosti pripravilo načrt ukrepanja.  

Naši cilji v diplomski nalogi pa so:  

– narediti dober kritičen pregled literature in analizo sekundarnih virov, 

– pridobiti čim več obširnega znanja s področja vodenja in čustvene inteligence,  

– uporabiti pridobljena znanja v praksi, 

– s pomočjo vprašalnika pridobiti relevantne podatke o čustveni inteligenci vodij, 

– na podlagi analize in interpretacije pridobljenih podatkov dobiti čim bolj celovito sliko 

stanja v podjetju,  

– opraviti analizo zadovoljstva delavcev, 

– primerjati čustveno inteligenco vodje z zadovoljstvom njegovih zaposlenih,  

– ugotoviti, ali čustvena inteligenca vodje res vpliva tudi na večje zadovoljstvo 

delavcev,  

– glede na ugotovljeno stanje v podjetju pripraviti načrt aktivnosti za izboljšanje.  

1.3 Postopek in metodologija 

Pred pričetkom pisanja diplomske naloge smo opravili kritični pregled literature in analizo 

sekundarnih virov. V teoretičnem delu je tako uporabljena deskriptivna tehnika povzemanja 

različnih strokovnjakov, virov in literature s področij vodenja, čustvene inteligence in vodenja 

s čustveno inteligenco.  

V empiričnem delu smo naredili študijo primera. S podporo teoretičnega znanja smo pripravili 

anketni vprašalnik za merjenje čustvene inteligence, s katerim smo izvedli anketiranje vodstva 

v izbranem podjetju. Opravili smo analizo ankete o zadovoljstvu delavcev, ki jo v podjetju 

interno izvajajo vsako leto. Podatke smo primerjali in za lažjo interpretacijo obdelali v 

programu Microsoft Office Excel 2013.  
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1.4 Temeljne teze in hipoteze 

Temeljne teze:  

– Za uspešno vodenje je potrebna tudi čustvena inteligenca. 

– Čustveno inteligenco je mogoče prepoznati v praksi. 

Hipoteze, ki smo jih preverjali v raziskavi:  

– H1: Vodje ženskega spola imajo bolje razvito čustveno inteligenco kot vodje moškega 

spola. 

– H2: Vodje z višjo izobrazbo imajo višjo stopnjo čustvene inteligence.   

– H3: Večina vodij meni, da je čustvena inteligenca nepomemben dejavnik pri vodenju.  

– H4: Vodje z bolje razvitimi sposobnostmi čustvene inteligence imajo bolj zadovoljne 

zaposlene. 

1.5 Strnjen očrt vsebine poglavij   

V uvodnem poglavju smo najprej povzeli različne opredelitve dveh terminov, ki ju velikokrat 

zamenjujemo ali enačimo – managementa in vodenja. V nadaljevanju smo se osredotočili na 

vodenje ter predstavili značilnosti in lastnosti uspešnih vodij. Na koncu poglavja pa smo 

predstavili sloge vodenja in še posebej izpostavili sodobne sloge vodenja. 

Drugo poglavje se osredotoča na čustveno inteligenco, ki smo jo uvodoma kot relativno nov 

pojem opredelili in razjasnili. Nadalje smo se osredotočili na posamezne komponente 

čustvene inteligence, ki jih v grobem delimo na osebne in družbene spretnosti. Čustveno 

inteligentna oseba pa ne poseduje le teh spretnosti, temveč strokovnjaki verjamejo, da ima že 

nekatere osebne predispozicije, ki ji omogočajo lažje razumevanje in učenje čustvenih in 

družbenih spretnosti, zato smo predstavili tudi te.  

V tretjem teoretičnem sklopu smo povezali vsebine prvega in drugega poglavja ter opisali, 

kako naj bi bilo videti vodenje čustveno inteligentne osebe in kakšni so slogi vodenja s 

čustveno inteligenco.   
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2 VODENJE  

Vodenje je proces, ki na eni strani od posameznika zahteva strokovnost, na drugi strani pa 

vrsto znanj, osebnostnih lastnosti in značilnosti, ki so potrebne za uspešno vodenje. Poleg tega 

proces ni odvisen le od posameznika, temveč se prilagaja kulturi in je odvisen od družbenega 

konteksta. Ravno zaradi svoje kompleksnosti in večdimenzionalnosti še danes ne moremo 

govoriti o eni sami, edini pravi definiciji vodenja.  

V svojem najširšem smislu vodenje opredeljuje management, ki ga je konec. 20. stoletja 

uveljavil Friderick W. Taylor (1856–1915), ko je objavil delo »Principles of Scientifiic 

Management«, v katerem je razvil znanstveni pristop k vodenju (Kovač, 1996; citirano v 

Winterleitner 2002, 7). 

Za boljše razumevanje vodenja je zato nujno, da najprej dobro razumemo management.  

2.1 Kaj je management 

Pojem management se je kot poklic in samostojna znanstvena disciplina uveljavil konec  

20. stoletja, danes pa je to eden od najbolj razširjenih pojmov na svetu. V strokovnih 

literaturah lahko najdemo spekter razlag, ki poskušajo objasniti ta sodobni termin.   

Samuel Certo v knjigi »Modern Management« ponuja razlage managementa s strani različnih 

avtorjev (Certo 1997, 6):  

1. Je proces, v katerem sodelujoča skupina usmerja dejanja drugih proti skupnemu 

cilju (Massie in Douglas).  

2. Je proces sodelovanja z drugimi, da bi z omejenimi resursi in v spreminjajočem se 

okolju efektivno dosegli organizacijske cilje (Kreitner). 

3. Je koordinacija vseh razpoložljivih virov skozi proces načrtovanja, organizacije, 

usmerjanja in obvladovanja z namenom doseganja postavljenih ciljev (Sisk).  

4. Je oblikovanje učinkovitega okolja za delovanje ljudi v formalnih organizacijah 

(Koontz in O´Donnell). 

5. So aktivnosti enega posameznika ali skupine z namenom koordinirati aktivnosti 

drugih za dosego cilja, ki ga ne more doseči ena sama oseba (Sonnelly, Gibson in 

Ivancevich). 
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Certo (1997, 6) pa je management opredelil kot proces doseganja organizacijskih ciljev s 

pomočjo ljudi in ostalih organizacijskih resursov. Nadalje management deli glede na tri 

karakteristike:  

1. je proces ali serija kontinuiranih aktivnosti, 

2. osredotoča se na doseganje organizacijskih ciljev, 

3. za doseganje teh ciljev je potrebno sodelovanje z ljudmi, s sodelavci in z drugimi 

organizacijskimi resursi.  

Stane Možina, doktor s področja sociologije organizacije, ki je svoje znanje dopolnil tudi na 

Univerzi v Stanfordu, pa management opredeljuje kot »…ustvarjalno reševanje problemov, ki 

se nanašajo na načrtovanje, organiziranje, vedenje in ocenjevanje razpoložljivih virov za 

doseganje ciljev, opredeljenih s poslanstvom in vizijo podjetja. Gre za proces nenehnega 

usklajevanja dejavnikov zunanjega in notranjega okolja z namenom, da bodo uresničeni cilji, 

ki smo si jih zadali« (Možina et al. 2000, 7).   

2.2 Opredelitev vodenja  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 1991, 476–477) med spektrom razlag 

najdemo naslednje obrazložitve termina »voditi«:   

1. Biti na najvišjem mestu pri usmerjanju dejavnosti a) kake skupine, skupnosti, 

organizacije; b) kake delovne enote: voditi podjetje, šolo, tovarno // biti na 

najvišjem mestu pri odločanju o poteku česa.  

2. Z zgledom, nasveti delati, povzročati, da kdo ravna na določen način.  

3. Delati, da kdo ravna v skladu z določenim ciljem  

SSKJ vodenje definira kot usmerjanje ljudi za dosego določenega cilja. Ravno to je tisto, kar 

bi moralo v poslovnem svetu predstavljati vodenje. Medtem ko se management nanaša na 

organizacijske sposobnosti in uporabo vseh virov za dosego ciljev, pa je vodenje le ena izmed 

funkcij managementa in se nanaša predvsem na vodenje in usmerjanje ljudi z namenom, da bi 

uresničili postavljene cilje. Ker pa vodenje ni eksaktna znanost, so tudi različni avtorji pod 

vplivom različnih okoliščin in izkušenj prišli do različnih razlag in definicij.  

Kovač, Mayer in Jesenko (2004, 17) navajajo, da je vodenje proces znotraj managementa in 

ga lahko interpretiramo kot »usmerjanje sodelavcev z vplivanjem na njihovo obnašanje kot 

tudi na interakcije v in med skupinami za doseganje in uresničitev postavljenih ciljev«. Na 
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ljudi vplivamo s poverjanjem nalog, spodbujanjem in z motiviranjem, usmerjanjem, 

dogovarjanjem, s preprečevanjem in z reševanjem konfliktov ipd. 

Račnik (2010, 17) medtem poudarja pomembnost čustvene inteligence vodje, saj lahko po 

njegovem le na tak način uspešno vodi ljudi: »Vodja mora dosegati visoko raven čustvene 

inteligence, s pomočjo katere lažje komunicira s svojimi sodelavci, išče njihove potenciale in 

zna upravljati s seboj«. 

Možina (Možina et al. 2002, 499) pa je vodenje opredelil kot »…sposobnost vplivati, 

spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem«. Za doseganje skupnih ciljev mora dober 

vodja sodelovati z ostalimi člani skupine pri ustvarjanju ugodne organizacijske klime.  

Čeprav različni avtorji navajajo različne razlage, pa lahko vidimo, da so si med seboj precej 

podobne. Avtorji zagovarjajo vodenje kot proces, v katerem vodja motivira svoje sodelavce in 

jih na empatičen način spodbuja, da bodo skupaj in timsko dosegli cilje. Da je vodja na vrhu 

hierarhične lestvice in svojim podrejenim avtoritativno podaja naloge, je prepričanje, ki je 

veljalo v preteklosti. Danes se vse bolj uveljavlja sistem, v katerem je vodja v mnogih 

pogledih enakopraven ostalim sodelavcem. Ti niso več njegovi pomočniki in orodje za 

doseganje ciljev, pač pa strokovnjaki na svojem področju, ki mu pomagajo pri uresničitvi 

nalog, vodja pa postaja del celotnega tima.  

2.3 Lastnosti uspešnih vodij  

Ker je vodenje v večinski meri odvisno od posameznika na tem položaju, se na tem mestu 

postavlja vprašanje, ali je možno izpostaviti lastnosti, ki prevladujejo med uspešnimi vodji. 

Povedano z drugimi besedami, ali je možno narediti nabor lastnosti in značilnosti, ki skupaj 

tvorijo uspešnega vodjo. Mnenja avtorjev se tudi tu razlikujejo, vseeno pa so nekateri 

izpostavili nekaj ključnih lastnosti, ki so po njihovem mnenju potrebne za uspešno vodenje.  

Janez Mayer (Kovač et al. 2004) je na osnovi več kot dvajsetletnih izkušenj in opravljenih 

raziskav podal naslednje ključne lastnosti uspešnih vodij:  

– inteligentnost kot sposobnost hitrega in ustreznega prilagajanja spremembam. Pri tem 

pa opozarja, da niti izredno visoko inteligentni ljudje niti podpovprečno inteligentni 

ljudje praviloma niso dobri vodje. Večina uspešnih vodij je tako nadpovprečno 

inteligentnih, bolj uspešni pa so tisti, ki lahko opravljajo več stvari hkrati; 
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– osebnostne lastnosti, kamor med najpomembnejšo prišteva dominantnost, ki jo 

lahko definiramo kot notranje nagnjenje po moči in vplivu na druge;  

– odprti oz. ekstravertirani ljudje so bolj komunikativni, družabni, lažje vzpostavljajo 

medosebne odnose, sodelujejo in so bolj čustveno izrazni;  

– čustvena stabilnost je sposobnost nadzora dolgotrajnega skrajnega čustvovanja, zato 

je temelj samoobvladovanja in obrambe proti stresu, ki mu je vodja izpostavljen; 

– poštenost in odgovornost za druge  pri zaposlenih spodbujata zaupanje v vodjo, da 

bo pravično razdelil naloge in objektivno ocenil delovno uspešnost;  

– zanesljiv vodja bo spoštoval dogovore s sodelavci in obljube;  

– izraznost je sposobnost oddajanja in predstavljanja sporočil. Ta veščina je še posebej 

pomembna pri razporejanju nalog in pri različnih predstavitvah;   

– empatija je še posebej koristna, ko pride do nasprotujočih si mnenj med vodjo in 

sodelavcem. Poleg lažjega razumevanja drugih pa ta lastnost omogoča tudi globlji 

vpogled vase, ki je pomemben za lastno osebnostno rast in razvoj;  

– oseba, ki zaupa vase, je s seboj zadovoljna in ima pozitivno samopodobo, lahko 

uspešno vodi tudi druge. Vodja s slabo samopodobo in z nizko samozavestjo je 

negativen tudi do ostalih sodelavcev, ne samo do sebe. Podobna lastnost je tudi 

samoučinkovitost, ki pomeni zaupanje v lastne sposobnosti organiziranja in 

izvrševanja dejanj. Preprosteje povedano, močnejši kot bomo imeli občutek lastne 

učinkovitosti, višje cilje si bomo postavljali; 

– odločnost in pogum sta lastnosti, ki pripomoreta k boljšemu vodenju, vendar pa sta 

močno odvisni od situacije. Bolj kot je vodja čustveno vpet v določene situacije, težje 

bo sprejel odločitev in bolj neodločen bo;  

– etična načela, občutek za dobro in slabo, pravično in nepravično so bistvo 

človekovega ravnanja. Glavni cilj etičnega razvoja je postati dober človek, kar pa je 

ena od temeljnih lastnosti dobrega vodje; 

– altruizem in filantropija sta osnovni naravnanosti vodje do sodelavcev. Uspešen 

vodja skrbi za potrebe drugih, sam pa stoji v ozadju in se v ospredje postavi le kadar 

se pojavi težava. 

Navedene lastnosti so bolj kot vprašanje o potrebni strokovnosti in razgledanosti vodje dokaz, 

da je vodja veliko več kot le odličen manager. Avtorji med značilnosti uspešnega vodje 

prištevajo predvsem prirojene in priučene osebnostne in karakterne lastnosti, ki človeka delajo 

boljšega in večjega ter ga približajo ljudem.  
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Podobno razlaga tudi John C. Maxwell. Po njegovem je uspešen vodja tisti, ki mu drugi želijo 

slediti. V knjigi »21 nepogrešljivih lastnosti vodje« je združil 21 značilnosti takšnih vodij 

(Maxwell 2006):  

1. Značaj vodje mora biti trden kot skala.  

2. Očarljivost vodje, ki je preprosto povedano lastnost, da ljudi pritegnemo k sebi.  

3. Predanost. Predanost ljudem, organizaciji, zastavljenim ciljem. 

4. Dobra komunikacija je ključna za vzpostavitev uspešnega tima.  

5. Najboljši vodje so tudi izredno sposobni. To so osebe, ki so vedno v pripravljenosti, 

nenehno napredujejo in vztrajajo v odličnosti.  

6. Pogum in pripravljenost tvegati ter za ta tveganja prevzeti odgovornost.  

7. Razsodnost je sposobnost, da se posvetimo bistvu stvari.  

8. Osredotočenost na prave stvari. Dober vodja mora dobro poznati svoje prioritete.   

9. Velikodušnost. Darežljivost vzame svoj čas, denar, talente in materialne dobrine, 

vendar uspešen vodja zbira stvari zato, da jih podari naprej.  

10. Vodja mora znati dajati pobudo, nenehno iskati priložnosti in biti pripravljen 

ukrepati.  

11. Dobra komunikacija je temelj vsakega dobrega odnosa.  

12. Navdušenje nad življenjem in delom poveča učinkovitost in zagnanost. 

13. Pozitiven pristop pripomore k večjemu zadovoljstvu in vpliva na komunikacijo. 

14. Dober vodja se s težavami vedno sooči ne glede na področje, na katerem deluje.  

15. Sposobnost sodelovanja z ljudmi in ustvarjanja odnosov povzroči, da bodo ljudje 

želeli slediti in se zgledovati po svoji vodji.  

16. Odgovornost. Dober vodja nikoli ne razmišlja kot žrtev.   

17. Vsi veliki vodje morajo biti prepričani vase, saj jih to dela močnejše in trdnejše.  

18. Samodisciplina pomaga vodji priti na najvišjo raven.  

19. Uslužnost. Pravi vodja služi ljudem in poskrbi za njihove želje.  

20. Učljivost. V življenju se je treba konstantno razvijati in rasti, saj lahko le na ta način 

postanemo najboljša različica sebe.  

21. Vizija je tista, ki predstavlja vodjo. Pomaga mu, da napreduje, predstavlja pa tudi 

smernico za ljudi, ki mu sledijo.  

Dober vodja je torej v prvi fazi dober človek. Vodja je nekdo, ki druge postavlja pred sebe. 

Zaveda se, da je življenje niz izkušenj, iz katerih se lahko učimo in rastemo. V zasebnem kot 
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poslovnem življenju daje vse od sebe in se potrudi po svojih najboljših močeh. Svoje 

sodelavce posluša, jim pomaga in svetuje. Je njihov mentor in učitelj. Svetovalec. Vodja je 

oseba, ki spoštuje druge, ki ljudi okoli sebe sprejema kot sebi enakopravne in ne kot sebi 

podrejene. V svojih sodelavcih spodbuja njihove najboljše lastnosti in jih s tem dela boljše, 

saj se zaveda, da lahko le odličen tim sprejema in izvaja odlične poslovne odločitve, ki bodo 

pripomogle k uspešnosti podjetja.  

2.4 Načini vodenja  

Način vodenja lahko drugače opredelimo kot »način ravnanja z ljudmi in izhaja iz osnovne 

ideje, kako iz ljudi izvabiti čim boljše rezultate in delo«. Najpogostejši načini vodenja so 

(Lipičnik in Možina 1993, 91):  

– Za vodenje z izjemami je značilno, da vodja vse naloge delegira svojim podrejenim, 

pri čemer mora podajati jasna navodila in zahteve. Z dejavnostjo se ukvarja le v 

primerih, ko se pojavijo kakšne posebnosti, izjeme ali odkloni.  

– Pri vodenju s pravili odločanja vodja svojemu podrejenemu določi pravila, ki jih ta 

potrebuje pri odločanju, nato pa se vsak delavec sam odloči, kaj bo storil. Ta koncept 

je smiseln, kadar so dogodki in situacije, v zvezi s katerimi se je treba odločati, znani.  

– Vodenje z motiviranjem sloni na partnerskem odnosu med delavci in vodji. Osnovna 

ideja je, da bodo delavci, ki se bodo lahko tekom dela dodatno izobraževali in imeli 

več svobode ter samostojnosti, bolj zadovoljni in posledično bolj delavni.   

– Vodenje s soudeležbo zagovarja stališče, da bodo delavci bolj zavzeto opravljali 

svoje naloge za dosego določenega cilja, če bodo sodelovali pri določanju teh ciljev. 

Sodelavci zato aktivno sodelujejo pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na njihovo 

delo.  

– Vodenje z delegiranjem temelji na delegiranju odgovornosti z namenom, da bodo 

delavci postali odgovorni za samostojna delovna področja.  

– Vodenje s cilji je vodenje s pomočjo katerega določimo cilje v organizaciji, nato pa 

člane organizacije usmerjamo k uspešnemu doseganju teh ciljev. Uspešnost vodenja se 

v tem primeru meri po doseženih ciljih.  

2.5 Tradicionalni modeli vodenja  

Skozi zgodovino so različni avtorji in strokovnjaki poskušali poiskati edinstveno formulo, ki 

bi vodila do zagotovljenega uspešnega vodenja. Glede na okoliščine, izkušnje in trenutne 
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družbene in kulturne razmere so nastajale različne teorije o tem, kaj je vodenje, kakšne so 

lastnosti dobrega vodenja in kateri stili vodenja so pravilni. Najbolj značilni modeli so model 

osebnih značilnosti vodje, vedenjski modeli in situacijski modeli vodenja.  

2.5.1 Model osebnih značilnosti  

Model osebnih značilnosti sega v začetke 20. stoletja in je najstarejši pristop k raziskovanju 

vodenja. Strokovnjaki so se spraševali, kako ločiti voditelje od sledilcev, kako ločiti dobre 

vodje od slabih. Izhajali so iz ideje, da imajo uspešni vodje skupne osebne značilnosti, ki jih 

delajo uspešne. Sprva so se osredotočili le na odkrivanje osebnostnih lastnosti, nato pa so 

proučevanje razširili še na fizične, socialne in delovne (French et al. 2008, 423). 

Tabela 2.1: Model osebnih značilnosti 

OSEBNE ZNAČILNOSTI 

Fizične Osebnostne Socialne Delovne 

Starost Stabilnost Izobrazba Iniciativnost 

Videz Samozavestnost Mobilnost Delavnost 

Vitalnost Prilagodljivost Olikanost Odgovornost 

Vir: Možina et al. (1994, 531) 

Zaključili so, da so ključne značilnosti za identifikacijo vodje (Možina et al. 2002, 517):  

– telesne: mlajši ali srednje starosti, vitalen, visok, vitek in všečnega videza; 

– osebnostne: prilagodljiv, čustveno stabilen, samoobvladljiv, samozavesten, 

prodoren; 

– socialne: prikupen, olikan, priljubljen, pripravljen sodelovati, izobražen na 

ustrezni šoli, naravnan k mobilnosti in napredovanju; 

– delovne: usmerjen k nadpovprečnim dosežkom, iniciativen, pripravljen sprejemati 

odgovornost.  

Ker se je teorija preveč osredotočala na fizične lastnosti osebe in premalo na osebnostne, 

poleg tega pa ni upoštevala drugih pomembnih dejavnikov (trenutna situacija, vrsta 

organizacije, vedenje vodje), se ni uveljavila kot splošno sprejeta teorija. Navkljub temu pa je 

postavila temelje za nadaljnje raziskovanje in nove teorije.  
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2.5.2 Vedenjski modeli  

Do 50. let prejšnjega stoletja so se znanstveniki namesto k osebnostnim usmerili k vedenjskim 

značilnostim. Začeli so preiskovati, kaj vodje uspešno počno; na kakšen način delegirajo 

naloge podrejenim, kdaj in kako komunicirajo z zaposlenimi, kako delajo in podobno. Veljalo 

je prepričanje, da se da vedenje vodje opazovati in učiti, to pa pomeni, da jih je možno 

usposabljati, da postanejo bolj uspešni v vodenju (Možina et al. 1994, 532). 

2.5.2.1 Teorija X in teorija Y 

Ker morajo vodje čim bolj vplivati na svoje zaposlene in jih spodbujati, so se začela 

postavljati vprašanja, kateri način bi bil najprimernejši. Iz tega je McGregor  razvil 2 teoriji: 

teorijo X, katere sklepanja se nanašajo na človeka, ki ga obravnava klasična teorija 

avtokratske organizacije, in teorijo Y, ki sklepa, da je vodenje uspešnejše, če so potrebe 

posameznikov usklajene s potrebami in cilji organizacije (Možina et al. 2000, 27). 

Vodenje po principu teorije Y uporabljajo tisti vodje, ki verjamejo, da imajo ljudje dobre 

delovne navade in so pripravljeni trdo delati. Zaposlenim bodo zato svetovali, kako naj delajo, 

se zanimali za njihovo mnenje in jih spodbujali, da bodo sodelovali pri sprejemanju odločitev. 

Takšnemu načinu vodenja pravimo participativen način vodenja.  

Nasprotno pa bodo vodje, ki so zagovorniki teorije X, uporabljali avtoritativen način vodenja. 

Takšni nadrejeni so mnenja, da so ljudje po naravi leni in nimajo dobrih delovnih navad, za 

delo pa jih motivira le denar. Zaposlenim bodo natančno povedali kaj se od njih zahteva in 

kakšne so njihove naloge. Pri takšnem načinu vodenja o vsem odloča vodja, podrejeni pa 

izvaja njegove ukaze. Takšen vodja je zahteven, nepopustljiv, nestrpen in neizprosen (Možina 

et al. 2002, 518–519).  
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Tabela 2.2: Primerjava domnev teorije X in teorije Y 

DOMNEVE TEORIJE X DOMNEVE TEORIJE Y 

Zaposleni nimajo radi dela in če je le 

mogoče, se mu izogibajo. 

Ljudje imajo radi delo in so pripravljeni trdo 

delati. 

Zaposleni potrebujejo navodila za delo, 

usmerjati jih je treba k ciljem organizacije. 

Zaposleni, ki se strinjajo s cilji organizacije, 

se k temu sami usmerjajo. 

Nadrejeni morajo zaposlene siliti k delu, 

velikokrat tudi z grožnjo. 

Zaposlenih ni treba siliti k delu, saj radi 

sprejmejo odgovornost za delo. 

Vir: Možina et al. (2002, 518) 

Na Japonskem se je razvila še teorija Z, ki vsebuje minimum hierarhične kontrole in 

opredeljene individualne in organizacijske cilje. Organizacijsko klimo označuje občutek o 

sodelovanju med vodji in delavci. Teorija predvideva, da je osnovni motiv človekovega 

medsebojnega delovanja medsebojna odvisnost in da je medsebojno sodelovanje za človeka 

pomembna vrednota. Sklepanja te teorije so podlaga novim vidikom vodenja (Možina et al. 

2004, 33).  

2.5.2.2 Model Univerze v Michiganu  

V poznih 40. letih je Univerza v Michiganu na podlagi intervjujev različnih delovnih skupin v 

različnih organizacijah razvila 2 vrsti vodij: vodje, ki so usmerjeni k proizvodnji, in vodje, 

ki so usmerjeni k ljudem. Prvi postavljajo delovne standarde, organizirajo in nadzirajo delo, 

bolj poudarjajo tehnične vidike dela, njihov glavni cilj pa je opravljanje skupinskih nalog 

(Vrčko et al. 2004, 70). 

Vodje, ki so usmerjeni k ljudem, pa izražajo osebni interes za potrebe zaposlenih, spodbujajo 

ljudi k aktivnemu sodelovanju in na ta način zagotavljajo dobro vzdušje, organizacijsko klimo 

in zadovoljstvo zaposlenih (Možina et al. 2002). 

Na splošno naj bi imeli nadzorniki, ki so usmerjeni v ljudi, bolj produktivne delovne skupine 

kot tisti, ki so usmerjeni v proizvodnjo.  

2.5.2.3 Model Univerze Ohio State 

Podobno kot michiganska študija je tudi študija na Univerzi v Ohiu opredelila dve vrsti 

vodenja, in sicer skrb za ljudi in skrb za naloge.  



Gole, Nataša. 2016. »Povezava med čustveno inteligenco vodje in zadovoljstvom zaposlenih.« Diplomska 

naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

13 

Pri vodenju »skrb za ljudi« je pomemben predvsem položaj zaposlenih, njihove delovne 

razmere in medsebojno sodelovanje. Vodja skrbi za zadovoljstvo zaposlenih in  išče načine, ki 

bi pripomogli k lažjemu delu zaposlenih. Takšen vodja pohvali zaposlene, zahteva toliko, kot 

zmore zaposleni narediti, je prijazen in dostopen ter ustvarja ugodno ozračje v delovnem 

okolju.  

Vodja, ki »skrbi za naloge« bo delo načrtoval skupaj s člani skupine, nato pa ga aktivno 

načrtoval, organiziral in kontroliral. Zaposlenim jasno določi njihove delovne naloge ter 

postavi zahteve in standarde, ki so za vse enaki (Možina et al. 2002, 519–520). 

2.5.2.4 Model mrežnega vodenja  

Ta model opisuje pet vrst vodenja z različnim deležem usmerjenosti vodje k proizvodnji ali k 

ljudem. 

 Iz slike 2.1 je razvidno, da navpična lestvica kaže usmerjenost vodij k ljudem, vodoravna 

usmerjenost k proizvodnji, številčne oznake pa kažejo delež vodenja. Oznaka v spodnjem 

levem kotu »1;1« pomeni nizko usmerjenost k ljudem in nizko usmerjenost k proizvodnji. 

Tak vodja je neaktiven, boji se ukazovati in se izogiba odgovornosti. Je neuspešen in 

nemočen. Oznaka »1;9« v zgornjem levem kotu kaže na visoko usmerjenost k ljudem in nizko 

usmerjenost k proizvodnji. V takšni delovni skupini je sicer prijetno ozračje, produktivnost pa 

je majhna. Oznaka »9;1« v spodnjem desnem kotu označuje visoko skrb za delovne naloge in 

nizko skrb za ljudi. Vodje v tem primeru zanemarjajo osebne želje in potrebe članov ter 

zaposlene silijo k doseganju načrtovanih ciljev. V sredini je oznaka »5;5«, kar pomeni, da je 

vodja na sredi poti. Mnogo vodij verjame, da je ta način vodenja najboljši, saj predstavlja 

ravnotežje med obema skrajnostma. V skrajnem desnem kotu pa je znaka »9;9«, ki predstavlja 

timsko delo in visoko usmerjenost tako k ljudem kot tudi k proizvodnji. Takšen vodja 

oblikuje tim med seboj zelo povezanih zaposlenih, ki skupaj v dobrem ozračju uspešno 

dosegajo zastavljene cilje (Možina et al. 2002, 520). 
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Slika 2.1: Model mrežnega vodenja 

 

Vir: Možina et al. (2002, 521) 

2.5.3 Situacijski modeli vodenja  

2.5.3.1 Fiedlerjev kontingenčni model  

Fiedler je predpostavljal, da so vodje z določenimi osebnostnimi lastnostmi lahko uspešni le v 

določenih situacijah, medtem ko v drugih niso. Torej je uspešnost odvisna od skladnosti 

situacijskih dejavnikov in stila vodenja, ki ga vodja uporablja (Vrčko et al. 2004, 74). 

Za predpostavko je vzel, da so vodje bodisi usmerjeni k odnosom bodisi k delu, nato pa je 

opredelil 3 spremenljivke, ki po njegovem določajo ključne situacijske dejavnike, ki 

determinirajo vodstveno učinkovitost: odnos skupine do vodje, zapletenost dela in moč 

položaja. Iz navedenih spremenljivk je nato sestavil 8 možnih kombinacij, iz katerih lahko 

razberemo, kateri izmed dveh stilov vodenja je primeren. Fiedlerjev največji prispevek je 

ravno v tem, da ne ponuja zgolj enega odgovora, temveč spodbuja k proučevanju situacije, ki 

se ji vodja prilagodi (Vrčko et al. 2004). 

2.5.3.2 Herseyjev in Blanchardov situacijski model vodenja  

Ta model poudarja 3 vidike vodenja: nadzorno in podporno vedenje vodje ter zrelost članov 

skupine. Nadzorno vedenje se pojavi, ko vodja pretežno uporablja enosmerno komunikacijo, 

podporno vedenje pa označuje dvosmerno komunikacijo, torej vodja vključuje svoje 

zaposlene v proces odločanja. Pomembna je še zrelost skupine, ki predstavlja pripravljenost 

visoka 

nizka visoka 

nizka 
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članov, da si zadajo visoke cilje, ki so jim v izziv, in hkrati tudi sprejemajo odgovornost za 

svojo uresničitev (Možina et al. 2002).  

Hersey in Blanchard sta razvila 4 načine delovanja vodje, ki so odvisni od zrelosti skupine, ki 

jo vodi. Pri direktivnem načinu delovanja vodja daje jasna navodila za delo, medtem ko pri 

mentorstvu zaposlenemu sicer še vedno svetuje in pomaga, vendar pa ga lahko počasi že 

prepušča k samostojnemu delu. Pri sodelovanju vodja pri odločanju sodeluje z zaposlenim in 

mu pomaga, da zaposleni kar najbolje izkoristi svoje sposobnosti in znanje, pri pooblaščanju 

pa mu vodja že dodeli delovne naloge in s tem tudi del odgovornosti, saj mora delavec že 

sprejemati svoje odločitve (Možina et al. 2002). 

2.5.3.3  Model vodenja 4D 

Podobno kot že prejšnje raziskave je tudi model 4D prišel do zaključkov, da je vedenje vodij 

bodisi usmerjeno k odnosom do sodelavcev bodisi k nalogam. Vodje uporabljajo bolj eno ali 

bolj drugo obliko vodenja, iz tega pa so nastali 4 modeli vodenja.  

Tabela 2.3: Štirje načini vodenja po modelu 4D 

 Usmerjenost k nalogam 

Nizka Visoka 

Usmerjenost k odnosom do 

sodelavcev 

Visoka Zavzet Združevalen 

Nizka Zadržan Prizadeven 

 

Vir: Možina et al. (2002, 527) 

Možina (2002, 527) navaja, da je združevalni vodja usmerjen v prihodnost, pozoren je tako 

na odnose kot tudi na naloge in ceni timsko delo. Zadržani vodja ima ravno nasprotno od 

združevalnega nizko usmerjenost k nalogam in nizko k odnosom. Predvsem popravlja napake 

podrejenih. Zavzeti vodja je močno usmerjen k odnosom, odprt je do sodelavcev, se 

pogovarja in druge spodbuja h komunikaciji, pri tem pa je premalo osredotočen na naloge. 

Prizadevni vodja ravno obratno veliko pozornosti usmerja k nalogam in se zato vede 

gospodovalno, druge ocenjuje le po sposobnostih in delovnih rezultatih. Zelo skromno se 

usmerja k odnosom do sodelavcev.  
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2.5.3.4 Houseov model poti in ciljev 

Model je razvil Robert House in ga osnoval na zgodnjih tradicionalnih študijah. Poudarja, da 

uspešni vodje opredeljujejo tako cilje kot tudi pot, ki vodi do njih. Če je oboje dobro 

opredeljeno, vodja v bistvu odstrani ovire na poti k visokim dosežkom in s tem delavcem 

omogoča večje zadovoljstvo pri delu. Model definira štiri načine vodenja (Možina et al. 2002, 

528):  

– izzivalni način: vodja postavlja izzivalne cilje in pričakuje, da jih bodo člani 

dosegli;  

– usmerjevalni način: vodja pove svoja pričakovanja do zaposlenih in jim nudi 

pomoč; 

– svetovalni način: vodja se ob sprejemanju odločitev posvetuje z zaposlenimi,  

– prijateljski način: vodja s člani skupine ustvarja pozitivno delovno ozračje, je 

prijazen in razumevajoč.  

2.5.3.5 Participativni model vodenja  

Model opredeljuje pravila, ki določajo obseg in obliko sodelovanja zaposlenih pri odločanju. 

Izoblikovanih je 5 načinov odločanja: dva sta avtokratična, dva konzultativna in eden timski 

(tabela 2.4). Vodji pri ugotavljanju, kateri izmed naštetih modelov bi bilo smiselno uporabiti, 

pomagajo smernice in dodatna vprašanja, na katera mora odgovoriti. Iz tega izhaja diagram, 

ki privede do pravilnega načina vodenja.  

Tabela 2.4: Načini odločanja v participativnem modelu vodenja  

NAČINI OPREDELITVE 

Avtokratični 

1 

Vodja odloča sam.  

Avtokratični 

2 

Vodja povpraša za mnenje člane tima, ampak se odloči sam. 

Konzultativni 

1 

Vodja se posvetuje s člani tima, jih vpraša za mnenje in ga oceni, a se 

odloči sam.  

Konzultativni 

2 

Vodja in člani se sestanejo kot tim in razpravljajo o situaciji, a vodja 

odloči sam.  

Timski  Vodja in člani se sestanejo kot tim in razpravljajo o situaciji. Odloči tim.  
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Vir: Povzeto po Možina et al. (2002, 529) 

2.6 Sodobni slogi vodenja  

V zadnjih letih se je raziskovanje procesa vodenja še posebej razmahnilo. Najnovejše teorije 

se čedalje bolj odmikajo od tradicionalnih modelov in recept za uspešno vodenje vidijo v 

karizmi, viziji in transformaciji posameznika.  

Robbins (2001, 327) v novih neokarizmatičnih modelih vodenja vidi 3 skupne značilnosti:  

– poudarjajo simbolično in čustveno ganljivo vedenje vodij;  

– poskušajo razložiti, kako so določeni vodje sposobni doseči izjemne stopnje 

zvestobe svojih posnemovalcev;  

– poudarjajo teoretično zapletenost vodenja in pogled nanj približno tako, kot ga 

vidi vsakdanji človek.  

Med vsemi novimi teorijami vodenja sta v ospredje najbolj postavljena transformacijsko in 

transakcijsko vodenje, poleg njiju pa se omenja še karizmatično vodenje, avtentično vodenje 

in vodenje z vizijo.  

2.6.1 Transformacijsko in transakcijsko vodenje 

Največje pomanjkanje dosedanjih modelov vodenja je pomanjkanje opredelitve koliko in 

kako naj vodja vpliva na svoje zaposlene. Zaradi povečane potrebe po spodbujanju in 

usmerjanju zaposlenih sta se razvila 2 tipa vodenja: transformacijsko in transakcijsko vodenje 

(Možina et al. 2002).  

Pri transformacijskem vodenju vodja svoje privržence vključuje kot partnerje. Trudi se, da 

bi zaposlene pripravil do večje dovzetnosti za poslanstvo skupine, razširil interese zaposlenih  

in da bi te interese podredili koristim skupine (Možina et al. 2000). Transformacijski vodja 

deluje na podlagi (Možina et al. 2002, 532):  

– karizme: predstavi vizijo in smisel poslanstva, izzove ponos, doseže spoštovanje in 

zaupanje, 

– inspiracije: navdihuje visoka pričakovanja, pomembne namene izraža na preprost 

način,  

– intelektualne spodbude: razvija ustvarjalnost, racionalnost in sistematično 

reševanje problemov, 
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– upoštevanje posameznika: kaže osebno zanimanje za razvoj posameznika, 

obravnava vsakega zaposlenega kot osebnost, ga uvaja in mu svetuje.  

Transakcijsko vodenje pa nasprotno temelji na nekakšnem trgovanju med delavcev in 

vodjem ter predstavlja dogovarjanje med vodjo in zaposlenimi o materialnih, kadrovskih, 

socialnih in drugih ugodnostih, ki jih delavec uživa, če svoje delo opravlja v skladu z 

dogovori. Takšen vodja se ravna po pravilih in ne navdušuje podrejenih (Možina et al. 2002, 

531). 

Transakcijski vodja deluje na podlagi (Možina et al. 2002, 532):  

– nagrajevanja: pogaja se o nagrajevanju za prizadevno delo in obljublja nagrade 

ter daje priznanja za dosežke in dobre rezultate, 

– vodenja z izjemami (aktivno): spremlja dogajanje in išče odklone od standardov 

ter se odloča za korektivne akcije, 

– vodenja z izjemami (pasivno): vmes poseže le, če standardi niso doseženi, 

– vodenja brez vajeti (laissez faire): odpoveduje se odgovornosti in se izogiba 

odločanju.  

2.6.2 Karizmatično vodenje 

O karizmatičnem vodenju je pisal že Max Weber v 20. letih prejšnjega stoletja, resneje pa so 

se tem začeli ukvarjati šele v 80. letih.  

Pri takšni obliki vodenja delavci svojega šefa idealizirajo in ga častijo. Temelji na karizmi 

vodje, ki je definirana kot »proces, v katerem vodja vpliva na privržence z zbujanjem močnih 

emocij in identifikacijo z vodjem« (Vrčko et al. 2004, 81).  

2.6.2.1 Houseova teorija karizmatičnega vodenja  

House karizmatične vodje vidi kot ljudi, ki imajo s svojo osebnostjo močan in globok vpliv na 

svoje privržence (French et al. 2008, 434).  

Imajo veliko potrebo po moči, so izredno samozavestni in močno verjamejo v svoja 

prepričanja. So idol svojim privržencem in v njih vzbujajo motivacijo za doseganje ciljev.  

Takšni vodje (Vrčko et al. 2004, 82):  

– razlagajo o lastnih dosežkih z namenom pridobivanja zaupanja; 
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– imajo privlačno vizijo; 

– imajo visoka pričakovanja do svojih privržencev; 

– izražajo zaupanje v sposobnosti svojih sodelavcev in jim na ta način vlivajo 

samozavest. 

Pri tem House loči tudi negativne in pozitivne karizmatične vodje. Medtem ko se prvi 

osredotočajo predvsem nase, pa se pozitivni osredotočajo na svoje privržence in na njihovo 

opolnomočenje (French et al. 2008, 434). 

2.6.2.2 Congerjeva in Kanungova teorija karizmatičnega vodenja  

Temelji na ideji, da je karizma atribut vodje in je povezana z vedenjem vodje, njegovimi 

spretnostmi in s situacijskimi dejavniki. Karizmatičen vodja ima vizijo, je za dosego te vizije 

pripravljen veliko žrtvovati, je sposoben realno oceniti količino potrebnih vplivov na okolje 

za dosego cilja, je empatičen ter se vede na način, ki je nekonvencionalen in neobičajen 

(Vrčko et al. 2004). 

2.6.3 Avtentično vodenje  

Avtentično vodenje ne opredeljuje sloga vodenja, ki naj bi ga vodja prevzel, temveč 

izpostavlja osebnost vodje, ki mora slediti svojemu značaju. To pomeni, da vodja deluje v 

skladu s svojimi vrednotami, saj bo le na ta način motiviral sodelavce, da mu sledijo. Vodijo s 

poslanstvom in integriteto, osredotočeni so na dobrobit zaposlenih, na spremembe pa se 

odzovejo proaktivno in jih vidijo kot možnost za razvoj. Pri sodelavcih so sposobni 

spodbuditi aktivnost, motivacijo, zavezanost in zadovoljstvo (Dimovski et al. 2009, 102). 

Značilnosti avtentičnih vodij (Dimovski 2009, 105): 

– motivirajo jih osebna prepričanja in ne doseganje statusa, časti in drugih osebnih 

koristi, 

– so originali, ne kopije (vodijo iz osebnega prepričanja). Njihova dejanja temeljijo 

na osebnih vrednotah, prepričanjih in identiteti, 

– pri vodenju se ne pretvarjajo, so takšni, kot so, in se tudi ne prilagajajo 

pričakovanjem drugih.  
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2.6.4 Vodenje z vizijo  

Vodenje z vizijo je sposobnost ustvariti in s sklepom povezati resnično, verjetno in privlačno 

vizijo prihodnosti za organizacijo. Če je primerno izbrana in izvedena, je lahko ta vizija 

spodbujevalna, da se s hitrim začetkom in povezavo nadaljnjih spretnosti, talentov in 

pripomočkov lahko uresniči. Takšen vodja mora imeti jasno vizijo, ki pa jo mora znati z jasno 

komunikacijo in vedenjem pojasniti tudi drugim. Hkrati pa mora imeti zmožnost razširitve 

vizije tudi na druge miselne zveze vodenja. To je sposobnost razvrščanja dejavnosti tako, da 

je vizija uporabna v različnih situacijah (Robbins 2001, 330–332). 

3 ČUSTVENA INTELIGENCA 

»Vse učenje temelji na čustvih.« (Platon)  

V preteklosti so ljudje popolnost povezovali z inteligentnostjo, medtem ko je bilo čustvovanje 

prej ovira kot pomoč. Čustva so veljala za šibkost človeka, ljudje, ki so jih odprto izražali, pa 

za nezrele. Pa vendar so ljudje sčasoma ugotovili, da inteligentnost ni dovolj za uspeh. Prvi, 

ki so se s tem začeli resneje ukvarjati, so bili raziskovalci v začetku 20. stoletja, ki so iskali 

načine za merjenje inteligenčnega kvocienta kot načina razlikovanja med povprečnimi in 

odličnimi ljudmi. Pri tem so hitro ugotovili, da so pogosto zelo uspešni ljudje le povprečno 

inteligentni, in obratno – mnogi z visokim inteligenčnim kvocientom niso bili na vodilnih 

položajih. Iz tega razloga se je začelo porajati vprašanje, kateri je še ključni dejavnik za 

uspešnost. Zakaj lahko dve osebi s popolnoma enakim kvocientom dosežeta različno raven 

uspeha v življenju?  

Med prvimi je odgovor na to vprašanje podal profesor E. L. Thorndike z Univerze v 

Columbiji, ki je uvedel izraz »družbena inteligenca« in poimenoval sposobnosti, ki so nam 

danes poznane kot sposobnosti čustvene inteligence. V 60. letih je izraz »čustvena 

inteligenca« razčlenil nizozemski pisatelj Carl Lans, vendar pa je ta izraz šele v 80. letih prišel 

tudi v druge dele sveta.  

3.1 Opredelitev čustvene inteligence  

Čustvena inteligenca (v nadaljevanju EQ) je »sposobnost zavedanja in obvladovanja lastnih 

čustev na zdrav in ustvarjalen način« (Psychology Dictionary, n. d.). 
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Korenine EQ segajo v 20. leta prejšnjega stoletja, ko je priznani psiholog E. L. Thorndike 

omenjal »družbeno inteligentnost kot sposobnost razumevanja drugih in modrega ravnanja v 

medosebnih odnosih (Goleman 2010, 74). 

Čeprav začetki EQ segajo skoraj 100 let nazaj, so teoretiki in raziskovalci inteligence takrat 

idejo o čustvih kot pomembnem dejavniku za uspeh ovrgli kot nepomembno. Zadnjih 50 let 

so se tako strokovnjaki in laiki pri merjenju uspešnosti (preveč) zanašali le na inteligenčni 

kvocient. Med prvimi, ki je opazil omejenost starega poimenovanja inteligentnosti, je bil 

psiholog na Visoki šoli za pedagogiko na Harvardu, Howard Gardner. Leta 1983 je na to temo 

napisal knjigo, v kateri je ovrgel ozek pogled na inteligenco in jo razširil na 7 ključnih vej, 

med njimi tudi na t. i. »osebno inteligentnost«, ki zajema spretnosti v medosebnih odnosih. 

Njegovo definicijo je kasneje povzel Peter Salovey, raziskovalec in profesor psihologije na 

Univerzi v Yaleu, in jo razvrstil na pet sposobnosti (Goleman 2010, 75):  

1. poznavanje svojih čustev in zavedanje sebe, 

2. obvladovanje čustev in prilagajanje občutkov, da ustrezajo okoliščinam, 

3. spodbujanje sebe,  

4. prepoznavanje čustev drugih oz. empatija,  

5. uravnavanje odnosov.  

Leta 1990 je skupaj z Johnom D. Mayerjem zasnoval termin čustvena inteligenca, ki je 

nasprotje umski inteligenci (Simmons in Simmons 2000). 

Salovey je skupaj z Mayerjem zapisal svojo definicijo čustvene inteligence: »Čustvena 

inteligenca je sposobnost prepoznavanja čustev, njihovega ocenjevanja in generiranja v 

mišljenje, razumevanje čustev in čustvenega znanja ter sposobnost razmišljajočega 

upravljanja s čustvi, ki omogoča posameznikovo čustveno in intelektualno rast« (Wharam 

2012, 22).  

Izraz »čustvena inteligenca« pa je širši javnosti postal poznan šele leta 1995, ko je ameriški 

psiholog Daniel Goleman objavil knjigo »Čustvena inteligenca«, ki je postala ena od najbolj 

branih knjig na svetu. EQ opisuje kot »sposobnost prepoznavanja lastnih čustev in čustev 

drugih, sposobnost osebnega motiviranja in obvladovanja čustev v nas samih in v odnosih z 

drugimi« (Wharam 2012, 21).  
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Po njegovem EQ zajema zmogljivosti, kot so »spodbujanje sebe in kljubovanje frustracijam, 

nadziranje vzgibov in odlaganje zadovoljitve, obvladovanje razpoloženja in sproščanje stisk, 

ki zavirajo sposobnost razmišljanja, vživljanje v čustva drugih in upanje« (Goleman 2010, 

61). 

Ker je čustvena inteligenca relativno nov pojem, se tudi njena definicija še razvija in 

dopolnjuje. V bistvu pa pomeni več kot le biti prijazen in razumevajoč, ampak je globlji vzgib 

znotraj nas samih, da ravnamo v skladu s svojimi čustvi in občutji ter da ta občutja zaznamo 

in spoštujemo tudi pri drugih. Ravno tako se lahko (nasprotno od umske inteligence, ki skozi 

življenje bolj kot ne ostaja enaka in je podedovana) čustvene inteligence priučimo, njene 

spretnosti pa razvijamo vse življenje.  

3.2 Spretnosti čustvene inteligence  

Že dalj časa se v strokovnih krogih govori o t. i. spretnostih oz. sposobnostih čustvene 

inteligence. Tekom raziskovanja in spoznavanja čustev so posamezni avtorji iskali ključna 

področja, ki naj bi skupaj tvorila čustveno inteligenco, in na podlagi raziskav se je 

izoblikovalo 5 ključnih področij: samozavedanje, samonadzor, motivacija, empatija in 

družabne veščine. Pri tem je pomemben poudarek, da nobena od naštetih komponent ne 

funkcionira sama zase, temveč se vseh pet spretnosti med seboj prepleta in povezuje. Tako je 

npr. večja verjetnost, da bo nekdo, ki ima dobro razvito samozavedanje, tudi lažje obvladoval 

svoja čustva, občutke in vzgibe. Ravno tako se bodo te iste osebe, ki znajo prepoznati in 

obvladovati lastna čustva, lažje vživele v čustva drugih (empatija). Razvoj posameznih 

sposobnosti zato ne poteka ločeno, temveč se razvijajo simultano in v simbiozi. Oseba, ki 

razvija čustveno inteligenco, bo zato hote ali nehote ob razvijanju ene spretnosti razvijala tudi 

drugo.  

3.2.1 Samozavedanje 

»Samozavedanje je sposobnost osredotočiti se na lastno čustveno stanje. To pomeni, da se 

zavedamo, kaj občutimo v danem trenutku. Smo srečni, vznemirjeni, zaskrbljeni, jezni? Kaj bi 

morali (oziroma ne bi smeli) narediti ali reči glede na čustveno stanje, v kakršnem smo? 

(Wharam 2012, 53).  

Čeprav se to lahko sliši zelo preprosto, pa se pogosto zgodi, da svojih lastnih čustev ne 

znamo, ne zmoremo ali pa si jih ne upamo prepoznati. Pogosto so naša čustva tako intenzivna, 
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da nas v popolnosti preplavijo in nas pustijo ohromele, hkrati pa nam onemogočijo, da bi se 

osredotočili še na katero drugo čustvo. Vzemimo za primer strah. Velikokrat zaradi 

prevelikega strahu ne storimo tistega, kar si v resnici želimo ali potrebujemo, saj se preveč 

osredotočamo na vse tiste negativne »kaj če …« situacije. Samozavedanje pomeni sposobnost 

premagati svoj strah, se zazreti vase in videti tisto, kar se res skriva v nas samih. Pomeni 

sposobnost prepoznavanja in sprejemanja lastnih čustev; tudi tistih, ki se jih bojimo in nam 

niso po godu. Wood in Tolley (Wood in Tolley 2004) pri samozavedanju izpostavljata 

predvsem samospoštovanje, pozitivno naravnanost, odkritost do samega sebe, ravnanje po 

svojih občutkih, poslušanje drugih in zavedanje lastnega vpliva na okolico.  

3.2.2 Samonadzor 

Samoupravljanje je sposobnost upravljanja z razpoloženji. Pomeni, da imamo sposobnost 

izbirati čustva, ki jih želimo izkusiti, ne da smo žrtve čustev, kadar se ta pojavijo. Pomeni, da 

ne dovolimo drugim, da nas spravijo ob živce in vzamejo v roke sposobnost upravljanja z 

našim čustvenim stanjem (Wharam 2012, 108–109). 

Samoobvladovanje ne pomeni tlačenja in ignorance lastnih čustev, temveč prej nasprotno. Ko 

s samozavedanjem prepoznamo čustvo, ga s sposobnostjo samonadzora usmerimo v 

produktivnost. To pomeni, da si dovolimo občutiti ne samo vesela, pač pa tudi negativna 

čustva. Pomeni, da v stresnih situacijah obdržimo nadzor nad seboj in se ne pustimo 

sprovocirati s strani zunanjih dejavnikov.  

Imeti sposobnost samoupravljanja ne pomeni le, da se znamo upreti eksplozivnemu ali 

težavnemu vedenju, temveč pomeni tudi to, da znamo trenutne potrebe postaviti na stran in se 

posvetiti večjim in pomembnejšim ciljem. Ker se takšni cilji po navadi ne uresničijo takoj, je 

naša predanost načelom samoupravljanja vedno znova na preizkušnji. Kdor obvlada 

sposobnost samoupravljanja, ostane zbran in se ne zlomi (Bradberry in Greaves 2008, 96).  

3.2.3 Motivacija 

Pri našem vsakdanjem delovanju se poraja najbolj osnovno vprašanje: »Zakaj to počnem?«. 

Zakaj stremim k določenemu cilju? Zakaj lahko nekateri ljudje vztrajajo v težkih situacijah, 

medtem ko drugi obupajo ob prvem neuspehu?  

Motivacijo lahko preprosto opišemo kot silo, ki spodbuja in usmerja naše vedenje in nam 

pomaga, da dosežemo zastavljene cilje (Wood in Tolley 2004, 75). Številne raziskave pa so 
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pokazale, da je posameznikova motivacija pogosto prepletena z upanjem in optimizmom. 

Dokazano je, da ljudje, ki so že po naravi bolj optimistični, pod pritiski dosegajo boljše 

rezultate od tistih, ki so nagnjeni k pesimizmu. Optimistični ljudje imajo po težkih 

preizkušnjah in mnogih padcih še vedno upanje, da jim bo uspelo. Neuspehi jih zato 

motivirajo, da se še bolj potrudijo in poskusijo ponovno.  

Psiholog Martin Seligman je v 70. letih prejšnjega stoletja proučeval optimizem in ga 

opredelil kot način, kako si ljudje razlagajo svoje vzpone in padce. Optimisti si padec 

razlagajo kot okoliščino, ki jo je mogoče spremeniti, da jo naslednjič, ko se spet znajdejo v 

njej, lahko premagajo, medtem ko se pesimisti zaradi spodrsljaja kaznujejo in zanj krivijo eno 

od svojih značajskih potez, zaradi katere so brez moči, da bi karkoli spremenili (Goleman 

1997, 112)  

Umerjanje čustev k ustvarjalnejšim ciljev je mojstrska spretnost. Naj bo v nadziranju vzgibov 

in odlaganju zadovoljitve, v uravnavanju razpoloženja, da nas ne bi oviralo v razmišljanju, 

temveč pospešilo mišljenje, v spodbujanju sebe v vztrajnosti, da se kljub oviram znova in 

znova preizkusimo na nekem področju, ali v iskanju poti, ki nas spravijo v stanje izliva, v 

katerem smo učinkovitejši (Goleman 1997, 120). 

3.2.4 Empatija 

Empatijo lahko opredelimo kot sposobnost postaviti se na mesto drugega. Označuje zmožnost 

posameznika, da zazna in razume oz. da se vživi v občutja in razmišljanja druge osebe, vendar 

se z njo ne poistoveti, za razliko od občutij simpatije in sočutja do drugega (Hribar Sorčan 

2008, 13) 

Nilsson (2003) jasno opredeljuje razliko med simpatijo in empatijo. Medtem ko je simpatija 

zavedanje in zaskrbljenost za stanje drugega, pa je empatija zavedanje stanja drugega, vendar 

ne pomeni nujno tudi zaskrbljenosti. Empatijo lahko zato definiramo kot nevtralno zavedanje 

za stanje druge osebe.  

Sami smo do drugih lažje empatični, če imamo sposobnost samozavedanja, saj nam 

prepoznavanje naših čustev pomaga pri tem, da lažje in hitreje prepoznamo tudi stanje ljudi 

okoli nas. Pri empatiji se vključijo tako naša čustva kot naša čutila in poskušamo razumeti 

situacijo, v kateri je nasprotna oseba. Brez obsojanja in predsodkov, brez delanja lastnih 

zaključkov in nepotrebnih nasvetov. Enostavno se vživimo v vlogo drugega in ga razumemo.  
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3.2.5 Družbene spretnosti  

Družabne veščine so pomembna sestavina kompleksnega sistema medsebojno povezanih 

sposobnosti čustvene inteligence. Pomagajo nam graditi in vzdrževati osebne odnose; 

vključevati se v skupine in postati njihov učinkovit član; vplivati na pristop, mnenja in 

vedenje drugih; voditi ljudi ali celotne organizacije in preprečevati ter uspešno reševati 

konfliktne situacije (Wood in Tolley 2004, 113).  

Za uspešno razvijanje družbenih spretnosti je ključna veščina, ki se je moramo naučiti, 

poslušanje. Pri aktivnem poslušanju ni dovolj, da le poslušamo, kaj naj druga oseba 

pripoveduje, temveč se osredotočimo tudi na vse tisto, kar je neizrečeno. Osredotočimo se na 

ton glasu, hitrost in glasnost govora, na mimiko obraza in njegovo telesno govorico. 

Poslušamo svoj notranji čut, intuicijo, ki nam pove, kadar nekaj ni v najlepšem redu.  

Na drugi strani pa je enako pomemben tudi način, kako se izražamo mi. Večji besedni zaklad, 

izkazovanje čustev, skladnost naših besed in telesne govorice, vse to nas dela bolj pristne in 

zato tudi bolj priljubljene. Vzdrževanje očesnega stika in iskreno zanimanje za sočloveka in 

tisto, kar nam pripoveduje, bo prispevalo k boljši komunikaciji in boljšim družbenim 

veščinam. 

3.3 Značajske lastnosti čustveno inteligentne osebe  

Poleg 5 že opisanih komponent čustvene inteligence pa Simmons in Simmons (2000) 

opredeljujeta še 13 značajskih lastnosti, ki jih poseduje čustveno inteligentna oseba.  

3.3.1 Čustvena energija  

Čustvena energija je tisti del fizične energije, ki jo človek potrebuje, da se spopade s stresom, 

pritiskom, z razočaranji in nesoglasji.  

Oseba z nizko čustveno energijo je počasnega ritma, ne mara hiteti in na splošno varčuje z 

energijo. Stresnim in težavnim okoliščinam se največkrat izogne, njena stopnja motivacije je 

nizka. Takšni ljudje so preveč samovoljni, da bi lahko v celoti razvili svoje sposobnosti. Hitro 

se utrudijo, zato tudi težko zadostijo zahtevam visoko storilnostnega delovnega okolja. 

Razlog za nizko čustveno energijo lahko najdemo v nezadostni spodbudi in opogumljanju v 

otroštvu.  
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Nasprotno so ljudje z visoko čustveno energijo bolj živahnega ritma, so energični in 

motivirani. Imajo dovolj energije za delo v zahteven okolju in jim to tudi prinaša užitek. 

Dobro prenašajo stres in si po njem hitro opomorejo. Če se preveč ženejo za dosežki pod 

pritiskom in v naglici, pa jim bo dolgoročno stres najverjetneje povzročal težave, kot so visok 

krvni pritisk in srčna obolenja. Visoka čustvena energija je nekoliko prirojena in genetsko 

določena, lahko pa je tudi posledica močnih spodbud in opogumljanja v otroštvu.  

3.3.2 Čustvena napetost  

Čustvena napetost nam pove, koliko človeka pestijo nelagodni občutki. Zaradi teh neprijetnih 

občutkov se stopnjuje napetost v telesu in, kadar doseže visoko stopnjo, moti telesno 

delovanje.  

Oseba z nizko čustveno napetostjo je sproščena in mirna ter ne pozna pritiskov. Živi zmerno 

aktivno življenje, je optimistična in ima dobro samospoštovanje. Ne boji se odločati ali 

povedati svojega mnenja, vendar ga hkrati tudi ne vsiljuje drugim. Ker je tako samovoljna, se 

pogosto zgodi, da v življenju ne doseže vsega, kar bi lahko.  

Nasprotno pa si ljudje z visoko stopnjo čustvene napetosti izredno prizadevajo za delovno 

uspešnost. So nesproščeni in zaskrbljeni. Za njih so navadno značilne skrajnosti: bodisi imajo 

zelo nizko samospoštovanje ali pa se preveč cenijo; so nemarni ali pa stremijo k popolnosti; 

delu se izogibajo ali pa se z njim obremenjujejo; bojijo se odločati ali pa želijo o vsem 

odločati sami.  

3.3.3 Optimizem  

Osebe, ki se rodijo z nizko stopnjo optimizma, so že po naravi bolj črnoglede, kar jim daje 

prednost pri odkrivanju napak in težav. Ker so tako pozorne na nevarnosti, se znajo izogniti 

težavam in jih pogosto zaslutijo, še preden do njih dejansko pride. So resne in zaskrbljene in 

si stvari navadno razlagajo slabše, kot so v resnici.  

Nasprotno pa optimistični ljudje radi iščejo dobro v ljudeh in situacijah, razmišljajo pozitivno 

in verjamejo, da se bo vse dobro izteklo. Veliko se smehljajo in so videti srečni. Pri skrajno 

optimističnih ljudeh se lahko zgodi, da ne opazijo težav in pomanjkljivosti ter težko 

prepoznajo pomanjkljivosti pri sočloveku.  
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3.3.4 Samospoštovanje  

Samospoštovanje nakazuje na to, kakšno mnenje imamo o sebi. Ali se dovolj cenimo, 

sprejemamo in se imamo radi?  

Ljudje z nizkim samospoštovanjem so ponižni in se ne izpostavljajo pred drugimi. Zavedajo 

se lastnih napak, ampak verjamejo, da jih lahko izboljšajo. Če je samospoštovanje prenizko, 

se lahko takšna oseba ob kritiki hitro počuti užaljeno in prizadeto. Razlog za nizko 

samospoštovanje pogosto najdemo v okolju, ki je pretirano kritično in surovo.  

Samozavesten človek sam sebe ceni in spoštuje. Zaveda se tako svojih dobrih kot tudi slabih 

lastnosti, kritika pa mu ne povzroča nelagodja. Preveliko samospoštovanje je lahko pogosto le 

navidezno in lahko nastane, kadar oseba občutke manjvrednosti potlači in si začne domišljati, 

da je boljša od drugih. Na kritiko je zelo občutljiva, nerada prevzema odgovornost za svoje 

težave, ki so nastale z njenimi dejanji. Zdravo samospoštovanje nastane v okolju, v katerem 

starši otroka spodbujajo in mu izkazujejo ljubezen. Pretirana samozavest pa se razvije kot 

obrambni mehanizem, odgovor na kritiko in neljubečnost.  

3.3.5 Predanost delu  

Predanost delu kaže na to, kako je neka oseba prizadevna pri svojem delu, če opravi 

zastavljene naloge in prevzema dolžnosti in odgovornosti.  

Lagodni ljudje imajo manjšo stopnjo predanosti delu, kar pomeni, da si za delo radi vzamejo 

svoj čas. Veliko jim pomeni čas za počitek, rekreacijo in aktivnosti v prostem času. Takšni 

ljudje pogosto delajo ravno toliko, kot je potrebno, da zadovoljijo svoje potrebe. Dokončanje 

nalog jim vzame veliko časa, vmes pa si pogosto vzamejo čas za odmor in počitek.  

Nasprotno pa marljivim ljudem dokončanje nalog predstavlja zadoščenje, zato delajo trdo in 

veliko. Delo opravijo v roku, saj si znajo razporediti čas in pri nalogah vztrajajo, dokler niso 

dokončane, četudi to pomeni, da se morajo odreči svojemu prostemu času. Velikokrat so od 

dela odvisni in z njim preobremenjeni. 

3.3.6 Natančnost  

Natančnost nam pove, koliko se je oseba sposobna zbrati in osredotočiti na svoje delo.  
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Nenatančne osebe so spontane in niso obremenjene s podrobnostmi, zato se lahko hitro 

odločajo in ukrepajo. Največkrat jih pri odločanju vodijo njihovi občutki in slutnje. Bolj kot v 

podrobnosti so usmerjene v celoto. Njihova koncentracija je lahko kratkotrajna, saj se ne 

marajo predolgo osredotočati na eno samo stvar. 

Na drugi strani pa so natančni ljudje bolj pazljivi, točni in temeljiti. Na delo se radi pripravijo 

in ne želijo delati v naglici. Najbolje se obnesejo, kadar okolje od njih zahteva preciznost in 

visoko kakovost. Ker so tako poglobljeni v podrobnosti, lahko izpred oči izgubijo celotno 

širšo sliko. Težko delegirajo, saj stvari najraje opravijo sami.  

3.3.7 Želja po spremembi  

Ljudje navadno ne čutijo želje po kakršnikoli spremembi, temveč želijo ohraniti stvari 

nespremenjene. Cenijo tradicijo in uživajo v delu, ki poteka po utečenih in standardnih 

postopkih. Raje uporabljajo že osvojeno znanje, kot da bi se učili novih spretnosti. V 

okoliščinah, ki jih silijo v spremembe, se počutijo nelagodno in pogosto vztrajajo v svojih 

okvirjih, tudi kadar bi bila sprememba koristnejša.  

Osebe z veliko željo po spremembi si želijo novosti in sprememb tako v osebnem kot tudi v 

delovnem okolju, zato se tudi zlahka prilagodijo spremenljivim okoliščinam. So ustvarjalne, 

zato se tudi najbolj znajdejo v delovnem okolju, ki od njih zahteva veliko kreativnosti in 

domišljije ter nestandardne postopke dela. Rutinska in ponavljajoča se opravila so za njih 

dolgočasna in jih zato velikokrat tudi zanemarjajo ter se raje lotijo nečesa zanimivejšega, 

četudi je nepotrebno.  

3.3.8 Pogum  

Nizka stopnja poguma predstavlja previdnega človeka, ki nikoli ne tvega in se spušča le v 

stvari, za katere lahko predvidi posledice in dober rezultat. Ker iščejo varnost in zagotovila o 

varnosti, lahko preprečijo izgubo in neuspeh. V neugodnih okoliščinah lahko prehitro 

odnehajo; ker se izogibajo tveganjem, izbirajo le varne, a tudi manj ugodne poti – velikokrat 

zaradi strahu ne storijo tistega, kar bi morali.  

Pogumni ljudje so prepričani vase in v svoje sposobnosti ter verjamejo, da so kos tudi najbolj 

težavnim okoliščinam. Iz tega razloga so jim izzivi in neznane naloge v užitek. Bolje delajo 

pod pritiskom, pod obremenitvami ne pokleknejo in se ne pustijo zmesti strahu.  Njihova želja 

po zmagi jih žene naprej, zato medsebojne odnose pogosto spremenijo v tekmovanje. Zaradi 
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želje po tveganju svoje sposobnosti tudi precenijo in se nalog lotijo, še preden se na njih 

dobro pripravijo.  

3.3.9 Odločnost  

Ljudje z nizko stopnjo odločnosti so obotavljivi in pri sprejemanju odločitev potrebujejo 

podporo nadrejenih, še raje pa odločitve prepuščajo drugim. Ko se le morajo odločiti, zaradi 

strahu pred sprejemanjem napačnih odločitev, za to potrebujejo veliko časa in si večkrat 

premislijo. Takšna obotavljivost je moteča predvsem pri ljudeh na vodilnih položajih, ki 

morajo sprejemati pomembne odločitve v korist podjetja.  

Nasprotno pa tisti z visoko stopnjo odločnosti zaupajo v svoje sposobnosti in svojim 

zamislim, zato se znajo tudi hitro odločati. Ne marajo biti nadzorovani, temveč si želijo 

svobode pri sprejemanju odločitev in tudi morebitne probleme raje rešujejo sami. Kadar delo 

zahteva timsko odločitev, so lahko nezadovoljni. Pretirano odločni ljudje se lahko vedejo 

tiransko in se upirajo vsakršnemu vodstvu.  

3.3.10 Samouveljavljanje  

Samouveljavljanje nam pove, v kolikšni meri zna človek spodbuditi druge, da privzamejo 

neko zamisel in se po njej ravnajo, oz. v kolikšni meri se neka oseba podreja drugim.  

Ljudje z nizko stopnjo samouveljavljanja so popustljivi, radi poslušajo in sodelujejo. Niso 

kritični in prepirljivi, znajo se prilagajati in se raje podrejajo drugim kot prevzamejo pobudo. 

Ravno zaradi svoje prilagodljivosti stežka uveljavijo svojo voljo in branijo svoje stališče. Pri 

delu so najbolj uspešni, kadar opravljajo samostojno delo ali kadar delajo v skupini, ki jo vodi 

nekdo drug.  

Nasprotno pa ljudje z visoko stopnjo samouveljavljanja brez problema izrazijo svoje mnenje, 

četudi to izzove neodobravanje okolice. Radi so na vodstvenih položajih, kjer imajo oblast, da 

lahko uveljavljajo svojo voljo in nadzirajo svoje podrejene. Z ukazovanjem nimajo težav, saj 

radi odločajo in dajejo navodila. Pretirano nepopustljivi ljudje so lahko vsiljivi, nepotrpežljivi 

in pogosto vsiljujejo svoje mnenje, dokler se drugi z njim ne strinjajo.  
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3.3.11 Strpnost  

S strpnostjo označujemo potrpežljivost posameznika in njegovo pripravljenost, da prenese 

nadlegovanje drugih.  

Nizka stopnja strpnosti pomeni netolerantnega človeka, ki ne prenese, da bi ga drugi 

zlorabljali ali zanemarjali. Ob takšnem navalu jeze ga preplavi adrenalin in ga spodbudi k 

dejanju. Težave nastopijo, kadar je oseba pretirano netolerantna, saj se takrat prehitro razjezi 

in jo že vsaka najmanjša žalitev in nespoštovanje spravi s tira. Je zamerljiva in si zapomni 

vsako žalitev, je nikoli ne pozabi, še manj pa odpusti.  

Veliko bolj tolerantni so ljudje z visoko stopnjo strpnosti. Ti znajo potrpežljivo prenašati 

neprijetne okoliščine ali nesramno vedenje drugih. Le redko se razjezijo in tudi ne držijo 

zamer do tistih, ki so jim povzročili škodo, temveč jim odpustijo in si prizadevajo za boljše 

odnose. Slaba stran pretirano tolerantnih ljudi je, da dopuščajo neprijetno vedenje in mirno 

prenašajo, da se drugi vedejo nespoštljivo ali jih ovirajo na poti do cilja.  

3.3.12 Obzirnost  

Z obzirnostjo razlagamo, v kolikšni meri je posameznik razumevajoč, pozoren, pošten, 

odgovoren in pripravljen pomagati. 

Ljudje z nizko stopnjo obzirnosti so samovoljni, skrbijo predvsem zase ter za svoje cilje in 

interese. Storijo le tisto, kar jim je v neposredno korist, in tudi drugim pomagajo le, kadar 

pričakujejo nekaj v zameno. Mnenje drugih jim ne pomeni veliko in raje oni povedo okolici, 

kaj se od njih pričakuje. Pretirano samovoljnim ljudem ni mar za čustva in stiske drugih, v 

odnosih z drugimi pa se navadno želijo okoristiti na račun drugega.  

Višja kot je stopnja obzirnosti, večja je uvidevnost do potreb in čustev drugih. Obzirni ljudje 

so empatični, radi prisluhnejo težavam drugih in jim poskušajo tudi pomagati po svojih 

najboljših močeh. Svoje potrebe poskušajo uskladiti s potrebami drugih in tudi pri reševanju 

sporov poskušajo najti rešitev, kjer bodo vsi zadovoljni. Njihova slaba stran je ta, da zaradi 

potreb drugih pogosto zanemarijo lastne potrebe in želje.  
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3.3.13 Družabnost  

Družabnost je lastnost, ki nam pove, kako rad posameznik spoznava ljudi, se druži in je 

usmerjen v skupinsko delovanje.  

Tisti, ki dosegajo nizke rezultate pri merjenju družabnosti, so bolj zadržani in ne čutijo 

pretirane želje po družbi in pogovoru. Raje delajo individualno in se raje kot ljudem 

posvečajo stvarem, podatkom in idejam. Zanimajo jih predvsem lastne misli in čustva, med 

sabo in drugimi pa raje potegnejo mejo, ki varuje njihovo zasebnost. So samotarski in 

navadno ne poznajo veliko ljudi, temveč imajo nekaj boljših prijateljev.  

Nasprotno pa so ljudje, ki dosegajo visoke rezultate na lestvici merjenja družabnosti, bolj 

odprti, radi spoznavajo nove ljudi in imajo zato tudi veliko prijateljev in znancev. Zlahka 

govorijo o svojih mislih in čustvih. Veliko jim pomenijo priznanje okolice, priljubljenost, 

prijateljstvo, skupinske dejavnosti in pripadnost skupini. Radi delajo v skupinah, kjer lahko 

komunicirajo z drugimi, zato jih bosta individualno delo in delo za zaprtimi vrati potrla.  

4 ČUSTVENA INTELIGENCA NA DELOVNEM MESTU  

Čustvovanje je duševni proces doživljanja odnosa do predmetov, pojavov, oseb in do 

samega sebe. Doživljanju dodaja vrednostno, aktivnostno in jakostno komponento. 

Čustva usmerjajo obnašanje in sprožajo ali zavirajo motive. Izogibamo se tistemu, kar 

vzbuja negativna čustva (strah, žalost, sovraštvo, gnus), približujemo pa se tistemu, 

kar povzroča pozitivna čustva (simpatija, ljubezen, pogum, lepota). 

(Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 65) 

Čustva so brezkompromisen del nas samih, kar pomeni, da jih ne moremo izklopiti na ukaz, 

sprejeti samo pozitivna občutja in slaba zanemariti in še manj, jih enostavno pustiti doma, ko 

se odpravimo v službo. Čeprav je v preteklosti prevladovalo prepričanje, da čustva ne sodijo 

na delovno mesto, se ob novodobnih raziskavah pojavlja tudi nova miselnost, ki ne le 

sprejema čustva na delu, temveč jih tudi zagovarja.  

Čustva pri vodenju igrajo pomembno vlogo predvsem pri zaznavanju, prepoznavanju in 

razumevanju tako lastnih čustev, kot čustev drugih v medosebnih odnosih. Številne študije, 

raziskave in izkušnje kažejo, »da ima vodja, ki mu uspeva uravnavati svoja in čustva drugih 
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proti pozitivnemu polu, v rokah čarobno palico, s katero lahko včasih naredi čudeže« 

(Babarović 2002; citirano v Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 71). 

Bradberry in Greaves (2008, 115) sta v svojih raziskavah celo ugotovila, da ljudje vsako 

budno uro v povprečju izkusijo 27 različnih čustev, kar predstavlja preko 450 različnih 

čustvenih izkušenj v enem dnevu in 150.000 v enem letu. Od vseh čustev v življenju se jih 

skoraj 2 milijona zgodi v delovnem času. Zato ni nič presenetljivega, da je z ljudmi, ki znajo 

upravljati čustva, lažje delati, in da je zanje bolj verjetno, da bodo dosegli zastavljene cilje.  

Odlični vodje so tisti, ki uspešno vzpostavijo ravnovesje med svojim k ljudem usmerjenim 

nastopom in odločnostjo v poveljevanju. So odločni, nepopustljivi in prevzemajo odgovornost 

za svoje odločitve. Od povprečnih vodij se razlikujejo po bolj pozitivnem gledanju, odprtosti, 

večji sposobnosti čustvenega izražanja in živahnosti, po toplini odnosov in večji dostopnosti 

(skupaj s pogostejšim smejanjem), po prijateljskih in bolj demokratičnih odnosih, večji 

pripravljenosti za sodelovanje, priljudnosti in zabavnosti, spoštljivosti, zanesljivosti in celo 

večji uglajenosti (Goleman 2001, 207).  

4.1 Slogi vodenja s čustveno inteligenco  

Dolgo časa je prevladovalo prepričanje, da slog vodenja nikakor ne more biti strateška 

odločitev, ampak je odvisen od osebnosti vodje. V zadnjem času pa se namesto vprašanja, 

kateri slog najbolj ustreza vodjevi osebnosti, vprašamo, kateri slog vodenja bo najbolj 

koristen v izbrani situaciji.  

Podjetje za svetovanje Hay/McBer (Goleman 2000) je v raziskavi, v kateri je med 20.000 

direktorji po vsem svetu naključno izbralo 3.871 voditeljev, odkrilo 6 različnih slogov 

vodenja, ki izhajajo iz različnih komponent čustvene inteligence: ukazovalni, avtoritativni, 

očetovski, demokratični, narekovalni in mentorski slog. Ena od ključnih ugotovitev raziskave 

je, da najboljši vodje ne uporabljajo le enega sloga vodenja, temveč glede na potrebe trenutne 

situacije uporabljajo vseh 6 slogov vodenja. Medtem ko imajo avtoritativni, očetovski, 

demokratični in mentorski slog pretežno pozitiven vpliv na organizacijsko klimo, pa sta 

ukazovalni in narekovalni slog v določenih situacijah sicer izredno koristna, v splošnem pa 

imata bolj negativen vpliv. Najboljša organizacijska klima tako nastane, ko je vodja sposoben 

menjavati štiri sloge s pozitivnim učinkom. 

Goleman (2000) je 6 slogov vodenja opredelil, kot prikazujemo v nadaljevanju.  
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4.1.1 Ukazovalni slog vodenja 

Izmed vseh 6 slogov vodenja je ukazovalni slog najbolj agresiven. Takšen vodja zahteva od 

svojih zaposlenih takojšno in 100 % poslušnost. Naloge med zaposlene delegira z 

ukazovanjem,  diktiranjem in s postavljanjem zahtev, pri čemer delavcem ne pojasni, kakšen 

je namen njihove delovne naloge in kako pripomorejo k doseganju skupnih ciljev. Ravno zato 

je ukazovalni vodja slab motivator, saj visoko učinkoviti delavci navadno niso motivirani le z 

denarno nagrado, temveč čutijo zadovoljstvo ob dobro opravljenem delu. 

Vodja zaposlene le redko ali pa nikoli ne pohvali, pogosto pa jih kritizira in na ta način 

spodkopava njihovo samozavest in zadovoljstvo ob delu. Morala je zaradi takšnega 

negativnega vedenja popolnoma na dnu, delavci pa čutijo takšno nespoštovanje, da svojih idej 

in predlogov niti ne želijo predstaviti svojemu šefu. Ker nimajo priložnosti in svobode, da 

sprejemajo svoje odločitve, izgubijo občutek za odgovornost, postanejo nezainteresirani in 

opravijo le najnujnejše obveznosti ali pa še to ne.   

Zaradi takšnega negativnega vedenja je morala v timu popolnoma na dnu, delavci pa čutijo 

takšno nespoštovanje, da svojih idej in predlogov ne želijo predstaviti svojemu šefu.  

V večini situacij je ta slog najmanj učinkovit, čeprav so nekatere situacije, v katerih se takšen 

način vodenja odlično obnese. Uporabljati ga je treba izjemno pazljivo in le, ko je to 

absolutno nujno (npr. v situacijah, ko podjetju grozi sovražen prevzem, v času naravnih 

katastrof itd.). V takšnih primerih lahko ta stil ljudi predrami iz neuspelih poslovnih navad in 

jih pripravi na nove načine vodenja, učinkovit pa je tudi pri težavnih zaposlenih, kjer se je vse 

ostalo izkazalo za neuspešno (Goleman 2000). 

4.1.2 Avtoritativni slog vodenja 

Avtoritativen vodja s svojim entuziazmom in jasno vizijo ljudi usmerja k skupnemu cilju. 

Delavce motivira tako, da jim objasni, na kakšen način njihovo delo prispeva k večji viziji 

organizacije, in ljudje mu sledijo, ker razumejo, da je njihovo delo pomembno in zakaj. 

Delovne naloge razdeli glede na večji načrt, zato mu je tudi edini kriterij pri podajanju pohval 

in kritik, kako opravljena naloga vpliva na načrtovani cilj, posledično pa so tudi standardi za 

uspešnost in možnost nagrajevanja vsem razumljivi in jasni. Pri podajanju delovnih nalog 

jasno opredeli cilje, vendar pri tem zaposlenim pusti svobodo, da sami sprejemajo odločitve, 
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kako bodo prišli do zastavljenih ciljev. Delavci imajo tako možnost biti inovativni, 

eksperimentirati in sprejemati preračunana tveganja.  

Takšen način vodenja je uspešen v praktično vsaki situaciji, najbolje pa se obnese, kadar 

podjetje ali organizacija izgubi svojo smer in namen. Slabše se bo takšno vodenje obneslo v 

situacijah, kjer so sodelavci bolj izkušeni kot vodja in ga lahko zato vidijo kot domišljavega. 

Če takšen vodja postane gospodovalen, lahko spodkoplje enakopravnost drugače uspešnega 

tima.   

Na splošno ima ta način vodenja najbolj pozitiven vpliv na organizacijsko klimo v podjetju in 

predvsem pomaga pri doseganju dolgoročnih ciljev.  

4.1.3 Očetovski slog vodenja 

Zagovorniki očetovskega načina vodenja postavljajo ljudi na prvo mesto in bolj kot delovnim 

nalogom in ciljem svojo pozornost posvečajo ljudem in njihovim čustvom. Stremijo k temu, 

da bodo zaposleni zadovoljni, med njimi ustvarjajo harmonijo in močne čustvene vezi. 

Svojim zaposlenim ne vsiljujejo nepotrebnih omejitev, kako naj opravijo delo, temveč jim 

dajo svobodo, da naloge opravijo tako, kot se jim zdi najbolj učinkovito.  

Vodja za nagrado in priznanje ob dobro opravljenem delu zaposlene velikokrat pohvali in 

spodbuja, kar ljudi – še posebej, ker je pohvala vse bolj redka – še dodatno motivira. Zaradi 

takšne pozitivne naravnanosti se med ljudmi še posebej poveča občutek pripadnosti 

organizaciji, odlične pozitivne posledice pa ima tudi na komunikacijo, kajti ljudje, ki so si 

med seboj všeč, se več pogovarjajo, si delijo ideje in navdihe.  

Zaradi pozitivnega učinka na klimo je takšen pristop uporaben pri skoraj vseh situacijah, še 

posebej pa bi se ga vodje morale posluževati, ko želijo med sodelavci zgraditi harmonijo, 

povečati moralo, izboljšati komunikacijo ali popraviti izgubljeno zaupanje.  

Ker se tako osredotoča na pohvalo in dobro delo sodelavcev, lahko vodja spregleda slabo in 

neučinkovito delo posameznika, kar lahko ostalim daje vtis, da je povprečnost tolerirana. 

Slabše se obnese tudi, kadar ljudje v kompleksnih situacijah potrebujejo jasna navodila in 

usmeritve, saj vodja daje malo napotkov in se ljudje lahko počutijo izgubljene. Najboljše je, 

da se ga uporablja skupaj z avtoritativnim načinom vodenja. Avtoritativen vodja postavi jasno 

vizijo in standarde ter ljudem pokaže, na kakšen način je njihovo delo pomembno za 

organizacijo, očetovski vodja pa s svojim občutkom za ljudi poskrbi za njihovo zadovoljstvo.  
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4.1.4 Demokratični slog vodenja  

Temelja demokratičnega vodenja sta timsko delo in sodelovanje. Dober demokratični vodja 

svoje zaposlene posluša in z njimi sodeluje, zna zgladiti morebitne spore in ustvariti 

harmonijo v skupini. Ostali člani tima niso njegovi podrejeni, temveč njegovi sodelavci.  

(Vodja.net, 2008).  

Vzame si čas za svoje sodelavce, da sliši njihove ideje in predloge, ter si na ta način ustvarja 

zaupanje in pridobi spoštovanje. Ljudi povabi, da sodelujejo pri sprejemanju odločitev, ki se 

tičejo njihovega dela, kar med njimi spodbuja fleksibilnost in občutek za odgovornost. Zaradi 

vpetosti v proces sprejemanja odločitev in postavljanja ciljev so ljudje navadno tudi bolj 

realistični glede tega, kaj bodo uspeli doseči.  

Ta stil vodenja je idealen, kadar vodja sam ni prepričan katera odločitev je najbolj pravilna in 

potrebuje ideje in nasvete svojih zaposlenih, seveda pod predpostavko, da so zaposleni dovolj 

informirani in kompetentni, da podajajo uporabne nasvete.  

Vseeno pa je takšen način vodenja treba uporabljati previdno. Ob napačnih situacijah in ob 

nepravem času lahko zaradi prevelike želje po sprejetju soglasne odločitve prihaja do vedno 

novih sestankov in neskončnega razglabljanja, ki ne prinese želenih zaključkov. Zaradi 

prepoznega sprejemanja odločitev se lahko izgubi marsikatera priložnost za podjetje. Nekateri 

vodje pa takšen način celo izkoriščajo, da se izognejo sprejemanju kritičnih odločitev.  

4.1.5 Narekovalni slog vodenja  

Vodja, ki uporablja narekovalni slog vodenja, ima izjemno visoke standarde in zahteve ter se 

jih tudi sam drži. Na vsak način želi stvari početi še boljše in hitreje, isto pa zahteva tudi od 

vseh okrog sebe. Če kakšen izmed sodelavcev ne dohaja njegovega ritma, to hitro izpostavi, 

zahteva izboljšanje ali pa ga zamenja z nekom, ki bo delo opravil po njegovih standardih. 

Večini zaposlenih tako zaradi preobremenjenosti pade motivacija, saj ne morejo dohajati 

njegovega ritma.  

Vodja sicer dobro pozna in razume delovne naloge in cilje tima, vendar jih ne izrazi jasno 

svojim zaposlenim, temveč od njih pričakuje, da bodo sami vedeli, kaj je njihovo delo. Tako 

ni več pomembno, kdo bo delo opravil najbolje, temveč kdo se bo najbolj približal temu, kar 

vodja hoče. Istočasno pa se delavci počutijo, kot da jim šef ne zaupa, da bi delo opravili tako, 

kot se njim zdi najbolje, in delo zaradi osredotočenosti in rutine postane dolgočasno. 
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Takšen način ima izredno negativen učinek na organizacijsko klimo, saj vodja ne daje 

nikakršnih povratnih informacij glede opravljenega dela ali pa celo vskoči in prevzame 

njihovo delo, kadar misli, da posameznik ne bo zmogel dela opraviti sam.  

Čeprav takšen način vodenja v večini situacij ni najbolj primeren, pa je izredno uporaben, 

kadar je tim sam po sebi motiviran, visoko kompetenten in ne potrebuje veliko usmeritev. V 

takšnih primerih pa narekovalni slog vodenja poskrbi, da je delo opravljeno v roku ali še prej.  

4.1.6 Mentorski slog vodenja 

Bolj kot tradicionalen šef je mentorski vodja do svojih zaposlenih svetovalec, ki posluša 

njihove želje in upe. Delavcem pomaga identificirati njihove prednosti in slabosti ter jih nato 

primerno usmeri glede na njihove poklicne želje. Spodbuja jih, da si zastavijo dolgoročne 

cilje, in jim nato pomaga pri njihovi realizaciji. Vzame si čas, da jim razloži, kakšna je 

njihova vloga v timu, kakšne so njihove odgovornosti, pri določanju delovnih nalog pa daje 

podrobna navodila in povratne informacija o opravljenem delu. Odlično zna delegirati in 

delavcem razdeli zahtevne naloge, četudi to pomeni, da bodo potrebovali dlje časa, da jih 

uresničijo. Drugače povedano, takšni vodje so pripravljeni sprejeti trenutni neuspeh za dosego 

dolgoročnega učenja in doseganja ciljev.  

Ker vodja s takšnim načinom dela delavcu sporoča, da verjame vanj, mu zaupa in pričakuje, 

da bo dal vse od sebe, se tudi delavec nalogam in ciljem preda 100 %. S tega vidika to 

vodenje ne vpliva pozitivno le na organizacijsko klimo, temveč tudi na poslovne rezultate 

podjetja.  

Mentorski slog je najbolj učinkovit, ko se zaposleni že sami zavedajo svojih pomanjkljivosti 

in želijo izboljšati svojo delovno uspešnost. Uspešen je takrat, ko so delavci pripravljeni 

vodjo sprejeti za svojega mentorja. Nasprotno pa ta način vodenja ne bo uspešen, če bo vodja 

delal z ekipo, ki zaradi kateregakoli razloga ne bo pripravljena spreminjati svojega načina 

delovanja in se učiti novih veščin.  

Sodeč po raziskavah, je med vsemi šestimi slogi vodenja ravno mentorski slog tisti, ki ga 

vodje najmanj uporabljajo. Razlog za to naj bi bil, da v tej visoko zahtevni ekonomiji nimajo 

časa učiti svojih zaposlenih. Ne zavedajo pa se, da si je treba čas zares vzeti le enkrat. Od 

takrat naprej je vložek minimalen.  
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5 RAZISKAVA 

Ker je gospodarstvo gonilna sila našega sveta in ker je v zadnjem stoletju konkurenca čedalje 

močnejša, nasičenost s ponudbo in proizvodnjo pa čedalje večja, se istočasno porajajo 

vprašanja, kaj lahko podjetja in organizacije poleg tradicionalnih metod še naredijo za 

izboljšanje rezultatov poslovanja. Pri iskanju možnih sredstev se proces čedalje bolj 

preusmerja s tehnološkega vidika k ljudem, saj so ljudje tisti, ki tvorijo uspešno ali neuspešno 

organizacijo.  

Pri zaposlovanju in postavljanju ljudi na pravi položaj sta dolgo prevladovala 2 ključna 

kriterija: izobrazba, ki poleg pridobljenega znanja govori tudi o človekovem inteligenčnem 

kvocientu, in izkušnje. Sčasoma se je vendarle pokazalo, da tudi to ni nujno dovolj, zato so 

strokovnjaki vzroke za uspešnost/neuspešnost iskali drugje in se je tako v zadnji 20 letih po 

vsem svetu močno razširil pojem čustvena inteligenca. Prej nikoli sistematično opredeljena, 

ena izmed bistvenih komponent človekovega delovanja in pomembna lastnost uspešnega 

vodje, danes postaja eden od najbolj prepoznavnih psiholoških dejavnikov v podjetjih. Jasno 

je, da EQ vodje pripomore k boljšemu zadovoljstvu delavcev, saj jih tak vodja pravilno 

motivira, da delo opravijo čim bolj učinkovito v čim krajšem času. Strokovnjaki pa si še 

vedno niso popolnoma na jasnem, v kolikšni meri lahko visoka EQ dejansko vpliva na 

zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih.  

Ravno zato smo v raziskavi poleg ugotavljanja prisotnosti čustvene inteligence pri vodstvu 

želeli ugotoviti, ali v izbranem podjetju dejansko obstaja korelacija med visoko čustveno 

inteligenco vodje in zadovoljstvom zaposlenih.  

5.1 Metodologija raziskave  

Naša raziskava je študija primera, saj je omejena na konkretno podjetje, znotraj tega pristopa 

pa je bil za pridobitev podatkov uporabljen strukturiran anketni vprašalnik. Čas reševanja 

ankete je od 10 do 15 minut, zato anketa sodi med srednje dolge ankete, zaradi večje 

preglednosti pa je razdeljena na 4 sklope.  

V prvem sklopu so tri vprašanja namenjena ugotavljanju odnosa, ki ga imajo direktorji do 

čustvene inteligence. Želeli smo ugotoviti, ali anketiranci res poznajo čustveno inteligenco, 

verjamejo v njen doprinos k vodenju in ali so v prihodnosti pripravljeni tudi razvijati 
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sposobnosti čustvene inteligence. V drugem delu sta opisani dve skrajnosti 13 osebnostnih 

lastnosti, ki sta jih opredelila Simmons in Simmons, vprašanci pa so morali za vsako od 

lastnosti izbrati tisti odgovor, ki jih najbolj opisuje. Osrednji del anketnega vprašalnika je 

sestavljen iz 15 situacijskih vprašanj, ki sta jih sestavila Wood in Tolley. Anketiranci so 

morali izbrati odgovor, ki se najbolj približa njihovemu dejanskemu odzivu v situaciji, pri 

vsakem vprašanju pa je en odgovor predstavljal čustveno najbolj inteligenten odziv, eden 

čustveno najmanj inteligentnega in eden vmesni odgovor. Vsa analiza pridobljenih rezultatov 

je bila opravljena v programu Microsoft Excel 2013.  

5.1.1 Namen in cilj raziskave 

Podjetje se zaveda, da so zadovoljni zaposleni bolj zavzeti in motivirani za delo, kar pa 

posledično pomeni boljše delovno okolje in boljše poslovne rezultate. Ob zavedanju, da ima 

način vodenja močan vpliv na zadovoljstvo delavcev, in ob predpostavki, da je čustveno 

inteligenten vodja boljši od tistega, ki spretnosti čustvene inteligence ne uporablja, je primarni 

namen te raziskave ugotoviti, ali v dotičnem podjetju obstaja korelacija med čustveno 

inteligenco vodje in zadovoljstvom zaposlenih, saj je to predpogoj za nadaljnje raziskovanje 

in morebitne ukrepe na tem področju. Zaradi tega, da lahko potrdimo to povezavo, je treba 

najprej ugotoviti, ali je najvišje vodstvo seznanjeno s sposobnostmi čustvene inteligence in v 

kolikšni meri jih uporabljajo v praksi.  

Če analiza potrdi prisotnost te povezave, je nadaljnji namen raziskave spodbuditi odgovorne 

zaposlene, da se čustveni inteligenci nameni več pozornosti, izobraževanje s tega področja pa 

se vpelje v stalno prakso.  

Skozi proces načrtovanja raziskave in analize sekundarnih virov smo si zastavili naslednje 

cilje:  

– s pomočjo anketnega vprašalnika pridobiti čim bolj relevantne podatke o čustveni 

inteligenci vodij,  

– na podlagi analize in interpretacije pridobljenih podatkov dobiti čim bolj celovito sliko 

stanja v podjetju,  

– opraviti analizo zadovoljstva delavcev,  

– primerjati čustveno inteligenco vodje z zadovoljstvom njegovih zaposlenih,  

– ugotoviti, ali EQ vodje res vpliva tudi na večje zadovoljstvo delavcev,  



Gole, Nataša. 2016. »Povezava med čustveno inteligenco vodje in zadovoljstvom zaposlenih.« Diplomska 

naloga, Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

39 

– glede na ugotovljeno stanje spodbuditi podjetje, da vodje aktivno vključuje v 

izobraževanja s področja čustvene inteligence in pripravi interne ukrepe, ki bi lahko 

dvignili raven čustvene inteligence med vodji.  

5.1.2 Vzorec 

Raziskava je bila izvedena v uspešnem podjetju s približno 700 zaposlenimi. Organizacija 

vsakoletno med svojimi zaposlenimi izvede anketo o zadovoljstvu zaposlenih, ki poleg 

skupne ocene zadovoljstva poda tudi rezultate po posameznih sektorjih, zato je bilo edino 

smiselno, da se naša raziskava osredotoči na direktorje teh sektorjev, da lahko nato 

primerjamo rezultate. Iz tega razloga je bila anketa poslana 12 zaposlenim iz vrhnjega 

managementa, in sicer izvršnim direktorjem, direktorjem sektorjev in generalnemu direktorju.  

5.1.3 Zbiranje podatkov  

Anketo smo objavili na spletni strani, zaposlenim pa poslali e-pošto s povezavo do te spletne 

strani, z razlago namena ankete in s prošnjo za izpolnitev anketnega vprašalnika.  

Izpolnjevanje vprašalnika je bilo omejeno na 9 dni. Ker smo po enem tednu dobili vrnjenih le 

6 izpolnjenih vprašalnikov, smo predzadnji dan ponovno poslali pobudo, da za dobrobit 

podjetja izpolnijo vprašalnik, in do iztečenega roka so vsi pozvani udeleženci anketo izpolnili, 

tako da je bil odziv 100 %.  

Ker smo za namene primerjave rezultatov z anketo o zadovoljstvu potrebovali identitete 

posameznih direktorjev, smo namesto neposredne izpostavitve z imenom in s priimkom 

njihovo identiteto ugotavljali glede na to, v katerem sektorju poteka njihovo delo. Obenem pa 

smo zagotovili, da bodo njihovi podatki služili le za namene primerjalne analize, njihova 

identiteta pa bo vsem ostalim ostala nerazkrita (in podatki anonimni).   

5.2 Demografske značilnosti anketirancev  

5.2.1 Struktura anketirancev glede na spol  

V raziskavi je sodelovalo 12 vodij, od tega jih je 7 moškega spola, kar je 58 % vsej vodij, in 5 

ženskega spola, kar predstavlja 42 % vseh vodilnih delavcev. To je več od slovenskega 

povprečja, kjer podatki sicer variirajo, vendar se delež žensk na vodilnih položajih giba okrog 
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35 %, po nekaterih virih pa je celo občutno nižji. Podjetje celo dosega evropske standarde, saj 

je cilj Evropske unije izboljšati enakopravnost tako, da je vsak spol zastopan vsaj 40 %.   

Slika 5.1: Struktura anketirancev glede na spol 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 

5.2.2 Struktura anketirancev glede na starost  

Kot je razvidno iz slike 5.2, je najbolj reprezentirana starostna skupina od 51 do 60 let, kamor 

se je razvrstilo 5 anketirancev. S 4 člani je močno zastopana tudi starostna skupina od 41 do 

50 let, sledi ji skupina nad 60 let, ki ima 2 predstavnika, in kot zadnja s samo enim vodjem je 

starostna skupina od 31 do 40 let. 

Glede na spol je pri moških najbolj zastopana starostna skupina od 51 do 60 let, pri ženskah 

pa sta po 2 predstavnici v skupinah od 41 do 50 let in od 51 do 60 let.  

Slika 5.2: Struktura anketirancev glede na starost 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 
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5.2.3 Struktura anketirancev glede na stopnjo izobrazbe  

Najnižja izobrazba med vodstvom je višješolska izobrazba, ki jo imata 2 anketiranca oz. 17 % 

vprašanih, ravno toliko vprašanih pa ima dodiplomsko univerzitetno izobrazbo. Štirje 

vprašani oz. 33 % ima dokončano visokošolsko izobrazbo, preostali 4 pa imajo dokončan 

magisterij. Nihče od vodij nima osnovnošolske ali srednješolske izobrazbe, ravno tako pa 

nimajo dokončanega doktorata.  

Slika 5.3: Struktura anketirancev glede na stopnjo izobrazbe 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 

5.2.4 Struktura anketirancev glede na delovno dobo na trenutnem delovnem mestu   

Sodeč po rezultatih, je v podjetju tradicija in stalnost zaželena, saj je namreč kar polovica 
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vodita svoj oddelek od 5 do 10 let. V zadnjem letu so zamenjali kar 2 direktorja sektorja oz. 

za enega definirali novo delovno mesto, kar nakazuje, da je podjetje usmerjeno k novostim in 
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Slika 5.4: Struktura anketirancev glede na delovno dobo na trenutnem delovnem mestu 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 

5.3 Interpretacija rezultatov glede na osebnostne lastnosti 

V drugem delu vprašalnika je bilo opisanih 13 osebnostnih lastnosti čustveno inteligentne 

osebe, ki sta jih opredelila Simmons in Simmons. Za vsako izmed lastnosti sta bili postavljeni 

2 trditvi, anketiranci pa so morali izbrati tisto, ki za njih najbolj drži.  

Analiza je pokazala, da ima kar 92 % anketirancev visoko stopnjo čustvene energije. Vsi 

moški in kar 4 od 5 žensk menijo, da imajo dovolj energije za delo v zahtevnem okolju. Med 

vsemi anketiranimi je le 1 predstavnica ženskega spola, ki meni, da je bolje delati počasi ter 

se na ta način izogniti stresu. Pri čustveni napetosti je enakovredno število (6) takšnih, ki so 

čustveno manj napeti, in takšnih (6), ki dosegajo višjo stopnjo čustvene napetosti. Pri tem so 

moški nekoliko bolj čustveno napeti, medtem ko so ženske bolj sproščene. Kar 67 % 
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svojimi dosežki. Ravno tako je 75 % (9) direktorjev predanih svojemu delu in o njem 
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aktivnosti. Kar 67 % (8) je takšnih, ki so natančni in k nalogam pristopajo bolj sistematično. 

Med spoloma je tu večja razlika, saj je med ženskami vseh 5 doseglo visoko stopnjo 

natančnosti, medtem ko so le 3 moški (43 %) obkrožili ta odgovor, 4 pa so povedali, da se 
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spremembi, od tega 6 moških (86 %) in 3 ženske (60 %). Analiza je pokazala, da je dobra 

polovica vseh vprašanih pogumnih. Moški so bolj pogumni od žensk, saj je 5 moških (71 %) 
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doseglo višjo stopnjo na lestvici poguma, medtem ko sta bolj pogumni le 2 ženski (40 %). 

Deset (83 %) od 12 vodij je odločnih in radi sprejemajo svoje odločitve, po 1 predstavnik 

vsakega spola pa je takšen, da pomembne odločitve raje prepušča nadrejenim. 67 % jih nima 

težav z izražanjem svojega mnenja, 4 (33 %) – po 2 predstavnika vsakega spola – pa so bolj 

prilagodljivi in nekritični. Le 42 % je takšnih, ki so bolj strpni in potrpežljivi, in kar 58 % (7) 

je takšnih, ki so bolj nagle jeze. Presenetljivo so kar 4 ženske tiste, ki se hitro razjezijo, 

medtem ko je takšnih moških le 43 %. 92 % (11) anketirancev je obzirnih do drugih in jim 

poskušajo pomagati, 1 sama anketiranka pa je bolj samovoljna in sebe postavlja na prvo 

mesto. 75 % vprašanih je družabnih in zgovornih, 3 (25%) pa so bolj zaprti in imajo raje 

individualne cilje. Takšen je 1 predstavnik moškega spola in 2 predstavnici ženskega spola.  

Slika 5.5: Prikaz osebnostnih značilnosti vodij 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 
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vodij netolerantnih do drugih in njihovega mnenja, kar je še bolj presenetljivo, pa je, da so 

skoraj vsi vodje pripravljeni pomagati človeku v stiski in ponuditi pomoč, ko je ta potrebna.  

Pojavljajo se tudi razlike med spoloma, in sicer imajo moški več energije za zahtevno delo, 

vendar so ženske boljše pri premagovanju stresa in ne čutijo takšnih pritiskov kot moški. 

Verjetno ima to povezavo z dejstvom, da so moški večinoma bolj črnogledi, medtem ko 

ženske na svet gledajo bolj pozitivno in verjamejo, da se bo za probleme našla tudi rešitev. 

Razlike se pojavljajo tudi pri natančnosti, saj so vse ženske bolj sistematične in precizne, 

moške pa pri opravljanju svojih nalog bolj kot sistematičnost vodijo lastni občutki in slutnje. 

S tega vidika je tudi logično, da so moški bolj nagnjeni k spremembam in se lažje prilagodijo 

novim situacijam kot ženske. Podobno velja tudi pri pogumu, saj so moški tisti, ki radi 

tvegajo, in bolje delujejo pod pritiskom, ženske pa so bolj previdne in se raje spuščajo v 

stvari, za katere lahko predvidijo dober rezultat. Mogoče najbolj presenetljiva razlika pa je 

ravno v strpnosti, saj so ženske tiste, ki so manj tolerantne do drugih, medtem ko so moški  v 

večini bolj potrpežljivi in lažje prenašajo neprijetne okoliščine.  

Pri nekaterih lastnostih sta si spola precej enotna, in sicer imajo oboji visoko 

samospoštovanje, so predani delu in nimajo težav z izražanjem svojega mnenja. Ravno tako 

so oboji obzirni do drugih ter so bolj odprti in zgovorni, čeprav tudi tu bolj prevladujejo 

moški kot ženske.  

Slika 5.6: Prikaz osebnostnih lastnosti vodij moškega spola 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015).  
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Slika 5.7: Prikaz osebnostnih lastnosti vodij ženskega spola 

 
Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 

5.4 Interpretacija rezultatov glede na sposobnosti čustvene inteligence  

Sposobnosti čustvene inteligence so bile izmerjene s pomočjo vprašanj, ki sta jih sestavila 

Wood in Tolley. Za vsako izmed 5 komponent čustvene inteligence smo postavili 5 

situacijskih vprašanj, pri vsakem pa so bili možni trije odgovori. Anketiranci so morali izbrati 

odgovor, ki se najbolj približa njihovi reakciji v podani situaciji, pri čemer je en odgovor 

predstavljal čustveno najbolj inteligenten odziv, en čustveno najmanj inteligentnega in en 

vmesnega. Uporabili smo isto točkovanje, kot sta ga uporabila Wood in Tolley, in sicer je bil 

čustveno najbolj inteligenten odgovor vreden 3 točke, srednji 2 točki in čustveno najmanj 

inteligenten odgovor 2 točki. Tako je bilo pri vsaki čustveni komponenti možno doseči 

najmanj 3 in največ 9 točk. Lestvico točkovanja smo sestavili tako, da smo najprej izračunali 

aritmetično sredino posameznega razreda (6), ki na lestvici predstavlja srednje razvito 

čustveno inteligenco, nato pa smo porazdelili še preostale razrede. Tako 3 ali 4 dosežene 

točke predstavljajo nizko stopnjo posamezne sposobnosti, 5 ali 6 doseženih točk srednje 

razvito sposobnost, 7 ali 8 točk predstavlja visoko in 9 točk zelo visoko razvito sposobnost. 

Podobno smo sestavili tudi končno lestvico za ocenjevanje skupne stopnje čustvene 

inteligence. Ker je najmanjše možno doseženo število točk 15 in najvišje 45, smo izračunali 

aritmetično sredino (30), ki predstavlja zgornjo mejo drugega razreda. Nato smo postopek 

ponovili, da smo dobili še preostale razrede. Tako skupaj doseženih 15–22 točk predstavlja 
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nizko stopnjo čustvene inteligence, 23–30 točk srednje razvito čustveno inteligenco, 31–38 

točk visoko razvito in 39–45 točk zelo visoko razvito čustveno inteligenco. Za dosego najvišje 

stopnje je moral anketiranec tako odgovoriti na več kot polovico (vsaj 8) vprašanj z najbolj 

čustveno inteligentnim odgovorom.   

Glede na točkovalno lestvico so vsi anketiranci dosegli vsaj visoko stopnjo čustvene 

inteligence ali višjo. Medtem ko so vse predstavnice ženskega spola dosegle visoko stopnjo, 

pa sta 2 moška anketiranca dosegla 39 točk in več ter s tem dosegla tudi najvišjo stopnjo 

čustvene inteligence.  

Slika 5.8: Stopnja čustvene inteligence po spolu 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 

5.4.1 Samonadzor  

Izmed vseh 5 sposobnosti čustvene inteligence imajo vodje najslabše razvit ravno 

samonadzor. Zelo visoko stopnjo razvitosti samonadzora je dosegel le 1 anketiranec, prav 

tako pa je le 1 dosegel najnižjo stopnjo. Kar 8 vprašanih (66,6 %) je doseglo srednjo stopnjo 

na lestvici samonadzora, 2 anketiranca (16 %) pa sta dosegla visoko stopnjo samonadzora.  

Med spoloma se kaže bistvena razlika, saj so moški med seboj bolj razdeljeni, medtem ko je 

vseh 5 predstavnic ženskega spola doseglo srednjo stopnjo samonadzora. Tako je 1 dosegel 

najnižjo stopnjo, 3 so dosegli srednjo stopnjo, 2 visoko stopnjo in 1 zelo visoko stopnjo.  
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Slika 5.9: Prikaz stopnje samonadzora 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 

Previsoka stopnja samonadzora je sicer lahko tudi škodljiva, saj pretirana kontrola lahko 

okolici daje občutek nedostopnosti, apatičnosti in nezainteresiranosti, zato je pomembno, da 

vodja še vedno pokaže svoja čustva in se na ta način približa sodelavcem. Težava lahko 

nastopi, če je vodja preveč čustven in svojih čustvenih odzivov ne zna nadzirati vpričo ostalih 

zaposlenih. Takšen vodja lahko izgubi avtoriteto, potrebno za uspešno vodenje, poleg tega pa 

bo zaradi slabega obvladovanja sebe bolj dovzeten za stres in ostala psihosocialna tveganja, s 

katerimi se kot vodja pogosto srečuje.  

5.4.2 Samozavedanje  

Podobni rezultati so bili ugotovljeni tudi pri merjenju samozavedanja. En anketiranec je 

dosegel najnižjo stopnjo, 7 (58 %) jih je doseglo srednjo stopnjo, 4 (33 %) pa so dosegli 

visoko stopnjo samozavedanja. Nihče izmed anketirancev ni dosegel najvišje stopnje.  

Kaže se razlika med spoloma, vendar so v tem primeru moški, ki so dosegli bolj enoten 

rezultat, in sicer je 5 moških (71 %), dosegli srednjo stopnjo samozavedanja in 2 (29 %) 

visoko stopnjo samozavedanja. Pri ženskah je sicer 1 (20 %) dosegla nizko stopnjo, 2 (40 %) 

sta dosegli srednjo stopnjo in 2 (40 %) visoko stopnjo.  
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Slika 5.10: Prikaz stopnje samozavedanja 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 

Vodje z nizko stopnjo samozavedanja težko prepoznavajo in razumejo lastna čustva in vzgibe, 

kar pomeni, da težko razumejo sebe. Ker imajo težave z lastnim zavedanjem, obstaja velika 

verjetnost, da bodo napačno interpretirali tudi čustva drugih. Vodja, ki ne zmore razumeti 

svojih sodelavcev, lahko napačno presodi določeno situacijo, izpade nezainteresiran ali pa 

nerazumljen, posledično pa to pomeni slabšo komunikacijo med sodelavci.  

5.4.3 Motivacija  

Motivacija je med vodji najbolj razvita sposobnost čustvene inteligence. Nihče od njih ni 

dosegel nizke ali srednje stopnje razvitosti. 5 (42 %) vodij je doseglo visoko stopnjo in kar 7 

(58 %) zelo visoko stopnjo motivacije. Razlike med spoloma v tem primeru niso tako očitne. 

4 moški (57 %) so dosegli zelo visoko stopnjo in 3 (43 %) visoko stopnjo, medtem ko so  

3 anketiranke (60 %) dosegle zelo visoko stopnjo in 2 (40 %) visoko stopnjo. 

Glede na raziskave, ki so pokazale močno povezanost med motivacijo in optimizmom, je 

zanimiv zaključek, da so vodje v podjetju sicer zelo motivirani, a tudi precej črnogledi.  

Ker se med vsakim delovnim procesom pojavljajo ovire in težave, je motivacija eden od 

ključnih dejavnikov za uspešno vodenje. Vodja lahko namreč ob primerni motivaciji spodbudi 

ne le sebe, pač pa tudi (in predvsem) sodelavce, da bodo navkljub oviram vztrajali na svoji 

poti do cilja, vsi neuspehi pa jih bodo le še spodbudili, da se bodo osredotočili na dosego in 

uresničitev načrtov.  
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Slika 5.11: Prikaz stopnje motivacije 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 

5.4.4 Empatija  

Zelo dobre rezultate so vodje dosegli tudi na lestvici empatije. Kar 11 (91 %) jih je namreč 

doseglo visoko stopnjo empatije in le 1 pripadnica ženskega spola je dosegla srednjo stopnjo.  

Vodje z visoko stopnjo empatije so bolj dovzetni za svoje sodelavce, njihova čustva, težave in 

skrbi. Takšni vodje si vzamejo čas za svoje zaposlene, da jih aktivno poslušajo, takrat ko to 

potrebujejo, in poskušajo razumeti, kaj se z njimi dogaja. Obenem to ne pomeni, da se 

empatičen vodja z osebo tudi strinja ali z njo sočustvuje. Pomeni, da bo razumel in uvidel, v 

kakšnem stanju je oseba na drugi strani. Ravno zaradi tega razumevanja pa bo vodja sposoben 

ponuditi pomoč, ki jo dotičen delavec potrebuje.  

Vodje, ki svojim delavcem pokažejo, da jim je mar, bodo v zameno dobili veliko bolj zavzete 

in motivirane delavce, ki bodo za dosego timskih in poslovnih ciljev vložili veliko več truda 

in časa, kot bi ga vložili nezainteresirani zaposleni.  
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Slika 5.12: Prikaz stopnje empatije 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 

5.4.5 Družbene spretnosti  

Zadnja izmed sposobnosti čustvene inteligence so t. i. družbene spretnosti, ki v veliki meri 

pomenijo veščine komunikacije. Vodja, ki obvlada družbene spretnosti, je bolj odprt in 

dovzeten do drugih, ne boji se izraziti svojega mnenja in je hkrati pripravljen slišati mnenje 

drugih. Poleg verbalne komunikacije je pozoren tudi na neverbalno govorico. Dobra 

komunikacija med vodjem in njegovimi zaposlenimi pomeni boljše timsko delo in večjo 

učinkovitost, saj delavci vodji zaupajo, da jih bo popeljal do cilja in pri tem upošteval tudi 

njihove interese.   

Slika 5.13: Prikaz stopnje družbenih spretnosti 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 
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Za uspešno vodenje je zato priporočljivo, da imajo vodje družbene spretnosti vsaj na visoki, 

če ne celo na zelo visoki stopnji. Slednjo je v naši raziskavi dosegel le 1 anketiranec (8 %), 

medtem ko je visoko stopnjo družbenih spretnosti doseglo kar 8 (67 %) od vseh vprašanih. 

Najnižje stopnje ni dosegel nihče, so pa 3 vodje (25 %) dosegli srednjo stopnjo družbenih 

spretnosti.  

Med spoloma ni bistvenih razlik. En predstavnik moškega spola (14 %) je dosegel najvišjo 

stopnjo razvitosti družbenih veščin, 4 (57 %) so dosegli visoko stopnjo, 2 (29 %) pa sta 

dosegla srednjo stopnjo. Pri ženskah ni nobena dosegla zelo visoke stopnje, temveč so 4  

(80 %) dosegle visoko stopnjo in 1 (20 %) srednjo stopnjo razvitosti čustvenih spretnosti.  

5.5 Povezava med zadovoljstvom zaposlenih in čustveno inteligenco vodje  

Za ugotavljanje povezave med čustveno inteligenco vodje in zadovoljstvom zaposlenih smo 

uporabili rezultate ankete o zadovoljstvu zaposlenih, ki jo izvaja podjetje samo, in sicer smo 

uporabili rezultate ankete, ki je bila opravljena v letu 2014 in velja za leto 2013, saj podjetje 

še nima najnovejših podatkov. Ker rezultati o zadovoljstvu segajo v leto 2013, med 

anketiranci pa sta 2 predstavnika, ki sta na delovnem mestu le 1 leto, sta ta 2 oddelka izvzeta 

iz primerjave.  

Zaradi občutljivosti tematike in zagotavljanja anonimnosti smo se izognili poimenskemu 

poimenovanju posameznih oddelkov, temveč smo jih opredelili le s črkami. Podatke, 

kateremu sektorju in vodji pripada posamezna vrednost, poznajo le avtorji diplomske naloge, 

vodstvo podjetja in pristojna kadrovska služba.  

Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, so vsi anketiranci dosegli visoko ali zelo visoko 

stopnjo čustvene inteligence, nekoliko več dinamike se pojavlja le, ko pogledamo posamezne 

sposobnosti. Bolj zanimiva je struktura zadovoljstva zaposlenih, saj se ta precej razlikuje med 

posameznimi oddelki. Zadovoljstvo zaposlenih sicer pri nobenem oddelku ni nižje od 3, na 

kar polovici oddelkov pa je višje od 4, kar predstavlja že visoko zadovoljstvo delavcev in 

hkrati tudi sovpada z visoko čustveno inteligenco vodje. Glede na to, da rezultati o 

zadovoljstvu zaposlenih niso slabi,  ravno tako pa so vodje pokazali visoko stopnjo čustvene 

inteligence, lahko rečemo, da obstaja povezava med obema spremenljivkama. Glede na 

rezultate pa ne moremo govoriti o odvisnem sorazmerju, saj EQ niha ne glede na 

zadovoljstvo. Kot je razvidno iz slike 5.14, imajo vodje z najvišjo čustveno inteligenco sicer 

dobro oceno zadovoljstva, vendar ne najvišje, in med vsemi sektorji dosegajo le povprečno 
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raven zadovoljstva. Zanimivo pa je tudi to, da imajo ostali vodje, ki so si po stopnji čustvene 

inteligence relativno blizu, velik razpon zadovoljstva delavcev. Vodje z visoko čustveno 

inteligenco imajo tako nizko kot zelo visoko oceno zadovoljstva.  

Slika 5.14: Povezava med čustveno inteligenco vodij in zadovoljstvom zaposlenih 

 

Vir: Gole, lastna raziskava (2015). 

Glede na to, da iz zbranih podatkov ne moremo potrditi sorazmerja med zadovoljstvom 

delavcev in čustveno inteligenco vodje, je treba na tej točki omeniti še nekaj omejitev, ki 

verjetno nekoliko prirejajo rezultate in posledično ne dajejo točne slike realnega stanja. Kot 

prvo izpostavljamo že omenjeno predvidevanje, da bodo vodje izbirali odgovore, za katere 

mislijo, da so pravilni, in ne tiste, ki kažejo na njihovo resnično podobo. V nekaterih sektorjih 

pa je tako, da narava dela ne dopušča toliko osebnih interakcij, kot bi si jih zaposleni in vodja 

želeli. Tako je lahko zadovoljstvo z vodenjem slabše, pa to ne predstavlja ravni čustvene 

inteligence vodje. Eden izmed razlogov za omenjeno nekonsistentnost je tudi, da direktor 

sektorja pogosto ni toliko v neposrednem stiku z vsemi delavci, temveč ima v oddelku vodje, 

ki bolj neposredno delajo z ljudmi, zato je možno, da se rezultati ankete o zadovoljstvu ne 

nanašajo izključno na direktorja sektorja, temveč tudi na vmesne vodje. Vsekakor pa se 

moramo zavedati, da uspešno vodenje ni odvisno le od visoke stopnje čustvene inteligence. 

Čeprav je ta za vodjo pomembna, pa so še drugi dejavniki, lastnosti in veščine, ki jih mora 

vodja upoštevati in obvladati, če želi uspešno voditi ljudi.  
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5.6 Preverjanje hipotez  

H1: Vodje ženskega spola imajo bolje razvito čustveno inteligenco kot vodje moškega spola. 

Vsi anketiranci so dosegli vsaj visoko stopnjo čustvene inteligence. Pri tem so ženske dosegle 

nekoliko boljše rezultate pri samonadzoru in samozavedanju, moški pa so se bolje izkazali pri 

empatiji. Oboji imajo podobne rezultate pri motivaciji in družabnih veščinah. Čeprav imajo v 

skupnem seštevku moški nekoliko višjo oceno, pa na splošno Na splošno ne moremo govoriti 

o večjih razlikah med spoloma, vendar pa imajo v skupnem seštevku nekoliko višjo oceno 

moški.  

Hipoteze 1 ni mogoče potrditi. 

H2: Vodje z višjo izobrazbo imajo višjo stopnjo čustvene inteligence.   

Analiza je pokazala, da imajo najvišjo čustveno inteligenco osebe z višješolsko izobrazbo, saj 

so dosegle povprečno 37 točk. V ta razred sodi tudi oseba z najvišjo čustveno inteligenco med 

vsemi direktorji. Sledijo anketiranci z univerzitetno izobrazbo, ki so v povprečju dosegli 36 

točk, nato osebe z dokončanim magisterijem in povprečno doseženimi 34,5 točke in kot zadnji 

anketiranci z visokošolsko izobrazbo, ki so dosegli povprečno 34 točk. Na tej podlagi ne 

moremo trditi, da imajo vodje z višjo izobrazbo tudi višjo čustveno inteligenco.  

Hipoteze 2 ni mogoče potrditi. 

H3: Večina vodij meni, da je čustvena inteligenca nepomemben dejavnik pri vodenju.  

Vseh 12 anketirancev je na vprašanje, ali se jim zdi EQ pri vodenju pomembna, odgovorilo 

pritrdilno. Ravno tako jih je večina pripravljenih vlagati svoj čas in energijo v razvoj lastne 

čustvene inteligence.  

Hipoteze 3 ni mogoče potrditi. 

H4: Vodje z bolje razvitimi sposobnostmi čustvene inteligence imajo bolj zadovoljne 

zaposlene. 

Ker so vsi vodje dosegli visoko stopnjo čustvene inteligence, stopnja zadovoljstva pa je bolj 

dinamična, ni jasne povezave med visoko čustveno inteligenco vodje in zadovoljstvom 

zaposlenih. Nadalje vodje z najvišjo doseženo čustveno inteligenco nimajo najbolj 
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zadovoljnih zaposlenih in obratno – vodje z najnižjo doseženo stopnjo čustvene inteligence 

imajo zadovoljne zaposlene. Zato ne moremo trditi, da je imajo vodje z bolje razvitimi 

sposobnostmi čustvene inteligence tudi bolj zadovoljne zaposlene.  

Hipoteze 4 ni mogoče potrditi. 

6 SKLEPI  

Čustva so del človeka. Naša dejanja in odzivi, naša prepričanja, vrednote in načela, vse naše 

razmišljanje je pogojeno s čustvi. Stvari same po sebi nimajo nobenega namena, dokler se do 

njih čustveno opredelimo in jim tako damo novo podobo. Pri odnosih z ljudmi, ko je vsaka 

oseba svoj individuum s svojim spektrom čustev in načinom čustvovanja, je način upravljanja 

s temi čustvi toliko bolj pomemben. Vodenje pa v osnovi ni nič drugega kot usmerjanje 

sodelavcev, da bodo motivirani in samoiniciativni pri izpolnjevanju nalog za doseganje 

skupnih ciljev. Zato se pri vodji ne sprašujemo le o njegovih intelektualnih sposobnostih, pač 

pa tudi o čustvenih, saj bo ravno ta del tisti, ki bo najbolj vplival na njegovo sposobnost 

vodenja in determiniral njegovo uspešnost.  

Ne glede na rezultate naše raziskave so velike svetovne korporacije že dokazale, da je EQ pri 

vodenju pomembna in vpliva na zadovoljstvo in produktivnost zaposlenih. Čeprav naše 

meritve ne podajajo dokončnega odgovora o povezavi med čustveno inteligenco vodje in 

zadovoljstvom zaposlenim, pa ne verjamemo, da so izsledki naših meritev dokončni in 

nespremenljivi, temveč rezultate jemljemo kot podlago za nadaljnje raziskovanje in 

ugotavljanje morebitnih anomalij znotraj posameznih sektorjev. Za doseganje boljše in 

natančnejše slike o realnem stanju v organizaciji bi bilo treba opraviti precej bolj poglobljeno 

analizo njihove organizacijske sheme in jo spoznati tudi v praksi ter v prvi fazi ugotoviti, 

kateri so tisti vodje, ki z delavci delajo neposredno, in kateri tisti, ki se z njimi ukvarjajo le 

posredno in ta del vodenja raje prepuščajo svojim podrejenim. Delavci namreč ne ocenjujejo 

le svojega direktorja, temveč bolj kot to svojo pozornost usmerjajo k tistemu vodji, ki je z 

njimi največ v neposrednem stiku. V merjenje čustvene inteligence bi bilo treba vključiti tudi 

njih, verjetno pa bi bilo za dobrobit podjetja v raziskavo smiselno vključiti celoten srednji 

management. Za našo raziskavo slednje ni bilo mogoče, saj bi bilo pri tako velikem številu 

ljudi potrebno veliko več časa in priprav, verjetno pa kar projektna skupina znotraj podjetja, 

ki bi vodila celoten proces. Vprašanje, ki se ravno tako pojavlja na tem mestu, pa je tudi način 
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identifikacije posameznikov, saj lahko le v primeru, da poznamo posameznikovo stopnjo 

čustvene inteligence, pripravimo akcijski načrt ukrepov in izobraževanje resnično 

prilagodimo potrebam posameznikov. Če bi v naši raziskavi imeli več vodij iz istih oddelkov, 

bi bila ta identifikacija težja in časovno zahtevnejša, hkrati pa bi bil verjetno tudi odziv 

bistveno manjši in nepopoln, kar bi bistveno otežilo proces raziskave. Nadalje bi bilo za 

konkretno povezavo in uspešnost uporabe čustvenih spretnosti v praksi treba prilagoditi oz. 

dopolniti vprašalnik o zadovoljstvu zaposlenih, in sicer tako, da bodo delavci lahko jasno 

ocenjevali taiste spretnosti, ki smo jih iskali pri vodjih.  

Predlagamo, da se v podjetju nadaljuje z izobraževanjem in usposabljanjem vodij na področju 

čustvene inteligence. V prvi fazi bi bilo tako treba anketirati še ostale vodje na hierarhični 

lestvici in dobiti sliko čustvene inteligence celotnega vodstva, obenem pa naj se pripravi tudi 

vprašalnik za delavce, ki bo ocenjeval vodjo z istega vidika. Glede na rezultate analize se 

lahko nato po oddelkih in glede na potrebe prilagodi posamezno izobraževanje.  

Vsekakor verjamemo, da je čustvena inteligenca pomembna sestavina uspešnega vodenja, ki 

jo je treba razvijati, kajti le oseba, ki zna prepoznavati, razumeti in nadzirati lastne čustvene 

vzgibe, dobro razume tudi ljudi okoli sebe in se v kritičnih trenutkih odziva situaciji primerno.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik  

Priloga 2: Priloga k vprašalniku  

Priloga 3: Povabilo k izpolnitvi anketnega vprašalnika 

 



 

 

 

P1 

MERJENJE ČUSTVENE INTELIGENCE  

I. del 

1. Kaj si predstavljate pod pojmom »čustvena inteligenca«? (Izberite dva odgovora.)  

a) To je nekaj, povezano s čustvi, vendar ne poznam natančne definicije.  

b) Sposobnost prepoznavanja in nadziranja lastnih čustev.  

c) Obvladovanje in potlačevanje negativnih čustev.  

d) Prepoznavanje in vživljanje v občutja drugih.  

e) Čustveno odzivanje v vsaki situaciji.  

 

2. Ali menite, da je čustvena inteligenca pri vodenju pomembna?  

a) Ja, čustvena inteligenca vpliva na uspešnost vodenja, saj pomaga pri izboljšanju 

odnosov med sodelavci, izboljšuje klimo v podjetju in izboljša produktivnost.  

b) Ne, čustva ne sodijo na delovno mesto. Čustven vodja izgublja avtoriteto med svojimi 

zaposlenimi.  

 

3. Razvijanje čustvene inteligence je lahko dolgotrajen proces. Ali bi bili 

pripravljeni v ta razvoj vlagati svoj čas in energijo?  

a) Ne, za kaj takšnega nimam časa.  

b) Ja, menim, da bi bilo to koristno tako v poslovnem kot zasebnem življenju.  

c) Ne vem. Odvisno od tega, kdaj in na kakšen način.  

d) Spretnosti čustvene inteligence že razvijam sam.  

 

II. del 

 

V tabeli so navedeni opisi značajskih lastnosti. V vsaki vrstici izberite tisto lastnost, ki vas 

najbolj opisuje, in jo označite v praznem kvadratku. 

 

Bolje je delati počasi, saj se lahko 

na ta način lažje izognem stresu. 

  Ne potrebujem veliko počitka. Imam 

dovolj energije za delo v zahtevnem 

okolju. 



 

 

 

Sam sebe dovolj spoštujem, da vem, 

kdaj je treba odnehati. Delo ni 

najpomembnejša stvar na svetu. 

  Narediti moram vse, da bodo naloge 

uspešno opravljene, četudi sem zato 

pod stresom in pritiski. 

Dober sem v odkrivanju napak in 

težav, zato jih znam hitro odpraviti in 

se jim v bodoče tudi izogniti. 

  Verjamem v najboljše v ljudeh. 

Stvari so vedno boljše, kot se zdijo 

na prvi pogled. 

Kritika name ali na moje delo me 

prizadene. Vem, da sem dober le 

toliko, kot so dobri moji dosežki. 

  Poznam svoje dobre in slabe 

lastnosti in jih cenim. Kritika mi zato 

ne povzroča nelagodja. 

Med delom si je potrebno vzeti čas 

za počitek. Bolj kot delo me veselijo 

aktivnosti v prostem času. 

  Pri nalogah vztrajam, dokler niso 

dokončane. Tudi v prostem času 

razmišljam o delu. 

Znam se hitro odločiti in ukrepati. 

Pri sprejemanju odločitev me vodijo 

moji občutki. 

  Na delo se je potrebno temeljito 

pripraviti. K nalogam pristopam 

metodično in sistematično. 

Pri delu uporabljam metode, ki so mi 

že poznane. Cenim tradicijo in se 

zato držim že ustaljenih navad. 

  Standardni postopki dela me 

dolgočasijo. Raje imam raznovrstno 

delo in novosti. 

Če se izognemo tveganjem, lahko 

preprečimo neuspeh. Spuščam se le v 

situacije, za katere lahko predvidim 

uspeh. 

  Sem tekmovalen in zmaga mi veliko 

pomeni. Verjamem, da je za dosego 

želenega cilja potrebno tudi tvegati. 

Pomembne odločitve raje prepuščam 

nadrejenim. 

  Sem neodvisen in raje sprejemam 

svoje odločitve. 

Rad(-a) poslušam in sodelujem z 

drugimi. Sem prilagodljiva in 

nekritična oseba. 

  Zlahka izrazim svoje mnenje in 

prepričanje, četudi izzove 

neodobravanje. 

Ne prenesem, da bi me drugi 

zlorabljali ali zanemarjali, zato se 

tudi hitro razjezim. Kadar sem jezen, 

sem navadno tudi bolj produktiven. 

  Mirno lahko prenesem kritiko in 

neprijetno vedenje drugih. Nisem 

nagle jeze in lahko potrpežljivo 

prenašam nadležne okoliščine. 

Vsak mora poskrbeti sam zase. Sam 

sem sebi najbolj pomemben in 

  Kadar so ljudje v stiski, se poskušam 

vživeti v njihovo situacijo in jim po 



 

 

 

najprej poskrbim za svoje potrebe. svojih najboljših močeh pomagati. 

Ne čutim velike potrebe po družbi in 

pogovoru. Raje imam individualne 

cilje in naloge. 

  Sem družabna in zgovorna oseba. 

Všeč so mi bližina drugih, 

priljubljenost in pozornost. 

 

III. del 

Sledi niz situacijskih vprašanj. Za čim bolj reprezentativne rezultate se poskusite vživeti 

v situacijo in izbrati odgovor, ki najbolj opisuje vašo reakcijo v posamezni situaciji, nato 

pa obkrožite črko pred izbranim odgovorom. 

 

1. Na sestanku se sprete z neko osebo. Kaj storite po prepiru?  

a) Osebo takoj pokličete po telefonu in se z njo pogovorite.  

b) Na list papirja poskusite napisati, zakaj je prišlo do spora.  

c) Počakate, da se z osebo spet srečate, in takrat z njo razčistite.  

 

2. Nekdo, čigar delo vam je všeč, vam pove, da zaradi prezaposlenosti tri mesece ne 

bo mogel opraviti naročenega dela za vas. Kako se odzovete?  

a) Pregovarjate ga, da bi delo opravil prej.  

b) Počakate tri mesece.  

c) Poiščete koga drugega, ki bo delo opravil namesto njega.  

 

3. V hotelski recepciji takoj po prihodu ugotovite, da je osebje sicer zabeležilo, a 

pozneje spregledalo vašo rezervacijo. Receptor vam najprej zatrdi, da vas ne 

morejo namestiti, pozneje pa vam ponudi sobo v nekoliko oddaljenem prizidku. 

Kaj storite?  

a) Rečete, da ste nad njimi razočarani in da v tem hotelu zagotovo ne boste več 

nočevali.  

b) Rečete, da ste sobo rezervirali in vam zato po pravici pripada.  

c) Najamete sobo v prizidku.  

 

4. Dosežek, ki bi ga nekoč lahko uspešno unovčili, a tega niste storili, je že 

preteklost. Kako se odzovete, ko se za to ponovno ponudi priložnost?  

a) Rečete si: »Zakaj pa ne? Zakaj ne jaz? Vsi lahko sanjamo.« 



 

 

 

b) Rečete si, da boste tokrat morda zares poskusili. 

c) Rečete si, da je to za vas že preteklost.  

 

5. V raziskavi, v kateri sodelujete, morate navesti, kaj je po vašem mnenju razlog, 

da ljudje vztrajajo v prijateljevanju z vami. Kako odgovorite?  

a) Rečete, da vas imajo radi, ker vedo, da imate tudi vi radi njih.  

b) Rečete, da vas imajo radi zaradi tega, kar ste, z vsemi napakami vred.  

c) Rečete, da vas imajo radi, ker so že od nekdaj vaši prijatelji in ste skupaj doživeli 

že marsikaj.  

 

6. Pomislite na nekaj ljudi, za katere mislite, da do vas ne gojijo prav velikih 

simpatij. Kako se vedete do njih?  

a) Poskušate pridobiti njihovo naklonjenost. 

b) Naravnost jih vprašate, ali jih kaj moti na vas, in če jih, kaj točno to je.  

c) V to ne drezate. 

 

7. Prosili so vas, da na delovnem mestu sprejmeta za vašo ekipo zelo pomembno 

dodatno odgovornost, vendar se vam zdi, da bo nova naloga za vas pretežka. 

Kako se odzovete?  

a) Strinjate se, da jo boste prevzeli, vendar opozorite na to, da ji ne nameravate 

posvečati več pozornosti kot svojim obstoječim nalogam.  

b) Ponudbo zavrnete z utemeljitvijo, da imate dela že tako ali tako več kot dovolj.  

c) Rečete, da ste se kljub zavedanju, da boste zaradi dodatne odgovornosti morali 

trdo poprijeti za delo, pripravljeni soočiti z novim izzivom.  

 

8. Nepričakovane slabe novice so vam in vašim kolegom omajale vero v prihodnost 

in v vseh pustile neprijeten občutek. Kako se odzovete?  

a) Predlagate, da greste zvečer vsi skupaj ven, se sprostite in pozabite na težave. 

b) Dovolite si, da vas prevzame pesimistično razpoloženje.  

c) Potrudite se, da ostanete veseli in svoje misli osredotočite na iskanje načinov, kako 

bi situacijo obrnili sebi v prid. 

 

 



 

 

 

9. Brez opozorila so vam v skupini dodelili novo vlogo, ki je niste vajeni. Kako se 

odzovete?  

a) Vlogo zavrnete, saj ni pravično, da od vas pričakujejo, da boste brez vnaprejšnjega 

opozorila prevzeli nase nove odgovornosti.  

b) Pogovorite se o tem, kaj vse bo od vas zahtevala nova vloga, potem pa se odločite, 

da boste zaupali svojim sposobnostim, in sprejmete izziv.  

c) Pogodite se, da boste vlogo sprejeli za poskusno obdobje in pod določenimi 

pogoji.  

 

10. Imate občutek, da osebo, ki vam je blizu, nekaj  muči. Kako se odzovete?  

a) Zaupate svojim občutkom in se z njo poskusite pogovorite.  

b) Počakate, da ta oseba sama od sebe kaj naredi ali reče in tako potrdi vaše občutke, 

potem pa se v skladu s tem odzovete.  

c) Pozabite na svoje občutke in ne naredite ničesar, saj se lahko tudi motite.  

 

11. Novi član skupine je v okviru pripravništva imel nalogo samostojno izpeljati 

predstavitev in vaša naloga je, da jo ocenite in ga z mnenjem o njej seznanite na 

štiri oči. Kako se odzovete?  

a) Prosite ga, naj sam oceni svoj nastop in ob tem, če je potrebno, izrazi svoje 

komentarje in opažanja.  

b) Osredotočite se na poudarjanje dobrih strani predstavitve.  

c) Poskusite mu dati zaokrožen niz komentarjev o predstavitvi, v katerem 

uravnovesite pohvalo in kritiko.  

 

12. Ugotovite, da skupina, ki ste se ji pravkar pridružili, zavrača vse vaše ideje. Kako 

se odzovete?  

a) Ne dajete več novih predlogov in si mislite: »Zakaj bi zapravljal svoj čas?« 

b) Poskusite s še boljšimi idejami.  

c) Razmišljate, kako bi za svoje ideje dobili podporo vplivnih posameznikov iz 

skupine.  

 

  



 

 

 

13. Pridete na zabavo in presenečeni ugotovite, da so na njej večinoma ljudje, ki jih 

ne poznate. Kaj storite?  

a) Takoj se pridružite tistim, ki jih poznate, in upate, da vam bodo čim prej 

predstavili svoje goste.  

b) Gostitelju in tistim, ki jih poznate, glasno naznanite svoj prihod in se mimogrede 

predstavite nekaterim izmed gostov.  

c) Pozdravite gostitelja in potem hitro odidete.  

 

14. Pravkar ste se spoprijateljili z osebo, ki se šele vključuje v okolje, v katerem 

živite tudi vi. Kako se odzovete?  

a) Osebo predstavite svojim prijateljem, vendar šele, ko ste v to prisiljeni.  

b) Za to, da osebo predstavite svojim prijateljem in znancem, izkoristite prav vsako 

priložnost.  

c) Osebi pustite čas, da se ustali in sama naveže stike z novimi ljudmi.  

 

15. Član vaše skupine je perfekcionist, obseden z malenkostmi. Čeprav dela nikoli ne 

opravi pravočasno, pa vedno zavrne vsako ponujeno pomoč. Kako se odzovete?  

a) Opomnite ga na posledice zavračanja pomoči in ga vprašate, če ima kakšno 

zamisel, kako bi delo opravil pravočasno.  

b) Poveste mu, da je skupina razočarana, ker zavrača njeno pomoč.  

c) Skličete vso skupino, vključno s to osebo, in skupaj poiščete najboljšo rešitev.  

 

IV. del 

1. Spol: 

 Moški.  

 Ženski.  

 

2. Starost:  

 Do 20 let. 

 Od 21 do 30 let. 

 Od 31 do 40 let. 

 Od 41 do 50 let. 

 



 

 

 

 Od 51 do 60 let. 

 Nad 61 let. 

 

3. Stopnja izobrazbe: 

 Srednješolska izobrazba. 

 Višješolska izobrazba. 

 Visokošolska izobrazba. 

 Univerzitetna izobrazba. 

 Magisterij.  

 Doktorat.  

 

4. Koliko let ste na trenutnem delovnem mestu?  

 Manj kot 1 leto.  

 Od 1 do 5 let.  

 Od 5 do 10 let.  

 Od 10 do 15 let.  

 Do 15 do 20 let.  

 Nad 20 let.  

 

5. Na katerem področju poteka vaše delo?  

 Tehnični sektor.  

 Kadrovski sektor. 

 Sektor razvoja.  

 Sektor prodaja in trženje.  

 Sektor nabava. 

 Sektor logistika. 

 Finance. 

 Računovodstvo.  

 Sektor controlling in informatika.  

 Sektor turizem.  

 Vodstvo.  

  

Najlepša hvala za vaše sodelovanje.  

 



 

 

 

P2 

Priloga k vprašalniku 

Spoštovani,  

kot študentka Psihosocialne pomoči za svojo diplomsko nalogo proučujem povezavo med 

čustveno inteligenco vodje in zadovoljstvom zaposlenih.  

Del naloge je tudi študija na podlagi anketnega vprašalnika, zato vas v ta namen naprošam, da 

mi namenite nekaj svojega časa in izpolnite priloženo anketo, in sicer najkasneje do četrtka, 

5. 11. 2015. 

Do ankete lahko dostopate s klikom na spodnjo povezavo:  

https://www.1ka.si/a/75082 

Reševanje ankete traja približno 10 minut, vsi vaši podatki pa bodo ostali anonimni.  

 

Najlepša hvala za vaše sodelovanje.  

Z lepimi pozdravi, 

Nataša Gole  

 

 

  



 

 

 

P3 

Povabilo k izpolnitvi anketnega vprašalnika 

Pozdravljeni, 

prejšnji teden sem vam poslala e-pošto s prošnjo, da izpolnite vprašalnik o čustveni 

inteligenci. Ker se bliža rok za oddajo, pa vendar nanj še niste odgovorili, vas še enkrat 

pozivam, da si vzamete 10 minut in ga izpolnite.  

Vem, da je reševanje anket navadno zamudno in dolgočasno, predvsem pa se zdi, kot da 

imajo same sebi namen. Vendar pa v tem primeru vaše reševanje ne bo pomagalo le meni in 

moji izobrazbi, temveč boste s tem prispevali tudi k podjetju. Moji rezultati bodo metodično 

in sistematično obdelani in bodo tako služili kot podlaga za izboljšanje psihosocialnega stanja 

v vašem (našem) podjetju. Večje zadovoljstvo zaposlenih pomeni tudi boljše delovne 

odnose in večjo produktivnost, k čemur pa konec koncev vsi stremimo.  

Anketa bo na voljo do jutri, 5. 11. 2015. Do nje dostopate s klikom na spodnjo povezavo:  

https://www.1ka.si/a/75082 

Hvala za Vaš čas in trud.  

Lep sončen dan!  

Nataša Gole 


