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Povzetek 

Ključni namen magistrske naloge je raziskati in prepoznati značilne vzorce pri vodjih tima in 

njihovem načinu ustvarjanja vzajemnih medsebojnih odnosov z zaposlenimi skozi 

komunikacijo in čustveno inteligenco. Usmerjeni smo na prepoznavo povezanosti med 

čustveno inteligenco vodje, komunikacijo in medsebojnimi zaupajočimi odnosi med vodjem 

in zaposlenimi. V nalogi predpostavljamo, da je čustvena inteligenca vodje povezana z 

načinom komuniciranja, z obsegom zaupanja ter z medsebojnimi odnosi. Zanima nas, kateri 

so ključni dejavniki, ki vplivajo na medsebojne odnose in zaupanje med vodjem in sodelavci. 

Skozi sistematičen pregled in kritično ovrednotenje konceptov različnih avtorjev ter 

empirično raziskavo je temeljni namen ugotoviti vlogo čustvene inteligence vodje tima pri 

vzpostavitvi konstruktivne komunikacije ter odgovoriti na vprašanje, ali je čustvena 

inteligenca vodje pri ustvarjanju zaupanja in vzajemnih medsebojnih odnosih pomemben 

dejavnik. Uspešen vodja tima potrebuje določene komunikacijske spretnosti in čustveno 

inteligenco, da skozi komunikacijo na zaupanju vzpostavi vzajemne medsebojne odnose. 

Prizadevamo si sestaviti popoln portret »čustveno inteligentnega« voditelja ter ugotoviti, kako 

ustvarja in vzdržuje vzajemne odnose z zaposlenimi. Pri interpretaciji podatkov kvalitativne 

analize smo oblikovali teoretični model, ki ponazarja, da čustvena inteligenca vpliva na 

komunikacijske spretnosti, ki so povezane z vzajemnimi medsebojnimi odnosi in zaupanjem v 

timu. V nalogi smo se želeli čim bolj približati podatkom in tako razviti konceptualno tezo iz 

neposredno pridobljenih informacij. Naša naloga je bila odkriti, kako ljudje razumejo neko 

dejavnost in kakšen pomen ji pripisujejo. 

Ključne besede: vodenje, čustvena inteligenca, konstruktivna komunikacija, empatija, 

samozavedanje, zaupanje, medosebni odnosi. 

Summary 

The key purpose of my master’s thesis is to research and recognise typical patterns of team 

leaders and their way of building reciprocal relationships with employees through 

communication and emotional intelligence. We are directed to recognise the connection 

between emotional intelligence of the leader, communication, and mutual as well as reliable 

relations between the leader and the employees. Our thesis is based on the presumption that 

the level of emotional intelligence of the leader is connected to their way of communicating, 

the range of trust, and mutual relations.  



 

The goal of our enquiry is to determine which key factors influence mutual relations and the 

trust between leaders and co-workers. With the help of a systematic overview, a critical 

evaluation of the concepts of a variety of authors, and practical research, our main aim is to 

determine the role of emotional intelligence of the team leader when establishing constructive 

communication and to answer the question whether or not to consider emotional intelligence 

of the leader as an important factor in order to establish trust and reciprocal relations. A 

successful team leader requires specific communicative skills and emotional intelligence in 

order to establish mutual relations based on trust through communication. Our endeavour is to 

create a perfect portrait of an “emotional intelligent” leader and to discover how they create 

and maintain mutual relations with the employees. By conducting a qualitative analysis of the 

data we have formed a theoretical model demonstrating that emotional intelligence does in 

fact influence communicative skills which are connected to mutual relations and trust within a 

team group. It was our aim to approach these data as closely as possible and in this manner 

develop a conceptual thesis from direct acquired information. Our task was to discover how 

people understand a certain activity and what meaning they ascribe to it. 

 

Key words: “leading, emotional intelligence, constructive communication, empathy, self-

awareness, trust, reciprocal relations”. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Vedno večje pojavljanje sprememb v okolju zahteva razvoj in iskanje novih metod, ki bi v 

čim večjem obsegu vzpodbujale ustvarjalnost, inovativnost in zavzetost. V organizacijah 

prepoznavajo odločilno pomembnost medčloveških odnosov in oblikovanja pogojev za 

povečanje prispevka sodelavcev. Razvoj in napredek sta povezana s človeško željo po 

harmoničnem, udobnejšem in varnejšem življenju. Dinamika sprememb narašča, pojavljajo se 

nova znanja, nove tehnologije, novi izzivi in načini komuniciranja, ki ponujajo skoraj 

brezmejne možnosti sinergijskih učinkov (Bukovec 2006). O vlogah in načinih dela vodij v 

današnjem turbulentnem okolju Drucker daje v ospredje potrebo po učenju vodenja samega 

sebe. Pri svojem umskem procesu v smislu obvladovanja vodenja samega sebe, je vsak 

posameznik soočen s popolnoma novimi zahtevami. Vodje se morajo nenehno spraševati 

»kdo sem jaz, kakšne prednosti imam, kako delam, kakšen je moj prispevek, kakšna je moja 

odgovornost za odnose s člani tima« (citirano v Bukovec 2006, 120). Tako tudi izkušeni 

guruji menedžmenta pojasnjujejo, da zaposleni ne zapuščajo organizacije, ampak zapuščajo 

nadrejenega. Nekaj resnice je gotovo v tem, a ljudje naj bi odhajali tudi zato, ker dobijo 

drugje boljšo priložnost. A kaj vse je boljša priložnost? Je to boljša plača, so to boljši odnosi, 

več priložnosti za osebni razvoj, bolj fleksibilno delo itd? Nekateri vodje so enotni, da so 

odnosi tisti, ki so glavni motivacijski dejavnik in eden izmed prvih dejavnikov za zamenjavo 

delovnega mesta. Brečko (2007) v svojem delu trdi, da odnose v timu ustvarja vodja s svojim 

zgledom in delovanjem. Poslovne strategije in vizije nimajo vrednosti, če zaposleni niso 

motivirani za njihovo uresničevanje. Najboljša in najnaprednejša tehnologija nima pomena, 

dokler vanjo ne potisnejo življenja zaposleni. Motivirani, navdihnjeni in zavzeti zaposleni so 

tisti, ki vtisnejo dodano vrednost doseženim ciljem. V čem je uganka človeškega kapitala? 

Ljudje s seboj na delovno mesto prinesemo čustva in možgane. Želimo biti vključeni, slišani, 

spoštovani, želimo zaupati in pripadati. Vse to je pomemben izziv za odnose znotraj tima, kjer 

so temeljni izzivi zaupanje in motivacija ter nove komunikacijske sposobnosti in pristojnosti 

vodij (Gruban 2002). V magistrski nalogi se bo ob uporabi kvalitativne analize ugotavljal 

vpliv čustvene inteligence vodje na komuniciranje in zaupanje v timu.  
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Gruban (2002) pojasnjuje, da so čustva izraz moči, da so pri poslovanju bistvena, da jim je 

potrebno prisluhniti, da je dobro uporabljati čustvene besede, ki nas motivirajo, spodbujajo 

mišljenje, gradijo zaupanje in povezanost, podžigajo ustvarjalnost in inovativnost ter 

zagotavljajo pomembne povratne informacije. Raziskovalno vprašanje se nanaša na čustveno 

inteligentnega vodjo, na njegov prispevek k vzajemnim medsebojnim odnosom in ustvarjanju 

zaupanja v timu. Mihalič (2014) meni, da je pri vodenju tima dobrodošlo izvajanje 

dvostranskega, demokratičnega in nehierarhičnega načina komuniciranja, ki vzpostavlja 

močnejšo povezanost in zaupanje v timu. Brečko (2007) pa trdi, da so najboljši vodje tisti, ki 

resnično vodijo z navdušenjem, s prilagajanjem in sodelovanjem. Čustvena inteligenca 

izstopa v vseh aktivnostih vodenja, kajti čustveno inteligenten vodja na podlagi čustvenega 

odnosa do sebe, lastnega dela in sodelavcev odločilno vpliva na rezultate dela. Goleman et al. 

(2001) pojasnijo, da čustvena inteligenca pomeni razumevanje lastnih in drugih čustev, in to 

tako dobro, da vodja zaposlene skozi medsebojne zaupajoče odnose navduši in jih usmeri k 

uresničevanju skupnih ciljev. Na podlagi Golemanove teze se je razvil interes po raziskovanju 

vprašanja, ali je čustveno inteligenten vodja res lahko uspešnejši pri graditvi zaupanja v timu 

in vzajemnih medsebojnih odnosih, kar naj bi posledično privedlo do motiviranosti zaposlenih 

in učinkoviteje opravljenega dela.  

Naloga je razdeljena na dva dela. V prvem delu je zbran skupek teoretičnih konceptov 

različnih avtorjev. Navedeni koncepti, pojmi in teorije so bili glavna nit pri lažjem 

opredeljevanju in razumevanju koncepta čustvene inteligence, ki pridobiva vedno višji pomen 

pri procesu vodenja. Pojasnjen je tudi pojem vodenja po Grubanu (1999). Ta meni, da je 

človek danes s svojo edinstvenostjo in drugačnostjo temelj uspešnosti sleherne organizacije, 

in da se z vodenjem lahko vpliva na ljudi, kar privede do uspešnega doseganja skupnih ciljev. 

Če želimo ustvariti kvalitetne odnose in zaupanje v timu, ima posedovanje sposobnosti 

čustvene inteligence močan pomen za vodjo. A osnova vsakega kvalitetnega odnosa je 

zaupanje med akterji v odnosu (Brajša 1983). Carnegie (2012) poda enega od načinov za 

pridobitev zaupanja znotraj tima. Gre za spodbujanje in motiviranje, da razmišljajo 

samostojno, za dajanje priložnosti, da se izkažejo in uresničujejo svoje zamisli za skupne 

cilje. A pot, ki vodjo pripelje do kvalitetnih vzajemnih zaupajočih medsebojnih odnosov, je 

način, kako komunicira s člani tima. Komunikacija je ena izmed prvih sestavin, na skozi 

katero se ustvarjajo in oblikujejo odnosi.  
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Za nastanek vzajemnih medosebnih odnosov so najpomembnejši kvalitetni temelji, ki so 

osnovani prav skozi komunikacijo oziroma kot poda tezo Gruban (2002), je cilj komunikacije 

gradnja vzajemnih medsebojnih odnosov, ki krmilijo delo in uspešnost tima. V magistrski 

nalogi sta pojem in koncept komunikacije predstavljena v 6. poglavju. Drugi, empirični del, 

pa temelji na analizi primarnih podatkov; podani so rezultati, ki se povežejo z utemeljenimi 

teorijami različnih avtorjev. Raziskava je osredotočena na čustveno inteligenco vodij, njihovo 

komunikacijo in na vzajemne medsebojne odnose.  

1.2 Namen 

Namen magistrske naloge je zbiranje poglobljenih informacij in prepoznavanje značilno 

specifičnih vzorcev o vodjih in njihovem načinu ustvarjanja vzajemnih medsebojnih 

zaupajočih odnosov z zaposlenimi skozi demokratično in konstruktivno komunikacijo. 

Namen je tudi prepoznati povezavo med čustveno inteligenco pri vodenju in njenim vplivom 

pri ustvarjanju konstruktivne komunikacije in medsebojnimi zaupajočimi odnosi med vodjem 

in zaposlenimi. Želimo ugotoviti pomembnost čustvene inteligence za ustvarjanje 

konstruktivne komunikacije in pomembnost zaupanja med zaposlenimi in vodjem. Osebno 

zanimanje za področje čustvene inteligence pri vodenju je bil eden izmed dejavnikov za 

izvedbo raziskave. Pri raziskavi nas predvsem zanima povezanost med čustveno inteligenco 

vodij in izvajanjem komunikacije z zaposlenimi ter njen vpliv pri gradnji vzajemnih 

medsebojnih odnosov. S pomočjo empirične raziskave želimo ugotoviti, ali se vodje zavedajo 

pomembnosti čustvene inteligence. V nalogi želimo ugotoviti povezavo med čustveno 

inteligentnim vodjem, konstruktivno komunikacijo, vzajemnimi odnosi in zaupanjem v timu. 

1.3 Cilji 

Temeljni cilj magistrskega dela je raziskati in ugotoviti povezavo med čustveno inteligenco 

vodij pri ustvarjanju konstruktivne komunikacije z zaposlenimi kot enim izmed dejavnikov 

uspešnega vodenja in ustvarjanja vzajemnih zaupajočih medsebojnih odnosov v timu. Eden 

izmed ciljev je tudi sistematičen pregled in kritično ovrednotenje konceptov različnih 

avtorjev. Zaradi želje po uspešni pridobitvi vseh potrebnih informacij in dosegi cilja bodo 

najpomembnejše značilnosti predstavljene skozi kvalitativno raziskavo na podlagi 

analiziranih rezultatov.  
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Postavljamo si vprašanja v povezavi s ključnimi dejavniki, ki vplivajo na konstruktivno 

komuniciranje med vodjem in zaposlenimi. Cilj magistrske naloge je tudi posredovati 

pridobljena spoznanja ter odgovoriti na vprašanja, kako uravnovesiti čustva in jih ne zatreti, 

kako se z njimi učinkovito soočiti ter kako s čustveno inteligenco doseči komunikacijo, s 

katero se posledično vzpostavljajo vzajemni in zaupajoči medsebojni odnosi. Temeljna teza 

magistrskega dela je, da »uspešen vodja za učinkovito opravljanje svojega dela potrebuje 

določene komunikacijske spretnosti in veščine, samonadzor in čustveno inteligenco«. Vodilno 

raziskovalno vprašanje se nanaša na čustveno inteligentnega vodjo in na njegov prispevek k 

dobrim medsebojnim odnosom. Ali je čustveno inteligenten vodja res lahko uspešnejši pri 

graditvi zaupanja in vzajemnih medsebojnih odnosov? Iz teorij in njihovih konceptov so 

izpeljane hipoteze, ki bodo preverjene s pridobljenimi podatki, na podlagi katerih bo 

pojasnjena njihova povezanost z uveljavljenimi teoretičnimi tezami. 

H 1: Čustvena inteligenca vodje tima vpliva na zaupanje in na medsebojne odnose v timu. 

H 2: Čustveno inteligenten vodja vzpostavlja s sodelavci v timu difuzen odnos. 

H 3: Vodja tima je poučen o pomenu čustvene inteligence in je dovzeten za razvoj njenih 

lastnosti. 

H 4: Čustveno inteligenten vodja z demokratično komunikacijo spodbuja motivacijo in 

vključenost tima v reševanje problemov, v podajanje rešitev ter tako pripomore k humanemu 

delovnemu okolju. 

2 ČUSTVA 

Čustva niso samo pomembna ampak so absolutno nujna, da se pravilno odločamo, optimalno 

reagiramo pri reševanju problemov in se uspešno soočamo s spremembami. Čustva na 

delovnem mestu vplivajo na sodbe, na zadovoljstvo z delom, na kreativno reševanje 

problemov in na prejemanje odločitev (Caruso and Salovey 2004). Čustva dajejo pomen 

življenju, služijo kot pomemben motivator našega vedenja ter obarvajo naše misli in 

spoznanja. Zagotovo so osnovno psihološko gorivo za rast, razvoj in našo aktivnost 

(Matsumoto et al. 2002). V človekovi osebnosti poteka cela vrsta med seboj povezanih 
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duševnih procesov. Zaznavanje pomeni opažanje sveta okoli sebe s pomočjo čutil. Če smo 

motivirani, tudi učenje in delo nista problem. Čustva obarvajo svet in pojave okrog nas. 

Vpletena so v vse duševne procese. Opazimo (zaznamo) stvari, ki so nam všeč, radi 

sodelujemo z ljudmi, ki jih imamo radi. Čustva imajo največji vpliv na komunikacijo. Imajo 

zelo pomembno vlogo v človekovem življenju. Pomenijo naš odnos do sveta in ljudi, ki nas 

obdajajo. Ob normalnem čustvenem razvoju se oblikuje čustveno zrela osebnost. Za čustveno 

zrelost ali čustveno stabilnost je značilno, da čustva ustrezajo situaciji, in da kontroliramo 

čustvene izraze. Čustveno stabilni ljudje se ne razburjajo zaradi malenkosti, v resnih trenutkih 

pa ne ostanejo ravnodušni in se obvladujejo. Čustva izražamo z mimiko obraza, s kretnjami in 

z govorico glasu. Od vseh duševnih procesov ravno čustva povzročajo največje telesne 

spremembe. Stalne čustvene napetosti povzročajo psihosomatske motnje in bolezni (Markič 

2010). Mladenovič (2012) piše, da noben vidik našega mentalnega življenja ne igra 

pomembnejše vloge za kakovost in dodatno vrednost našega obstoja, kot so čustva. Čustva se 

lahko sprožijo avtomatsko, zelo hitro, brez vpliva naše zavesti. So nalezljiva in v naravi ljudi 

je, da čustvom in vedenju posvečajo največ pozornosti (Goleman, Boyatzis and Mckee 2002). 

Čustva so temelj, s katerimi razumemo sebe in druge. Ko se zavedamo svojih čustev in jih 

kontroliramo, potem smo sposobni razmišljati jasneje in kreativneje, obvladujemo stres in 

izzive, dobro komuniciramo z drugimi, izkazujemo zaupanje, empatijo in samozavest. Brez 

emocij, njihovega zavedanja in razumevanja je nemogoče zgraditi in obdržati močna, zdrava 

razmerja in odnose z drugimi ljudmi. Bolj kot smo v zavedanju svojih čustev, lažje nam bo 

razumeti čutenja drugih in natančno bomo lahko ugotovili njihove želje in potrebe. Naše 

emocije so nam v pomoč pri prepoznavanju samega sebe, kaj nam je všeč, kaj nam ni všeč ter 

kaj potrebujemo, pomagajo nam razumeti in biti empatični do drugih, komunicirati jasno in 

konstruktivno, sprejemati odločitve, ki temeljijo na zadevah, ki so za nas najpomembnejše. 

Čustva nas motivirajo in potiskajo v akcijo za dosego ciljev ter nam omogočajo, da ustvarimo 

močne in navdušujoče odnose (Segal, Smith and Robinson 2014). Wilks (2007) pojasnjuje, da 

so čustva nekoliko podobna gugalnici; ko je ena stran zgoraj, je druga stran spodaj. Nasprotni 

pol čustev nam je pogosto skrit in ena od nalog čustvene inteligence je, da ga odkrije. 

Rezultati raziskav so potrdili pomembnost sodelovanja in medsebojne soodvisnosti med 

razumom in čustvi. Nova paradigma nas potiska v usklajevanje glave in srca. 
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3 ČUSTVENA INTELIGENCA 

Danes se vse bolj razmišlja o čustveni inteligentnosti v organizacijah, kajti vodstvo je 

spoznalo, da če želijo dosegati uspehe in zastavljene cilje ter biti kos današnjemu napredku in 

konkurenci, morajo vodje in zaposleni delo opraviti hitro in kvalitetno. Sodobna konkurenčna 

resničnost postavlja čustveno inteligenco na cenjeno mesto v procesu vodenja (Vukasović in 

Ružman 2013). Medtem ko se večina vrst inteligentnosti nanaša na »kognitivne« sposobnosti, 

so posebej zanimive tudi personalne inteligentnosti, in sicer interpersonalna in 

intrapersonalna. Interpersonalna se nanaša na posameznikovo sposobnost zaznavanja drugih 

ljudi, na razumevanje njihovih razmer, motivov in želja ter posledično tudi na sposobnost 

učinkovitega sodelovanja z drugimi. Intrapersonalna pa se nanaša na posameznikovo 

sposobnost uvida v lastno čustveno doživljanje. Iz intrapersonalne inteligentnosti sta izhajala 

tudi avtorja Salovey in Mayer, ki sta leta 1990 podala definicijo emocionalne inteligentnosti 

kot sposobnosti prepoznavanja lastnih čustev in čustev drugih, njihovega razlikovanja in 

uporabe pri mišljenju in vedenju. Goleman je definiral emocionalno inteligentnost v okviru 

kompetentnosti in uspešnosti v svetu dela. Opredeli jo kot sposobnost samomotiviranja ter 

sposobnost nadzorovanja in uravnavanja lastnih čustev in čustev drugih oseb v medsebojnih 

odnosih (Avsec 2010). Koncept čustvene inteligentnosti po Mayerju in Saloveju (1997) je, da 

je čustvena inteligentnost sposobnost zaznavanja, občutenja in tovorjenja čustev z namenom 

pomagati razumu, da si pravilno razlaga čustva, ter da uravnava čustva za podporo čustveni in 

intelektualni rasti.  

Mayer in Salovey sta emocionalno inteligentnost opredelila s tremi prilagoditvenimi 

sposobnostmi, in sicer s sposobnostjo ocenjevanja in izražanja čustev pri sebi in drugih (tako 

verbalnega kot neverbalnega), s sposobnostjo reguliranja – obvladovanja emocij pri sebi in 

drugih ter s sposobnostjo uporabe emocij pri reševanju težav in pri odločanju (pri fleksibilnem 

načrtovanju, kreativnem mišljenju). Čustvena inteligentnost je opredeljena kot skupek 

sposobnosti, ki naj bi posamezniku pomagale bolje oceniti in izražati tako lastne emocije kot 

tudi emocije drugih ter jih uporabljati pri motiviranju, načrtovanju in doseganju življenjskih 

ciljev. A pomen pojma je doživel razmah, ko je Goleman s svojim delom Emotional 

Intelligence pokazal na pomembne povezave med razumevanjem in izražanjem emocij na eni 

strani ter specifičnimi sposobnostmi samoregulacije, komunikacije in socialnimi spretnostmi 

na drugi strani (Pečjak in Avsec 2003). A vsi avtorji se ne strinjajo z uporabo pojma čustvene 
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inteligentnosti. Mayer (2001) opozarja na nepravilnost tega izraza z vidika psihologije kot 

znanosti. Po njegovemu mnenju sta inteligentnost in čustvovanje ločena pojma ter različna 

umska procesa, za katera je značilno nenehno sovplivanje in medsebojno dopolnjevanje 

(citirano v Tomaževič in Pagon 2005, 177). Emocionalna inteligentnost je zmožnost osebe, da 

se zaveda in prepoznava svoje ter tuje emocije, da jih je sposobna regulirati in jih uporabljati 

v vsakdanjem življenju (Avsec 2010). »Čustvena inteligentnost je sposobnost prepoznavanja 

lastnih čustev in čustev drugih, sposobnost osebnega motiviranja in obvladovanja čustev v nas 

samih in v odnosih z drugimi.« (Goleman 2001, 338) Čustveno inteligentnost sestavlja pet 

dimenzij: poznavanje emocij, uravnavanje emocij, samomotiviranje, prepoznavanje emocij pri 

drugih in ravnanje v medosebnih odnosih (Pečjak in Avsec 2003). V iskanju načina reagiranja 

ljudi in njihovega spoprijemanja z različnimi situacijami je pomembno vedenje, da na 

vodstveni miselni proces ne vplivajo samo kognitivni stil, vrednote in ego, ampak tudi 

posameznikova samopodoba. Ni še dolgo tega, ko so se začeli zavedati, da tudi čustva 

vplivajo na odločitve vodij. Posredovati ljudem pomen čustvene inteligence bo v prihodnosti 

pomembno, saj bo to en izmed dejavnikov, ki bo pomagal ljudem zoperstaviti se pritiskom iz 

okolice. Goleman je identificiral nekatere čustvene sposobnosti, kot so empatija, reševanje 

konfliktov in tudi kako lahko jezo nekoga pozitivno usmerimo. Čustvena inteligenca ne 

pripomore samo k boljši delovni uspešnosti, ampak tudi k boljšemu telesnemu počutju (Čufer 

2004). 

Čustvena inteligenca je ena pomembnejših lastnosti na delovnem mestu. Tiste organizacije, ki 

bodo v prihodnosti zgrešile prepoznavanje teh dejstev, ne bodo mogle ustvariti delovnih 

kolektivov, ki se bodo lahko uspešno soočali z novodobno ekonomijo in naglimi 

spremembami v okolju (Čufer 2004). Čustvena inteligenca vodij tima pomaga odkriti, kaj 

zaposlene motivira, njihov motiv pa uskladiti in povezati z vizijo in cilji ter poslanstvom 

podjetja. Zaposlene se motivira na način, da se je vodja sposoben vživeti vanje. S tem poskuša 

ugotoviti, kaj je tisto, kar jim prinaša veselje, ter v kateri stvari vidijo potrditev zase in osebno 

rast (Popović 2010).  

Najbolj zanimivi so tisti ljudje, ki so sposobni izboljšati kakovost svojega razmišljanja tako, 

da ne zanemarjajo svojih čustev in občutkov. Obstajajo ljudje, ki samo razmišljajo. 

Poimenovali so jih »roboti«. Obstajajo pa tudi ljudje, ki doživljajo svet okoli sebe samo 
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čustveno. Pravijo jim »nevrotiki«. A najboljši so tisti, ki v sebi združijo eno in drugo in 

ustvarijo novo harmonično resničnost na višji ravni od večine ostalih (Trompenaars 2003). 

Goleman v svojem delu Čustvena inteligenca na delovnem mestu posreduje misel direktorja 

podjetja za svetovanje, da je »vse odvisno od tega, kako se obvladamo, kako se razumemo z 

ljudmi, kako ravnamo v skupini ali na vodilnem položaju.« In prav to je po njegovemu 

mnenju edina prava vrednota, ki jo velja upoštevati v medosebnih odnosih. Sporočilo te 

pripovedi je – biti bistroumen na drugačen način (Goleman 2001, 16). Človekove sposobnosti 

samozavedanja, samodiscipline, vztrajnosti in sposobnosti vživljanja v čustva drugih, so za 

življenje pomembnejše kot umska inteligentnost. Čustvena inteligenca se je zelo dobro 

vtisnila v področja menedžerskega izobraževanja, kjer jo številni avtorji in strokovnjaki 

predstavljajo kot kamen modrosti za uspešno vodenje (Mayer 2000). Tako načela čustvene 

inteligence pridobivajo hitro rast privržencev in uporabe med vodji in menedžerji uspešnih 

svetovnih podjetij, ki v čustveno inteligentnih pristopih iščejo dodano vrednost oziroma nekaj, 

kar bi lahko izboljšalo aktivnosti in delovanje. Čustvena inteligenca določa, kaj posameznik 

dela in kako to dela, od nje je odvisno, kako uspešni bomo v odnosih do drugih in na 

delovnem mestu. Človekove sposobnosti samozavedanja, samoobvladovanja in socialnega 

zavedanja omogočajo, da se v polni meri izkoristijo lastni potenciali. Čustveni viri in vzorci 

obnašanja so vse bolj dragocen kapital (Rabuzin 2010). 

Emocionalna otopelost ali »mrtvilo« je najhujša oblika čustvene nepismenosti. Za čustveno 

otopelost je značilno, da človek ničesar ne čuti, ignorira svoje telo in občutke, je apatičen in 

čustveno otopel. Kadar človek občuti močna čustva, pa jih ne zmore izraziti z besedami, gre 

za lažjo obliko oziroma vrsto čustvene nepismenosti (Milivojević 2008). Čustveno 

inteligentni posamezniki se zavedajo pomena čustev, kritiko pozitivno sprejemajo, se nanjo 

ustrezno odzovejo ter lastne neusphehe sprejemajo kot izziv na poti do uspeha. Znajo se 

motivirati, so kos težjim preizkušnjam in z optimizmom gledajo v prihodnost. Avtoriteta, 

ukazovanje in nadzor so izgubili na pomenu, so pa toliko bolj na pomenu pridobili zaupanje, 

karizma in poštenost (Gruban 2002). 

Goleman (2001, 339) je nekoliko predelal in prilagodil model Saloveya in Mayerja, ki obsega 

pet temeljnih elementov. 
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 Zavedanje sebe: pomeni poznavanje svojih trenutnih občutkov. Gre za realno 

ocenjevanje svojih sposobnosti in temeljito razvit čut za zaupanje vase. 

 Obvladovanje sebe: tu gre za uravnavanje svojih čustev, tako da nas pri opravljanju 

dela ne motijo, temveč si z njimi lahko celo pomagamo. 

 Spodbujanje sebe: pri tem elementu gre za izkoriščanje vseh svojih nagnjenosti pri 

zasledovanju svojih ciljev, pri postavljanju pobud in želji po napredovanju ter premagovanju 

ovir in razočaranj. 

 Empatija je prepoznavanje čustev drugih, sposobnost razumevanja njihovih stališč, 

ohranjanje odnosov in razumevanje z ljudmi kljub drugačnosti in različnosti. Empatija sloni 

na zavedanju sebe. Je sposobnost, ki nadgrajuje čustveno zavest o sebi, in je osnovna 

spretnost pri občutenju drugih. Čim bolj smo odkriti do svojih čustev, tem bolj jih znamo 

razbrati (Goleman 1997). 

 Družbene spretnosti: tu gre za uravnavanje čustev v odnosih z drugimi. Pri 

socialnih spretnostih vzajemno delujemo z drugimi, uporabimo vse naštete spretnosti v 

prepričevanju in vodenju, pogajanju in glajenju sporov za boljše sodelovanje in timsko delo 

(Goleman 2001). 

3.1 Dimenzije čustvene inteligence  

Dimenzije čustvene inteligence predstavljajo samozavedanje, obvladovanje sebe, družbeno 

zavedanje in upravljanje odnosov. Samozavedanje predstavlja poznavanje lastnih čustev in 

občutkov. Pri obvladovanju gre za brzdanje motečih čustev in koristno izrabo le-teh. 

Družbeno zavedanje določa, kako upravljamo svoje odnose ter razumemo čustva drugih. Pri 

četrti dimenziji pa je pomembno upravljanje odnosov, pri katerih gre za taktike prepričevanja 

in razreševanje nesporazumov. V nadaljevanju so predstavljene dimenzije čustvene 

inteligence po Goleman, Boyatzis and Mckeei (2002, 263).  

Samozavedanje 
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 Čustveno samozavedanje: vodje, ki dobro razumejo lastna čustvena stanja, so 

sposobni prepoznati svoje notranje signale in vedo, kako njihova čustva vplivajo nanje in na 

njihovo storilnostin učinkovitost. Vodje, ki čustvovanje dobro poznajo, so iskreni in spontani 

ter lahko odkrito govorijo o svojih čustvih (Goleman, Boyatzis and Mckeei 2002). Pomembno 

za nas je, da vemo, kdaj smo srečni, žalostni, ljubeči, jezni, apatični. Čustveno samozavedanje 

zagotavlja odskočno desko za pozitiven razvoj ostalih čustvenih sposobnosti (Hughes, 

Patterson and Bradford 2005). 

 Precizno ocenjevanje sebe: vodje prepoznavajo svoje prednosti in pomanjkljivosti. 

Ne branijo se spoznanj, da lahko pri sebi še kaj izboljšajo in sprejemajo konstruktivno kritiko.  

 Samozavest: vodja z visoko stopnjo samozavesti se zaveda svojih prednosti in jih 

zna v pravem trenutku tudi uporabiti. Samozavestni vodje z veseljem izvajajo težje naloge.  

Obvladovanje sebe 

 Nadzorovanje sebe: tisti vodje, ki znajo imeti pod kontrolo svoja čustva, lažje 

obvladujejo svoje vznemirjenje ter znajo čustva koristno izrabiti. Takšen vodja je miren in 

trezno razmišlja tudi pod najhujšimi pritiski ali v trenutkih krize. 

 Transparentnost: je resnična odkritost do drugih glede svojih čustev, prepričanj in 

dejanj. Transparenten vodja priznava svoje napake ali pomanjkljivosti in pred neetičnim 

vedenjem drugih le-te opozorijo. 

 Prilagodljivost: prilagodljivi vodje se znajdejo v vseh mogočih situacijah. So prožni 

in se brez težav podajo v nove izzive.  

 Želja po doseganju rezultatov: vodje s takšno željo nenehno izboljšujejo storilnost. 

Postavljajo si drzne, a merljive in uresničljive cilje. Vedno so se pripravljeni učiti, kako stvari 

opraviti še bolje. 

 Dajanje pobud: ti vodje so polni novih zamisli. Raje iščejo priložnosti in jih 

ustvarjajo, kot da bi čakali nanje. Takšni vodje ne omahujejo za boljšo prihodnost. 
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 Optimizem: optimistični vodja v vsaki težavi vidi priložnost namesto ovire. Takšni 

vodje tudi svoje zaposlene vidijo v pozitivni luči in od njih pričakujejo najboljše. 

Družbeno zavedanje 

 Empatija: empatični vodje se lahko vživijo v najrazličnejše čustvene signale in 

začutijo tudi neizražena čustva. Ti vodje pozorno poslušajo in se lažje razumejo z ljudmi iz 

drugačnih okolij in kultur (Goleman, Boyatzis and Mckeei 2002). Prvi korak je, da se 

osredotočimo na osebo, ki jo želimo poslušati in razumeti njena dejanja in čustva (Hughes, 

Patterson and Bradford, 2005). Ko začnemo prepoznavati čustva pri sebi in spoznamo svoje 

čustvene vremenske sisteme, potem bomo lažje in bolj natančno zaznavali tudi čustva drugih. 

Nekateri se že rodijo z večjo sposobnostjo vživljanja v druge, vendar je to sposobnost, ki jo je 

moč razviti (Wilks 2007). Ker razumejo občutke drugih, lahko vedno storijo najbolj primerno 

dejanje, v tistem trenutku ublažijo strahove ali skrbi, pomirijo jezo ali se veselijo skupaj z 

drugim. Empatija pomeni zgolj upoštevanje čustev podrejenih kot enega od mnogih 

dejavnikov pri odločitvi. Navsezadnje se lahko sposobnost vživetja v drugega in dojemanja 

njegovih čustev zlorabi za manipulacijo in doseganje sebičnih ciljev posameznika (Hočevar, 

Jaklič in Zagoršek, 2003). 

 Organizacijska zavest: vodja z razvitim družbenim zavedanjem hitro dojema in 

opazi ključne družbene vezi in prepozna pomembne odnose.  

 Ustrežljivost: ustrežljivi vodje ohranjajo takšno čustveno okolje, v katerem lahko 

ljudje, ki neposredno sodelujejo z odjemalci, ustvarjajo in gradijo zdrave, vzajemne in 

sodelujoče odnose.  

Upravljanje odnosov 

 Navdih: takšni vodje so sposobni oblikovati skupno poslanstvo tako, da navdihnejo 

druge. V ljudeh zbujajo občutek, da vsi uresničujejo skupen namen.  

 Vplivnost: vodja zna na pravi način pritegniti poslušalca in prepričati ključne ljudi. 

Vplivni vodje so prepričljivi v oddajanju sporočil.  
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 Razvijanje drugih: vodje, ki spretno razvijajo sposobnosti drugih, kažejo iskreno 

zanimanje za tiste, ki jim nudijo pomoč in razumejo njihove cilje, prednosti ter šibke točke. 

Takšni vodje pravočasno podajo konstruktivne povratne informacije. 

 Spodbujanje sprememb: takšni vodje odločno zagovarjajo prihajajoče spremembe in 

znajo praktično dosegati cilje. 

 Razreševanje sporov: vodje s to veščino podpirajo in razumejo različna stališča. 

Sporom se ne izogibajo, temveč jih odkrito rešujejo, pri čemer spoštujejo različna čustva in 

energijo. 

 Timske sposobnosti in sodelovanje: vodje s to veščino so zgled spoštovanja, 

pripravljeni so pomagati in sodelovati. Tudi druge znajo pritegniti k skupnim prizadevanjem 

in krepijo duhovni občutek pripadnosti (Goleman, Boyatzis and Mckeei 2002). 

Tabela 3.1: Čustvenointeligenčne sposobnosti. 

OSEBNE SPOSOBNOSTI: določajo, kako dobro obvladujemo sebe 

SAMOZAVEDANJE: 

Čustveno samozavedanje: prepoznavanje svojih čustev in zavest o njihovem učinku. 

Natančno ocenjevanje sebe: poznavanje svojih prednosti in omejitev. 

Samozavest: zdrava zavest o lastni vrednosti in sposobnostih. 

SAMOOBVLADOVANJE: 
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Samonadzor: brzdanje motečih čustev. 

Transparentnost: izkazovanje poštenja in zaupanja. 

Želja po doseganju rezultatov: želja po izboljševanju storilnosti. 

Dajanje pobud: pomeni biti pripravljen za ukrepanje in izkoriščanje danih priložnosti. 

Optimizem: sposobnost v dogodkih videti pozitivne plati. 

DRUŽBENE SPOSOBNOSTI: določajo, kako upravljamo svoje odnose. 

DRUŽBENO ZAVEDANJE: 

Empatija: vživeti se v čustva drugih, razumevanje njihovih stališč in dejavno zanimanje 

za njihove skrbi. 

Organizacijska zavest: prepoznavanje čustvenih nihanj, smeri odločanja in politike na 

organizacijski ravni. 

Ustrežljivost: prepoznavanje in zadovoljevanje potreb zaposlenih in odjemalcev. 

UPRAVLJANJE ODNOSOV: 

Navdihujoče vodenje: usmerjanje in motiviranje s privlačno vizijo. 

Vplivnost: razvijanje taktik prepričevanja (NLP). 

Razvijanje drugih: krepitev sposobnosti drugih preko povratnih informacij. 

Spodbujanje sprememb: pobude, upravljanje in usmerjanje. 

Razreševanje sporov: z empatijo doseči »win – win« pozicijo. 

Timske sposobnosti in sodelovanje: krepitev timskega dela. 

Vir: Goleman, Boyatzis and Mckeei (2002, 57) 
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Višje kot smo na hierarhični lestvici, bolj bi morali biti občutljivi za to, da znamo spoštovati 

in sprejemati čustva drugih in se ne bi smeli sramovati pokazati drugim, kaj čutimo sami. 

Zaradi nepoznavanja razpoloženjskih stanj in čustvenih odzivov pri drugih ter potlačevanja 

lastnih čustev, prihaja do konfliktov, zamer, pritiskov in nezaželjenega dodatnega 

nepotrebnega stresa. Študije so pokazale, da so najzanesljivejši in najboljši vodje takšni, ki 

resnično vodijo z navdušenjem, ne izstopajo zaradi svoje izobrazbe oziroma IQ, temveč 

zaradi sposobnosti prilagajanja in sodelovanja. Tudi vodja se na različne situacije odziva s 

čustvi, a če želi voditi z navdušenjem se mora vedno odzvati na primeren način. Vodja 

namreč na podlagi čustvenega odnosa do sebe, lastnega dela in sodelavcev, odločilno vpliva 

na rezultate dela (Brečko 2007). 

Čustvenointeligenten vodja je človekoljub. Sodelavce posluša in jih skuša razumeti. 

Razmišlja o vsem, kar mu povedo. Skuša jih pozitivno sprejemati, jih priznavati. Premore 

dovolj empatije, da se lahko v svoje sodelavce vživi. Je dober sodelavec, je družaben, osebno 

organiziran, proaktiven, zaupa vase, je moder in sprejema različna mnenja. Predlogov 

sodelavcev ne podcenjuje in jih ne zavrača. Ne bojuje se samo za svoj prav (Brajša 1996). 

Vodja tima je tisti, ki določa ton čustvene stvarnosti in oblikuje občutek o tem, kako je biti 

član skupine. Vodja, vešč sodelovanja, zagotavlja, da bodo skupne odločitve kaj vredne. 

Takšni vodje vedo, kako uskladiti delo med vsakodnevnimi nalogami in odnosi med člani 

tima. Vodja samodejno ustvarja prijateljsko ozračje, ki v članih tima vzbuja pozitivna 

pričakovanja. Seveda pa velja tudi nasprotno, da čustveno neinteligentni vodja lahko v timu 

povzroči čustveno razdejanje (Goleman, Boyatzis and Mckeei 2002). Empirične raziskave so 

podale podatke, da imajo na učinkovitost in uspešnost vpliv sposobnosti čustvene inteligence 

posameznika. Tako je lahko čustvena inteligentnost ena izmed najpomembnejših dejavnikov 

prilagoditve in uspešnosti v odnosih. Delovanje v duhu čustvene inteligentnosti pomeni 

zavedanje, da nihče ne obstaja izključno samo zaradi sebe (Tomaževič in Pagon 2005). 

4 VODENJE 

V kulturi stalnih sprememb, ki smo ji priča danes, pri vedno hitrejšem spreminjajočem se 

notranjem in zunanjem okolju, se v sodobni teoriji priporoča drugačen pristop k vodenju 

(Pucelj in Likar 2006). Kateri je temeljni pogoj za dobro vodenje? To sta spoštovanje in 

zaupanje. Očitno je odgovor na navedeno vprašanje dokaj enostaven, to doseči pa je seveda 
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mnogo težje. Temeljni pogoj je dobra organizacija, kajti v slabi organizaciji je težko biti 

dober vodja tima. Organizacija mora torej podpirati in spodbujati spoštovanje in zaupanje. 

Dober vodja tima je lahko le duševno zdrava osebnost, ki je sposobna motivirati in razvijati 

odnose s sodelavci (Bizjak 1998). Če je bil človek v preteklosti bolj zaznamovan kot privesek 

k strojem, planom in kapitalu, pa naj bi v novodobni organizaciji postal njen pomemben člen. 

Edinstvenost posameznika zagotavlja drugačnost, katere ni moč posnemati, in le-ta je del 

celotnega mozaika uspešnosti. Vse drugo je mogoče kopirati. In prav zato postaja 

zadovoljstvo zaposlenih temeljni dejavnik sodobne uspešne organizacije. Zaposleni v 

organizaciji bodo med drugim zadovoljni, če bodo delovno okolje in organizacijo, v kateri 

delujejo, pozitivno doživljali, in če bodo imeli občutek, da se v organizaciji z njimi dobro 

ravna. Zadovoljni zaposleni lahko pripomorejo k uspešnosti, če bodo vodje ustvarjali okolje, v 

katerem bodo imeli občutek vrednosti in zaupanja, pravičnosti, poštenosti in sočutja, okolje, v 

katerem bodo deležni priznanj in pohval (Gorenak in Pagon 2006). 

Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003) opredeljujejo vodenje kot umetnost vplivati na druge, da ti 

želijo narediti nekaj, za kar si prepričan, da mora biti storjeno. Povedano drugače, vodenje je 

proces vplivanja na zaposlene v smeri doseganja zastavljenih ciljev, je interakcija med vodjo 

in sledilci. Na druge lahko vplivamo ali z ustrahovanjem ali z zaupanjem. Nadzor je bistven, 

toda zaupanje je ključnega pomena. Ustrahovanje in manipuliranje odkriva slabosti vodenja in 

voditeljeve pomanjkljive kompetence (Brajša 1996). Čar vodenja in izziv za vodje je, kako 

sodelavce v timu z različnimi čustvi usmeriti in motivirati za doseganje skupnih ciljev 

(Rabuzin 2014). Vodenje je proces, ki poteka po fazah. Cilj vodenja je praviloma reševanje 

problemov oziroma soočenje z izzivi. Sodobna ameriška spoznanja informirajo, da bo vodenje 

učinkoviteje, če bo zasnovano na zaupanju in spoštovanju, če bo vodja oblikoval kreativni 

tim, če bo pravičen, koristen in vljuden, če bo oblikoval stil obnašanja, ki je sprejemljiv za 

ljudi. Pri tem pa Japonci poudarjajo, da je potrebno delati le to, kar povečuje dodano vrednost, 

nadzor in kontrolo pa opuščati. To je mogoče le ob zaupanju in spoštovanju sodelavcev. 

Spoznanje, da je skozi komunikacijo možno doseči vzajemne medsebojne odnose in povečati 

učinkovitost, je staro že nekaj desetletij. Ena od poti to doseči je tudi vodenje z zaupanjem in 

spoštovanjem (Bizjak 1998). Danes se morajo vodje zavedati, da so podjetja uspešna toliko, 

kolikor so uspešni vodje in njihov tim (Popović 2010). 
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Vodja mora upoštevati možnosti, da nekateri člani čutijo pritisk skupine, strah pred napako in 

podobno. Zato je naloga vodje, da omogoča posameznikom in vsem članom skupine 

izmenjavo čustev, da zaščiti tistega člana tima, ki čuti, da je pod pritiskom. Zaželeno je, da 

vodja prepozna, kdaj je vedenje nekaterih članov tima zloraba drugih ali posameznika. Vodja 

je odgovoren za varnost in dobro čustveno počutje vsakega člana tima. Pri tem naj bi vodja 

upošteval pričakovanja skupine in prepoznaval nasprotja med njenimi člani. Tim bo uspešno 

deloval, če bo med člani skupine in vodjo ozračje zaupanja, ki naj bi bilo neposredno izraženo 

in jasno razumljivo skozi komunikacijo (Kristančič in Ostrman 1999). Med sodelavci naj bi 

potekal dialog in ne monolog. Timski sklepi niso mišljenje enega samega, ampak so rezultat 

skupnega razmišljanja. Kvaliteta vodenja je odvisna od kvalitete odnosov. Vodilni mora biti 

strokovnjak za medosebne odnose, če želi stvari obvladovati. Pazljiv mora biti tudi na svoj 

odnos do sodelavcev v timu in na donose med timom (Brajša 1983). 

Pogoj za uspešno in učinkovito vodenje sodelavcev se nahaja v zmožnosti po uspešnem 

vodenju samega sebe. Dober vodja ni tisti, ki doseže, da ljudje delajo tisto, kar on hoče, 

ampak tisti, ki ljudi prepriča, da verjamejo v enake stvari kot on. Voditeljstvo ni avtoriteta, 

voditeljstvo razvija intuitiven odnos do sodelavcev. Paradigma človeških odnosov upošteva 

ljudi kot čustvena bitja. Voditeljski slog temelji na človeških odnosih ter prijaznosti (Bukovec 

2006). Značilnost demokratičnega timskega vodenja je tudi pravica vsakega člana tima do 

svojega lastnega doživljanja, svoje lastne interpretacije in lastnega psihičnega sveta. Če 

doživljajo vsi isto, če vsi enako razlagajo, potem to ni tim, še najmanj pa demokratičen. Le 

negotovi in nesposobni vodje se izogibajo konfrontacije z različnimi razlagami in drugačnimi 

pogledi na določen problem (Brajša, 1983). 

4.1 Čustvena inteligenca kot temelj uspešnega vodenja 

Dolgo nazaj so se strokovnjaki oklepali ideala racionalnega vodje tima, ki objektivno in 

nepristransko zbira informacije, premišljuje, odloča, planira, organizira in vodi. Čustva so bila 

definirana kot nadloga oziroma dejavnik, ki ga je potrebno na delovnem mestu odstraniti. 

Dober vodja tima bi moral biti močan, odločen, vztrajen, neomajen, tudi neizprosen in 

tekmovalen. Vse, le čustven ne. Tudi poslovne in druge šole so izšolale generacije 

strokovnjakov, odličnih v svojih disciplinah, a nezmožnih dojemanja učinka svojih dejanj na 

druge in slepih za malenkostne spremembe v vedenju in obnašanju svojih sodelavcev 
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(Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003). Zaradi mnenja, da so čustva nekaj slabega, čustvena 

zrelost nikoli ni bila ena od spremenljivk, ki naj bi vplivale na dobiček. Hočevar, Jaklič in 

Zagoršek (2003) pojasnijo, da se je kasneje izkazalo, da čustva, tako lastna kot tuja, 

pomembno vplivajo na motivacijo zaposlenih in posledično tudi na uspešnost podjetja. 

Raziskovalci so ugotovili, da tisti zaposleni, ki so imeli pozitiven pogled na svet, in ki so 

»videli kozarec na pol poln, in ne na pol prazen«, so veliko bolj kot njihovi pesimistični 

sodelavci bili sposobni vztrajati k skupnim ciljem, kljub preprekam in zavrnitvam. 

Sposobnost doumeti učinek naših besed in dejanj na našo okolico, vživeti se v razmišljanje in 

čustva drugih, tako nasprotnikov kot pripadnikov, ter znati predvideti njihov odziv, lahko 

znatno prispeva k uspešnosti posameznika.  

V raziskavi več kot tisoč delavcev v ZDA jih je bilo okoli 40 % priča zmerjanju, nadiranju in 

podobnim verbalnim napadom na delovnem mestu. Najpogostejši znaki takšnega »čustvenega 

primanjkljaja« pri delu so prestrašeni, nemotivirani delavci in arogantni vodje, kar prinaša 

nezdravo ozračje. Ti znaki so prevelikokrat opaženi prepozno ali pa sploh ne. A prej ali slej so 

ti znaki čustveno nezrelih vodij, kar se pokaže pri zamujanju dogovorjenih rokov, napakah in 

navsezadnje begu delavcev v bolj prijetno in pozitivno delovno okolje. Hočevar, Jaklič in 

Zagoršek (2003, 178) so uporabili frazo satirika Milana Fridauerja: »Kdor je pasji do drugih, 

naj ne pričakuje pasje zvestobe.« Vodja tima, ki gradi svojo avtoriteto na temelju 

strahospoštovanja, samodejno zavira konstruktivno mišljenje in ustvarjalnost sodelavcev 

(Mayer 2000). Jedro razvijanja vodstvenih sposobnosti je vase usmerjeno učenje, ki je 

sestavljeno iz namernega razvijanja ali krepitve vidikov tistega, kar smo, ali kar bi radi 

postali. Potrebno je imeti jasno vizijo o svojem idealnem jazu.  

Vase usmerjeno učenje je najučinkovitejše, ko med preoblikovanjem razumemo proces 

sprememb in korake, ki so za ta proces potrebni. Model učenja (glej sliko 4.1) je razvil 

svetovalec in akademski raziskovalec Richard Boyatzis. Cilj vase usmerjenega učenja je 

postati čustveno inteligenten vodja (Goleman, Boyatzis and Mckee 2002). 
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Slika 4.1: Vase usmerjeno učenje. 

 

Vir: Goleman, Boyatzis and Mckee (2002, 132) 

Vodja z nizko stopnjo čustvene inteligence je egocentričen, posluša samo sebe, razumevanje 

zahteva samo zase, svojih sodelavcev pa ne posluša in jih niti ne želi razumeti. Hoče, da ga 

drugi razumejo, mu pritrjujejo in ga priznavajo. Posluša samo z ušesi, s čustvi pa ne. Sam ni 

dober sodelavec. Želi si biti edini zmagovalec, je neorganiziran, negotov, brez cilja in 

izgubljen. V razmerju do sodelavcev je vedno v obrambnem položaju, ne prenaša različnih 

mnenj in nasprotovanja (Brajša 1996). 

4.2 Vloga vodje v timu 

Zavedanje odgovornosti za pomen čustvene inteligence, ki bi ga vodje na vseh nivojih morali 

imeti, je že pol uspeha (Pucelj in Likar 2006). V empirični raziskavi, ki sta jo izvedla Pucelj 

in Likar (2006), so sodelujoči podali razloge, ki jih spodbujajo k dajanju predlogov za 

izboljšave v procesih dela. To so: 

 »dobra klima«, vzdušje med sodelavci, 
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 pohvala, stimulacija vodje, 

 osebna rast, dobri delovni pogoji in  

 rezultati, ki jih dosegajo. 

Za razloge, ki jih ovirajo pri dajanju koristnih predlogov, so navedli:  

 avtoritativni vodja,  

 slabi odnosi z neposredno nadrejenim in sodelavci, 

  neprepoznan potencial posameznika in nič izobraževanja. 

Načela uspešnega vodje: 

 uspešen vodja ne kritizira, ne obsoja, pokaže iskreno zanimanje za druge, na obrazu 

ima nasmešek; 

 zna poslušati, upošteva, kaj zanima sogovornika, spoštuje mnenje sogovornika, če se 

zmoti, to prizna; 

 pogovor vedno začenja s prijaznimi besedami, občudovanjem in navdušenjem;  

 je naklonjen sogovornikovim zamislim in željam, dokaže, da je vreden 

sogovornikovega zaupanja in daje vtis, da je mogoče napake zlahka odpraviti 

(Carnegie 2013). 

Iz navedenih razlogov lahko izrazim naklonjenost konceptu, ki poudarja vedno močnejši 

pomen vodje pri ustvarjanju vzajemnih medosebnih odnosov, dvosmerne komunikacije, 

motivacije, spodbujanja ustvarjalnosti in inovativnosti tima.  

Vodenje tima zahteva ustrezna znanja in veščine, ki jih vodja dopolnjuje z izkušnjami. Kljub 

dejstvu, da je vodja znotraj sodobnega tima predvsem prvi med enakimi, pa je njegova vloga 
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ključnega pomena. Tim bo učinkovit in uspešen toliko, kolikor bo uspešen vodja tima. Vodja 

mora sodelavce v timu usmerjati, jim svetovati in nuditi pomoč. Vloga vodje tima je 

prvenstveno povezovalna. Tu vodja upravlja z različnostjo znanj in potencialov, osebnostnih 

lastnosti, sposobnosti in zmožnosti ter dopolnjuje in povezuje v homogeno celoto, da bi tim 

dosegel zastavljene cilje. Izredno pomembno je, da vodja tima vsem članom omogoča enake 

možnosti za lasten razvoj  znotraj skupine (glej sliko 4.2) (Mihalič 2014). 

Slika 4.2: Vloga vodje v timu. 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Mihalič (2014, 21) 

V tem kontekstu je funkcija vodje »upravljavec kompetenc«, ki omogoča vsem sodelavcem 

tima, da čim bolje izkoristijo svoj potencial, in da skozi doseganje lastnega strokovnega, 

osebnostnega in kariernega razvoja dosegajo rast in razvoj ter s tem posledično pripomorejo k 

rasti organizacije. Priporočljiva je uporaba tehnik, kot so nevrolingvistično programiranje in 

aktivna krepitev sinergije. Vodja na ta način skrbi za timsko dinamiko in klimo, ki je 

profesionalna, spodbudna in etična. Njegova naloga je, da spodbudi pomoč, motivacijo in 

podporo tudi med sodelavci. V uspešnih in učinkovitih timih si sodelavci med seboj zaupajo 

in se podpirajo na način, da zagotavljajo medsebojno pomoč, delijo znanja in informacije ter 

so skozi naloge povezani v enotno celoto. Pri tem je možno doseči večje zadovoljstvo članov 

tima. Tako se lahko pričakuje tudi močnejša lojalnost in pripadnost članov (Mihalič 2014). V 
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primeru, da v timu ni složnosti, ali da člani ne sodelujejo, je odločanje oteženo in 

upočasnjeno. Raziskave kažejo, da bodo timi, ki jih sestavljajo izvrstni posamezniki, 

sprejemali slabe odločitve, če vladajo navzkrižja, rivalstvo in igre moči. Skupine oziroma timi 

so pametnejši od posameznikov samo takrat, ko delujejo po načelih čustvene inteligence. K 

skupni ravni čustvene inteligence prispevajo vsi člani, a največ vodja tima (Goleman, 

Boyatzis and Mckee 2002). Kako se vodje počutijo, vpliva tudi na to, kako dobro le-ti 

vplivajo na zaposlene. Konec koncev je vplivanje, jedro vodenja. (Caruso and Salovey 2004) 

Mickelthwait in Wooldridge (2000) na podlagi opravljenih razgovorov z delavci v številnih 

organizacijah opisujeta, da so vodje podkovani v ekonomiji, ter da so pod vplivom tako 

imenovanih »modnih muh novodobnega vodenja«, a premalo vedo o delu z ljudmi v lastni 

organizaciji, o motiviranju, delitvi moči ipd., zaradi česar delavce še vedno raje »motivirajo« 

s strahom pred izgubo delovnega mesta. Opozarjata tudi, da vodje vse pogosteje pozabljajo, 

da stroj, ki poganja podjetje, ne bo deloval, če ga ne bo vklopilo navdušenje zaposlenih. 

Mihalič (2006) navaja, kako pomembno je, da je vodja tima tudi sam inovativen, da podpira 

spremembe in predvsem, da načrtno spodbuja tim k inovativnosti z navduševanjem za 

generiranje idej in zamisli ter nagrajevanjem dobrih predlogov. 

Na spletni strani svetovalnega in izobraževalnega podjetja Moj mentor se nahajajo podatki, 

pridobljeni na podlagi raziskave podjetja Ken Blanchard, ki prikazujejo, da ima učinkovitost 

vodje velik vpliv na učinkovitost podjetja samega. Svetovalno-raziskovalno podjetje, ki deluje 

na področju učinkovitosti zaposlenega, dviga produktivnosti in učinkovitosti vodenja, je 

opravilo raziskavo, v kateri je sodelovalo več kot 1500 vodij.  

Izkazalo se je, da je za učinkovito vodenje ključnega pomena sposobnost komuniciranja z 

zaposlenimi na primeren način. Rezultati so pokazali, da 41 % anketiranih prepozna ravno 

neprimeren način komunikacije kot največjo napako, ki jo vodje počno. Prepogosto se dogaja, 

da vodje ali sploh ne komunicirajo, komunicirajo preveč, ali pa poteka komunikacija preko 

intenzivnega izražanja jeze, iskanja krivde v drugih, ali pa ne komunicirajo na jasen in odkrit 

način. Učinkovitost vodje in njegovo sposobnost vzpostavljanja kulture zaupanja pa 

spodkopava pomemben dejavnik: neposlušanje, nesprejemanje povratnih informacij in 

ignoriranje drugačnih pogledov na situacijo. Raziskava je tudi pokazala, da sta poleg 

komuniciranja pomembni tudi empatija in čustvena inteligenca. Sposobnost vodje, da zmore v 
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situacijah postaviti potrebe zaposlenih pred svoje potrebe, se empatično vživeti v njihovo 

doživljanje, znati vzpostaviti, graditi in ohranjati zaupanje ter pokazati skrb, so dejavniki, ki 

vodji omogočajo, da zgradi stik, in da lahko zaposlene vodi skozi ovire do ciljev. Te veščine 

so neposredno povezane s sposobnostjo, da vodja vzpostavlja kulturo zaupanja, ki omogoča 

zaposlenim, da se razvijejo. Na spletni strani podjetja Moj mentor pojasnijo, da je pri grajenju 

demokratične komunikacije med člani tima potrebno uporabljati odprto komunikacijo, 

izražanje kritičnih stališč in predlogov, obravnavo različnih mnenj/konstruktivnost dialoga, 

izkoriščanje različnosti za hitrejšo dosego cilja, zaupanje med člani tima in vzajemno 

prevzemanje odgovornosti (Vodje – glavno orodje za motivacijo zaposlenih 2012). 

5 MEDOSEBNI ODNOSI IN ZAUPANJE 

5.1 Medosebni odnosi 

Razdražljiv in neizprosen vodja ustvarja zastrupljen tim, polno negativnih in pasivnih 

zaposlenih, ki okoli sebe vidijo le nepremagljive ovire ter spregledajo mnogo priložnosti. 

Navdušujoč in spodbujajoč voditelj ustvarja pozitivno ozračje, polno optimizma in 

navdušenja, v katerem nobena ovira ni nepremagljiva, in nobena nevarnost prevelika 

(Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003). Odnos je posebnost človeka. Bodisi, da si to želi ali ne, 

vstopa v odnose z drugimi. Kvaliteta človeka je odvisna od kvalitete njegovih odnosov z 

drugimi (Brajša 1983). Dobri odnosi so dolgoročno nujni za uspeh, kratkoročno pa so tudi 

konflikti nujni, saj s pravilnim pristopom predstavljajo gibalo napredka. Pohvala je enostaven 

in poceni motivator. S pohvalo dosežemo dolgoročne učinke, medtem ko finančne nagrade 

pomenijo bolj ali manj kratkoročna zadovoljstva (Gaberc 2010).  

Kvaliteten odnos daje vsakemu članu vnaprej možnost, da daje in sprejema, da govori in 

posluša, da predlaga in sprejema predloge, da je uspešen in tudi neuspešen. Značilnost 

kvalitetnega odnosa se odraža v pravici vsakega člana tima, da ima svoje lastne posebnosti in 

medsebojne razlike. Če morajo vsi misliti enako in morajo misliti vedno isto, potem prednost 

tima odpade in je nepotreben. Vsak odnos, v katerem ni prostora za različnost, je mrtev odnos 

(Brajša 1983). Z uspešnimi medsebojnimi odnosi se vzpostavljata medsebojna pomoč in 

sodelovanje. Pri ustvarjanju uspešnih medosebnih odnosov pomembno nastopa vodja, ki s 
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čustveno stabilnostjo in ustreznim komuniciranjem ustvarja pozitivno delovno okolje 

(Popović 2010). 

Profesor Elton Mayo z univerze Harward, ki je med prvimi preučeval vplive medosebnih 

odnosov, navaja, da so za delovno moralo in učinkovitost medosebni odnosi celo bolj 

pomembni kot denarne nagrade (citirano v Trček 1994, 152). Carnegie navaja misel 

uspešnega inženirja, ki je o delu z ljudmi povedal, da ni ničesar bolj pogubnega za človeka 

kot kritika nadrejenih. Da sam verjame le v spodbude. Išče možnosti za pohvale. Pri delu z 

ljudmi naj bi vedno razmišljal empatično, upošteval njegovo potrebo po spoštovanju, po 

osebnem ponosu. Človekovega ponosa ne bi smeli nikoli prizadeti, če hočemo uspešno 

sodelovati. Neupoštevanje, zamolčanje ali ponižanje, tudi drobno bežno vsakodnevno 

zanemarjanje naseli črva v človekovo dušo, ki ga grize in mu jemlje kvaliteto življenja 

(citirano v Trček 1994, 152). 

5.2 Dimenziji človeških odnosov: izražanje čustev in povezanost v odnosu 

Trompenaars (2003) je v svojem delu Izzivi vodenja – vizije, vrednote in kulture podal model 

dimenzij v medsebojnih odnosih. V nadaljevanju sta povzeti dve dimenziji iz njegovega 

modela. 

 Nevtralno proti afektivnemu (izrazno) je stopnja, do katere so čustva izražena. Tu 

gre za nadzorovana in obvladovana čustva proti močno in izrazito prikazanim čustvom. Ta 

dimenzija govori o tem, kaj počnemo s svojimi čustvi. Obstajajo ljudje, ki imajo čustva, 

vendar jih ne izkazujejo. To kulturo je Trompenaars poimenoval »nevtralna« kultura. Ampak 

to še ne pomeni, da so ljudje v nevtralnih kulturah brez čustev, občutkov, in da so hladni.  

V kulturah, kjer so čustva nadzorovana, se bo neustavljivo veselje izražalo glasno 

(Trompenaars in Hampden–Turner 2012). V tako imenovanih »afektivnih« kulturah pa ljudje 

kažejo čustva zelo močno in izrazito. Vsaka kultura pozna čustva, čeprav jih vsaka ne izrazi 

enako. Nekateri ljudje čustev v času dela ne izražajo, ampak jih izražajo le v zasebnem 

življenju. Kjer so ljudje nevtralni pri izražanju čustev, so previdni in pod kontrolo. Kdo je 

dober voditelj? Skozi raziskave je bilo ugotovljeno, da vsak voditelj potrebuje oboje: »control 

mode« (način delovanja pod nadzorom) in »kroglo polno čustev«. Če je vodja samo čustven, 
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ga sodelavci zaznavajo kot nevrotika, če pa se ima ves čas pod nadzorom, pa deluje kot robot. 

Vodja mora nenehno preverjati, kaj mu sporoča srce (Trompenaars 2003). Na drugi strani pa 

so ljudje visoko v afektivnosti tedaj, ko pokažejo svoje občutke s smehom, z grimasami, 

mrkimi pogledi in gestami.  

Tabela 5.1: Prepoznavanje razlik pri nevtralni in afektivni usmerjenosti. 

NEVTRALNA ORIENTACIJA AFFEKTIVNA ORIENTACIJA 

Ljudje ne razkrijejo, kaj mislijo in kaj čutijo. Ljudje razkrijejo in izrazijo misli in občutke. 

Napetost se lahko nepričakovano pokaže. Izražanje čustev sprošča napetost. 

Čustva, ki so pogosto zajezena/neizražena, 

bodo občasno eksplodirala. 

Čustveni tok je prenesen odločno in brez 

zaviranja. 

Hladno in samoobsedeno stanje je 

občudovano. 

Topli in animirani izraženi občutki so 

občudovani. Prikazovanje čustev je želeno.  

Vir: Trompenaars in Hampden–Turner (2012, 98) 

 Konkretno – specifično proti difuznemu je stopnja vpletenosti. Gre za to, kako 

globoko/močno se povežemo. Skupaj s prikazovanjem čustev in delovanjem z ljudmi je tudi 

stopnja, kako se povežemo z drugimi ljudmi na specifičnih področjih življenja. Pri specifični 

in difuzni dimenziji gre za vprašanje prioritet. Ali se začne odnos razvijati zaradi doseženega 

nekega cilja, ali pa se na podlagi zaupajočih medosebnih odnosov dosega skupne cilje in 

zastavljene naloge.  

Ali začnemo delovati z ljudmi, katerim lahko zaupamo, ker smo jih povabili v več 

življenjskih okolij, in se na podlagi tega odločili za doseganje skupnih ciljev. (Trompenaars in 

Hampden–Turner 2012). Tu gre za povezovanje v odnosih z drugimi na specifičnih področjih 

(npr. samo pri delu) ali difuzno na različnih področjih. Za Trompenaarsa (2003) je 

najpomembnejša ravno dimenzija »konkretno proti difuznemu«. Kot primer navede vprašanje, 

zakaj je poročen. Če bi odgovoril, da je poročen zaradi davčnih olajšav, bi bil to primer 
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konkretnega odnosa: poročen je zaradi specifičnega razloga. Če pa bi odgovoril, da je poročen 

iz ljubezni, pa bi seveda govorili bolj o difuznem odnosu. V difuznih odnosih so stvari med 

seboj pomešane; če človeka dobro poznaš, boš zanj storil vse, kar moreš. V konkretnih 

odnosih pa je vse odvisno od odnosa med osebami. V specifični kulturi zasebnih zadev ne 

mešajo z delom, v difuzni pa počnejo prav to. 

 V raziskavah so sodelujočim zastavili vprašanje: Nadrejeni (vodja) vas je prosil, da 

mu prepleskate hišo. Izbrali so lahko med:  

a) Spoštovani šef, vaše zasebne zadeve me ne zanimajo. 

b) Gre za mojega vodjo, torej moram narediti. 

Trompenaars (2003) meni, da bi v kulturah, kjer ljudje mešajo zasebne zadeve z delom, 

izbrali odgovor b. V specifično – konkretno usmerjenih kulturah pa vodja loči delovni odnos s 

podrejenim in ga izolira iz ostalih področij. Ljudje delo in privatna življenja ločijo. 

Verjamejo, da medsebojni odnosi nimajo veliko vpliva na delo, ter da lahko delajo skupaj z 

ljudmi, ne da bi z njimi imeli dobre medsebojne odnose tudi na zasebnem področju. V 

specifično usmerjenih odnosih je od odnosov bolj pomembna naloga oziroma cilj, ki ga je 

potrebno doseči. Na podlagi doseženega se bodo kasneje razvili odnosi. Nasprotje 

specifičnega je difuzno, in sicer je tukaj dostop do osebnega področja varovan z debelo linijo. 

Težje je vstopiti v privatno okolje. Privatna okolja so velika in difuzna, kar pomeni, ko je 

enkrat prijateljstvo priznano in sprejeto, je zagotovljen dostop do skoraj vseh osebnih 

prostorov. Ljudje v difuzni kulturi menijo, da se prekrivata osebno življenje z delom. 

Verjamejo, da so dobri odnosi ključni za poslovna srečanja, in da so odnosi enaki, pa naj gre 

za poslovno srečanje ali za privatno. Ljudje v difuzni kulturi preživijo čas izven dela s kolegi 

in strankami. Ljudje v difuzni kulturi imajo položaj in ugled v službi, v klubih, v združenju 

staršev, pri sodelavcih. V difuzno usmerjenih odnosih je bolj pomemben odnos, ki bo 

povečeval ali zmanjševal doseganje ciljev. Pri tipično difuznih odnosih je značilno, da se 

neznanca spozna difuzno, kar pomeni razpršeno, na različnih življenjskih področjih, od 

osebnega do poslovnega, in se šele potem na podlagi razvitega medosebnega zaupajočega 

odnosa preide do specifične zadeve, posla ali nekega določenega cilja. Pri tipično specifičnih 

odnosih pa se takoj preide do želene specifične naloge ali cilja in se šele potem, na podlagi 



Dumenčič, Katja. 2015. »Vpliv čustvene inteligence vodje, na komuniciranje in zaupanje v timu.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

26 

 

doseženega cilja, odnosi počasi razširjajo na vsa ostala življenjska področja (Trompenaars in 

Hampden–Turner 2012).  

Razlike med specifično in difuzno kulturo so prikazane v tabeli 5.2. 

Tabela 5.2: Prepoznavanje razlik pri specifični in difuzni orientaciji. 

SPECIFIČNA ORIENTACIJA DIFUZNA ORIENTACIJA 

Odnosi so direktni, namenski, s točno 

določenim ciljem. Odnos se vzpostavi zaradi 

nekega želenega cilja. 

Oblike povezovanja so indirektne, ovinkaste 

in navidezno brez določenega namena ali 

cilja. 

Ljudje so natančni, odločni. Ljudje so neodkriti, dvoumni in težko je 

ugotoviti njihovo mišljenje. 

Načela in principi morale so neodvisni od 

osebe, kateri so namenjeni. 

Morala je visoko cenjena in odvisna od 

posameznika in namena srečanja oz. 

medosebnega odnosa. 

Vir: Trompenaars in Hampden – Turner (2012, 123) 

V nadaljevanju (glej sliko 5.1) je pojasnjen potek od specifičnih do difuznih odnosov. 

Specifični odnosi temeljijo na kvaliteti produkta ali storitve. Izdelek ali storitev morata biti 

kakovostna, kajti na podlagi tega se lahko odnosi razširijo na ostala področja. Odnosi v 

specifični dimenziji so razviti zaradi nekega namena, s točno določenim ciljem. Pri difuzni 

dimenziji pa je pomembna kvaliteta odnosov, za katero je značilno, da se zaradi kvalitetnih 

odnosov na različnih področjih življenja lahko razvije kvaliteten izdelek ali storitev.  

V difuzno usmerjenih odnosih je bolj pomemben odnos, ki bo povečeval ali zmanjševal 

doseganje ciljev. Za difuzno orientacijo je značilno, da je kvaliteta izdelka ali storitve odvisna 

od kvalitete odnosov na različnih področjih.  
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Slika 5.1: Specifično–difuzni krog. 

     SPECIFIC, LOW CONTEXT begins here 

 

 

 

 

DIFUSE, HIGH CONTEX begins here 

Vir: Trompenaars in Hampden–Turner (2012, 112) 

5.3 Zaupanje 

Čeprav zaupanje v organizaciji gradijo vsi zaposleni skupaj, imajo pri ustvarjanju zaupanja 

izrazito vlogo vodje. Vodje svojim članom tima z ravnanjem nakazujejo lastno raven zaupanja 

ter s tem postavljajo temelje le-temu. Z ustvarjanjem ustreznih okoliščin, vzdušja, kulture, 

predvsem pa s svojim komuniciranjem in dejanji lahko med zaposlenimi oblikujejo prost 

pretok znanja in informacij ter tako pomembno vplivajo na pripravljenost zaposlenih za 

preizkušanje novosti ter za razvoj ustvarjalnosti (Sitar 2004). Zaupanje je lepilo, ki povezuje 

posameznike, ter gonilna sila, ki spodbuja inovativnost. Zaupanje je lahko zelo osebno, kar je 

značilno za razmerja med sodelavci in njihovimi vodji. Racionalni vidik zaupanja se odraža v 

»računici interesov«, ko zaupanje pomeni pozitivno pričakovanje, da bo vodja v tveganih 

razmerah deloval v skupno korist. S sociološkega vidika pa zaupanje sloni na »moralni 

dolžnosti« in spoštovanju skupnih vrednot. Le zaupanje je tisto, ki nas lahko prepriča, da 

zaposleni ali vodja želi in je sposoben izpolniti svoje naloge in dolžnosti (Bavec 2004). 

Eden od načinov, kako si vodje pridobijo zaupanje, je z zaznavanjem skupinskih, a nikoli 

izrečenih čustev, ki jih je sposoben izpovedati namesto njih, ali z dejanji in ravnanjem, s 

katerim molče sporoča, da jih razume (Goleman 2001). Sodobne organizacijske teorije 

The quality of 

the product, 

needs to be 

developed so that 

eventually, 

the quality of 

the 

relationship, 

can be developed 

because it ultimately 

is a guarantee for. 
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izhajajo iz razumevanja zaupanja kot nujnega pogoja za medsebojno sodelovanje in skupinsko 

delo, ki omogoča uresničitev različnih ciljev. Hkrati pa empirične raziskave dokazujejo, da je 

zaupanje dejavnik, ki neposredno in posredno vpliva na raven učinkovitosti in uspešnosti 

organizacij. Zaupanje oziroma nezaupanje lahko najsplošneje opredelimo kot določeno 

osebno pričakovanje in prepričanje, da bodo drugi, npr. sodelavci, delovali in se obnašali na 

pričakovan način (Potočan 2004). 

Mayer (2004) zaupanje opredeli kot prepričanje, da je kdo sposoben, voljen narediti, kar se 

pričakuje, da je kdo pošten, iskren, da je kaj dobro, in da bo dobro vplivalo na uresničitev 

določenih pričakovanj. Zaupanje je verovanje v ljudi, prepričanje o poštenosti, iskrenosti 

koga, verjeti besedam nekoga, da govori resnico. Na raven zaupanja v veliki meri vpliva 

dejavnik negotovosti, ki je psihološko stanje sodelujočega družabnika, povezano s 

pomanjkanjem odločujočih informacij oziroma znanja v nekem položaju, kateri se zato počuti 

ranljivega (Mihelčič 2004). Zaradi odvisnosti od dejanja nasprotne strani, na katere nimamo 

vpliva, nas zaupanje naredi ranljive. Zato da bi lahko nekoga ocenili, da je vreden zaupanja, in 

bili z njim pripravljeni izmenjati osebne, zaupne podatke, ga moramo najprej spoznati, za kar 

pa je potreben daljši čas (Sitar 2004).  

Oportunistično pomeni takšno ravnanje, ki izkoristi ranljivost in tveganje druge strani. 

Zaupanje je praviloma koristno. Lahko pa je tudi osnova za razočaranje. Zaupanje je 

pričakovanje ene strani, da se bo druga stran obnašala na za obe strani sprejemljiv način in ne 

bo izrabila ranljivosti druge strani. Vedno povzroča določeno tveganje za stran, ki zaupa. 

Zaupanje ni le stranski proizvod razmerij oziroma odnosov, ampak je lahko grajeno in 

ustvarjeno namerno. Večinoma prevladuje mnenje, da zaupanje pozitivno vpliva na uspešnost. 

V okolju, kjer prevladuje močno zaupanje, bodo informacije posredovane in izmenjane bolj 

natančno, celovito in hitreje (Rozman 2004). Zaupanje je po svoji psihološki strukturi čustvo, 

saj se razlikuje po smeri, jakosti in trajanju. Izogibamo se tistemu, kar vzbuja negativna 

čustva (strah, žalost, sovraštvo, gnus, nezaupanje), usmerjamo pa v tisto, kar povzroča 

pozitivna čustva (simpatija, ljubezen, dobrota, pogum, lepota, zaupanje) (Mayer 2004). 

Izražanje zaupanja je lahko zelo osebno. To je značilno za odnose med sodelavci in vodji. 

Racionalni vidik zaupanja se odraža v pozitivnem pričakovanju, da bo partner tudi v tveganih 

razmerah deloval v skupno korist (Mayer 2004, 340). Za zaupanje velja, da se gradi počasi, 
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izgubimo pa ga lahko zelo hitro (Rozman 2004; Sitar 2004). Zaupanje je značilnost skupin, v 

katerih člani verjamejo v poštenost, značaj in sposobnosti drugih članov (Rozman 2004). 

Dobri in uspešni timi ustvarjajo zaupanje predvsem na naslednje načine: 

 delajo v interesu vseh; 

  podpirajo in ščitijo tim; 

 obveščajo in so pravični; 

 pokažejo čustva in ohranjajo zase zaupljive stvari (Rozman 2004). 

Začaran krog v zaupanju je, da malo zaupanja povečuje nezaupanje. Razbitje tega kroga je 

težko in zahteva pogum. Nekateri avtorji menijo, da je zaupanje posledica medsebojnega 

sodelovanja, ki se pokaže kot uspešno. Zaupanje je večje med sodelavci, ki se dalj časa 

poznajo, odvisno pa je tudi od prisotnosti sodelovanja in tekmovalnosti. Pomembno je, da 

vpleteni akterji želijo sodelovati ter dokazati, da so zaupanja vredni. Zato pa se mora 

vzpostaviti ustrezno komuniciranje (Rozman 2004). Zaupanje je temeljna vrednota 

ustvarjalnega tima (Mayer 2004). Če ni zaupanja med člani tima, ne steče odprta 

komunikacija, ki je ključnega pomena za ustvarjalno sodelovanje. Komunikacijska odprtost 

vodi v ustvarjalni pogovor, debato, ki sprošča domišljijo in spodbuja izrekanje 

najneverjetnejših zamisli. Brez zaupanja med člani je nenehno ogrožena tudi osebnostna in 

strokovna avtoriteta vodje, ki je koordinator ustvarjalnega procesa in status tistega 

posameznika, ki se trenutno v timu najbolj izpostavlja in improvizira. V takem primeru kritika 

določene zamisli lahko spolzi na raven osebne žalitve, ki v trenutku, ko čustva prevladajo nad 

razumom, prekine tok ustvarjalnega mišljenja (Mayer 2004). Navzočnost zaupanja v timu 

prinese organizaciji številne koristi. Izboljša proces sprejemanja tveganj, doseganja ciljev, 

spodbuja ustvarjalnost in inovativnost in prinaša večjo čustveno stabilnost članov tima. 

Seveda pa samo zaupanje ni edini dejavnik učinkovitega in pravočasnega pretoka informacij. 

Je pa pomanjkanje le-tega ena izmed ključnih ovir. Nezaupanje med vodjem in timom 

negativno vpliva na posameznikovo inovativnost. Vodja mora najprej zaupati zaposlenim, 

potem bodo tudi oni zaupali vodji. Če zaposlenim pokaže zaupanje, vero vanje, da informacij 
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ne bodo zlorabili, potem bodo tudi zaposleni bolj odkrito pripravljeni ponuditi pridobljeno 

znanje. In prav prost pretok informacij v vse smeri, dostopnost do informacij, daje zaposlenim 

občutek, da so seznanjeni z dogajanjem v organizaciji (Sitar 2004). Glavna naloga vodij je 

ustvariti ustrezne pogoje za oblikovanje zaupanja na vseh ravneh. Spodbujati ustrezne 

vrednote, oblikovati skupna pričakovanja o primernem vedenju, pomagati sodelavcem v timu 

graditi in ohranjati vzajemna medsebojna razmerja in to vseskozi preko spodbujanja 

odkritosti, pravičnosti, dostopnosti, z držanjem obljub in moralnostjo dejanj. Lahko bi rekli, 

da morajo vodje s svojim ravnanjem, zlasti komuniciranjem in motiviranjem, razvijati 

zaupanje, s čimer se bo gradila ustrezna kultura in medsebojni odnosi, ki bodo posledično 

neprestano spodbujali k ustvarjalnosti in inovativnosti. Pri ustvarjanju zaupanja v timu in v 

organizaciji imajo odločilno vlogo vodje. S svojim zgledom, ravnanjem in lastnostmi 

spodbujajo medsebojno zaupanje (Sitar 2004). Razumevanje zaupanja kot vrednote in 

pristojnosti omogoča vodji, da zasnuje bolj demokratično in celovitejše izhodišče za 

izboljšanje odnosov med subjekti delovanja (Potočan 2004). Šele v zadnjem času se več 

pozornosti namenja zaupanju v organizaciji in raziskovanju le-tega. Vodja, ki mu uspe 

ustvariti zaupanje v timu, doseže nekaj izredno pomembnega. Ustvari namreč odporen 

vodstveni položaj (Malik 2009). Subjekt občuti zaupanje do objekta kadar ga ocenjuje za 

dobronamernega, sposobnega in zanesljivega. Če se je nekdo vedel dobronamerno, potem 

pričakujemo, da se bo tako vedel tudi v prihodnosti. Kot vsako čustvo je lahko tudi čustvo 

zaupanja različno močno, odvisno od tega, za kakšen odnos gre (Milivojević 2008). 

5.3.1 Pridobitev zaupanja 

Carnegie (2012) poda nekaj nasvetov, kako pridobiti zaupanje in spoštovanje zaposlenih. Če 

želi vodja tima biti dober komunikator, je zaželeno, da upošteva zanimanje drugih, postavlja 

vprašanja, ugotavlja, kaj druge motivira, iskreno posluša, spoštuje svoje sodelavce in se 

zaveda dobrih strani različnih mnenj, je pripravljen delovati kot mediator, sklepa 

kompromise, govori premišljeno in zaupljivo, je zanesljiv, drži obljube, nadzoruje nihanja 

razpoloženja, deluje dosledno, pošteno, moralno, profesionalno, je vzor, je dostopen in 

pripravljen pomagati, sprejema odgovornost in priznava napake, se ne zapleta v obrekovanje 

in priznava drugim njihove zasluge za dosežke. 
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Če tim ne zaupa svojemu vodji, to onemogoči možnost napredka, dobrega odnosa in razvoja. 

Kako uspešen ali neuspešen je vodja tima, je odvisno od zaupanja tistih, ki mu sledijo. 

Zaupanje je krhka stvar. V primeru, da vodja daje obljube, a jih ne izpolni, zaupanje hitro 

izpuhti. A znova pridobiti si zaupanje je vse prej kot lahko. V primeru, da se s pomanjkanjem 

zaupanja soočajo člani tima, lahko vedno priskoči na pomoč vodja. Če pa je v timu izgubil 

zaupanje vodja, bo za ponovno vzpostavitev odnosa, ki temelji na zaupanju, potrebno veliko 

truda. Vodja je dolžan dati priložnost, da se tim pri svojem delu izkaže. Dolžan je tudi svoj 

tim spodbujati, da razmišlja samostojno in uresničuje lastne zamisli za skupni dosežek cilja. 

Ljudje podzavestno verjamejo v močne osebnosti. Občudujejo ljudi, ki jih ni strah, da bi se 

zavzeli za nekoga, občudujejo osebe, katerih dejanja temeljijo na odkritosrčnosti in iskrenosti 

(Carnegie 2012). 

6 KOMUNICIRANJE 

"S svetom se sporazumevamo na štiri načine. Drugi nas vrednotijo in ocenjujejo na osnovi 

naših dejanj, našega videza, naših besed in našega načina izražanja." (Carnegie 2012, 7) Kaj 

in kako govorimo je poglavitni dejavnik uspeha ali neuspeha. Sposobnost spretnega 

komuniciranja ni prirojena, ampak jo skozi izobraževanja pridobimo. Zamislite si, da znate 

komunicirati z več energije in navdušenja. S tem lahko svoje sodelavce spodbudimo, da 

pravočasno opravijo svoje delo (Carnegie 2012). 

Učinkovita komunikacija je povezana z uspehom tima. Vodje zasedejo najvišje mesto pri 

medosebni komunikaciji, ker je produktivnost tima odvisna od učinkovite komunikacije 

(Kline 2012). Jasno sporočilo je bistven temelj za povezovanje ljudi pri doseganju skupnih 

ciljev. Prepričljiva in fleksibilna komunikacija je postala orodje, če ne že sveti gral, za vodje 

ki se soočajo z izzivi pri pridobivanju na dodani vrednosti svojega tima (Hackman 2006). 

Komuniciranje je prenos simbolov, ki so splošno sprejeti s strani skupine. Sprejetost simbolov 

v timu ali skupini pomeni enako pojmovanje simbola pri vsakem posamezniku (Florjančič in 

Ferjan 2000). Komuniciranje je oddajanje informacij. Če informacij ni, če z njimi torej 

zaposleni niso seznanjeni, se pojavijo govorice, ki pa so najpogosteje popačene in daleč od 

resnice. Naloga vodje je, da skrbi za stalen pretok informacij. Na to se pogosto pozablja, ker 

ima komunikacija premajhno pozornost (Brečko 2007). 
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Vezivo oziroma lepilo, ki vodje in njihove time drži skupaj, je komuniciranje, ki vsebuje 

dejavnik zaupanja. Le podjetja in njihovi vodje, ki znajo motivirati in navdušiti svoje 

zaposlene, so pripravljeni za doseganje ciljev ter usmerjeni v razvoj in prihodnost. 

Komuniciranje je pot do zadovoljevanja potreb in želja posameznika ter obenem pot za 

doseganje ciljev podjetja. Brez dialoga ni kvalitetnega vodenja in uspešnega delovanja timov. 

Zaposleni morajo biti motivirani, čutiti morajo pripadnost podjetju, razumeti morajo, kako 

lahko s svojim znanjem, sposobnostmi, z ustvarjalnostjo in delom prispevajo k dobrim 

rezultatom. Motivirani zaposleni posedujejo potencial, zato je uspeh organizacije v veliki meri 

odvisen od načina komunikacije, ki poteka med udeleženci. Zadovoljni sodelavci so najboljši 

ambasadorji dobrega imena podjetja. Če želimo, da bo temu res tako, morajo sodelavci biti 

motivirani, ustvarjalni, produktivni, učinkoviti in ponosni na podjetje. Za to ne zadostuje le 

komuniciranje, ki se začne in konča z jutranjim klepetom in s tradicionalno novoletno zabavo. 

To je naloga, ki zahteva mnogo več (Colarič 2010). Učinkovita komunikacija med 

zaposlenimi in vodstvom je ključ do uspešnega vodenja, ki posledično tudi izboljša uspešnost 

podjetja. Vedno bolj pridobiva na pomenu dvosmerna komunikacija. Jasno je torej, da se je 

pomen vertikalnega komuniciranja v zadnjem obdobju spremenil, saj vodje vedno bolj 

posegajo po različnih oblikah komuniciranja, s čimer skušajo vplivati na zadovoljstvo 

zaposlenih in posredno na uspešnost organizacij (Gorenak in Pagon 2006). 

Uspešen vodja tima lahko s sposobnostjo poslušanja, obvladovanja čustev, prepoznavanja 

sporočil govorice telesa, posredovanja povratnih informacij in vzpostavitve dvosmerne 

komunikacije ustvarja medsebojno zaupanje in vzajemne odnose. Zaposleni morajo čutiti, da 

so komunikacijske poti odprte, in da je vodji pomembno njihovo mnenje (Jermaniš 2012). 

Dodano vrednost organizacijam omogočajo inovativni, motivirani, zavzeti zaposleni, ustrezno 

ravnanje z njimi ter interakcije med ljudmi (socialni kapital). Tem akademskim raziskavam 

pritrjujejo številni praktični izsledki iz vodilnih družb. Družbi Hewlett Packard in General 

Electric sta ugotovili veliko povezavo med (ne)zavzetostjo zaposlenih in komunikacijskimi 

kompetencami vodij. Iz klasičnih raziskav je bilo ugotovljeno, da je zavzetost zaposlenih zelo 

odvisna od tega, kakšna je komunikacijska kompetentnost vodij (Gruban 2006, 3). 

Komuniciranje je v sodobni družbi pogosto rabljena beseda. Ljudje jo uporabljajo v zvezi s 

številnimi človekovimi aktivnostmi ter razmerji (Berlogar 1999). Pojem komuniciranje je 

relativno star, saj ga zasledimo že pri antičnih filozofih. V svojem bistvu je to proces 
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prenašanja sporočil, ki poteka v različnih oblikah na relaciji med sporočevalcem in 

prejemnikom sporočil preko komunikacijskih kanalov oziroma poti. (Gorenak in Pagon 

2004). V večini sporočil se pojavljajo temeljni pojmi, kot so: sporočilo, pošiljatelj, prenosnik, 

prejemnik, oblikovanje pomena in povratna informacija. Komuniciranje je za dva ali več 

posameznikov oblikovan skupen pomen, do katerega so prišli preko verbalnih ali neverbalnih 

transakcij. Temeljna surovina za komuniciranje je informacija (Berlogar 1999). 

Vsem tezam o komuniciranju, ki so bile preučene, je skupno to, da gre za proces 

sporazumevanja med posamezniki s pomočjo verbalnih in neverbalnih znakov, po poteh, ki 

jim rečemo »komunikacijski kanali«. Proces naj bi vseboval sporočilo, kodiranje sporočila, 

kanal sporočanja, dekodiranje sporočila, možnost šumov ter odgovor oziroma povratno 

informacijo (Gorenak in Pagon 2004). Komuniciranje znotraj tima je neposredno povezano z 

zadovoljstvom zaposlenih, saj so zadovoljni zaposleni pri svojem delu uspešnejši in 

pripomorejo k boljšemu doseganju ciljev (Gorenak in Pagon 2006).  

Berlogar (1999) meni, da je komuniciranje vitalnega pomena za učinkovito izkoriščanje 

človeškega potenciala in za učinkovito vodenje. Uspešna komunikacija posledično povečuje 

zadovoljstvo ljudi z delom, s tem pa tudi učinkovitost tima. Pogoji za učinkovito 

komuniciranje se nahajajo v znanju o vedenju in obnašanju ljudi. Komuniciranju se ni 

mogoče odpovedati, kajti ta proces se izvaja na nezavedni ravni, tudi takrat, ko dejansko ne 

izražamo besed, ampak to počnemo neverbalno z izkazovanjem gest, kot so zadržanost, molk, 

smeh in mimika obraza. Neverbalno komunikacijo pa si udeleženci tolmačijo vsak po svoje. 

Komuniciranje samo po sebi še ne zagotavlja uspešnosti (Možina, Tavčar in Kneževič 1995). 

Niti dva človeka na tem planetu nimata enakih predstav ali razumevanja iste besede. Vsaka 

beseda vsebuje nenavadno mrežo slik, glasov in občutkov. Vse te slike, občutki in glasovi so 

programirani v možganih in telesu. Komunikacija, ki temelji le na besedah, bolj verjetno vodi 

v nesporazume. Komunikacija, ki pa izvira iz odgovora drugega človeka, potem, ko je ta 

pazljivo poslušal, je bolj učinkovita, uspešna in prijetna (Greene 1991). Osnovna 

komunikološka formula uspeha in štiri zlata pravila komunikologije navajajo, da je potrebno 

biti prožen, spreten, spoštovati sogovornika in sebe, ter da je potrebno delovati kot del 

skupine oziroma tima. Prvo in osnovno pravilo komunikologije poudarja, da ima človek 

pravico, znanje in sposobnost, da sam izbira načine svojega vedenja. Mnogi strokovnjaki 
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menijo, da so veščine učinkovite in dobre komunikacije ena od osnovnih lastnosti uspešnega 

vodje. Posebno je pomembna odprtost za dvosmerno komunikacijo v kontekstu hierarhije v 

timu. Vodja mora imeti visoko razvito intuicijo in sočutje. Ne sme zanikati, razvrednotiti, 

odlagati ali bežati od problemov (Mandić 1998). 

Za uspešno komuniciranje se je poslovni svet začel zanimati iz razloga, da bi bil gospodarsko 

uspešnejši. Ta izjemno dinamična dejavnost je hitro ugotovila ne le pomen obvladanja 

različnih jezikov, temveč tudi poznavanje običajev, navad, tradicij, okusov, vrednot itd. Tako 

je nastala vsesplošna potreba po uspešnejšem komuniciranju. Problem komunikacij pa se 

danes kaže pri izjemni kompleksnosti komunikacijskih procesov ter pri komunikaciji in 

pristnosti, kajti komunikacija je tudi igranje, pretvarjanje in varanje (Trček 1994).  

Če želimo, da bi komunikacija postala sestavni del celotnega procesa vodenja, je za to 

neizogiben pogoj sprememba v vedenju vodij. Ta naloga pa ni enostavna, saj je komunikacija, 

v nasprotju s procesom enosmernega ukazovanja, dvosmeren ali večsmeren proces med 

praviloma enakovrednimi partnerji. A žal večina vodij timov ni posebno talentirana za 

komuniciranje, nekateri ga razumejo po svoje, komunikacija se jim ne zdi posebno udobna in 

se ji praviloma izogibajo. Danes ni dovolj le prenašati sporočila, potrebno se je prepričati, da 

so bila sporočila sprejeta in pravilno razumljena. Komunikacije niso in ne bodo le preprosta 

tehnika prenosa informacij. S prenosom informacij se vloga komunikacije šele prične. Cilj 

komunikacije je graditev vzajemnih medsebojnih odnosov, ki krmilijo delo in uspešnost tima 

(Gruban 2002). 

Temeljni namen uspešnega komuniciranja je doseči in obdržati harmonične in produktivne 

odnose med ljudmi. Sodobni svet zahteva nove odnose. Od nekdanje hierarhične družbe 

prehajamo na horizontalne odnose, na vsestransko sodelovanje ob polnem upoštevanju 

dostojanstva vsakogar. Razviti svet spoznava, da je nadaljnji napredek odvisen od sodelovanja 

in ne od pritiskov formalnih avtoritet. Metode pritiskanja izginjajo, na njihovo mesto pa 

prihajajo načela sporazumevanja, sodelovanja, zaupanja, upoštevanja razlik ter spoštovanja 

osebnosti vsakogar. Takšne nove odnose terja razvoj sam. Kajti razviti svet ne more biti 

hierarhičen, saj tradicionalna hierarhija že zavira nadaljnji razvoj. Začela se je rušiti, in sicer 

najprej v najrazvitejšem svetu (Trček 1994). 
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Komunikacija prav tako temelji na zaupanju. Nihče ne more točno vedeti, kaj misli ali 

namerava nekdo drug, dokler mu ta svojih misli ne posreduje. Vendar nihče ne more biti 

prepričan, da mu je drugi povedal resnico o svojih mislih ali namenih. Zato je v 

komunikacijskem procesu nujno potrebno zaupanje, kajti v nasprotnem primeru bi bila 

komunikacija nesmiselna (Milivojević 2008). Brez medsebojnega komuniciranja preprosto ne 

gre. Že samo en pogled ali kretnja lahko pove več kot tisoč besed, zato se moramo zavedati, 

da je beseda komunikacija zelo širok pojem (Lorber 2013). Cilj komuniciranja ni samo prenos 

sporočila, ampak želimo pri prejemniku vzbuditi neko reakcijo. Ali je komuniciranje uspešno 

oziroma neuspešno, lahko ugotovimo z dosego cilja. Če smo dosegli namen našega 

komuniciranja, lahko rečemo, da smo uspešni. Komuniciranje pa je učinkovito takrat, kadar 

smo zastavljen cilj dosegli z najmanj vloženimi sredstvi. Na žalost pa zaradi učinkovitosti trpi 

uspešnost komunikacije (Bernjak 2013). 

Komuniciranje, ustvarjanje ter ohranjanje vzajemnih odnosov je vseživljenjska dejavnost. 

Naše dobro počutje je odvisno od sposobnosti, da konstruktivno in učinkovito upravljamo s 

komuniciranjem in odnosi. To pa ni tako lahko, kot se morda zdi na prvi pogled, saj 

učinkovito komuniciranje ni prirojena sposobnost. Komuniciranje je širok pojav, ki vsebuje 

tako procese med ljudmi kot tudi procese v nas samih (kot notranji dialog s samim seboj, v 

obliki mišljenja, razmišljanja, domišljije, sanjarjenj …) (Ule 2005). Predvsem v medosebnem 

komuniciranju gre za kompleksen socialnopsihološki proces, za posebno obliko socialne 

interakcije. Komuniciranje je proces socialne interakcije s pomočjo simbolov. Tako vse 

socialne interakcije in transakcije, ki upoštevajo socialno konstrukcijo pomenov, temeljijo na 

prepletu dejavnosti ljudi (Ule 2005). 

Pogoj, da proces komuniciranja lahko poteka, je, da so prisotni vsi elementi komunikacijskega 

sistema: oddajnik, sprejemnik, sporočilo in komunikacijski kanal. Da bi bilo komuniciranje 

mogoče, mora biti poslano sporočilo sestavljeno iz simbolov. Simboli morajo izpolnjevati 

naslednje pogoje: 

 oddajnik jih mora biti sposoben oddati; 

 sprejemnik jih mora biti sposoben sprejeti; 
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 za sprejemnika in oddajnika morajo imeti enak pomen; 

 komunikacijski kanal jih mora biti sposoben prenesti v natanko takšni obliki, v kakršni 

so bili oddani (Florjančič in Ferjan 2000, 16). 

O komunikaciji med ljudmi govorimo tedaj, ko teče kontinuiran tok sporočil. Sporočila, ki si 

jih izmenjujemo, so podana v nekem kodu, ki omogoča prenašanje pomena. Da bi bila 

komunikacija možna in uspešna, morajo vpleteni v komunikaciji imeti enak kod sporočanja 

(Ule in Kline 1996). 

Sporočila so lahko besedne ali pa nebesedne narave, kot so geste, mimika, izrazi itd. 

Komunikacija ne poteka le med ljudmi, ampak tudi znotraj vsakega posameznika. Ločimo 

zunanjo komunikacijo – komunikacijo med ljudmi, in notranjo komunikacijo – komunikacijo 

v posamezniku. Zavedamo se le manjšega dela notranjih sporočil. To dosežemo s 

samoopazovanjem, samozaznavanjem. Večji del komunikacije pa poteka nezavedno. Uspešna 

komunikacija je odvisna od ujemanja ljudi v pravilih za rabo simbolov. Najbolj značilni so 

besedni simboli – besede, stavki in diskurzi. Poznamo pa tudi nebesedne simbole, ki se 

pojavljajo v neverbalni komunikaciji. Komunikacija med ljudmi je kompleksen proces tako 

po svojem obsegu kot po vsebini in učinkih na človeka. Medosebna komunikacija je 

dogajanje, za katerega je značilna prisotnost ekspresivnih dejanj pri eni ali več osebah, 

zavestna ali nezavedna percepcija takšnih dejanj pri drugih ljudeh in povratno opazovanje. Z 

medosebno komunikacijo sporočamo kognitivne vsebine, emocije, občutke. Osnovna enota 

medosebne komunikacije je diada, ki pomeni dve osebi v neposrednem kontaktu (Ule in Kline 

1996). 

Pogosto je pomembno, da v tim zberemo različne ljudi z različnimi pogledi in stališči. Toda 

ali člani tima v medsebojni komunikaciji to različnost lahko tudi obvladujejo in pozitivno 

izkoriščajo (Moj mentor 2012)? Medsebojno komunikacijo članov tima lahko opisujemo s 

stališča oblike, poteka, stopnje razumljivosti in načina vzdrževanja komunikacije. Potek 

komunikacije je lahko enosmeren ali dvosmeren. Komunikacija je lahko razumljiva – 

preprosta, pregledna, zanimiva, ali nerazumljiva – zapletena, nepregledna in nezanimiva. 

Komunikacijo v timu ohranjamo s poslušanjem in povratnimi informacijami. V slabih timih 

skrbijo samo za besedno in vsebinsko komunikacijo, zanemarjajo pa nebesedno, odnosno in 
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osebno komunikacijo in njeno skladnost. V kakovostnih timih skrbijo poleg verbalne in 

vsebinske komunikacije tudi za neverbalno. Pozorni so na iskrenost medsebojnega 

komuniciranja. Komunikacija je dvosmerna in vzpostavljen je dialog. Zaradi skladnosti in 

odkritosti medsebojne komunikacije in odnosov člani ne čutijo potrebe po narcisoidnem in 

paranoidnem manipuliranju, izkoriščanju in obtoževanju (Brajša 1996). 

6.1 Čustveno komuniciranje 

Komuniciranje brez čustev je komunikacija brez sočutja in empatije do sočloveka. S 

komuniciranjem dajemo v zavest svoje misli, predstave, občutke. S komunikacijo so povezani 

procesi odločanja, načrtovanja, reševanja konfliktov, vzpostavljanje odnosov, a vse te procese 

spremljajo čustva. Čustva pomenijo motivacijski sistem za komuniciranje, imajo močno 

sporočilno moč in vrednost. Ljudje izražajo občutke in čustva s komuniciranjem na neverjetno 

bogate in različne načine in ta sporočila bistveno vplivajo tako na razumevanje informacij kot 

tudi na oblikovanje odnosov med udeleženci v komunikacijskem procesu (Ule 2009). Čustva 

niso samo biološki odziv na dražljaje, ampak so oblika komuniciranja –  imajo sporočilno 

moč. Izražajo notranja stanja in občutke sporočevalca, vendar ko jih izrazimo drugim, to 

naredimo tako, da je to konsistentno z drugimi spremljajočimi sporočevalskimi praksami. 

Pozitivna čustva pogosteje spremljajo odobravanje, negativna pa zavračanje. Močna 

negativna čustva lahko izražamo zaradi notranje razbremenitve, smo potrti, žalostni, jezni, 

besni. Če pa je navzoča druga oseba, je izražanje čustev namenjeno tudi temu, da dobimo 

socialno podporo, sočutje, ali da dosežemo želene spremembe (Ule 2005). Motivacija za 

upravljanje s čustvenim izražanjem prihaja iz potreb ljudi, da bi v komuniciranju povezali 

svoja čustva s svojim neposrednim obnašanjem, da bi se udeleženci tesneje povezali med 

seboj, da bi ohranjali ali povečali distanco v svojih medosebnih odnosih. Tako z neverbalnim 

komuniciranjem in vodenjem čustvenih izražanj izpolnimo svoje osnovne potrebe po varnosti, 

sprejetosti, naklonjenosti (Ule 2005). Vodja tima ima v komunikacijskem procesu pomembno 

vlogo, saj s svojim načinom obveščanja in sporazumevanja neprestano vpliva na zaposlene, 

jih usmerja ter gradi in vzpostavlja medsebojno zaupanje. Vodja, ki poseduje komunikacijske 

in vodstvene kompetence, lahko spodbudi tim k večji učinkovitosti in doseganju ciljev. Vodja 

tima zaposlene usmerja s pomočjo komunikacije ter tako zagotovi kakovosten in ustrezen 

pretok informacij (Jermaniš 2012).  



Dumenčič, Katja. 2015. »Vpliv čustvene inteligence vodje, na komuniciranje in zaupanje v timu.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

38 

 

6.1.1 Upravljanje s čustvi v komunikaciji 

Strokovnjaki trdijo, da so najpomembnejši element komunikacije prav čustva, saj lahko 

spodbujajo, izkrivljajo ali celo zavirajo medsebojno komunikacijo. Da bi imeli učinkovite 

odnose z drugimi, moramo imeti izkušnje, znati moramo izraziti in uravnavati naša čustva. 

Misli so osnova odnosov, čustva pa pomenijo našo naravo in niso sama po sebi veščine. 

Čustva je treba znati predelovati in se ne z njimi bojevati. Pomembna so pri vzajemnih 

odnosih, zato je potrebno razvijati veščine mišljenja, čustvovanja in dejanj (Kristančič in 

Ostrman 1999). Način komuniciranja predstavlja veščino, katere se lahko naučimo ter jo skozi 

čas in izkušnje tudi izpopolnimo. Način komuniciranja nas istočasno usmerja na veščino 

življenja, lepoto odnosa z ljudmi in dvigovanje kulture na nek višji nivo. Komunikacija je 

trajen proces, ki vsebuje pošiljanje in prejemanje informacij, verbalno in neverbalno 

komponento, njen osnovni cilj pa je deljenje idej (Milenković in Delić 2011). 

Upravljanje s čustvi v odnosih je zapleteno. Tu ni na voljo enoličnih navodil, kako predstaviti 

lastne občutke in čustva. Odkritost in odprtost je lahko vedno pozitivna kvaliteta v odnosu, a 

včasih je lahko odkrito prikazovanje čustev naporno ali pa v komunikacijski situaciji zavzame 

preveč prostora. Na drugi strani pa se pri preveč zadržanem in čustveno osiromašenem 

komuniciranju vzpostavlja distanca, komunikacija poteka bolj na formalnem odnosu, je 

dolgočasnejša in pasivnejša (Ule 2005, 2009). Čustva tako močno delujejo na ljudi, ker so 

navzoča v vsakem pogovoru, vsaki interakciji, vsakem odnosu. Vemo, kako težko je 

zadrževati čustva v sebi in kako težko je nadzorovati čustvene izraze. Čustva imajo 

pomembno vlogo v komuniciranju. Povzročajo spremembe v načinu interakcij, na primer od 

sodelovanja k umiku, od ujemanja h konfliktu ali obratno (Ule 2005).  

Ljudje lahko pri upravljanju s čustvi povečamo, zmanjšamo ali prikrijemo intenzivnost 

čustev. Lahko pa jih tudi zatajimo oziroma ponaredimo, a ponarejena in zaigrana čustva je 

mogoče prepoznati. Ta spoznanja pa so za medosebni odnos pri komunikaciji izredno 

pomembna. Strategije, ki uravnavajo stopnjo izražanja čustev v medosebnih interakcijah, so 

izrednega pomena pri vzpostavljanju medosebnih odnosov (Ule 2009). 

Po avtorjema Trenholm in Jensen povzema Ule naslednja tri pravila upravljanja z občutki in 

čustvi v medosebnih odnosih (citirano v Ule 2009, 252). 
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 Zavedanje svojih čustev v komunikacijski situaciji: če se jasno zavedamo svojih 

čustev, jih tako tudi lažje upravljamo.  

 Sprejemanje čustev takih, kot so: pogosto se pri komuniciranju do svojih čustev 

vedemo neosebno in se s tem odtujimo od samega sebe. Ker samega sebe več ne razumemo, 

je posledica, da tudi čustev drugih ne razumemo.  

 Prilagoditev oblike svojega izražanja čustev situaciji. Za izražanje lastnih čustev 

imamo v vsaki situaciji možnosti, da odkrito in neposredno izrazimo čustva, da jih izrazimo 

posredno ali pa, da čustva potlačimo in se izražanju izognemo. Izbor strategije ima seveda, 

različne posledice, katere temeljijo na komunikacijskih ciljih. 

Tako kot je pomembno, kako izražamo svoja čustva, je pomembno tudi, da drugim 

pomagamo izraziti njihova čustva. Predvsem je pomembna potrpežljivost in ustvarjanje ocen 

ter sodb na osnovi vseh sporočil (Ule 2005). Možnosti in načini izražanja lastnih potreb, želja 

in občutkov posameznika in skupine v podjetju imajo strateški pomen za človeške potenciale 

in rezerve v podjetju. Lastne občutke, potrebe in želje lahko potlačimo ali pa (ne)verbalno 

izrazimo. Potlačena čustva so za tim najbolj nevarna. Kar je potlačeno, še ni odstranjeno. 

Ostaja v posamezniku in se spreminja v »eksploziven material«, ki potrebuje samo »zažigalno 

vrvico«, pogosto pa je dovolj tudi samo pregrevanje in že pride do izbruha oziroma 

eksplozije. Neverbalno izražamo občutke, želje in potrebe tedaj, ko namesto pogovora o 

svojem nezadovoljstvu zaloputnemo z vrati, se zjočemo, zamudimo na sestanek, vpijemo brez 

razloga … Nezadovoljni sodelavci, ki svoje nezadovoljstvo potlačijo ali ga neverbalno 

izrazijo, so zelo nevarni (Brajša 1994). 

6.2 Motnje pri komuniciranju 

Kljub relativno preprostim elementom pa se v komuniciranju pojavlja veliko problemov, ki 

izvirajo predvsem iz tistega, kar se s sporočilom na poti od pošiljatelja do prejemnika (in 

nazaj) dogaja (Berlogar 1999). Motnje, ki se lahko pojavijo v komunikacijskem procesu, so 

motnje zaradi medsebojnega nerazumevanja pošiljatelja in prejemnika, saj njune misli in 

občutki niso uglašeni, med njima ni empatije, motnje zaradi nesporazumov, kajti prejemniku 
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sporočilo ne pomeni isto kot pošiljatelju, in motnje, ki nastanejo na komunikacijski poti 

(informacije se kazijo, izgubljajo …) (Možina, Tavčar in Kneževič 1995). 

Pri komuniciranju je pomembno, da se zavedamo ovir, ki lahko na komuniciranje močno 

vplivajo ter prispevajo k komunikacijskim napakam oziroma napačnemu sprejemanju sporočil 

od pričakovano sprejetega. Mnogi avtorji v osnovi govorijo o različnih vrstah ovir, med katere 

sodijo organizacijske ter individualne, o pomenu teh ovir ter tudi o premagovanju le-teh. 

Ugotovili so, da je temeljni dejavnik zavedanje obstoja ovir, kajti le tako jih lahko tudi 

uspešno premagujemo (Gorenak in Pagon 2004). Ne glede na dobro pripravo 

komunikacijskega procesa se pogosto zgodi, da sprejeto ni popolnoma enako oddanemu. 

Nekatere od največjih ovir so psihološkega in ne fizičnega izvora. Lahko imamo odlično 

izgovarjavo in modro izbiramo besede, a se na nevidni ravni pojavljajo zastoji zaradi odnosa 

in čustvene prtljage, ki jo vsak od nas nosi s sabo (Carnegie 2012). 

Obstajajo pa tudi individualne ovire med procesom komuniciranja: 

 nasprotujoče si predpostavke, 

 semantika,  

 čustva,  

 komunikacijske spretnosti, 

 komunikacijska preobremenitev in  

 odnos do sporočila (Florjančič in Ferjan 2000). 

Oddajnik predpostavlja, da bo sprejemnik interpretiral sporočilo točno tako, kot si to želi 

oddajnik. Vendar ključna beseda za sprejemnika lahko pomeni povsem nekaj drugega kot za 

oddajnika. Problem pri komuniciranju nastane, če oddajnik in sprejemnik pripišeta isti besedi 

različen pomen, pa se tega ne zavedata (Florjančič in Ferjan 2000).  
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6.3 Demokratično komuniciranje 

Pri vodenju tima je dobrodošlo izvajanje dvostranskega, demokratičnega in nehierarhičnega 

načina komuniciranja, ki vzpostavlja močnejšo povezanost med vodjo in timom. 

Komunikacija je lahko dovolj učinkovita le v primeru, da enako intenzivno poteka tako od 

zgoraj navzdol kot od spodaj navzgor, da ni omejena s hierarhičnimi nivoji in organizacijsko 

strukturo, ter da je popolnoma demokratična z enakimi možnostmi komuniciranja za vse 

sodelavce v timu. Demokratično in učinkovito dvosmerno komuniciranje daje poudarek na 

intenzivnem informiranju, poročanju in komuniciranju poslanstva, vizije, ciljev in tudi znanj 

ter drugih kompetenc. Vzporedno je s takšnim nehierarhičnem komuniciranjem omogočeno 

veliko hitrejše, pristnejše in predvsem veliko lažje medsebojno izmenjavanje idej, zamisli, 

pogledov, stališč, predlogov za rešitev različnih problemov in podobno. V nehierarhični 

komunikaciji je zelo malo motenj in možnosti za izkrivljanje informacij so minimalne, saj je 

demokratična komunikacija vedno odprta in iskrena. Razvoj nehierarhičnega komuniciranja 

med sodelavci v timu zahteva osvojitev znanj in veščin uspešnega ter nemotenega 

medsebojnega komuniciranja ter znanj o pomenu usklajenosti verbalnega in neverbalnega 

komuniciranja. Ta znanja morajo posedovati vodje tima, ki so ključni nosilci hierarhičnega 

komuniciranja, kajti vodje tima razvijajo pogoje za izvajane demokratičnega komuniciranja. 

Hierarhično komuniciranje v timih je danes v veliki meri povezano s pretežno premalo 

fleksibilnimi organizacijskimi strukturami ter dokaj nizko razvitim timskim delom. Tovrstne 

razmere onemogočajo uporabo sproščenega in nehierarhičnega dialoga, ki je osnova 

demokratičnemu komuniciranju (Mihalič 2006). Učinkovita timska komunikacija mora 

omogočati hiter in prost pretok informacij, odpravljati ovire, preprečevati izkrivljanja 

informacij, omogočati hitro odzivnost. Sestavljanje tima je namenjeno doseganju odličnosti 

pri delu, sprostitvi zamisli, ustvarjanju inovativnih idej, predlaganju izboljšav, najdbi novih 

rešitev, a vsega tega ni možno dosegati v pogojih, ki izražajo avtokratske, enosmerne, 

hierarhične in nedemokratične komunikacije. Oblike komunikacije v timu morajo 

vzpostavljati in ohranjati profesionalnost, hkrati pa zmanjševati in odpravljati medsebojna 

nesoglasja, strah pred odkritim podajanjem mnenj in predlogov. Vodja skozi komunikacijo 

ohranja sproščeno vzdušje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in etičnem ravnanju s 

sodelavci. A na drugi strani mora vodja ohraniti avtoriteto s pomočjo ustrezne komunikacije, 

zlasti v oteženem doseganju soglasja (Mihalič 2014). 
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6.4 Konstruktivna in destruktivna komunikacija 

Skrivnost uspešnega vodenja je dobra medsebojna komunikacija v podjetju. Konstruktivna 

komunikacija ima vse temeljne značilnosti dobre komunikacije. Bogati ustvarjalno 

sodelovanje v zapletenem in kaotičnem okolju sodobnega poslovanja. Uspešen pogovor je 

pogoj za uspešno dosežen cilj. To omogoča prav konstruktivna komunikacija med vodjo in 

sodelavci v timu (Brajša 1996). Komunikacijo lahko delimo na konstruktivno, uspešno, 

funkcionalno, nemoteno in pozitivno na eni strani ter destruktivno, neuspešno, 

disfunkcionalno, moteno in negativno na drugi. Komunikacija je konstruktivna, če je skladna, 

jedrnata, pozitivna, jasna, resnična, upošteva partnerja, sprejemljiva za različnost v mišljenju, 

odprta in iskrena, poštena in taka, da se v njej ne pojavljajo razni izgovori, neutemeljene 

pripombe, zbadljivke, posmeh in duhovitost na tuj račun. Na drugi strani prevladuje v 

destruktivni komunikaciji norčevanje iz drugih, spreminjanje teme, obtoževanje, lastno 

hvalisanje, ignoriranje, izzivanja v drugem občutek krivde. To, kar v komunikaciji še posebej 

zmede druge, so nasprotujoče si izjave, neizpolnjevanje obljub, izogibanje odgovornosti pri 

skupnih odločitvah, obtoževanje drugega za svoje lastno vedenje, nespoštovanje želja drugih. 

Destruktivna komunikacija prav zagotovo vključene akterje v komunikacijski proces odvrne 

od vsebine, ki je namenjena za prenos, je nehumana, ker nima osnovnih medosebnih 

značilnosti in ne vsebuje niti najosnovnejše medčloveške poštenosti. Povzroči, da se vsebina 

popači, in da se vzajemni medosebni odnosi pretrgajo. Takšna komunikacija onemogoča 

razvoj posameznika. Je povsem neprimeren instrument za reševanje najpreprostejših 

problemov. Vodi v medsebojno zlorabljanje, v nepošteno igro drugega z drugim (Brajša 

1983). Konstruktivnost in destruktivnost komuniciranja ima izredno velik pomen za samo 

vodenje. Pri destruktivni komunikaciji se oddaljujemo drug od drugega, pretrga pa se tudi 

medsebojna zveza. Destruktivna komunikacija v procesu vodenja koristi predvsem 

vodilnemu, ki želi utrjevati položaj z namenom, da izstopa njegov hierarhični status. Vodja, ki 

uporablja destruktivno komunikacijo, je prepričan, da jo potrebuje za manifestacijo moči in 

oblasti. Pri tem se poslužuje obtoževanja, izsiljevanja, poniževanja, povzroča zmedo, ignorira, 

se posmehuje, namesto da bi resnično vodil. V primeru, ko so pri vodenju na dnevnem redu 

destruktivne komunikacije s strani vodje, so posledice pri delu zelo vidne. V klimi, ki jo 

povzroča destruktivna komunikacija, je prisotno tekmovanje in dokazovanje, kdo je 

pametnejši. Za uresničevanje nalog pa ne ostane nič več energije (Brajša 1983). Pri 

konstruktivni komunikaciji je osredotočenost usmerjena na sam problem, o katerem se 
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komunicira, ter na cilj, ki ga je potrebno doseči. Komunikacija je poštena. Za demokratično 

vodenje pride v poštev le konstruktivna komunikacija in samo takšna komunikacija zagotavlja 

uspeh pri vodenju. Samo po tej poti postaja vodenje human in demokratičen medosebni 

proces. Pri konstruktivni komunikaciji se energija uporabi za skupno delo in ne za skupno 

obračunavanje. Tim se posveča skupnemu cilju, za nalogo se borijo vsi skupaj. Vodilni 

organizira in koordinira skupno delo. (Brajša 1983) 

6.5 Defenzivna in spodbujevalna komunikacija 

Spodbujevalno medosebno komuniciranje je tisto, ki vodi k zadovoljstvu podrejenih v 

komuniciranju, medtem ko je posledica defenzivnega komuniciranja nezadovoljstvo in 

izkrivljeno komuniciranje (glej tabelo 6.1) (Berlogar 1999). 

Tabela 6.1: Značilnosti defenzivnega in spodbujevalnega komuniciranja 

DEFENZIVNO KOMUNICIRANJE SPODBUJEVALNO KOMUNICIRANJE 

VREDNOTENJE: presojanje drugih, 

moralno ocenjevanje, graje, presojanje 

motivov drugih. 

OPIS: brez presojanja, vprašanja kot prošnje 

za informacije, izkazovanje občutkov, čustev. 

NADZOR: poskuša drugemu nekaj 

storiti; spremeniti vedenja in občutja 

drugih v čemer se kaže prepričanje, da so 

ta vedenja neustrezna. 

PROBLEMSKA USMERJENOST: izražena 

želja po sodelovanju ali reševanju skupnih 

problemov. Drugim je dovoljeno postaviti 

lastne cilje. Ni želje po vsiljevanju lastnih 

rešitev.  

STRATEGIJA: manipulacija z drugimi, 

da mislijo, da sprejemajo odločitve na 

osnovi lastnega mišljenja; oblikovanje 

nejasnih situacij; obravnavanje drugih kot 

poskusnih zajčkov. 

SPONTANOST: izražanje naravnosti, ni 

prevar, neposrednost, enostavni motivi. 



Dumenčič, Katja. 2015. »Vpliv čustvene inteligence vodje, na komuniciranje in zaupanje v timu.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

44 

 

NEVTRALNOST: pomanjkanje skrbi za 

druge; vzdušje, kjer je človek zgolj objekt 

preučevanja. 

EMPATIJA: druge se spoštuje in to tudi 

pokaže; prevzemanje vlog drugih; 

identificiranje s problemi drugih; delitev 

skupnih občutkov. 

SUPERIORNOST: vesti se, kot da ima 

več znanja tisti, kdor je višji po položaju; 

dajanje občutka neenakovrednosti pri 

drugih; nepripravljenost in nemotiviranost 

za skupno reševanje problemov. 

ENAKOPRAVNOST: pripravljenost za 

udeležbo pri načrtovanju z zaupanjem in 

spoštovanjem; zanemarjanje razlik v 

sposobnostih, statusu.  

GOTOVOST: prepričanost o poznavanju 

vseh odgovorov; pomembno je najti 

argument ne pa rešiti problem; jemanje 

svojih idej za resnice, ki jih je 

brezpogojno treba zagovarjati. 

PROVIZORIČNOST: pripravljenost 

eksperimentirati z lastnim vedenjem; namesto 

pristranskih vnaprejšnjih stališč se stvari 

razišče; rešuje se probleme, ne pa debatira. 

Vir: (Berlogar 1999, 184) 

Komuniciranje bi moralo imeti en cilj: boljše opravljanje delovnih nalog. Aristotel je že leta 

350 pr. n. št. povedal, da mora komuniciranje, če naj bi spreminjalo vedenje, temeljiti na 

željah in interesih prejemnika. Komuniciranje mora vsebovati nekaj, kar zanima prejemnika. 

Da bi spreminjalo vedenje, se mora dotakniti ene od njegovih vrednot. Ne tistega, kar zanima 

vodje tima, kar gane njih, ampak tisto, kar zanima in gane sodelavce v timu. Ni druge poti do 

učinkovitosti kot preko upoštevanja komunikacijskih potreb podrejenih. Poudarjati je 

potrebno spodbujevalno, odprto in odkrito komuniciranje za zadovoljstvo sodelavcev v timu. 

Na uspešno opravljanje dela vpliva tudi zaupanje v vodjo tima. Zaposleni si želijo močne in 

poštene nadrejene. Interesi in možnosti vodij pa so seveda včasih ravno nasprotne (Berlogar 

1999). 
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7 METODOLOGIJA IN OPIS RAZISKAVE 

7.1 Metoda zbiranja podatkov in sinteza dela 

V magistrski nalogi je uporabljena kvalitativna metoda raziskovanja, katere cilj je zavrniti 

oziroma potrditi zastavljene hipoteze ter raziskati vpliv čustvene inteligence vodje na 

komuniciranje in zaupanje v timu kot enega izmed dejavnikov uspešnega vodenja in 

ustvarjanja vzajemnih medsebojnih odnosov. Kvantitativna metoda, pri kateri je bil 

uporabljen merski inštrument anketa, je bila uporabljena samo kot dopolnilo k interpretaciji 

analize besedila intervjujev. Ključni pomen pri interpretaciji in pridobivanju podatkov je bil 

osnovan na kvalitativni analizi besedila skozi tematsko mrežo. 

Za preučevanje skupnih lastnosti je potrebno ustrezno razumevanje družbenih pojavov, ki jih 

je možno doseči le s poglobljenim preučevanjem specifičnih primerov. Cilj kvalitativnega 

raziskovanja je skozi pridobljene podatke na podlagi poglobljenega poznavanja, izčiščevanja 

in poudarjanja pridobiti teoretično razmišljanje. Kvalitativno raziskovanje razvija teorijo s 

svojim poudarkom na skupnih lastnostih, ki obstajajo med raziskovanimi primeri. Cilj 

raziskave je tudi razvoj teorije o tem, kaj bomo odkrili in ugotovili ob pomoči zbranih 

podatkov, zato je bila za raziskavo izbrana specifična skupina oseb (Kogovšek 2005). 

Kvalitativno raziskovanje si prizadeva ustvariti prikaze na temelju poglobljenega, podrobnega 

vedenja o primerih zato, da bi se popravili napačni ali ponudili novi prikazi predmeta 

raziskovanja (Ragin 2007). Kogovšek (2005) navaja, da kvalitativna metodologija omogoča, 

da se lahko raziskovalec »kar se da približa podatkom« in tako razvija svoj konceptualni in 

interpretativni okvir neposredno iz pridobljenih podatkov, ne pa da poskuša empirični svet 

stisniti v vnaprej opredeljene in pogosto toge operacionalne definicije.  

Skozi izvedbo kvalitativne metode smo želeli prepoznati skupne lastnosti med raznolikimi 

primeri in z iskanjem podobnosti na nepričakovanih mestih razviti nove vpoglede v preučena 

teoretična izhodišča. Cilj kvalitativnih raziskav je doumeti avtentično razumevanje družbenih 

procesov oziroma skupin, ki so predmet raziskovanja z vidika proučevanih oseb, ter celoviteje 

spoznati preučevano skupino. V kvalitativnem raziskovanju nas zanima raznoličnost struktur 

(Vogrinc 2008). Temeljno načelo kvalitativne metodologije je, da raziskovalec prisluhne 

ljudem, ki jih raziskuje. Naj ne raziskujemo samo tistega, kar zanima raziskovalca, ampak kar 
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je pomembno z vidika raziskovanih. Na majhnem številu primerov, ki so osnovni model 

kvalitativne raziskave, temelji sklepanje na analitični indukciji. Tu na posameznem primeru 

proučimo, kako so posamezne lastnosti, procesi ali dogodki med seboj povezani, v kakšnih 

odnosih so. V kvalitativni raziskavi nas ne zanima pogostost ponavljanja določene strukture 

variabel, ampak raznoličnost struktur. Tu raziščemo majhno število primerov, ki jih med seboj 

primerjamo (Mesec 1998). 

Kvalitativno (interpretativno) raziskovanje ni samo dopolnilno kvantitativnega, ampak se je 

razvilo predvsem kot kritika temu. Kvalitativno ni prevzelo pozitivističnih kriterijev kakovosti 

raziskave, ampak je oblikovalo svoje kriterije kakovosti. Raziskava naj bi bila kredibilna, 

relevantna, sledljiva ali konsistentna, potrdljiva ali konfirmabilna. Čeprav se včasih mogoče 

zdi, da gre samo za prevračanje besed, se v tem sprevračanju besed skriva drugačen pogled na 

spoznavanje stvarnosti. Raziskava je dobra, če bralec raziskovalnega poročila na njegovi 

osnovi bolje razume svojo situacijo ali pojave, ki jih pozna, če je opis logičen, če je 

raziskovalec vzpostavil zaupanje med seboj in raziskovanimi (Mesec 2013). 

Podatki za analizo, kjer se je raziskoval vpliv čustvene inteligence vodje na komuniciranje in 

zaupanje v timu, so bili pridobljeni skozi izvedene standardizirane intervjuje, pri katerih so 

bili podatki pridobljeni neposredno, ustno, v obliki razgovora z intervjuvanci. Intervjuji so bili 

opravljeni na podlagi skrbno pripravljenega vprašalnika in izvedeni z vodji tima. V magistrski 

nalogi so bili uporabljeni primarno pridobljeni podatki iz lastne raziskave. Ključni podatki za 

analizo so bili pridobljeni skozi intervju, na podlagi anketnega vprašalnika pa so pridobljeni 

podatki bili namenjeni le kot dopolnilo k interpretaciji kvalitativne analize. Podatki 

kvantitativne raziskave bodo le v pomoč pri interpretaciji in konceptualizaciji temeljne 

kvalitativne raziskave. 

7.2 Metoda analize podatkov in tehnike zbiranja podatkov 

7.2.1 Kvalitativna metoda 

Iz teorij in njihovih sestavin so bile podane hipoteze, ki so bile preverjene s pridobljenimi 

empiričnimi podatki, na osnovi katerih bomo pojasnili njihovo povezanost z uveljavljenimi 
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teoretičnimi pojmi. Skozi prebrano in kritično pregledano literaturo ter z nadaljnjimi lastnimi 

spoznanji je prišlo do oblikovanja naslednjih hipotez: 

T 1: Uspešen vodja v timu potrebuje čustveno inteligenco in določene komunikacijske 

spretnosti, da s konstruktivno komunikacijo vzpostavi vzajemno zaupajoče medosebne 

odnose. 

H 1: Čustvena inteligenca vodje tima vpliva na zaupanje in na medsebojne odnose v timu. 

H 2: Čustveno inteligenten vodja vzpostavlja s sodelavci v timu difuzen odnos. 

H 3: Vodja tima je poučen o pomenu čustvene inteligence in je dovzeten za razvoj njenih 

lastnosti. 

H 4: Čustveno inteligenten vodja z demokratično komunikacijo spodbuja motivacijo in 

vključevanje tima v reševanje problemov, v podajanje rešitev ter tako pripomore k humanemu 

delovnemu okolju. 

Raziskovalne hipoteze se nanašajo na značilnosti in strukture raznih procesov in dogodkov. 

Hipoteze so preverjene z opisi. Osredotočili smo se na preučevanje majhnega števila primerov 

oziroma skupino in jih poskušali preučiti oziroma raziskati celoviteje in podrobneje (Vogrinc 

2008). Zaradi pričakovanja pridobitve dokazov o povezanosti med čustveno inteligenco, 

konstruktivno komunikacijo, vzajemnimi odnosi ter zaupanjem, so bili pri raziskavi izbrani 

vodje tima. Sestavljen je bil vprašalnik, na podlagi katerega se je ugotavljala čustvena 

inteligenca vodje ter njegova zmožnost vzpostavljanja in ohranjanja vzajemnih zaupajočih 

medsebojnih odnosov.  

S hipotezami smo oblikovali znanstveno predpostavko, za katero menimo, da imamo dovolj 

kvalitetnih podatkov, da jih lahko potrdimo oziroma zavržemo. Korist hipoteze ni le v njeni 

točnosti. Tudi negativna potrditev oziroma zavrnitev hipoteze ima svojo znanstveno vrednost. 

S tem nam omogoča opustitev napačnih spoznanj in nas usmeri po poti v iskanju novih 

pravilnih hipotez (Vuk 1997).  
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Pri tehnikah zbiranja podatkov smo pripravili vprašanja za poizvedovanje, nato pa iskali 

odgovore pri skupini vodij tima. Vprašalnik Emotional Skills and Competence Questionaire 

(ESCQ) izhaja iz teoretične osnove Mayerja in Saloveyja, modela emocionalne inteligentnosti 

kot sposobnosti. Ima tri podlestvice, ki so notranje konsistentne. Ima določen del skupne 

variance s podobnimi konstrukti kot so socialne spretnosti in osebnostne lastnosti. Ta 

specifičen del variance kaže na dodaten doprinos k razlagi zadovoljstva z življenjem in 

empatije (kot kritičen kriterij emocionalne inteligentnosti) in ima pomembne povezave tudi z 

življenjskimi kriteriji, kot je npr. kvaliteta vodenja. Vprašalnik ESCQ je zanesljiv in veljaven 

merilnik emocionalne inteligence v različnih konceptih (Takšić, Mohorić in Duran 2009). 

Brez pravilnega merjenja čustvene inteligentnosti ne moremo vedeti, katere lastnosti ustrezajo 

temeljem čustvene inteligence in katere bi bilo potrebno še dopolniti oziroma izboljšati. Meri 

se s pomočjo interpersonalne in intrapersonalne lestvice, z analizo medsebojnih odnosov, z 

lestvico upravljanja stresa in z lestvico razpoloženja (Vukasović in Ružman 2013). 

Za raziskovanje je bil izveden t. i. poglobljen strukturiran intervju z odprtimi vprašanji. 

Vprašanja so bila pripravljena vnaprej, zapisana in zastavljena vsem 12 vprašanim enako. V 

raziskovalnem delu smo izvedli eno vrsto intervjuja. Lastne raziskovalne ugotovitve se 

nanašajo predvsem na enkratni raziskovalni primer. Analiza vsebine je postopek, pri katerem 

s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj 

povežemo in oblikujemo teoretične modele in pojasnitve (Mesec 1998). 

Analiza vsebine je raziskovalna tehnika za objektiven in sistematičen opis očitne 

komunikacijske vsebine. Je raziskovalna metoda za objektivno in sistematično določanje 

značilnosti sporočil (Splihal 1972). Je eden najstarejših pristopov k analizi nestrukturiranih 

kvalitativnih podatkov. Objektivnost zagotavljajo vnaprej določena in eksplicitno formulirana 

pravila. Koraki analize vsebine so izbira enote analize, kar pomeni, ali bo analizirano besedilo 

kot celota ali pa bo razdeljeno na odlomke in odstavke. Naslednji korak je oblikovanje 

kategorij, tretji korak pa je enoznačno, popolno, jasno definiranje kategorij za klasifikacijo 

(Pahor 1995). Ključni cilj analize vsebine je določiti in izmeriti, če je to mogoče, povezanost 

predstavljene vsebine z družbenimi koncepti in pojavi v danem prostoru in času (Splihal 

1972). 
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Skozi opravljene intervjuje si bomo prizadevali sestaviti popoln portret »čustveno 

inteligentnega« voditelja ter uvideti, kako ustvarja in vzdržuje vzajemne in zaupajoče odnose 

z zaposlenimi. Osrednja nit magistrskega dela je prikaz načina analize in interpretacije 

informacij, katere bomo pridobili s primarnim zajemom podatkov. Prikaz bo temeljil na 

preučenih teoretičnih izhodiščih in izvedbi analize besedila skozi tematsko mrežo. Na podlagi 

analize bomo pridobili odgovore na raziskovalno vprašanje. Fenomenološki pristop izhaja iz 

ideje, da je družbena stvarnost rezultat dejavnosti ljudi in ne objektivna danost. Pri raziskavi 

ni bila naloga zgolj zbiranje dejstev in ugotavljanje pogostosti pojavov, ampak odkrivanje, 

kako ljudje razumejo neko dejavnost in kakšen pomen ji pripisujejo (Tratnik 2002). S 

kvalitativnega fenomenološkega vidika so bili zanimivi tisti vidiki dela, ki jih vodje zaznavajo 

kot učinkovite za vzpostavljanje vzajemnih odnosov ter za izgradnjo zaupanja in strategije, ki 

jih uporabljajo za doseganje teh elementov. Kot metodo zbiranja podatkov smo izbrali 

intervju z 12 vodji tima o njihovem načinu dela. Pri raziskavi smo se osredotočili predvsem 

na proučevanje lastnosti oziroma na značilnosti določene skupine. Namen raziskave je bil 

ugotoviti, kako 12 vodij tima vidi, doživlja in interpretira določeno situacijo ter kakšen pomen 

ji pripisujejo. Poudarek kvalitativnega raziskovanja je torej na proučevanju subjektivnih 

doživetij posameznika in ugotavljanju pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim 

dogodkom in situacijam (Vogrinc 2008). Z anketnimi vprašalniki, na katere je odgovarjalo 

vseh 12 intervjuvanih vodij, smo želeli podrobneje pojasniti nekatere rezultate strukturiranega 

intervjuja ter bolj poglobljeno uvideti načine in tehnike, s katerimi vodje vzpostavljajo 

vzajemne medsebojne odnose, demokratično komunikacijo in gradijo zaupanje. Vprašalnik je 

razdeljen na dimenzijo ustvarjanja vzajemnih medsebojnih odnosov, dimenzijo ustvarjanja 

zaupanja v timu, dimenzijo ocenjevanja čustvene inteligence in dimenzijo o pomenu čustvene 

inteligence. Vodje, ki so bili vključeni v intervjuvanje, izhajajo iz različnih podjetij.  

7.3 Interpretacija in predstavitev analiziranih podatkov  

Za interpretacijo so ključne: raziskovalčeva presoja, intuicija in zmožnost prepoznati skrite 

dimenzije problema, ki se kažejo v izrečenem. Interpretacija je ekspliciten dialog med 

subjektom in raziskovalcem. Raziskovalec se mora torej zavedati, da s poseganjem v izrečeno 

ustvarja zgodbo, zato je potrebno dobro premisliti, kako bo to počel. Selekcija sodelujočih v 

raziskavi in način raziskovalčeve interpretacije gradiva sta ključna elementa verodostojnega 

teksta (Uhan 2011).  
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7.3.1 Prikaz analize in interpretacija podatkov kvalitativne metode 

Na osnovi pridobljenih odgovorov izvedenih intervjujev so bili 12 vodjem posredovani tudi 

anketni vprašalniki. Intervju je obsegal 12 vprašanj. Uporabljeno je bilo odprto kodiranje, ki 

omogoča razvrstitev in označitev osnov v procesu analize kvalitativnih podatkov. Pri 

kvalitativni raziskavi je bila dobljena velika količina primarnih nestrukturiranih podatkov, ki 

so bili oblikovani v razumljivo poročilo. Način preoblikovanja podatkov v vsebinske sklope 

nam je omogočil proces izpeljave tematske analize s pomočjo tematske mreže. Glavna 

značilnost analize je oblikovanje zbirke kategorij, v katere uvrščamo pomene dobljenih 

podatkov (Roblek 2009). Na osnovi prve teze, ki pravi, da uspešen vodja v timu potrebuje 

določene komunikacijske spretnosti in čustveno inteligenco, da s komunikacijo vzpostavi 

vzajemno zaupajoče medosebne odnose, je bil oblikovan teoretičen model, ki ponazarja, da 

čustvena inteligenca vpliva na komunikacijske spretnosti, katere so posledično povezane z 

vzajemnimi medsebojnimi odnosi, le-ti pa so lahko pokazatelj uspešnega vodje (glej sliko 

7.1).  

Slika 7.1: Teoretični model kvalitativne analize. 

 

 

 

 

 

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015). 

Korak 1: Kodiranje vsebine besedila. Kot analizno orodje je bilo uporabljeno odprto 

kodiranje. Orodje je omogočilo označitev osnov v analizi kvalitativnih podatkov. Iz 

odgovorov na postavljena vprašanja so bili dobljeni podatki iz katerih so se nadalje oblikovale 

kode, ki izhajajo iz teoretičnih in praktičnih razlag povezovanja in delovanja v timu. S 

kodiranjem besedila v analizi tematske mreže so bili intervjuji oziroma zapisi skrčeni v 

Uspešen vodja 

Vzajemni medsebojni odnosi 

Komunikacijske spretnosti in veščine 

Čustvena inteligenca 
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smiselno vsebinsko obliko. Pri procesu kodiranja so bili kodirani večji kosi besedila zaradi 

boljše osredotočenosti na cilj analize. 

Korak 2: Oblikovanje začetnih tem. Pomensko povezane kode so bile oblikovane v teme (pot 

od kodiranja do oblikovanja tem). Osredotočeni smo bili na povezane teme, ki so pomembne 

za študijo. 

Korak 3: Od oblikovanih začetnih tem do konstruiranja skupnih tem. Slika 7.2 prikazuje 

oblikovan primer od začetnih do končnih tem. Začetne teme so glede na skupni pomen 

reducirane v oblikovane skupne – obširne teme. V prilogi 2 so iz 54 začetnih tem prikazane 

oblikovane skupne teme, na temelju povezane vsebine.  

Slika 7.2: Strukturna mreža oblikovanih tem. 

Začetna – osnovna tema    

 Osrednja tema   

   Skupna - končna 

tema 

 Osrednja tema   

Začetna – osnovna tema    

Vir: prirejeno po Roblek (2009, 57) 

Korak 4: Opis in konceptualizacija tematske mreže. Prikazani so določeni primeri 

oblikovanih tematskih mrež. Ostale tematske mreže, oblikovane skozi analizo besedila, so 

priložene k interpretaciji oblikovanih hipotez. Pri sliki št. 7.3 je skupna – obširna tema 

»pomen zaupanja«, ki predstavlja tematsko mrežo, v katero sta vključeni dve osrednji temi 

(da gre pri dosegi zaupanja pomembna vloga vodji, ter da je zaupanje vezivo, ki povezuje 

ljudi), ter začetne – osnovne teme (ob zaupanju prihaja do dobrega počutja na delovnem 

mestu in lažjega dela v timu ter do inovativnega razmišljanja pri odprtih pogovorih; pri 
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zaupanju se ustvarijo dobri medsebojni odnosi in uspešno sodelovanje). V nadaljevanju so 

prikazane še preostale oblikovane obširne teme. 

Slika 7.3: Pomen zaupanja 

Inovativno razmišljanje skozi 

odprte pogovore, ob zaupanju 

prihaja do dobrega počutja na 

delovnem mestu in lažjega dela v 

timu. 

   

 Izrazita vloga 

vodij. 

  

   Pomen zaupanja. 

 Vezivo, ki 

povezuje ljudi. 

  

Uspešno sodelovanje skozi 

zaupanje, ker se ustvarijo 

harmonični medsebojni odnosi. 

   

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015). 

Na sliki št. 7.3 pojem zaupanja interpretiramo s pomočjo tematske mreže, kjer zaupanje 

razumemo kot povezovalni instrument, ter da je to ključna vloga vodij, ki vpliva na 

inovativno razmišljanje, da prihaja ob zaupanju do dobrega počutja na delovnem mestu in 

lažjega dela v timu. Pri izdelavi analize je bilo ugotovljeno tudi, da se skozi zaupanje ustvarijo 

dobri medsebojni odnosi, ki vodijo v uspešno sodelovanje. Tako opredeljuje zaupanje tudi 

Sitar (2004), ki meni, da je zaupanje ključnega pomena za spodbujanje pri doseganju ciljev. 
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Bavec (2004) zaupanje opredeli kot lepilo, ki povezuje posameznike, ter kot gonilno silo, ki 

spodbuja inovativnost. 

Slika 7.4: Dejavniki oziroma pokazatelji zaupanja. 

Na osnovi zaupanja prihaja do izmenjave 

informacij, nasvetov, predlogov in do 

učinkovito opravljenih nalog, sodelavci 

posredujejo informacije vodji tudi iz 

zasebnega življenja. 

   

 Pripravljenost 

izmenjati informacije 

osebnega značaja. 

  

   Dejavniki oziroma 

pokazatelji zaupanja. 

 S svojim zgledom, 

ravnanjem in 

lastnostmi spodbujajo 

medsebojno zaupanje. 

  

Sodelavci vodji zaupajo na osnovi nudenja 

pomoči, medsebojnega sodelovanja in 

spoštovanja, prijateljsko druženje na podlagi 

zaupanja v vodjo. 

   

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015). 

Vodje svojim članom tima z ravnanjem nakazujejo lastno raven zaupanja ter s tem postavljajo 

temelje vzajemnemu zaupanju. Z ustvarjanjem ustreznih okoliščin, vzdušja, kulture, predvsem 

pa s svojim komuniciranjem in dejanji lahko med zaposlenimi oblikujejo prost pretok znanja 
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in informacij ter pomembno vplivajo na pripravljenost zaposlenih za preizkušanje novosti ter 

za razvoj ustvarjalnosti. Zaupanje je ključnega pomena za spodbujanje pri doseganju ciljev. 

Pri ustvarjanju zaupanja imajo izrazito vlogo vodje (Sitar 2004).  

Pridobljeni odgovori intervjuvancev so v interakciji s koncepti Sitarjeve, kajti tematska mreža 

na sliki 7. 4 prikazuje dejavnike zaupanja v sinergiji z empiričnimi podatki. Da vodje s svojo 

komunikacijo in dejanji oblikujejo odnose tam, kjer poteka prost pretok informacij, se odraža 

tudi pri intervjuvancih. Intervjuvanec št. 1: »Zaupanje je izmenjava informacij ter mnenj, 

nasvetov službene in zasebne narave.« Intervjuvanec št. 2: »Zaupanje je temelj uspešnega 

sobivanja, sodelovanja, napredka in generator novih idej. Posledično vpliva na uspešno 

poslovanje podjetja. O večini sodelavcev vem veliko iz njihovega zasebnega življenja, prav 

tako oni o meni. Ko s sodelavci skupaj delaš več let, v dobrem in slabem, se zaupanje jasno 

pokaže. Sporočajo pa mi informacije (iz zasebnega in poslovnega življenja), na podlagi 

katerih lahko nedvomno sklepam, da gre za zaupanje.« Intervjuvanec št. 3: »Dobro je vedeti 

tudi kakšno informacijo iz domačega okolja, ker ti lahko pridejo prav pri reagiranju ob 

določenih (konfliktnih) situacijah, ki se pripetijo v službi. Zaupanje dolgo časa gradiš, vendar 

ga lahko zelo hitro izgubiš. Da zaupaš, moraš dati ljudem to tudi vedeti.« Intervjuvanka št. 4: 

»Zaupanje je temelj dobrega dela v timu.« Intervjuvanka št. 5: »Zaupanje je osnova za dobre 

medsebojne odnose. Sporočajo pa mi informacije (iz zasebnega in poslovnega življenja), na 

podlagi katerih lahko nedvomno sklepam, da gre za zaupanje. Nekateri mi res veliko povedo 

iz osebnega življenja. Veliko povedo o svojih tegobah, težavah in skrbeh.« Intervjuvanec št. 6: 

»Zaupanje pomenijo odprti pogovori s sodelavci. Vedo, da so vrata vedno odprta. Čutijo, da 

jim zaupam, tudi kadar se zgodi napaka, poskušamo le-to rešiti v smislu, kaj narediti, da se 

napaka ne ponovi. Informacije iz delovnega okolja so sestavni del obveščanja med delom in 

jih redno dobivam, običajno pa sodelavec, ki želi recimo koristiti enodnevni dopust, tudi pove 

zakaj.« Intervjuvanec št. 7: »Zaupanje je nujno potrebna vrlina, če želimo, da je tim uspešen 

na dolgi rok. Trudim se vedno povedati resnico, tudi v primeru, če je ta slaba. Sodelavci mi v 

prijetnih sproščenih pogovorih pogosto posredujejo informacije tudi iz osebnega (privatnega) 

življenja.« Intervjuvanec št. 8: »Lažje je delati v zaupajoči ekipi.« Intervjuvanec št. 9: 

»Sodelavci mi zaupajo na podlagi veliko uspešnih nalog, ki smo jih skupaj opravili in katere 

zahtevajo visoko stopnjo odgovornosti, korektnosti in timskega dela. Dajem jim potrebna 

sredstva in informacije in ne občutka da se jim le ukazuje. Delovno področje, ki ga opravljam, 
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zahteva informacije z vseh področij - tako delovnega okolja, kot tudi zasebnega življenja.« 

Intervjuvanka št. 10: »Zaupanje pomeni iskren odnos, ki pripomore k dobremu počutju.« 

Intervjuvanka št. 11: »Zaupanje pomeni, da se bo zaposleni držal navodil in jih tudi izvajal 

tako, kot je bilo dogovorjeno.« Intervjuvanec št. 12: »Zaupajo mi zaradi posredovanih 

informacij, zaradi nasvetov, katere potrebujejo in jim jih z veseljem posredujem, zaradi 

medsebojnega razumevanja in spoštovanja.«  

Slika 7.5: Spodbujanje k prenosu informacij skozi motiviranje. 

Pomembnost medsebojnega 

sodelovanja in doseganja 

sinergij. 

   

 Odprte komunikacijske 

poti. 

  

   Spodbujanje k 

prenosu informacij 

skozi motiviranje. 

 Pristna komunikacija, 

brez pretvarjanja, igranja 

in varanja. 

  

Komunikacijske veščine za 

pridobitev vseh potrebnih 

informacij, uporaba verbalnega 

in neverbalnega načina 

komuniciranja za izvajanje 

motiviranja. 

   

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015). 
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Iz slike 7.5 je razvidno, da k spodbujanju prenosa informacij in motiviranju vodijo odprte 

komunikacijske poti in pristna komunikacija, ki ne vsebuje pretvarjanja, igre in varanja. Če pa 

med člani tima in vodjo ni zaupanja potem tudi ni pogojev za odprte komunikacijske poti, ki 

so ključnega pomena za ustvarjalno sodelovanje. V tem primeru lahko povzamemo misel 

Rozmana (2004), ki pravi, da bodo v okolju, kjer prevladuje močno zaupanje, informacije 

posredovane in izmenjane bolj natančno, celovito in hitreje. Zaposleni mora čutiti, da so 

komunikacijske poti odprte. Da je vodji pomembno njegovo mnenje (Jermaniš 2012). Družbi 

Hewlett Packard in General Electric sta ugotovili veliko povezavo med (ne)zavzetostjo 

zaposlenih in komunikacijskimi kompetencami vodij. Iz klasičnih raziskav je bilo 

ugotovljeno, da je zavzetost zaposlenih zelo odvisna od tega, kakšna je komunikacijska 

kompetentnost vodij (Gruban 2006). Dodano vrednost organizacijam omogočajo inovativni, 

motivirani, zavzeti zaposleni in ustrezno ravnanje z njimi ter interakcije med ljudmi (socialni 

kapital). Vodje bi morali imeti interes po odprtih komunikacijskih poteh, po medsebojnem 

sodelovanju in doseganju sinergij. Zelo ključen dejavnik za dosego pristne komunikacije je 

ustrezno poznavanje komunikacijskih veščin za pridobivanje vseh potrebnih informacij ter 

uporaba verbalnega in neverbalnega načina komuniciranja za izvajanje motiviranja. 

Pridobljena tematska mreža sovpada tudi s teoretičnim konceptom Mihaličeve (2006). Slednja 

trdi, da je pri vodenju tima dobrodošlo izvajanje dvostranskega, demokratičnega in 

nehierarhičnega načina komuniciranja, ki vzpostavlja močnejšo povezanost med vodjo in 

timom. Komunikacija je lahko dovolj učinkovita le v primeru, da enako intenzivno poteka 

tako od zgoraj navzdol kot od spodaj navzgor, da ni omejena s hierarhičnimi nivoji ter da je 

popolnoma demokratična z enakimi možnostmi komuniciranja za vse sodelavce v timu. 

Demokratično in dvosmerno komuniciranje daje poudarek na intenzivnem informiranju. 

Omogočeno je veliko hitrejše, pristnejše in predvsem veliko lažje medsebojno izmenjavanje 

idej, zamisli, pogledov, stališč, predlogov za rešitev različnih problemov in podobno. V 

nehierarhični komunikaciji je zelo malo motenj in možnosti za izkrivljanje informacij so 

minimalne, saj je demokratična komunikacija vedno odprta in iskrena. Znanja o pomenu 

usklajenosti verbalnega in neverbalnega komuniciranja morajo posedovati vodje tima, ki so 

ključni nosilci komuniciranja, kajti prav oni so tisti, ki razvijajo pogoje za izvajane 

demokratičnega komuniciranja. Hierarhično komuniciranje v timih je danes v veliki meri 

povezano s pretežno premalo fleksibilnimi organizacijskimi strukturami ter dokaj nizko 

razvitim timskim delom. A žal te razmere onemogočajo uporabo sproščenega in 
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nehierarhičnega dialoga, ki je osnova demokratičnega komuniciranja (Mihalič 2006). Na 

oblikovano tematsko mrežo se nanašajo tudi odgovori, pridobljeni z intervjuji, ki so vidni iz 

naslednjih izjav: Intervjuvanec št. 1: »Pomembno je timsko delo in kvalitetno medsebojno 

sodelovanje.« Intervjuvanec št. 2: »V procesu motiviranja sem, prepričljiv in realen. 

Sodelavcem predstavim situacijo, cilj in pot, kako do cilja. Razjasnimo postavljena vprašanja 

in dileme. Če gre za večjo skupino (zadnjič sem imel v predavalnici pred seboj 80 

sodelavcev), uporabim tudi ustrezne verbalne in neverbalne pristope. Stik z očmi (pogled), 

sprehod med skupino, dovolj jasen in glasen govor sta zelo pomembna.« Intervjuvanka št. 5: 

»Poskušam ustvariti vzdušje, da se sodelavci dobro počutijo in brez zadržkov izražajo svoje 

mnenje. Skozi aktivno poslušanje, s spodbujanjem, z afirmacijami (da zmorejo, da znajo, da 

jim z veseljem pomagam, dovoljujem jim, da izražajo videnje problema na svoj način), 

stremim k dvosmerni komunikaciji. Sem razumevajoča in vedno priskočim na pomoč. 

Zaposleni vedo, da sem jim vedno na voljo, če se pojavi težava ali na delovnem mestu ali v 

zasebnem življenju. Z veseljem jim svetujem, jih ne obsojam, poskušam se vživeti v njihovo 

občutje.« Intervjuvanec št. 6: »Poskušam jim razložiti, da je prenos informacij ključen, da 

delo poteka brez nepotrebnih zastojev.« Intervjuvanec št. 7: »Za motiviranje na začetku vedno 

naštejem njihove dobre lastnosti. V nadaljevanju jih samo prosim za pomoč pri reševanju 

problemov, ki jih na tistih področjih, kjer se niso dobro izkazali, rešimo skupaj.« 

Intervjuvanec št. 9: »Za motiviranje uporabljam sproščeno komunikacijo z navdušenjem. 

Poskušam ponazoriti s kakšnim primerom. Informacijo poskušam povezati s pozitivnim 

čustvom ali s ciljem, ki ga imamo namen doseči.« Intervjuvanka št. 10: »Pri motiviranju se 

trudim, da sem strpna, bodrim jih k razmišljanju, da ni vsak dan enako naporen.« 

Intervjuvanka št. 11: »Skozi odprto in sproščeno komunikacijo izvajam motiviranje. Do 

zaposlenih sem odkrita in jim ne prikrivam informacij. Imam pozitiven pristop za dvosmerno 

komunikacijo. Svetujem jim, da je za pridobitev vseh informacij potrebna odprta 

komunikacija. Spodbujam mnenja drugih.« Intervjuvanec št. 12: »Pri motiviranju uporabljam 

iskreno komunikacijo, ki temelji na zaupanju in ne vsebuje laži in zavajajočih informacij.« Na 

temelju pridobljenih podatkov je bil oblikovan sklep, da vodje, vključeni v raziskavo, 

uporabljajo dvosmerno komunikacijo. Z zaposlenimi vzpostavljajo dialog. Zaradi skladnosti 

in odkritosti medsebojne komunikacije in odnosov člani ne čutijo potrebe po narcisoidnem in 

paranoidnem manipuliranju, izkoriščanju in obtoževanju (Brajša 1996) V razvijajočem se 

svetu se je pojavilo spoznanje, da je uspeh in napredek dokaj odvisen od sodelovalnih 
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odnosov in ne od pritiskov in formalnih avtoritarnih avtoritet. Skozi trditve raziskovanih oseb 

se je ugotovilo, da prihajajo v veščine vodenja mehke metode, kot so načela sporazumevanja, 

sodelovanja, zaupanja, motiviranja, spoštovanja vsakogar,  metode pritiska in avtoritarnosti pa 

izgubljajo svoj pomen. Skozi pestro izbiro literature in s pridobljenimi odgovori lahko podam 

ugotovitev, da vodje omogočajo možnost napredka, dobrega odnosa in razvoja. Vodje 

(raziskovanci) svoje člane tima spodbujajo, da razmišljajo samostojno, da uresničujejo lastne 

zamisli za skupni dosežek cilja, da dajejo priložnost svojemu timu, da se izkaže. 

Slika 7.6: Ravnanje in delovanje vodje za motiviranje sodelavcev.  

Skozi delovanje se vidijo 

rezultati. Vodja podaja 

resnične informacije, stremi k 

izražanju mnenj in je odkrit 

ter uporablja umirjeno, 

dvosmerno, demokratično in 

pozitivno komunikacijo 

   

 S komunikacijo se 

zagotovi kakovosten 

pretok informacij. 

  

   Ravnanje in delovanje 

vodje za motiviranje 

sodelavcev. 

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015) 

Vodja tima, ki gradi svojo avtoriteto na osnovi strahospoštovanja, zavira konstruktivno 

mišljenje in ustvarjalnost sodelavcev in od tu sledi, da je ključnega pomena njegovo ravnanje 

in delovanje za motiviranje sodelavcev. V empirični raziskavi, ki sta jo izvedla Pucelj in Likar 

(2006), je bilo ugotovljeno, da zaposlene spodbuja k motivaciji in podajanju izboljšav ter 

koristnih predlogov ravno ustvarjena dobra klima s strani vodje, prav tako pa tudi njegova 
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pohvala in stimulacija. Kot ovire so navedli avtoritativnega vodjo in s tem povezano njegovo 

delovanje in ravnanje, slabe odnose z nadrejenimi in neprepoznan potencial posameznika. Iz 

slike 7.6 je razvidno, da ravnanje in delovanje vodje lahko vodi v motivacijo zaposlenih, kajti 

skozi komunikacijo vodij se lahko zagotovi kakovosten pretok informacij, ki je izražen skozi 

podajanje resničnih in odkritih informacij, skozi interes vodje pri sprejemanju izražanja 

različnih mnenj in skozi umirjeno, dvosmerno, demokratično komunikacijo s pozitivno 

konotacijo. Tematska mreža je bila oblikovana skozi izjave intervjuvancev, iz katerih je 

razvidno, da so vodje koordinatorji, usklajevalci, svetovalci, da uporabljajo mehke metode 

vodenja, da upoštevajo različna mnenja. Njihov slog vodenja temelji na vzajemnih 

medsebojnih odnosih. Njihovo delovanje je usmerjeno v motiviranje in razvijanje 

konstruktivnega mišljenja ter ustvarjalnosti. Zavedajo se, da je njihova naloga nudenje 

pomoči in podpore sodelavcem. Skozi delovanje ustvarjajo timsko dinamiko in klimo, ki je 

spodbudna, etična in profesionalna. Želijo doseči močnejšo lojalnost in pripadnost članov.  

V nadaljevanju podam mnenja raziskovanih. Intervjuvanec št. 1: » Ravnanje in rezultati vodje 

so bistvenega pomena tako za vzpostavljanje avtoritete kot tudi za motivacijo sodelavcev.« 

Intervjuvanec št. 2: »S figo v žepu lahko dosežeš nek učinek le enkrat. Ljudje niso neumni, 

zato je prvi pogoj, da so posredovane informacije točne. Tudi slaba informacija je lahko 

dobra motivacija, predvsem pa dvosmerna komunikacija.« Intervjuvanec št. 3: »Do vseh sem 

skušal biti odkrit, dati jasna navodila in možnost, da so izražali svoja mnenja.« Intervjuvanka 

št. 4 »Način komunikacije, ki ga uporabljam, je demokratičen, dvosmeren. Skratka, gre za 

odprt način komunikacije.« Intervjuvanec št. 8: »Komuniciram razumljivo, preprosto in 

zaupljivo.« Intervjuvanka št. 11: »Trudim se uporabljati odprto, iskreno komunikacijo ter 

stremim k temu, da sem dosledna in vedno pripravljena na nek kompromis, win win pozicijo. 

Da poteka umirjena dvosmerna komunikacija. Verjamem v pozitivno rešitev vsakega 

konflikta.« Jedro delovanja, na osnovi katerega je razviden uspeh pri vodenju, izvira iz vase 

usmerjenega učenja po modelu akademskega raziskovalca Richarda Boyatzisa. Cilj modela 

vase usmerjenega učenja je postati čustvenointeligenten vodja, kajti vodja z nizko stopnjo 

čustvene inteligence je egocentričen, svojih sodelavcev pa ne želi razumeti in jih tudi ne 

posluša. Želi si biti edini zmagovalec, kajti ne sprejema različnih mnenj in nasprotovanj. 
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Slika 7.7: Sprejemanje in dojemanje kritike. 

Spodbujanje k prejemanju in dajanju povratnih 

informacij ter konstruktivne kritike in 

pozitivno sprejemanje kritike omogoča lasten 

napredek. 

   

 Prepričljiva in 

fleksibilna 

komunikacija. 

  

   Sprejemanje in 

dojemanje kritike. 

 Znanje o vedenju in 

odzivanju. 

  

Izražanje kritike na korekten način z resnično 

utemeljenimi argumenti. Kritika je pozitivna 

povratna informacija, ki nudi priložnost 

izboljšanja in sprememb. Premišljeno in 

umirjeno odzivanje na kritiko, skozi katero se 

poda možnost po ugotovitvi lastnih napak ter 

njihovem odpravljanju. Kritika omogoča 

lasten razvoj in izboljševanje odnosov. 

   

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015). 

Iz tematske obširne teme »sprejemanje in dojemanje kritike« (slika 7.7) je bil skozi odgovore 

ugotovljen način, kako vodja sprejema kritiko. Tu imajo močno vlogo čustva posameznika, 

kako se bo odzval na kritično mišljenje zaposlenih. Čustva pomenijo človekov odnos do sveta 

in ljudi, ki nas obdajajo. Za čustveno stabilnost je značilno, da čustva ustrezajo situaciji, in da 

kontroliramo čustvene izraze. Čustveno stabilni ljudje se ne razburjajo zaradi malenkosti. 
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Čustveno inteligentni vodje sprejemajo kritiko kot pozitivno povratno informacijo o želenih 

spremembah. Omogoča lasten razvoj in izboljšave. Tako je lahko čustvena inteligentnost eden 

izmed pomembnejših dejavnikov osebne prilagoditve in uspešnosti v odnosih. Iz rezultatov 

analize besedila je ugotovljeno, da vodje sprejemajo kritiko s čustveno stabilnostjo. Menijo, 

da kritika nudi priložnost izboljšave ter odprave napak. V povezavi s kontekstom lahko 

povzamem misel Grubana (2002), da se čustveno inteligentni ljudje na kritiko ustrezno 

odzovejo in neuspehov ne zanikajo.  

Slika 7.8: Ustvarjanje sproščenega in prijetnega vzdušja v timu. 

Sproščen vodja, neformalno druženje, 

neformalen uvod in anekdota, pozitivni 

pristop, poslušanje in neostra, neodrezava 

reakcija ter umirjena komunikacija. 

   

 Navdušujoč in 

spodbujajoč voditelj 

ustvarja pozitivno 

ozračje. 

  

   Ustvarjanje 

sproščenega in 

prijetnega vzdušja v 

timu. 

 Spoštovanje 

medsebojnih razlik. 

  

Odkriti in iskreni medsebojni odnosi, 

spodbujanje k prostovoljnemu predlaganju idej 

in oblikovanje vzdušja, kjer se ne obsoja in 

kritizira. 

   

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015). 
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Vodja lahko iz lastne iniciative ustvari prijateljsko ozračje, ki v članih tima naredi sproščeno 

in prijetno vzdušje v timu. Zadovoljni zaposleni pa bodo pripomogli k uspešnosti, če bodo 

vodje oblikovali okolje, ki bo zaposlenim dajalo občutek vrednosti in zaupanja, pravičnosti, 

poštenosti in sočutja, okolje, ki bo spoštovalo njihove vrednote. Vodje na ta način ustvarjajo 

klimo, ki je spodbujajoča, etična, sproščena ter v kateri prihaja do inovativnosti. Na tak način 

pa je doseženo večje zadovoljstvo članov tima, kjer se lahko pričakuje močnejša povezanost 

in pripadnost tima. Vodje so navedli, da skušajo ustvariti sproščeno in prijetno vzdušje v timu 

skozi izražanje spoštovanja medsebojnih razlik ter skozi vložen trud, da bi odnosi bili odkriti 

in iskreni, skozi spodbujanje lastnega razmišljanja in predlaganja idej ter tako, da oblikujejo 

ozračje, kjer se ne obsoja in kritizira. Na podlagi odgovorov je bil oblikovan sklep, da se 

lahko sproščeno in prijetno vzdušje v timu vzpostavi tudi skozi neformalno druženje, s 

pozitivnim pristopom, neostro in neodrezavo komunikacijo. Pomembno je, da je vodja 

navdušujoč in spodbujajoč voditelj, ki ustvarja pozitivno ozračje s svojim zgledom, 

delovanjem in ravnanjem. Podane so izjave, ki prikazujejo način doseganja pozitivnega in 

sproščenega ozračja v timu, tako intervjuvanec št. 2 navede: »Predpogoj za sproščeno vzdušje 

v timu ali ekipi je sproščen vodja. Neformalen uvod, primerna obleka, lahko tudi kakšna 

anekdota ali vic. Sedimo za mizo, kjer vsakdo dobro vidi in sliši drugega.« Intervjuvanec št. 3 

pove: »Če podrejeni vedo kje so meje pri sproščeni komunikaciji je za obe strani dobro. 

Seveda pa jim je potrebo predhodno dati vedeti kje so še tiste zdrave meje.« Intervjuvanka št. 

4 navede: »Na skupnih sestankih poskrbim za kakšno šalo, smešno zgodbo in podobno. 

Občasno povabim sodelavce na neformalno druženje npr. piknik.« Intervjuvanec št. 6 pove: 

»Včasih kakšen vic pomaga. Kakšna šala na svoj račun, anekdota. Seveda to ne sme biti 

moteče in odvračati pozornosti od ciljev.« Intervjuvanec št. 7 pravi: »V delo skušam vnašati 

humor (tudi na svoj račun), sem zagovornik neprekinjenega dela maksimalno 45 minut, nato 

spodbujam sodelavce, da se malo oddahnejo in sprostijo.« Intervjuvanec št. 9: »S sproščenim 

poslušanjem, z neostrimi reakcijami ob negativnih spoznanjih. Umirjeno komuniciram v 

kritičnih situacijah. Pozitivno spodbujam tiste zaposlene, pri katerih opazim, da so pod 

pritiskom in nesproščeni.« Intervjuvanka št. 11: »Skozi sproščeno komunikacijo, z 

brainstormingom, s skupinskim pogovorom, skozi timsko delo. Uporabljam besede s 

pozitivnim tonom, izražam spoštovanje, izražam pohvalo, dajem spodbude.« Vodja skozi 

komunikacijo ohranja sproščeno vzdušje katero temelji na medsebojnem spoštovanju in 

etičnem ravnanju s sodelavci. A na drugi strani mora vodja ohraniti avtoriteto s pomočjo 
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ustrezne komunikacije, zlasti v oteženem doseganju soglasja. S pomočjo tovrstne 

komunikacije vodja vzpostavlja v timu občutek varnosti, ki je zelo pomemben, saj morajo 

člani tima vedeti, da lahko vodji zaupajo (Mihalič 2014). Tim bo uspešno deloval, če bo med 

člani in vodjo ozračje zaupanja, ki naj bi bilo jasno izraženo skozi komunikacijo. 

Slika 7.9: Načini izražanja čustev. 

Prilagajanje in izražanje čustev na pravi 

način. Močne občutke in čustva se 

obvlada skozi izražene ustrezne besede. 

Izraženi so s primernimi besedami. 

   

 Izražanje čustev z mimiko 

obraza, s kretnjami in tonom 

glasu. 

  

   Načini izražanja 

čustev. 

 Zavedanje in kontrola 

čustev omogoča jasno in 

kreativno razmišljanje. 

  

Skozi trezno razmišljanje do ustrezne 

rešitve. Kontroliranje in obvladovanje 

čustev. Nadzor in kontrola negativnih 

čustev, da se ne povzroča v timu burnih 

in nepremišljenih reakcij. 

   

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015). 
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Gruban (2002) pojasnjuje, da so čustva izraz moči, da so v poslovnem svetu bistvena, da jim 

je potrebno prisluhniti, da je dobro uporabljati čustvene besede,saj nas le-te motivirajo, 

spodbujajo mišljenje, gradijo zaupanje in povezanost, podžigajo ustvarjalnost in inovativnost 

ter zagotavljajo pomembne povratne informacije. Tako imajo čustva največji vpliv na 

komunikacijo. Na način kako bomo čustva izražali, pa vpliva čustvena inteligentnost. Pri 

načinih izražanja čustev je pomembno, kako smo sposobni nadzorovati in uravnavati lastna 

čustva. Zelo pomembno je, kako se obvladamo, kako se razumemo z ljudmi, kako ravnamo v 

skupini ali na vodilnem mestu. Čustva dajejo kakovost življenju in dodano vrednost našemu 

obstoju. Skozi metodo analize »tematska mreža« smo pridobili podatke, da so vodje poučeni o 

pomembnosti sodelovanja med razumom in čustvi. Kot pomembno navajajo tudi sposobnost 

nadzorovanja in uravnavanja lastnih čustev. Poznajo načine za prilagajanje in primerno 

izražanje čustev glede na situacijo. Močna čustva in občutke izražajo skozi ustrezne in 

primerne besede. Do ustrezne rešitve poznajo pot, ki jo imenujejo trezno razmišljanje. Na 

osnovi izobraževanj in dolgoletnih izkušenj so poučeni o pomenu zavedanja in kontroli 

čustev, ki omogočata jasno in kreativno razmišljanje. Intervjuvanec št. 2 navede: »V stresnih 

in kriznih situacijah poskušam čustva, obvladovati, lahko rečem, da jih bolj prilagajam. 

Situacijo poskušam kar najbolje razumeti in se prilagoditi. V kritičnem trenutku pa čustva 

tudi odkrito in na umirjen način skozi besede izrazim, ker menim, da je tako bolje, kot pa 

delati se, da je vse ok.« Intervjuvanec št. 3 pravi: »Mimo stresa pač ne gre. Z dolgoletnimi 

izkušnjami in z izobraževanji ter z delom na osebnem razvoju, čustva obvladuješ, izraziš jih z 

izbiro primernih besed in ga ne prenašaš na podrejene.« Intervjuvanka št. 5: »Obvladujem 

svoja čustva in ne povzročam dodatne panike ali nestrpnosti, tim poskušam skozi umirjeno 

komunikacijo umiriti, da lahko vsi trezno razmišljamo in najdemo rešitev iz stresne situacije.« 

Intervjuvanec št. 7: »O zadevi sem najprej dobro premislil in šele nato primerno izrazil 

čustva.« Intervjuvanec št. 9: »Kontroliram jih do te mere da ne povzročajo negativnih čustev 

pri ostalih ali preburnih reakcij v situacijah, ko to ni primerno. Včasih izvedba naloge 

zahteva maksimalno kontroliranje najmočnejših čustev.« Intervjuvanka št. 10: »Trudim se 

obvladovati čustva, jih predelati. Zamer ne hranim v sebi.« Intervjuvanka št. 11: »V situaciji, 

kjer občutim jezo, razočaranje, neupoštevanje navodil, potem ne reagiram burno in čustveno 

glede na počutje. Skušam ohraniti mirno kri in preko umirjenih besed povedati občutke, ki so 

nastali. Skozi povedano skušam omiliti močne občutke.« V anketnem vprašalniku so nas 

zanimali odgovori o odzivu na kritiko. Vprašanje se je glasilo: »Na sestanku ste se počutili 
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užaljeno/ega, ker vam zaposleni pravi, da je vaš predlog nor in nesprejemljiv. Kakšen bo vaš 

odziv?« Večina vodij, vključenih v raziskavo, meni, da čustev ne bodo pokazali, oziroma ne 

bodo pokazali, da jih je kritika prizadela, kajti ne želijo si ogroziti odnosa. Menijo, da jim 

zadrževanje čustev za kasneje dovoljuje, da zaposlenemu na primeren način povedo, da jih je 

njegov komentar prizadel, v upanju, da se bo zaposleni iz tega kaj naučil. Svoja čustva bodo 

pokazali, ko bo zaposleni imel več možnosti za izboljšanje odnosa. 

Slika 7.10: Izražanje empatije in dovzetnost do čustvenih stanj sodelavcev. 

Pridobivanje najboljših rezultatov skozi 

empatijo. Zmanjševanje absentizma. 

Spodbujevalna opora za lažje 

premagovanje težav.  

   

 Prepoznavanje 

čustev drugih. 

  

   Izražanje empatije in 

dovzetnost do čustvenih 

stanj sodelavcev. 

 Ključne sposobnosti 

pri občutenju drugih. 

  

Odkriti pogovori za skupne ustrezne 

rešitve. Aktivno poslušanje in 

opazovanje govorice telesa. Dajanje 

spodbud in nasvetov, da obstaja rešitev 

za nastalo situacijo. 

   

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015). 
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Izraz empatija izraža sposobnost razumevanja in prepoznavanja čustev drugih ljudi, 

razumevanja njihovih stališč in mnenj. Gre tudi za aktivno zanimanje skrbi zaposlenih. Bolj 

kot smo odkriti do svojih čustev, tem bolj jih lahko razberemo in ugotovimo pri drugih. 

Empatija je čustvena zavest o sebi in osnovna spretnost pri občutenju drugih (Goleman 1997). 

Za empatičnega vodjo se šteje oseba, ki se lahko vživi v čustvena stanja in signale članov 

tima. Tak vodja je pozoren in aktiven poslušalec ter se dobro razume z ljudmi iz drugačnih 

okolij in kultur. Empatija je sposobnost, ki jo skozi življenje razvijamo. Vodja, ki ima 

sposobnost empatije, razume čustva in občutke drugih ljudi, kar mu omogoča, da lahko s 

pravilnim dejanjem ublaži ali celo odpravi strahove in skrbi. Empatičen vodja zna zaposlene 

pomiriti, zmanjšati stres, vzpostaviti sproščeno in prijetno vzdušje v timu. Empatičen vodja 

sodelavce posluša in jih poskuša razumeti. Brečko (2007) meni, da višje, kot smo na 

hierarhični lestvici, bolj bi morali spoštovati in sprejemati čustva drugih. V tematski mreži je 

obširna tema »izražanje empatije in dovzetnost do čustvenih stanj sodelavcev« nastala iz ožjih 

osnovnih tem. Da je vodja empatičen, se ugotovi preko njegovih prepoznav čustev članov 

tima ter preko dejstva, da poseduje ključne sposobnosti za občutke zaposlenih. Pri analizi 

besedila so bile pridobljene informacije, da se vodje zavedajo, da se lahko pridobivajo 

najboljši rezultati ravno pri uporabi empatije, da se stres, strahovi in skrbi odpravijo. Vodje iz 

izkušenj ugotavljajo, da je empatija spodbujevalna opora za lažje premagovanje težav, pri 

čemer se opazi upad absentizma. Vodje so izrazili, da jim empatija pomeni tudi izvajanje 

odkritih pogovorov, kjer se najdejo ustrezne skupne rešitve. Pridobljeni podatki kažejo tudi na 

aktivnost vodij pri poslušanju in opazovanju govorice telesa članov tima ter na spodbujanje in 

svetovanje, da vedno obstaja rešitev za dano situacijo. V nadaljevanju so podane trditve 

intervjuvanih. Intervjuvanec št. 3 pove: »Se vživim v čustva drugih, ker s takim izražanjem 

daješ možnost podrejenim, da s skupnim pogovorom pridemo do skupne rešitve.« 

Intervjuvanka št. 4: »Empatijo izražam z aktivnim poslušanjem in odkritostjo v pogovoru. 

Običajno sem razumevajoča in dovzetna do stališč in čustvenih stanj sodelavcev.« 

Intervjuvanka št. 5: »Zaradi dobrega sodelovanja in delovanja sem sodelavce že dodobra 

spoznala in mislim, da v velikih primerih prepoznam, skozi njihovo govorico telesa, da imajo 

ali skrbi ali težave. Lepo jih povprašam, če so pripravljeni povedati, kaj je tisto, kar jih skrbi. 

Da bomo skupaj našli rešitev. Empatijo izražam z govorico telesa, s pogledom v oči 

sogovornika, z aktivnim poslušanjem, z nudenjem pomoči, z objemom, z dajanjem spodbude, s 

svetovanjem, dam jim vedeti, da jih razumem in da se bo našla rešitev za dano situacijo.« 
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Intervjuvanec št. 6: »Vzamem si čas in prisluhnem sodelavcu, ki ima težave, poskušam najti 

kakšno spodbudno besedo. Pomembno mi je, da so sodelavci tudi v privatnem življenju 

zadovoljni.« Intervjuvanec št. 7: »Empatija bi morala biti primarna lastnost vsakega vodje. 

Šele, ko se človek vživi v druge, lahko tudi na področju dela iz njih »potegne« najboljše 

rezultate, in sicer na dolgi rok (dobra ergonomija, dobra ekonomija, manj bolniškega staleža 

itd.).« Intervjuvanec št. 9: »Vživljanje v čustva drugih je zelo pomembno. Vedno jih poskušam 

razumeti, jih motivirati in nagraditi za delo. Če veš, kaj ga dela veselega, zadovoljnega, mu 

veliko lažje najdeš nalogo, ki jo bo z največjim veseljem opravil. S tem pa tudi učinkovito.« 

Intervjuvanka št. 10: »Trudim se biti razumevajoča, v primeru da sodelavcu lahko nudim 

pomoč, če je v težavah, mi je v zadovoljstvo.« Intervjuvanka št. 11: »Empatijo do zaposlenih 

skušam izražati z aktivnim poslušanjem določene težave ter s tem, da jih poskušam 

spodbuditi, jih pomiriti, jim svetovati, jim ponuditi pomoč in jim biti ob strani kot opora za 

lažje premagovanje nastale težave.« Intervjuvanec št. 12: »Empatijo izražam z odkritim 

pogovorom s sodelavcem, kateri potrebuje pomoč. Stojim mu ob strani in ga bodrim, da se 

vedno najde rešitev.« 

7.4 Interpretacija pridobljenih podatkov kvalitativne metode na temelju 

zastavljenih hipotez in raziskovalnega vprašanja 

Za interpretacijo so ključne raziskovalčeva presoja, intuicija in zmožnost prepoznavanja 

skritih dimenzij problema. Iz teoretičnih konceptov so bile oblikovane hipoteze, ki so bile 

preverjene z empiričnimi podatki, iz katerih bo pojasnjena njihova povezanost s teoretičnimi 

pojmi in tezami. 

H1: Čustvena inteligenca vodje tima vpliva na zaupanje in na medsebojne odnose v timu. 

Hipoteza se potrdi – obstaja povezanost med čustveno inteligenco in medsebojnimi odnosi ter 

med čustveno inteligenco in ustvarjanjem zaupanja v timu. Vsi udeleženi v raziskavi so podali 

mnenje, da je čustvena inteligenca za proces vodenja ključnega pomena ter da je nadaljnji 

razvoj njenih lastnosti dodana vrednost vodenju. Vodje v raziskavi menijo, da je čustvena 

inteligenca pomembna za graditev zaupanja in vzajemnih medsebojnih odnosov. Da vpliva na 

uspeh vodenja. Podatki prikazujejo, da imajo vodje tima dobro razvite sposobnosti čustvene 

inteligence. Večina vodij, vključenih v raziskavo, meni, da je v timu vzpostavljeno visoko 

oziroma trdno zaupanje. Empirični podatki so pokazali značilnosti, ki prikazujejo, da so vodje 
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odlični ustvarjalci vzajemnih medsebojnih odnosov, oziroma so sposobni razvijati vzajemne 

medsebojne odnose. Vodje pa so izrazili tudi željo in interes do dodatnega usposabljanja in 

izobraževanja na temo veščine vodenja, kajti zavedajo se pomena vzajemnih medsebojnih 

odnosov. Glej sliko 7.11. 

Slika 7.11: Na zaupanju temelječi medsebojni odnosi. 

Izrekanje pohval in argumentov, 

pridobivanje povratnih informacij. 

   

 Spodbuda za 

dosego ciljev. 

  

   Ustvarjanje 

zaupajočih 

medsebojnih odnosov. 

 Verovanje v ljudi.   

Dovzetnost do drugačnih mišljenj, 

dovzetnost za vzajemne medsebojne 

odnose in pogled na problematiko iz 

širših zornih kotov. 

   

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015). 

Intervjuvanci so odgovarjali, da skozi posredovanje informacij, dopuščanjem različnega 

mnenja, dopuščanja lastnega doživljanja ustvarjajo na zaupanju temelječe medsebojne 

odnose. Značilnost kvalitetnega odnosa se odraža tudi v upoštevani pravici članov tima, da so 

njihove medsebojne razlike upoštevane. Tako intervjuvanci navajajo, da upoštevajo različna 

mnenja, podpirajo razmišljanje z lastno glavo, spodbujajo odkrito izražanje drugačnega 

mišljenja. Intervjuvanec št. 10 navede: »Vedno dopuščam predloge, ki koristijo dobremu 
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sodelovanju, boljšemu delu za pozitiven odnos v kolektivu.« Intervjuvanec št. 6 navede: 

»Ljudem pokažem, da jim zaupam (samostojno opravijo delo, brez mojega nadzora). Vedno 

tudi pojasnim z argumenti, zakaj sem se odločil skladno z njihovim razmišljanjem, oziroma 

zakaj sem njihovo razmišljanje ovrgel«. Intervjuvanec št. 3 pove: »Trudim se ustvarjati na 

zaupanju temelječe odnose skozi pohvale, skozi verodostojne argumente, skozi empatijo.« Za 

intervjuvanca št. 2 je ključno naslednje: »Brez zaupanja v strokovnost, sposobnost in 

verodostojnost sodelavca, sodelovanja med nama ne more biti. Dvosmerno zaupanje je pri 

meni eden od pomembnejših predpogojev za sodelovanje. Sicer pa funkcioniram tako, da 

sogovornika poslušam in slišim, z njim razpravljam, iščeva optimalne rešitve, mu predlagam, 

kako in kaj. Če me kdo kaj vpraša, mu vedno odgovorim po najboljših močeh. Nenehno delam 

v smeri, da me sodelavci ne gledajo zgolj kot vodjo, temveč kot sodelavca, saj izhajam iz 

njihovih vrst.« Navedbe in izkušnje intervjuvancev lahko strnem z mislijo Popovića (2010), ki 

pravi, da se z uspešnimi medsebojnimi odnosi vzpostavljata medsebojna pomoč in 

sodelovanje. Pri opravljanju nalog nastopa vodja, ki s čustveno stabilnostjo in ustreznim 

komuniciranjem ustvarja pozitivno delovno okolje. Intervjuvanci so odgovarjali, da skozi 

posredovanje informacij, dopuščanjem različnega mnenja, dopuščanja lastnega doživljanja 

ustvarjajo na zaupanju temelječe medsebojne odnose. Značilnost kvalitetnega odnosa se 

odraža tudi v upoštevani pravici članov tima, da so njihove medsebojne razlike upoštevane. 

Tako intervjuvanci navajajo, da upoštevajo različna mnenja, podpirajo razmišljanje z lastno 

glavo, spodbujajo odkrito izražanje drugačnega mišljenja. Navedbe in izkušnje intervjuvancev 

lahko strnemo v trditev, da je čustvena inteligenca pri vodji povezana z zaupanjem v timu ter 

z medsebojnimi odnosi. Vodja poseduje sposobnosti čustvene inteligence za razvijanje 

vzajemnih medsebojnih odnosov. S čustveno stabilnostjo in dvosmernim komuniciranjem 

ustvari pozitivno klimo v timu, hkrati pa je tudi kreator zaupanja in vzajemnih medsebojnih 

odnosov v timu. 

H2: Čustveno inteligenten vodja vzpostavlja s sodelavci v timu difuzen odnos. Hipoteza se 

potrdi. Vprašanje je: Tim, čigar vodja ste, vas vabi na družabno srečanje izven delovnega 

časa. Druženje je organizirano z namenom medsebojnega spoznavanja izven delovnega 

okolja. Odgovorov, pri katerih bi anketiranci zavrnili vabilo, ni bilo. Vsi se bodo vabilu na 

družabno srečanje z veseljem odzvali, ker menijo, da spoznavanje ljudi na širših življenjskih 
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področjih pripomore h graditvi zaupanja in močnih vezi v medsebojnih odnosih, ki 

pripomorejo k doseganju ciljev. V raziskavi vsi intervjuvanci vzpostavljajo difuzen odnos.  

Slika 7.12: Graditev medsebojnih odnosov na različnih področjih. 

Razvijanje službenih medsebojnih 

odnosov. Grajenje medsebojnega 

odnosa izven poslovne tematike. 

Občasno skupno preživljanje 

prostega časa. 

   

 Medsebojni odnosi, 

ki so nujni za uspeh. 

  

   Graditev 

medsebojnih 

odnosov na različnih 

področjih. 

 Višja motiviranost je 

gibalo napredka. 

  

Boljše izvedeno delo in boljša 

motiviranost. 

   

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015). 

Za tipično difuzne odnose je značilno, da se neznanca spozna difuzno, kar pomeni razpršeno, 

na različnih življenjskih področjih. V specifično usmerjenih kulturah vodja loči delovni odnos 

s podrejenim in ga izolira od ostalih področij. Skozi metodo analize »tematska mreža« smo 

prišli do podatkov, da so vodje pozitivno usmerjeni v vključevanje zaposlenih, tudi v zasebne 
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zadeve. V nadaljevanju so navedene izjave raziskovanih. Intervjuvanec št. 1: Druženje izven 

poslovnega okolja z sodelavci je dobrodošlo, ker se takšnim načinom druženja, medsebojni 

odnosi krepijo in so pomembni za dosego skupnih poslovnih ciljev.« Intervjuvanec št. 2: »Zelo 

pomembno sodelavce poznati tudi zasebno, saj mi je kot vodji to že pomagalo pri reševanju 

službenih problemov in tudi stisk sodelavca.« Intervjuvanec št. 3: »Se strinjam. Skupno 

druženje je bilo v času komunizma samoumevno.« Intervjuvanka št. 4: »Menim, da je druženje 

v prostem času koristno v smislu skupnih piknikov in športnih udejstvovanj.« Intervjuvanka št. 

5: »Primerno je vključevati zaposlene na določena zasebna področja. Pogosto izvajamo 

srečanja poimenovana teambilding.« Intervjuvanec št. 6 podaja mnenje: »Menim, da je dobro, 

da se gradijo odnosi tudi na zasebnem področju, saj tako lažje razumemo drug drugega oz. 

potrebe, ki včasih izhajajo iz zasebnega življenja. Npr.: sodelavec, ki ima v zasebnem življenju 

težave, težko učinkovito opravlja delo. Včasih je dovolj že beseda, pa je vse lažje.« 

Intervjuvanec št. 9: »Vključevanje v zasebne zadeve je vedno pozitivno za delovni proces. Da 

je primerno graditi medsebojni odnos tudi na zasebnem področju. Spodbuja občutek 

pripadnosti, motivacijo. Delavca spoznaš v različnih situacijah in ga lažje motiviraš, lažje 

razumeš in mu daješ naloge, ki ga najbolj veselijo, ki jih zelo dobro pozna in pri katerih je 

najučinkovitejši.« Intervjuvanec št. 10 pove: »Obvezno je potrebno graditi na osebnih 

odnosih. Takšno druženje je zelo dobrodošlo.« Intervjuvanka št. 11: »Medsebojne odnose 

imamo razvite tudi na zasebnem področju. Gradimo jih na pohodih, športnih aktivnostih in 

pri druženju na posebnih dogodkih (rojstni dan, rojstvo otroka …).« Intervjuvanec št. 12: »V 

timu gradimo medosebne odnose na različnih področjih skozi piknike, pohode, športne 

aktivnosti in z nudenjem pomoči pri domačih opravilih.« Ugotovitve prikazujejo, da se vodje 

tima strinjajo, da spoznavanje ljudi na širših področjih pripomore h graditvi zaupanja in 

doseganju ciljev. Vodje tima imajo vzpostavljene difuzne odnose, kajti menijo, da je 

poznavanje ljudi na različnih področjih dobrodošlo pri službenih medosebnih odnosih. 

H3: Vodja tima je poučen o pomenu čustvene inteligence in je dovzeten za razvoj njenih 

lastnosti. Hipotezo potrdimo, saj so vsi udeleženci odgovorili z DA. Vodje so odgovorili, da 

so dovzetni za čustva in občutke sodelavcev, da uporabljajo odprto in demokratično 

komunikacijo ter da sodelavce motivirajo in usmerjajo za dosego skupnih ciljev. 
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Slika 7.13: Usmerjenost k učenju za razvoj čustvene inteligence. 

Razvoj ČI, izmenjava 

izkušenj in pridobivanje 

novega znanja. 

   

 Učenje o ČI.   

   Usmerjenost k 

učenju za razvoj ČI. 

 Vase usmerjeno učenje.   

Dolgoročno vodenje, odprta 

komunikacija in poznavanje 

psiholoških lastnosti 

posameznika. 

   

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015). 

Pri vprašanju, ali vodje tima menijo, da je čustvena inteligenca za proces vodenja ključnega 

pomena, ter da je nadaljnji razvoj njenih lastnosti dodana vrednost vodenju, so vsi 

intervjuvanci odgovorili pritrdilno. Menijo, da čustvena inteligenca vpliva na ustvarjanje 

zaupanja in vzajemne medsebojne odnose. Vodje so tudi poučeni o sposobnostih, ki 

predstavljajo čustveno inteligenco. Povedo, da je čustvena inteligenca sposobnost 

samozavedanja, samoobvladovanja in socialnega zavedanja, da gre pri slednji za nadzorovaje 

lastnih čustev in prepoznavanje čustev drugih. Vodje v raziskavi so tudi navedli, da se na 

podana vprašanja članov tima odzivajo razumevajoče, da so dovzetni za občutke in čustva 

drugih. Podali so trditve, da uporabljajo demokratično komunikacijo, kajti na podlagi tega 

sodelavce motivirajo in usmerjajo k dosegi ciljev. Ob analizi zbranih podatkov se je razvil 

koncept, da je med vodji, ki so bili udeleženi v raziskavo, pri procesu vodenja čustvena 

inteligenca ključnega pomena, kot je tudi pomemben njen nadaljnji razvoj. Vseh 12 
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udeleženih v raziskavi meni, da čustvena inteligenca vpliva na razvoj zaupanja in vzajemnih 

medsebojnih odnosov, posledično pa se tudi poveča produktivnost zaposlenih. V raziskavi so 

intervjuvanci navedli, da komunikacijske veščine in sposobnosti čustvene inteligence 

pridobivajo z različnimi izobraževanji in delavnicami. Navedli so najpomembnejše: 

Mednarodna šola vodenja, Program za strokovne in projektne time, Umetnost motiviranja 

sodelavcev, Razvoj tima in reševanje konfliktov, Vloga vodje pri motivaciji in zavzetosti 

sodelavcev, Konstruktivno vodenje, Vodenje zahtevnih sodelavcev, Veščine coachinga, 

Suverena – asertivna komunikacija, Višja učinkovitost z obvladovanjem samega sebe, Osebna 

uspešnost – odgovornost je v naših rokah … Ob analiziranju podatkov je bilo ugotovljeno, da 

vodje v raziskavi razvijajo vodstvene sposobnosti skozi vase usmerjeno učenje, ki je 

sestavljeno iz namernega razvijanja tistega, kar bi radi postali. Cilj vase usmerjenega učenja je 

postati čustvenointeligentni vodja (Goleman, Boyatzis in Mckee 2002). Teorija vase 

usmerjenega učenja je usmerjena v idealni jaz, v resnični jaz. Poudarja pomen lastnih 

prednosti in šibkih točk. Nadalje se razvija model načrta lastnega učenja. Da je potrebno 

krepiti lastne prednosti in poskušati odpraviti šibke točke ter v proces vodenja vključiti 

eksperimentiranje z novimi načini razmišljanja in čustvi ter uriti novo vedenje do mojstrstva. 

Čustvena inteligenca vodji tima nudi pomoč pri odkrivanju, kaj zaposlene motivira, kaj jim 

prinaša veselje ter v kateri zadevi doživljajo potrditev za osebno rast in razvoj. 

H4: Čustveno inteligenten vodja z demokratično komunikacijo spodbuja motivacijo in 

vključevanje tima v reševanje problemov, v podajanje rešitev ter tako pripomore k humanemu 

delovnemu okolju. Hipoteza se potrdi, kajti na podlagi intervjuja so bili pridobljeni podatki, 

skozi katere lahko trdimo, da vodje uporabljajo demokratično komunikacijo s katero 

sodelavce tudi motivirajo ter jih spodbujajo k skupnem reševanju izzivov in podajanju 

izboljšav. K humanemu delovnemu okolju pa prispevajo z omogočanjem ustvarjalnega 

sodelovanja in odpravljanjem destruktivne komunikacije med sodelavci. Vodje delujejo kot 

mediatorji pri reševanju nastalih konfliktov. 
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Slika 7.14: Usmerjanje tima k vključevanju pri reševanju problemov, podajanju rešitev in 

predlogov za izboljšave. 

Medsebojno sodelovanje, nudenje 

pomoči, kulturna in spoštljiva 

komunikacija, postavljena jasna 

navodila za medsebojno spoštovanje. 

   

 Omogočanje 

ustvarjalnega 

sodelovanja in 

odpravljanje 

destruktivne 

komunikacije. 

  

   Usmerjanje tima k 

vključevanju pri reševanju 

problemov, podajanju 

rešitev in predlogov za 

izboljšave. 

 Uporaba energije 

za skupno delo in 

ne za skupno 

obračunavanje. 

  

Skupno reševanje problema in 

dopuščanje izražanja različnih mišljenj, 

izvedba pogovorov z destruktivno 

osebo za najdbo ustrezne rešitve ter 

izvajanje mediacije, reševanje 

konfliktov in nazorna predstava 

motečih dejavnikov. 

   

Vir: Dumenčič, lastna raziskava (2015). 
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Za navdušujočega in spodbujajočega vodjo, ki deluje z visoko mero optimizma in navdušenja, 

nobena ovira ni nepremagljiva in težava nerešljiva. Vodje lahko z ustvarjanjem ustreznih 

okoliščin, vzdušja, kulture, predvsem pa s svojo komunikacijo in dejanji, med zaposlenimi 

oblikujejo prost pretok informacij in znanja ter močno vplivajo na usmerjanje tima k 

vključenosti pri reševanju problemov, podajanju rešitev in predlogov za izboljšave. Slika 7.14 

prikazuje način, kako vodje lahko usmerijo zaposlene za preizkušanje novosti ter ustvarijo 

interes za reševanje izzivov. Na temelju takšnega delovanja vodja uspešno usmerja tim v 

reševanje težav, v podajanje rešitev in predlogov za izboljšave. Mayer (2004) navede, da 

komunikacijska odprtost vodi v ustvarjalni pogovor, ki sprošča domišljijo in spodbuja 

izrekanje zamisli z dodano vrednostjo, s komunikacijo pa je povezan uspeh tima. Uporaba 

dvostranskega in demokratičnega komuniciranja pri vodenju vzpostavlja močnejšo 

povezanost med vodjo in timom. Takšno komuniciranje daje poudarek na intenzivnem 

informiranju in usmerjanju tima h konstruktivnem reševanju nastalih ovir in težav. Je 

spodbujanje zaposlenih k inovativnemu razmišljanju. Učinkovita timska komunikacija 

omogoča hitro odzivnost in odpravlja ovire. Skozi komunikacijo se razvijajo in ustvarjajo tudi 

odnosi in značilnost kvalitetnega odnosa je vidna v pravici vsakega člana tima, da ima svoje 

lastne posebnosti. Izjave intervjuvancev nakazujejo, da vodje uporabljajo komunikacijsko 

odprtost za usmerjanje tima k vključenosti za reševanje težav in ovir. Tako intervjuvanec št. 1 

navede: »Vzpostavljam sistem medsebojnega sodelovanja. Izvajam spoštljivo komunikacijo, ki 

temelji na medsebojni pomoči.« Intervjuvanec št. 3: »Kadar so bili sestanki, so bili vsi 

podrejeni vključeni v reševanju problema in sem jim dal možnosti izražanja svojih mnenj, 

rešitev ter učenja iz izkušenj.« Intervjuvanka št. 4: »Skupaj poiščemo najboljšo rešitev.« 

Intervjuvanka št. 4: »Spodbujam tim k iskanju skupnih rešitev. Skozi odkrit pogovor v timu 

spodbujam sodelavce, da se najde skupna rešitev za dobro vseh. Da skupaj poiščemo rešitev 

iz nastale težave. Delujem kot mediator.« Intervjuvanec št. 6: »O vseh takih deviacijah, ki 

posegajo v osebno integriteto, se takoj pogovorim z vsemi izmenami. Glavno sporočilo 

sodelavcem je, da naj ne delajo drugemu tisto, kar nihče noče, da drugi delajo njemu.« 

Intervjuvanec št. 7: »Pogovorim se z sodelavci. Potem najdemo skupne točke, kjer delujem kot 

mediator.« Intervjuvanec št. 8: »Na samem začetku našega sodelovanja se povedo jasna 

navodila medsebojnega komuniciranja, pomemben je spoštljiv medsebojni odnos ne glede na 

izobrazbo ali funkcijski položaj. Le tako lahko komuniciramo zaupljivo, pomembno je, da so 

vse informacije na mizi, da lahko tako vsi v timu osebnostno in strokovno rastemo.« 
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Intervjuvanec št. 9: »Izvedem osebni razgovor z osebo, ki je destruktivna in neiskrena. Njeno 

razlago skušam razumeti in ji jasno povedati kaj je moteče za sistem ali ostale sodelavce.« 

Intervjuvanka št. 10: »Najprej se trudim, da komunikacija steče na odnosu, ki je obvladljiv za 

normalno komuniciranje, nato skušam rešiti konflikt na ravni skupnega pogovora. Ne 

dovoljujem žaljivk med sodelavci.« Intervjuvanka št. 11: »Za humano delovno okolje 

poskrbim tako, da ne dovoljujem destruktivne komunikacije, posmehovanja in zaničevanja 

med sodelavci.« Intervjuvanec št. 12: »Skozi skupinski pogovor jih usmerim na komunikacijo 

kjer se občuti spoštovanje človeka in njegovega mnenja.« Razvoj nehierarhičnega 

komuniciranja med sodelavci v timu zahteva osvojitev znanj in veščin uspešnega ter 

medsebojnega komuniciranja ter znanj o pomenu usklajenosti verbalnega in neverbalnega 

komuniciranja. Vodje tima, so ključni nosilci hierarhičnega komuniciranja, kajti le-ti razvijajo 

pogoje za izvajane demokratičnega komuniciranja (Mihalič 2006). Oblike komunikacije v 

timu morajo zmanjševati in odpravljati medsebojna nesoglasja, zmanjševati strah pred 

odkritim podajanjem mnenj in predlogov. Vodja skozi komunikacijo ohranja sproščeno 

vzdušje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in etičnemu ravnanju s sodelavci (Mihalič 

2014). Raziskava je podala podatke, ki so v interakciji empirične raziskave, avtorjev Puclja in 

Likarja (2006). Ugotovila sta, da zaposlene spodbuja k motivaciji in podajanju izboljšav ter 

koristnih predlogov ravno dobra klima s strani vodje in tudi pohvala ter stimulacija vodje. V 

empirični raziskavi so bili prav tako pridobljeni podatki, da vodje tima uporabljajo 

komunikacijsko odprtost za usmerjanje tima k vključevanju reševanja težav in ovir. Skozi 

medsebojno sodelovanje, nudenjem pomoči, s postavljenim jasnim navodilom za medsebojno 

spoštovanje, z dopuščanjem različnih mnenj, skozi izvedbo pogovora z destruktivno osebo, 

skozi mediacijo in preko prikaza motečih dejavnikov, vodja omogoča ustvarjalno 

sodelovanje, ker odpravlja destruktivno komunikacijo in uporablja energijo za uspešno 

skupno delo. Skozi pestro izbiro literature in s pridobljenimi odgovori, lahko podam sklep, da 

vodje omogočajo možnost napredka, dobrega odnosa in razvoja. Vodje, vključeni v raziskavo, 

sodelavce spodbujajo, da razmišljajo samostojno, in da uresničujejo lastne zamisli za skupni 

dosežek cilja ter dajejo priložnost svojemu timu, da se izkaže.  
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8 ZAKLJUČEK 

V preteklosti organizacije niso izkazovale interesa po usposabljanju oziroma izobraževanju 

svojih zaposlenih. Slednji niso bili vključeni v dvosmerni komunikacijski proces z vodjem. 

Komunikacija je potekala enosmerno od zgoraj navzdol. Z razvojem pa so se začele pojavljati 

pri vodenju spremembe. S povezovanjem organizacij iz drugih dežel je k nam prišlo novo 

znanje, nove teorije, nove metode, tehnike in veščine t. i. mehkega vodenja. Danes je način 

vodenja prijaznejši ljudem. Bolj je usmerjen v odnos med vodjo in člani tima. V tej vlogi pa 

se pojavi vodja kot močen člen, ki preko svojega delovanja, ravnanja in komuniciranja ustvari 

tim, motiviran za dosego ciljev. Danes bo uspešen tisti vodja, ki zna zaposlene voditi do cilja 

z dejavniki motiviranja, prepričevanja, empatije in veščinami komuniciranja. Če povzamem 

misel Hackmana (2006), je vodenje v osnovi zaupanje in komunikacija. Če vodja z ljudmi 

dobro komunicira in jih spoštuje, potem bodo šli zanj tudi skozi »zid«. Poudarek je na 

svetovanju, usmerjanju in sodelovanju. To so kompetence, ki se ne pridobijo z izobrazbo 

oziroma z inteligenčnim kvocientom. Tu gre za sposobnosti, ki jih kot celoto imenujemo 

čustvena inteligenca. Gre za sposobnosti prepoznavanja lastnih čustev in čustev drugih, 

sposobnost osebnega motiviranja in obvladovanja čustev v nas samih in v odnosih z drugimi. 

Če vodja poseduje sposobnosti samozavedanja, samoobvladovanja in socialnega zavedanja, 

le-te omogočajo, da se v polni meri izkoristijo lastni potenciali. V posamezniku poteka mnogo 

med seboj povezanih duševnih procesov. Zatiranje le-teh onemogoča razvoj posameznika. 

Potlačevanje čustev vodi k zastoju samorazvoja. Čustva so motor, ki nam omogoča brezhibno 

življenjsko vožnjo, ali pa nam nenehno povzroča preglavice z nepravilnim delovanjem 

oziroma odzivanjem. Čustveno inteligentni ljudje znajo svoja čustva obvladovati in pravilno 

ravnati – krmiliti, tuja pa pravočasno prepoznati in se nanje učinkovito odzvati. Pri vodenju 

tima je vse odvisno od samega lastnega obvladovanja in razumevanja z ljudmi. Čustvena 

inteligenca naj bi bila modrost za uspešno vodenje. Vodja s poštenostjo, karizmo, empatijo, 

družbenim zavedanjem in veščinami komuniciranja lahko pripravi tim, da mu bo zaupajoče 

sledil. Z empatijo vodja razume čustva drugih, ohranja vzajemne odnose in se razume z 

ljudmi kljub drugačnosti in različnosti. Čustveno inteligenten vodja je navdušujoč in ustvarja 

pozitivno ozračje, polno optimizma, skrbi za dobre odnose, ki so dolgoročno nujni za uspeh. 

Čustveno inteligenten vodja ustvarja uspešne medsebojne odnose, kjer je vzpostavljena 

medsebojna pomoč in sodelovanje. Vodja s čustveno inteligenco in ustrezno komunikacijo 

ustvarja okolje, kjer je prisotno zaupanje in spoštljivi medsebojni odnosi. Kaj in kako 
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govorimo pa je ključni dejavnik za uspeh ali neuspeh. Povezovalni segment, ki vodje in time 

povezuje, je komuniciranje, ki vsebuje zaupanje. Strategije, ki uravnavajo izražanje čustev v 

medsebojnih odnosih, so izrednega pomena. Vodja tima ima tako pri komunikaciji pomembno 

vlogo, saj s svojim načinom sporazumevanja neprestano vpliva na tim, ga usmerja in 

vzpostavlja medsebojno zaupanje. Pri vodenju tima je ključno izvajanje dvostranskega, 

demokratičnega in nehierarhičnega komuniciranja, ki krepi povezanost med vodjo in člani 

tima. Kot pravijo Goleman, Boytzis in Mckee (2002), se nadarjeno vodenje pojavi, ko se 

srečata glava in srce – čustva in misel. Uspeh organizacij je danes bolj kot kdaj koli prej 

odvisen od človeškega kapitala. To, kako pridobiti najboljše iz ljudi in njihovega 

intelektualnega potenciala, zahteva od vodij ne le posebne sposobnosti in obvladovanje 

številnih veščin, ampak tudi veliko mero osebnega angažiranja. Temeljni cilj magistrskega 

dela je bil raziskati in ugotoviti povezavo med čustveno inteligenco vodij pri ustvarjanju 

demokratične komunikacije z zaposlenimi kot enim izmed dejavnikov uspešnega vodenja in 

oblikovanja vzajemnih zaupajočih medsebojnih odnosov v timu. Temeljna teza magistrskega 

dela je, da uspešen vodja za učinkovito opravljanje svojega dela potrebuje določene 

komunikacijske spretnosti in veščine, samonadzor, empatijo in čustveno inteligenco. Vodilno 

raziskovalno vprašanje se nanaša na čustveno inteligentnega vodjo in na njegov prispevek k 

vzajemnim medsebojnim odnosom in ustvarjanju zaupanja v timu. Ali je čustveno 

inteligenten vodja res lahko uspešnejši pri gradnji zaupanja in razumevajočih medsebojnih 

odnosov? Pridobljeni rezultati prikazujejo, da obstaja povezanost med čustveno inteligenco in 

medsebojnimi odnosi ter med čustveno inteligenco in ustvarjanjem zaupanja v timu. 

Udeleženci so v raziskavi podali mnenje, da je čustvena inteligenca ključnega pomena za 

proces vodenja, ter da je njen nadaljnji razvoj dodana vrednost vodenju. Analiza je podala 

podatke, ki kažejo na značilnosti vodij, da so odlični kreatorji vzajemnih medsebojnih 

odnosov, ter da skozi konstruktivno, dvostransko in demokratično komunikacijo krepijo 

zaupanje v timu. Pri raziskavi je bilo ugotovljeno, da vodja potrebuje določene 

komunikacijske spretnosti in veščine, samonadzor, empatijo in čustveno inteligenco za 

učinkovito opravljanje vodenja. Raziskovani skozi posredovanje resničnih informacij, 

dopuščanjem različnega mnenja in dopuščanjem lastnega doživljanja ustvarjajo na zaupanju 

temelječe medsebojne odnose. Navajajo, da upoštevajo različna mnenja, podpirajo lastno in 

inovativno razmišljanje in spodbujajo odkrito izražanje drugačnega mišljenja. Analizirana 

raziskava je pokazala, da so vodje tima uspešni pri vodenju, da imajo dobro razvite čustveno 
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inteligenčne sposobnosti, da zaposlenim omogočajo osebni razvoj in z njimi komunicirajo 

dvostransko in konstruktivno. Potrjujem tezo, da uspešen vodja v timu potrebuje določene 

komunikacijske spretnosti in čustveno inteligenco, da s konstruktivno komunikacijo vzpostavi 

vzajemno zaupajoče medosebne odnose. Razviti to, kar Goleman imenuje čustvena 

inteligenca, bo zelo pomembno, da se bodo ljudje zoperstavili pritiskom iz okolja v 

prihodnosti. Goleman je identificiral nekatere čustvene sposobnosti, kot so empatija, 

reševanje konfliktov in tudi kako lahko jezo nekoga pozitivno usmerimo. Po mnenju 

Golemana čustvena inteligenca ne pripomore samo k boljši delovni uspešnosti, ampak tudi k 

boljšemu telesnemu počutju. Zato je potrebno opustiti stare avtoritativne metode vodenja, ki 

slonijo na strahospoštovanju in ukazovanju, ter prevzeti nove načine, ki vsebujejo mehkejše 

metode in drugačen način komuniciranja. Kajti komunikacija je ena izmed prvih sestavin, na 

osnovi katere se ustvarjajo odnosi. Za nastanek vzajemnih medosebnih odnosov so 

najpomembnejši kvalitetni temelji, ki so osnovani ravno skozi komunikacijo, oziroma kot 

poda tezo Gruban (2002), da je cilj komunikacije gradnja vzajemnih medsebojnih odnosov, ki 

krmilijo delo in uspešnost tima. Menimo, da je uspešen vodja prihodnosti tisti, ki ne kritizira, 

ki ne obsoja, ki pokaže iskreno zanimanje za druge, vodja, ki zna poslušati, ki upošteva, kaj 

zanima sogovornika, spoštuje mnenje sogovornika, če se zmoti, to prizna, pogovor vedno 

začenja s prijaznimi besedami, občudovanjem in navdušenjem in je naklonjen 

sogovornikovim zamislim in željam (Carnegie 2013). Najpomembnejše ugotovitve raziskave 

prikazujejo, da vodje omogočajo napredek dobrega odnosa in razvoja tima. Tim spodbujajo k 

samostojnemu razmišljanju in k uresničevanju lastnih zamisli za skupni dosežek cilja. Vodje 

se za tim zavzemajo preko odkritosrčnosti in iskrenosti. Posedujejo znanja in veščine o 

pomenu usklajenosti verbalnega in neverbalnega komuniciranja, saj so vodje tisti, ki razvijajo 

pogoje za izvajanje demokratične komunikacije. Podatki prikazujejo, da vodje izvajajo 

dvosmerno in demokratično komunikacijo, saj so bila pri tem ugotovljena dejstva, ki 

omogočajo intenzivno informiranje in poročanje. Vodje stremijo k sporazumevanju, 

sodelovanju, motiviranju in spoštovanju. Zadovoljni in zavzeti zaposleni bodo pripomogli k 

uspešnosti tima, če bodo vodje oblikovali okolje, katero bo temeljilo na zaupanju, pravičnosti 

in poštenosti.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Povzetek analize intervjujev 

Kodiranje kode Identificirane teme - pojmi 

1. Ste seznanjeni oziroma ste se pri svojem 

delu že srečali s pojmom čustvena inteligenca? DA 

Menite, da čustveno inteligenten vodja pripomore k 

ustvarjanju vzajemnih na zaupanju temelječih 

medsebojnih odnosov? DA Ste usmerjeni k učenju za 

razvoj njenih lastnosti in kako to dosegate? DA Kako 

ste razvijali lastnosti čustvene inteligence? Prosim 

opišite? Za uspešno vodenje formalna izobrazba ne 

zadostuje ampak je potrebno dodatno izobraževanje pri 

komunikacijskih veščinah, NLP treningih, tim buildingih 

in šolah vodenja. Dobro izobraženi na različnih področjih 

vodenja. Prenos znanja na podrejene. ČI se dosega skozi 

različna izobraževanja, šola vodenja, predavanja za 

osebno rast in praktične življenjske izkušnje z raznimi 

tečaji. ČI pripomore k ustvarjanju dobrih medsebojnih 

odnosov, zaupanja in spoštovanja. Poznavanje ČI preko 

izobraževanj. Za uspešno vodenje je neprestano potrebno 

izobraževanje na področju ČI. ČI vodja pripomore, k 

ustvarjanju zaupanja in vzajemnih odnosov za učinkovito 

doseganje ciljev. Za učinkovito vodenje je potrebno 

neprestano izobraževanje na temo ČI in njena uporaba v 

praksi. Trudim se biti odprt in ostale motivirati. Vsa 

odprta vprašanja rešujem sproti. Pri reševanju težav 

poskušam pridobiti mnenje sodelavcev in da sodelujejo pri 

odločitvi. S pojmom ČI sem seznanjen že 20 let iz časa 

poučevanja v šoli. Vsak vodja bi moral biti ČI, da lahko 

vodi tim dolgoročno. Sistem vodenja s ČI je bil opažen že 

v Švici pri poslovnih partnerjih. Stalno izpopolnjevanje na 

področju ČI lahko človek izvede tako, da dobro pozna 

psihologijo sebe in ostalih ljudi. Razvijam jo z brezmesno 

hrano, gibanjem v naravi, sprejemanjem drugačnih. 

Razvijam jo s spreminjanjem sloga življenja. ČI vodja 

prepozna in ugotovi osebnostne lastnosti posameznika in 

si ustvari zaupanje, spoštovanje in tako lahko iz sodelavca 

pridobi več ali največ. ČI se razvija in nadgrajuje na dolgi 

rok. ČI vodja razume občutke drugih. Razvijam njene 

lastnosti s pogovori, analizami dela, skupnim planiranjem, 

z druženjem in organizacijo družbenih prireditev, izletov 

športnih prireditev. S pojmom ČI sem se srečala na 

seminarjih. Pripomore vodji pri delu. Pri vodenju je 

potrebno ohranjati odnos in biti pozoren na način 

podajanje kritike. ČI razvijam skozi branje literature, 

seminarje, izobraževanje in na lastnih in tujih izkušnjah. 

 

Dodatno 

izobraževanje in 

stalno 

izpopolnjevanje. 

Izkušnje iz prakse. 

Ustvarjanje 

zaupanja in 

vzajemnih 

medsebojnih 

odnosov. 

 

Motivacija. 

Sodelovanje pri 

odločitvah. 

Dobro poznavanje 

psihologije 

delovanja človeka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenje in razvoj lastnosti ČI. 

Izmenjava izkušenj in širjenje 

obzorja, pridobivanje novega znanja. 

 

Dolgoročno vodenje tima. 

 

 

 

 

Odprta komunikacija. 

Poznavanje psiholoških lastnosti 

posameznika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Menite, da je na delovnem mestu 

primerno vključevati zaposlene, tudi v zasebne 

zadeve? Da je primerno graditi medsebojni odnos, ne 

le na poslovnih vsebinah ampak tudi na zasebnih 

področjih? Menite, da je zaposlene primerno 

vključevati tudi v zasebno področje? Na kakšen način, 

Reševanje službenih 

problemov in tudi 

stisk sodelavca. 

Druženje izven 

delovnega časa. 

Razvijanje medsebojnih odnosov. 

 

Grajenje medsebojnega odnosa izven 

poslovne tematike. 



 

 

vključite zaposlene, tudi na zasebna področja. Vendar 

pa je zelo pomembno sodelavce (s)poznati tudi zasebno, 

saj je meni kot vodji to že pomagalo pri reševanju 

službenih problemov in tudi stisk sodelavca. Občasno, se 

z različnimi skupinami sodelavcev dobimo tudi po službi. 

Nekoč v času komunizma. Sedaj izgublja druženje pomen. 

Ljudje se raje držijo zase. Menim, da je druženje v 

prostem času koristno (v smislu skupnih piknikov, 

športnih udejstvovanj ipd). Bolj v osebnost sodelavce ne 

vključujem. Da, menim da je primerno vključevati 

zaposlene na določena zasebna področja. Imam pozitivni 

pristop do druženja na zasebnem področju. Menim, da je 

piknik zaposlenih, kjer se odvijajo razne športne aktivnosti 

zelo primerna oblika družabnega druženja. Zaposlene je 

dobro vključevati tudi v zasebne zadeve samo v primeru, 

če so ČI. V primeru, če zaposleni niso ČI, potem se je 

dobro z njimi v privatnem življenju samo srečevati na 

družabnih (športnih) srečanjih. Vključevanje na družabno 

področje je pozitivno za delovni proces, daje občutek 

pripadnosti, motivacijo. Boljše spoznavanje pomeni tudi 

lažje delo in motiviranje, ga lažje razumeš, več kje je 

lahko najučinkovitejši. S sodelavci se družimo na 

družabnih srečanjih in se spoznamo bolj na neformalnem 

področju, osebnostno. To so skupna srečanja za posebne 

življenjske dogodke, pikniki, pohodi, športne aktivnosti in 

tudi pomoč pri domačih opravilih tudi s humanitarnostjo. 

Pikniki, športna 

srečanja, 

spoznavanje na 

neformalnem 

področju, skupna 

srečanja  za posebne 

življenjske dogodke. 

Vključevanje 

zaposlenih na 

določena zasebna 

področja. 

Pripadnost, 

motivacija, lažje 

delo. 

Učinkovitost 

delavca. 

 

 

Občasno skupno preživljanje 

prostega časa (pikniki, pohodi, 

športna srečanja). 

Boljše izvedeno delo in boljša 

motiviranost. 

3. Kako oziroma na kakšen način ustvarjate 

na zaupanju temelječe medsebojne odnose? (dopuščate 

različna mišljenja, dopuščate timu do svojega lastnega 

doživljanja, do svoje lastne interpretacije, posredujete 

povratne informacije, izvajate dvosmerno komunikacijo, z 

aktivnim poslušanjem, obvladovanjem čustev, 

prepoznavanjem sporočil govorice telesa). Dvosmerna 

komunikacija, upoštevanje različnij mnenj. Brez zaupanja 

ni sodelovanja. Obojestransko zaupanje je eden izmed 

pomembnejših pogojev za sodelovanje vzajemni 

medsebojni odnos. Vzajemne medsebojne odnose 

ustvarjam z poslušanjem, iskanjem optimalnih rešitev, s 

predlogi, z nudenjem pomoči, tako da me skozi moje 

delovanje delavci vidijo kot enega izmed njih. Vse je 

pogojeno z vsebino poklica in časa, katerega imaš na 

razpolago za izvajanja analiz, učenja iz izkušenj, raznih 

pogovornih tematik…Dopuščam različna mišljenja, 

podpiram razmišljanje z lastno glavo, spodbujam odkrito 

izražanje lastnega mišljenja. Posredujem povratne 

informacije, aktivno poslušam in sem zelo prilagodljiva. 

Dopuščam različna mišljenja, posredujem povratne 

informacije, izvajam dvosmerno komunikacijo, z aktivnim 

poslušanjem, obvladovanjem čustev, prepoznavanjem 

sporočil govorice telesa. Z pogovorom, rednimi sestanki, 

obveščanjem o realizaciji in o planih. S pohvalami in tudi 

grajami /seveda z argumenti/. Ljudem pokažem, da jim 

zaupam (samostojno opravijo delo brez mojega nadzora), 

sprejemam različna mnenja. potreben širši pogled na 

določeno problematiko, težavo, rešitev naloge se 

posvetujem z zaupanje vrednimi ljudmi. Dopuščam 

različna mišljenja, dopuščam timu do svojega lastnega 

Dvosmerna 

komunikacija. 

Povratne 

informacije. 

 

Sprejemanje 

različnih mnenj, 

aktivno poslušanje, 

nudenje pomoči.  

Obvladovanje 

čustev. 

S pohvalami z 

argumenti. 

Širši pogled na 

problematiko. 

 

 

Pridobivanje povratnih informacij. 

 

 

 

Dovzetnost do drugačnih mišljenj. 

 

Dovzetnost za vzajemne medsebojne 

odnose. 

Izrekanje pohval in argumentov. 

Pogled na problematiko iz širših 

zornih kotov. 



 

 

doživljanja, do svoje lastne interpretacije, dopuščam 

predloge, za dobro sodelovanje v kolektivu, skozi odprte 

pogovorne teme. 

4. Kaj vam, kot vodji pomeni pojem zaupanje? 

Kvalitete sodelavcev, možnost soupravljanja, uspešno 

sobivanje, sodelovanje, napredek, proizvajalec novih idej, 

vpliv na uspešnost podjetja, gradiš ga lahko dolgo časa in 

hitro izgubiš. Zaupanje je dobro delo, osnova za dobre 

medsebojne odnose, da se lahko odprto pogovarjamo, da 

tudi sodelavci vedo, da je zaupanje, reševanje napake s 

pogledom na rešitve na odpravo le te. Uspeh tima na dolgi 

rok, lažje delo v ekipi, ki si zaupa, da je obojestransko 

zaupanje na strani delavcev in vodij, da upoštevajo moja 

navodila, ko jim povem samo enkrat, iskren odnos, dobro 

počutje in sproščeno delo, držanje dogovorov, iskrenost, 

držanje navodil in izvajanje navodil. 

Sodelovanje. 

Dobri medsebojni 

odnosi, iskren odnos 

odprti pogovori. 

 

Dobro počutje, 

sproščeno delo, 

lažje delo v timu. 

 

Uspešno sodelovanje skozi zaupanje. 

Skozi zaupanje se ustvarijo dobri 

medsebojni odnosi. 

Inovativno razmišljanje skozi odprte 

pogovore. 

Ob zaupanju prihaja do dobrega 

počutja na delovnem mestu in 

lažjega dela v timu. 

5. Na podlagi česa menite, da vam sodelavci zaupajo? 

Ali informacije, katere vam posredujejo izhajajo samo iz 

delovnega okolja ali tudi iz osebnega življenja? Izmenjava 

informacij, mnenj, nasvetov službene in zasebne narave, 

delo v dobrem in slabem, pri dobro opravljeni nalogi, pri 

upoštevanju navodil, povedo veliko iz zasebnega življenja, 

poznati informacije iz domačega okolja, Sporočajo pa mi 

informacije (iz zasebnega in poslovnega življenja, Na 

podlagi informacij, katere mi posredujejo, veliko 

informacij iz zasebnega življenja. Veliko povedo o svojih 

tegobah, težavah, skrbeh. Pri koriščenju enodnevnega 

dopusta pove tudi razlog. Sodelavci mi v prijetnih 

sproščenih pogovorih pogosto posredujejo informacije 

tudi iz osebnega (privatnega) življenja. Na podlagi veliko 

uspešnih nalog, ki smo jih skupaj opravili in zahtevajo 

visoko stopnjo odgovornosti, korektnosti in timskega dela. 

Na osnovi načina delovanja. Ne ukazujem ampak nudim 

pomoč, usmerjam. Delovno področje, ki ga delam zahteva 

informacije z vseh področij tako delovnega okolja kot tudi 

zasebnega življenja. Zaupanje pri sodelavcih pridobim z 

iskrenim odnosom. Informacije, ki so mi zaupane so iz 

delovnega okolja in zasebnega življenja. Menim, da mi 

zaupajo zaradi posredovanih informacij, zaradi nasvetov, 

katere potrebujejo in jim jih z veseljem posredujem zaradi 

povabil na družabna srečanja s sodelavci, zaradi 

medsebojnega razumevanja in spoštovanja. 

Izmenjava 

informacij, 

nasvetov, 

predlogov. 

Dobro opravljena 

naloga. 

Informacije iz 

zasebnega življenja, 

iskren odnos. 

Nudenje pomoči 

Medsebojno 

razumevanje in 

spoštovanje. 

Vabila na družabna 

srečanja. 

 

 

Na osnovi zaupanja prihaja do 

izmenjave informacij, nasvetov, 

predlogov in do učinkovito 

opravljenih nalog. 

 

 

Sodelavci vodji informacije 

posredujejo tudi iz zasebnega 

življenja. 

Sodelavci vodji zaupajo na osnovi 

nudenja pomoči, medsebojnega 

sodelovanja in spoštovanja. 

 

Prijateljsko druženje na podlagi 

zaupanja v vodjo. 

6. Na kakšen način komunicirate z ljudmi, kadar jih 

motivirate in spodbujate k prenosu informacij v timu? 

S ciljem pojasnitve pomembnosti medsebojnega 

sodelovanja, doseganja sinergij in s tem pričakovanih 

rezultatov, komuniciram resno, prepričljivo in realno. Z 

pojasnjevanjem in razjasnjevanjem vprašanj in dilem, 

predstavim cilj in pot do cilja, uporabim tudi ustrezne 

verbalne in neverbalne pristope. Stik z očmi (pogled), 

sprehod med skupino dovolj jasen in glasen govor sta zelo 

pomembna. Z pravočasnim informiranjem in da so 

informirani z vsem, z empatijo, tako da ustvarim dobro 

vzdušje, brez zadržkov, izražajo svoje mnenje, skozi 

aktivno poslušanje, s spodbujanjem, z informacijami, da 

Medsebojno 

sodelovanje, 

doseganje sinergij. 

Prepričljiva, 

navdušena, iskrena 

razumljiva, odkrita, 

dvosmerna 

komunikacija, 

pojasnjevanje in 

razjasnjevanje 

dilem. 

 

Pomembnost medsebojnega 

sodelovanja in doseganja sinergij. 

 

Komunikacijske veščine za 

pridobitev vseh potrebnih 

informacij. 

 

 

 

Način uporabe verbalnega in 



 

 

zmorejo, iskrena komunikacija, pripravljena na 

kompromis. Poskušam jim razložiti, da je prenos 

informacij ključen, da delo poteka brez zastojev, 

posredujem jim njihove dobre lastnosti, prosim za pomoč 

pri reševanju problemov, ki jih na tistih področjih, kjer se 

niso dobro izkazali, rešimo skupaj, Komuniciram 

preprosto, razumljivo in zaupljivo. Sproščeno in z neko 

vrsto navdušenjem. Informacijo poskušam povezati s 

pozitivnim čustvom ali s ciljem, ki ga imamo namen 

doseči. Bodrim jih k razmišljanju. Skozi odprto in 

sproščeno komunikacijo skozi timsko delo. Do zaposlenih 

sem odkrita in jim ne prikrivam informacij. Imam 

pozitiven pristop za dvosmerno komunikacijo. Svetujem 

jim, da je za pridobitev vseh informacij potrebna odprta 

komunikacija.  

Govorica telesa, 

verbalni in 

neverbalni pristop, 

posredovanje dobrih 

lastnosti, z 

informacijami da 

zmorejo, s 

spodbujanjem. 

 

 

 

neverbalnega načina komuniciranja 

za izvajanje motiviranja. 

7. Na kakšen način oziroma kako s svojim ravnanjem 

in komunikacijo ter zgledom skrbite za motivacijo? 

Kakšno komunikacijo uporabljate? Npr: dosledno, 

demokratično, odkrito, enosmerno, dvosmerno 

Ravnanje in rezultati vodje so bistvenega pomena za 

motivacijo. Ljudje niso neumni, zato je prvi pogoj, da so 

posredovane informacije točne. Tudi slaba informacija je 

lahko dobra motivacija, predvsem pa dvosmerna 

komunikacija. Biti odkrit, dati jasna navodila in dati 

možnost, da so izražali svoja mnenja. Stil komunikacije, 

ki ga uporabljam je demokratičen, dvosmerni. Skratka gre 

za odprti način komunikacije. Sem razumevajoča in vedno 

priskočim na pomoč. Jim z veseljem svetujem, jih ne 

obsojam, poskušam se vživeti v njihovo občutje. Vedno 

želim ohraniti odkrito, demokratično in dvosmerno 

komunikacijo. Komuniciram preprosto, razumljivo in 

zaupljivo. Največkrat demokratično in dvosmerno. 

Predvsem v fazi načrtovanja in analize. Pri sami izvedbi 

naloge pa je včasih potrebna tudi enosmerna 

komunikacija. Trudim se uporabljati odprto, iskreno 

komunikacijo win-win pozicija, umirjena dvosmerna 

komunikacija. Z pozitivnim pristopom na rešitev vsakega 

konflikta. 

Rezultati vodje in 

delovanje. 

 

Resnične 

informacije. 

 

Odkritost in 

dvosmerna 

komunikacija, odprt 

način komunikacije. 

Izražanje mnenj. 

Umirjena 

komunikacija. 

 

Komunikacija s 

pozitivnim 

pristopom. 

Skozi delovanje se vidijo rezultati. 

 

Podajanje resničnih informacij. 

Vodja stremi k izražanju mnenj in je 

odkrit ter uporablja umirjeno, 

dvosmerno, demokratično in 

pozitivno komunikacijo. 

 

8. Kako poskrbite za višjo vključenost tima za reševanje 

problemov, podajanje rešitev, mnenj. Na kakšen način 

poskrbite za humano delovno okolje? Kako / na kakšen 

način bi pristopili k reševanju problema, na primer, da se 

med člani tima pojavi destruktivna, nefunkcionalna, 

neiskrena komunikacija, ki vsebuje neutemeljene izgovore 

in pripombe, ko vedenje nekaterih vodi v zlorabo drugih 

ali posameznika (npr: posmehovanje, nesprejemanje, 

zaničevanje, govorica telesa, ki izraža odbijanje, 

duhovitost na tuj račun, zbadljivke). Vzpostavljanja 

sistema medsebojnega sodelovanja, jasni kriteriji in 

odgovornost za dosežene rezultate, mora vodja pričakovati 

in zahtevati ter slednjim tudi jasno pojasniti kulturno in 

spoštljivo komunikacijo, medsebojno pomoč in 

sodelovanje, ugotoviš, kakšno delovno okolje oblikovati, 

da bodo člani dali svoj maksimum. Vsi podrejeni so 

vključeni v reševanje problema in sem jim dal  možnosti 

izražanja svojih mnenj, rešitev ter učenja iz izkušenj. 

Sistem 

medsebojnega 

sodelovanja. 

Kulturna in 

spoštljiva 

komunikacija, 

medsebojna pomoč 

in sodelovanje. 

Vključenost v 

reševanje problema 

in možnost izražanja 

mnenj.  

Razgovor na samem 

za skupno rešitev za 

dobro vseh, 

delovanje kot 

mediator. 

Medsebojno sodelovanje, nudenje 

pomoči, kulturna in spoštljiva 

komunikacija. 

 

 

Skupno reševanje problema in 

dopuščanje izražanja različnih 

mišljenj. 

 

 

Izvedba pogovorov z destruktivno 

osebo za najdbo ustrezne rešitve ter 

izvajanje mediacije. 

 



 

 

Udeležene v tovrstni problem bi povabila na razgovor, 

kjer bi poiskali skupno rešitev. Skozi odkrit pogovor v 

timu in spodbujam sodelavce, da se najde skupna rešitev 

za dobro vseh. Delujem kot mediator. Glavno sporočilo 

sodelavcem je, »da naj ne delajo drugemu tisto, kar nihče 

noče da drugi delajo njemu«. Na začetku bi se želel z 

vsakim pogovoriti na samem. Potem bi poskušal najti 

skupne točke (mišljenja, zahteve itd.). Potem bi 

organiziral in pripravil skupni pogovor, kjer bi skušal biti 

mediator. Na samem začetku našega sodelovanja se 

povedo jasna navodila medsebojnega komuniciranja, 

pomemben je spoštljiv medsebojni odnos ne glede na 

izobrazbo ali funkcijski položaj. Le tako lahko 

komuniciramo zaupljivo, pomembno je , da so vse info. na 

mizi, da lahko tako vsi v timu osebnostno in strokovno 

rastemo. Osebni razgovor z osebo ki je destruktivna in 

neiskrena. Poslušati njeno razlago jo poskušati razumeti in 

ji jasno povedati kaj je moteče za sistem in ljudi. 

Komunikacija steče na odnosu, ki je obvladljiv za 

normalno komuniciranje, nato skušam rešiti konflikt na 

ravni skupnega pogovora. Ne dovolim žaljivk med 

sodelavci, in ne odobravam destruktivne komunikacije 

med sodelavci in pa posmehovanje ter zaničevanje. Skozi 

skupinski pogovor jih usmerim na komunikacijo kjer se 

občuti spoštovanje človeka in njegovega mnenja. 

Spoštovanje drugačnih in različnih mnenj. 

Moto: ne delaj 

drugemu tisto, kar 

ne želiš, da drugi 

delajo tebi. 

 

Jasna navodila 

medsebojnega komun 

iciranja, pomembnost 

spoštljivega medseb 

ojnega odnosa. 

Osebni pogovor z 

osebo, ki je 

destruktivna. 

Skušati razumeti in 

rešiti konflikt skozi 

pogovor in dati 

vedeti, kaj je moteče 

za ljudi. Usmeritev 

skozi pogovor na 

spoštljivo 

komunikacijo do 

spoštovanja 

človekove osebnosti 

in različnih mnenj.  

 

 

 

Postavljena jasna navodila za 

medsebojno spoštovanje. 

 

 

 

 

Skozi razumevanje stremeti k 

reševanju konfliktov in nazorno 

predstaviti moteče dejavnike. 

 

Usmerjanje na nujnost spoštljivega 

komuniciranja za vzajemne 

medsebojne odnose. 

 

9. Ste dovzetni za pridobitev povratnih informacij od 

ljudi? Ste zagovornik prenosa informacij v timu? 

Kako sprejmete kritiko, kako se nanjo odzovete? Da, 

da vedno želim dobiti povratno informacijo. V primeru 

pripombe ali pritožbe vedno najprej pridobim informacijo 

od nasprotne strani, prenos informacij mora biti 

zagotovljen, če je upravičena, jo sprejmem, v nasprotnem 

primeru pa tudi jasno povem kako in kaj. Neizrečene 

besede znajo biti namreč zelo nevarne. Povratne inf. so 

zelo dobrodošle in jih sprejem z pozitivnim odzivom. Za 

kritiko sem sprejemljiv samo, če je izražena na pravi način 

in na pravem mestu. Prenos informacij v timu je nujen, 

ravno tako pridobitev povratnih informacij. Kritika, četudi 

v prvem trenutku izzove nelagodje, je vedno dobrodošla. 

Vsaka kritika zame pomeni pozitivno informacijo, kajti le 

tako lahko zadeve še izboljšam, ko od nekoga drugega 

izvem in dobim povratno informacijo, da bi bilo dobro 

neke zadeve spremeniti ali se z njimi po drugačni poti 

soočiti. Kritiko dobro sprejmem, ker vem da se vedno 

nekaj novega naučim in izboljšam, upravičena kritika je 

zame izziv. Kritiko sprejemam, kadar je upravičena in 

ustrezno argumentirana, da sem dovzeten za pridobitev 

povratnih informacij. Komunikacija mora vedno biti 

dvosmerna. Če me ostali kritizirajo, poskušam ostati 

miren, premisliti zadevo in se šele nato odzvati tako, da se 

s tistim, ki me je kritiziral, pogovorim. Se poskusim kaj 

naučiti. Ugotoviti morebiti lastne napake in jih odpraviti 

in pozitivne izkušnje vključevati v načrtovanje nadaljnjega 

dela. Vesela sem, če se lahko s sodelavci pogovorim glede 

izboljšanja odnosov, želim, da težave rešimo timsko. 

Kritiko sprejmem pozitivno in se želim tudi o težavi 

Spodbujevalec 

povratnih informacij 

in konstruktivne 

kritike. Sprejemanje 

upravičene in 

resnične kritike 

izražene na korekten 

način z resničnimi 

argumenti. 

Nevarnost 

neizrečenih besed. 

Kritika je pozitivna 

informacija za 

možnost izboljšanja. 

Upravičena kritika 

je izziv. Odziv na 

kritiko je umirjen in 

premišljen. Kritika 

pripomore k 

ugotovitvi lastnih 

napak ter da 

možnost po odpravi 

le teh. Kritika 

pripomore k 

izboljšanju odnosov. 

Kritika pripomore k 

lastnemu razvoju. 

Objektivna, utemeljena 

in iz preverjenih 

informacij je 

dobrodošla. 

Spodbujanje k prejemanju in dajanju 

povratnih informacij ter 

konstruktivne kritike. 

 

Izražanje kritike na korekten način z 

resnično utemeljenimi argumenti. 

 

 

Molk ni znak strinjanja in 

odobravanja. 

 

Kritika je pozitivna povratna 

informacija, katera nudi priložnost 

izboljšanja in sprememb.  

Premišljeno in umirjeno odzivanje 

na kritiko. 

Skozi kritiko se poda možnost po 

ugotovitvi lastnih napak ter 

njihovem odpravljanju. 

 

Kritika omogoča lasten razvoj in 

izboljševanje odnosov. 

 

 



 

 

pogovoriti z osebo, ki kritiko izrazi. Moj pogled na kritiko 

je pozitiven, kajti menim, da se iz vsake kritične povratne 

informacije nekaj naučimo in lahko veliko pridobimo na 

lastnem razvoju, kritika je dobrodošla, če je objektivna in 

utemeljena ter izhaja iz preverjenih informacij. 

 

 

10. Skozi komunikacijo se vzpostavi v timu vzdušje, ki 

je prijetnejše in sproščeno. Zaposleni tako lažje podajo 

ideje ali pripombe. Na kakšen način ustvarite prijetno 

in bolj sproščeno vzdušje? Ločiti je potrebno med 

uporabnimi in neuporabnimi informaciji. Uporabne je 

potrebno analizirati in jih v primeru, da bi lahko koristile 

organizaciji ustrezno implementirati v delovno okolje. 

Ustrezno delovno okolje je mogoče ustvarjati z zdravimi, 

odkritimi in iskrenimi medsebojnimi stik med sodelavci. 

Predpogoj za sproščeno vzdušje v timu ali ekipi je 

sproščen vodja. Neformalen uvod, lahko tudi kakšna 

anekdota ali vic. Sedimo za mizo, kjer vsakdo dobro vidi 

in sliši drugega. Če podrejeni vedo, kje je so meje pri 

sproščeni komunikaciji je za obe strani dobro. Na skupnih 

sestankih poskrbim za kakšno šalo, smešno zgodbo in 

podobno. Občasno povabim sodelavce na neformalno 

druženje, piknik in podobno. S pozitivnim pristopom, 

aktivnim poslušanjem ter z motiviranjem zaposlenih, 

pomaga tudi kakšen vic. V delo skušam vnašati humor 

(tudi na svoj račun), sem zagovornik neprekinjenega dela 

maksimalno 45 minut, nato spodbujam sodelavce, da se 

malo oddahnejo in relaksirajo različnih situacijah s 

sproščenim poslušanjem z neostrim reakcijam ob 

negativnih spoznanjih. Umirjeno komuniciram v kritičnih 

situacijah, ter pozitivno spodbujam zaposlene za katere 

opazim, da so pod pritiskom nesproščeni. V sproščenem 

pogovoru je boljši rezultat dela. Vsak dan imamo krajši 

sestanek (15 min.) ob kavi, kjer analiziramo slabe in dobre 

rezultate dela in obvestim sodelavce z novimi navodili. 

Skozi sproščeno komunikacijo, z brainstormingom. 

Uporabljam besede s pozitivnim tonom, izražam 

spoštovanje, izražam pohvalo, dajem spodbude. 

Analizirati uporabne 

informacije in jih 

ustrezno 

implementirati v 

delovno okolje. 

Odkriti in iskreni 

medsebojni odnosi. 

Sproščeno vzdušje 

skozi sproščenega 

vodjo pri 

neformalnem uvodu 

povezan z smešno 

anekdoto. 

Neformalno 

druženje. Pozitivni 

pristop s kančkom 

humorja in 

poslušanjem ter 

neostre in 

neodrezave reakcije. 

Umirjena 

komunikacija v 

kritični situaciji. 

Skozi sestanek ob 

kavi kjer je 

komunikacija 

sproščena in 

pozitivna. Skozi 

pohvalo in 

spodbude. Pri 

možganski nevihti 

se svobodno zbirajo 

ideje in se spodbuja, 

da prostovoljno 

predlagajo svoje 

ideje in sicer v 

vzdušju, kjer se teh 

idej ne kritizira in 

sodi. 

 

 

 

Odkriti in iskreni medsebojni odnosi. 

 

Sproščen vodja, neformalno 

druženje, neformalen uvod in 

anekdota. 

Pozitivni pristop, poslušanje in 

neostra, neodrezava reakcija in 

umirjena komunikacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dajanje pohval in spodbud. 

 

 

Spodbujanje k prostovoljnemu 

predlaganju idej v vzdušju kjer se jih 

ne obsoja in kritizira. 

 

11. Ali v stresnih komunikacijskih situacijah svoja 

čustva obvladujete, jih prilagodite, se jih zavedate in 

jih razumete. Uporabljate pri komunikaciji odkrito 

prikazovanje čustev? Da. V stresnih in kriznih situacijah 

poskušam čustva deloma obvladovati, lahko rečem, da jih 

bolj prilagajam. Situacijo poskušam kar najbolje razumeti 

in se prilagoditi. V kritičnem trenutku pa čustva tudi 

odkrito izrazim, ker menim, da je tako bolje, kot pa delati 

se, da je vse ok, čeprav to ni. Z leti in izkušnjami stres 

hitreje prepoznaš, se ga zaveš in ga čim maj prenašaš na 

podrejene. V stresnih (službenih) situacijah svoja čustva 

obvladujem, odkrito jih pokažem le občasno. Da 

Čustva prilagajam, 

oziroma prilagajanje 

na situacijo. 

Za delovni proces je 

spodbujajoče, odkrito 

in na pravi način 

izraziti čustva.  

Skozi umirjeno 

komunikacijo se ne 

povzroča napetost in 

nestrpnost. Skozi 

trezno razmišljanje 

Prilagajanje in izražanje čustev na 

pravi način. 

 

Skozi trezno razmišljanje do 

ustrezne rešitve. 

 

Nadzor in kontrola negativnih 

čustev, da se ne povzroča pri ostalih 

burnih in nepremišljenih reakcij. 



 

 

obvladujem svoja čustva in ne povzročam dodatne panike 

ali nestrpnosti, tim poskušam skozi umirjeno 

komunikacijo umiriti, da lahko vsi trezno razmišljamo in 

najdemo rešitev iz stresne komunikacijske situacije. 

Pozitivna vedno odkrito prikazujem, negativna sploh ne. 

Nikoli. Na vsako komunikacijo s sodelavci v  sem se 

skušal pripraviti, Po navadi sem zadevo premislil in šele 

nato dal popoln odgovor in predstavil svojo odločitev, 

Kontroliram jih do te mere da ne povzročajo negativnih 

čustev pri ostalih ali preburnih reakcij v situacijah ko to ni 

primerno, Včasih izvedba naloge zahteva maksimalno 

kontroliranje najmočnejših čustev. Ko je naloga končana 

pa sprostimo čustva., obvladujem čustva v stresni situaciji, 

V situaciji, kjer občutim jezo, razočaranje, neupoštevanje 

navodil, potem ne reagiram burno in čustveno glede na 

počutje. Skušam ohraniti mirno kri in skozi umirjene 

besede povedati občutke, ki so  nastali v situaciji. Skušam 

skozi povedano omiliti močne občutke. 

bo najdena ustrezna 

rešitev. 

Negativna čustva se 

nikoli ne prikazujejo. 

Kontrola čustev 

zaradi nepovzročitve 

negativnih čustev pri 

drugih. 

Ob čustvu jeze, 

razočaranja, ni burne 

in nekontrolirane 

reakcije. Skozi 

umirjene in ustrezne 

besede so izraženi 

občutki.  

 

 

Kontroliranje in obvladovanje 

čustev. 

 

Močne občutke in čustva se obvlada 

skozi izražene ustrezne besede. 

Izraženi so z primernimi besedami. 



 

 

12. Kako izražate empatijo? Se vživite v čustva drugih 

in ste razumevajoči, do njihovih stališč? Vam je to 

pomembno? Ali ste kot vodja dovzetni do čustvenih 

stanj sodelavcev? Da. Skušam jih razumeti in jim 

pomagati, veliko mi pometi, da lahko pomagam drugim, 

sem dovzeten in opazim ali so kakšne dolgotrajne 

spremembe na čustvenem stanju ali razpoloženju. 

Čustvena stanja sodelavcev prepoznam in zaznam. 

Ponudim svojo pomoč, sočustvujem pa z njimi načeloma 

ne. Tudi čustveno stanje sodelavca v ekipi ima svoje meje, 

kar pomeni, da je včasih bolje sodelavcu omogočiti, da se 

iz ekipe za določen čas umakne. Da, ker le s takim 

izražanjem daješ možnost podrejenim, da s skupnim 

pogovorom pridemo do skupne rešitve. Z aktivnim 

poslušanjem, odkritostjo v pogovoru. Običajno sem 

razumevajoča in dovzetna do stališč in čustvenih stanj 

sodelavcev. Zaradi dobrega sodelovanja in delovanja sem 

sodelavce že dodobra spoznala in mislim, da v velikih 

primerih prepoznam skozi njihovo govorico telesa, da 

imajo ali skrbi ali težave. Lepo jih povprašam, če so 

pripravljeni povedati, kaj je tisto, kar jih skrbi. Da bomo 

skupaj našli rešitev. Empatijo izražam z govorico telesa, s 

pogledom v oči sogovornika, z aktivnim poslušanjem, z 

nudenjem pomoči, z objemom, z dajanjem spodbude, z 

svetovanjem, dam jim vedeti, da jih razumem in da se bo 

našla rešitev za dano situacijo. Ne vživljam se v čustva 

drugih, vendar si vzamem čas in prisluhnem sodelavcu, ki 

ima težave, poskušam najti kakšno vspodbudno besedo. 

Empatija bi morala biti primarna lastnost vsakega vodje. 

Šele, ko se človek vživi v druge lahko tudi na področju 

dela iz njih »potegne« najboljše rezultate in sicer na dolgi 

rok (dobra ergonomija, dobra ekonomija, manj bolniškega 

staleža itd.) Vživljanje v čustva drugih je zelo pomembno 

vedno poskušam razumeti, jih motivirati in nagraditi za 

delo. Če veš kaj ga dela veselega, zadovoljnega mu veliko 

lažje najdeš nalogo, ki jo bo z največjim veseljem opravil. 

S tem pa tudi učinkovito. Empatijo do zaposlenih skušam 

izražati z aktivnim poslušanjem določene težave ter s tem, 

da jih poskušam spodbuditi, jih pomiriti, jim svetovati, jim 

ponuditi pomoč in jim biti ob strani kot opora za lažje 

premagovanje nastale težave. 

Z razumevanjem in 

nudenjem pomoči. 

Z spremljanjem 

dolgotrajne 

spremembe na 

čustvenem 

razpoloženju. 

S skupnim odkritim 

pogovorom do 

skupne rešitve. 

Z aktivnim 

poslušanjem z 

poznavanjem 

govorice telesa. 

Empatijo izražam z 

govorico telesa, s 

pogledom v oči 

sogovornika, z 

aktivnim 

poslušanjem, z 

nudenjem pomoči, z 

objemom, z 

dajanjem spodbude, 

z svetovanjem, dam 

jim vedeti, da jih 

razumem in da se bo 

našla rešitev za dano 

situacijo. 

Empatija na področju 

dela privabi najboljše 

rezultate na dolgi rok. 

Dobra ergonomija je 

dobra ekonomija = 

manj bolniške 

odsotnosti, 

absentizma 

(opravičeni ali 

neopravičeni 

izostanki iz dela). 

Razumevanje in 

motiviranje, 

nagrajevanje, 

spodbuda, 

pomirjanje, 

svetovanje, nudenje 

pomoči, biti opora za 

lažje premagovanje 

težav. 

Razumevanje in nudenje pomoči. 

 

Opazovanje in spremljanje pojavov 

sprememb pri nihanju razpoloženj. 

 

 

Odkriti pogovori za skupne ustrezne 

rešitve. 

 

Aktivno poslušanje in opazovanje 

govorice telesa. 

 

 

Dajanje spodbud in nasvetov, da 

obstaja rešitev za nastalo situacijo. 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje najboljših rezultatov 

skozi empatijo. Zmanjševanje 

absentizma. 

 

 

 

 

 

Spodbujevalna opora za lažje 

premagovanje težav.  



 

 

Priloga 2: Oblikovane začetne teme do skupnih obširnih tem 

Vpr. 2 korak - oblikovanje začetnih 

tem. 

Vmesna pot 

sestavljanja skupnih 

tem – srednje teme. 

3 korak – skupne teme 

povezane iz začetnih tem. 

1. 1. Učenje in razvoj 

lastnosti ČI.  

2. Izmenjava izkušenj in 

širjenje obzorja, pridobivanje 

novega znanja. 

3. Dolgoročno vodenje 

tima. 

4. Odprta komunikacija. 

5. Poznavanje psiholoških 

lastnosti posameznika. 

Učenje o ČI. 

Vase usmerjeno 

učenje. 

Usmerjenost k učenju za 

razvoj ČI. 

2. 6. Razvijanje službenih 

medsebojnih odnosov. 

7. Grajenje medsebojnega 

odnosa izven poslovne tematike. 

8. Občasno skupno 

preživljanje prostega časa (pikniki, 

pohodi, športna srečanja). 

9. Boljše izvedeno delo in 

boljša motiviranost. 

Gibalo napredka. 

Medsebojni odnosi 

nujni za uspeh. 

 

Graditev medsebojnih 

odnosov na različnih 

področjih. 

3. 10. Pridobivanje povratnih 

informacij. 

11. Dovzetnost do 

drugačnih mišljenj. 

12. Dovzetnost za vzajemne 

medsebojne odnose. 

13. Izrekanje pohval in 

argumentov. 

14. Pogled na problematiko 

iz širših zornih kotov. 

Spodbuda za dosego 

ciljev. 

Verovanje v ljudi. 

Ustvarjanje na zaupanju 

temelječe medsebojne 

odnose. 

4. 15. Uspešno sodelovanje 

skozi zaupanje. 

16. Skozi zaupanje se 

ustvarijo dobri medsebojni odnosi. 

17. Inovativno razmišljanje 

skozi odprte pogovore. 

Izrazita vloga vodij. 

Vezivo, ki povezuje 

ljudi. 

Pomen zaupanja. 



 

 

18. Ob zaupanju prihaja do 

dobrega počutja na delovnem 

mestu in lažjega dela v timu. 

5. 19. Na osnovi zaupanja 

prihaja do izmenjave informacij, 

nasvetov, predlogov in do 

učinkovito opravljenih nalog. 

20. Sodelavci vodji 

informacije posredujejo tudi iz 

zasebnega življenja. 

21. Sodelavci vodji zaupajo 

na osnovi nudenja pomoči, 

medsebojnega sodelovanja in 

spoštovanja. 

22. Prijateljsko druženje na 

podlagi zaupanja v vodjo. 

Pripravljenost 

izmenjati 

informacije 

osebnega značaja. 

S svojim zgledom, 

ravnanjem in 

lastnostmi 

spodbujajo 

medsebojno 

zaupanje. 

Dejavniki oziroma 

pokazatelji zaupanja. 

6. 23. Pomembnost 

medsebojnega sodelovanja in 

doseganja sinergij. 

24. Komunikacijske veščine 

za pridobitev vseh potrebnih 

informacij. 

25. Način uporabe 

verbalnega in neverbalnega načina 

komuniciranja za izvajanje 

motiviranja. 

Odprte 

komunikacijske 

poti. 

Pristna 

komunikacija, brez 

pretvarjanja, igranja 

in varanja. 

Spodbujanje motiviranja in 

prenosa informacij. 

7. 26. Skozi delovanje se 

vidijo rezultati. 

27. Podajanje resničnih 

informacij. 

28. Vodja stremi k izražanju 

mnenj in je odkrit ter uporablja 

umirjeno, dvosmerno, 

demokratično in pozitivno 

komunikacijo. 

S komunikacijo se 

zagotovi 

kakovosten pretok 

informacij. 

Ravnanje in delovanje 

vodje za motiviranje 

sodelavcev. 



 

 

8. 29. Medsebojno 

sodelovanje, nudenje pomoči, 

kulturna in spoštljiva 

komunikacija. 

30. Skupno reševanje 

problema in dopuščanje izražanja 

različnih mišljenj. 

31. Izvedba pogovorov z 

destruktivno osebo za najdbo 

ustrezne rešitve ter izvajanje 

mediacije. Postavljena jasna 

navodila za medsebojno 

spoštovanje. 

32. Skozi razumevanje 

stremeti k reševanju konfliktov in 

nazorno predstaviti moteče 

dejavnike. 

33. Usmerjanje na nujnost 

spoštljivega komuniciranja za 

vzajemne medsebojne odnose. 

Omogočanje 

ustvarjalnega 

sodelovanja in 

odpravljanje 

destruktivne 

komunikacije. 

Uporaba energije za 

skupno delo in ne za 

skupno 

obračunavanje. 

 

Usmerjanje tima k višji 

vključenosti pri reševanju 

problemov, podajanju 

rešitev, predlogov za 

izboljšave in pri 

ustvarjanju humanega 

delovnega okolja. 

9. 34. Spodbujanje k 

prejemanju in dajanju povratnih 

informacij ter konstruktivne 

kritike. 

35. Izražanje kritike na 

korekten način z resnično 

utemeljenimi argumenti. 

36. Kritika je pozitivna 

povratna informacija, katera nudi 

priložnost izboljšanja in 

sprememb.  

37. Premišljeno in umirjeno 

odzivanje na kritiko. 

38. Skozi kritiko se poda 

možnost po ugotovitvi lastnih 

napak ter njihovem odpravljanju. 

39. Kritika omogoča lasten 

razvoj in izboljševanje odnosov. 

Prepričljiva in 

fleksibilna 

komunikacija. 

Znanje o vedenju in 

odzivanju. 

Sprejemanje in dojemanje 

kritike ter povratnih 

informacij. 

10. 40. Odkriti in iskreni 

medsebojni odnosi. 

Navdušujoč in 

spodbujajoč voditelj 

ustvarja pozitivno 

Ustvarjanje sproščenega in 

prijetnega vzdušja v timu. 



 

 

41. Sproščen vodja, 

neformalno druženje, neformalen 

uvod in anekdota. 

42. Pozitivni pristop, 

poslušanje in neostra, neodrezava 

reakcija in umirjena komunikacija. 

43. Dajanje pohval in 

spodbud. 

44. Spodbujanje k 

prostovoljnemu predlaganju idej v 

vzdušju kjer se jih ne obsoja in 

kritizira. 

ozračje. 

Spoštovanje 

medsebojnih razlik. 

11. 45. Prilagajanje in izražanje 

čustev na pravi način. 

46. Skozi trezno 

razmišljanje do ustrezne rešitve. 

47. Kontroliranje in 

obvladovanje čustev. 

48. Nadzor in kontrola 

negativnih čustev, da se ne 

povzroča v timu burnih in 

nepremišljenih  reakcij. 

49. Močne občutke in čustva 

se obvlada skozi izražene ustrezne 

besede. Izraženi so z primernimi 

besedami. 

Izražanje čustev z 

mimiko obraza, s 

kretnjami in z 

govorico glasu. 

Zavedanje in 

kontrola čustev 

omogoča jasno in 

kreativno 

razmišljanje. 

Načini izražanja čustev. 

12. 50. Odkriti pogovori za 

skupne ustrezne rešitve. 

51. Aktivno poslušanje in 

opazovanje govorice telesa. 

52. Dajanje spodbud in 

nasvetov, da obstaja rešitev za 

nastalo situacijo. 

53. Pridobivanje najboljših 

rezultatov skozi empatijo.  

54. Zmanjševanje 

absentizma, spodbujanje za lažje 

premagovanje težav. 

Prepoznavanje 

čustev drugih. 

Ključne sposobnosti 

pri občutenju 

drugih. 

Izražanje empatije in 

dovzetnost, do čustvenih 

stanj sodelavcev. 



 

 

Priloga 3: Vprašalnik 

VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni soustvarjalci magistrske naloge z naslovom »Vpliv čustvene inteligence vodje na 

komuniciranje in zaupanje v timu«. 

 

Sem Katja Dumenčič, študentka Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

Namen raziskave je spoznati in ugotoviti, vpliv čustvene inteligence vodje na komuniciranje 

in zaupanje v timu ter kakšen pomen ima čustvena inteligenca vodje za medsebojne odnose. 

Vaše sodelovanje je ključnega pomena za raziskavo, saj bom lahko z vašimi odgovori dobila 

podrobnejši vpogled v delovanje tima. Anketa je anonimna in boste za izpolnjevanje 

potrebovali približno 20 minut. Zbrane podatke se bo obravnavalo zaupno in bodo uporabljeni 

izključno za namen zaključitve magistrske naloge. Odgovore mi lahko posredujete na 

elektronsko pošto: diver.katjusa@gmail.com. 

Vprašalnik je razdeljen na 5 sklopov. V prvem delu so socio-demografska vprašanja, v 

drugem delu so vprašanja, ki se navezujejo na medsebojne odnose, v tretjem delu so 

vprašanja, ki se navezujejo na graditev zaupanja v timu, v četrtem delu so vprašanja, katera 

merijo stopnjo čustvene inteligence in v zadnjem delu so vprašanja, ki se nanašajo na mnenje 

vodje o čustveni inteligenci in o lastnostih, katere ga/jo označujejo. Vprašalnik je delno 

sestavljen iz petstopenjske lestvice, pri kateri pomeni št. 5 – zelo pogosto in št. 1 – nikoli in 

delno iz navedenih več trditev za obkrožitev. Pri odgovarjanju bi vas prosila za iskrenost, kajti 

le tako bom pridobila resnične podatke za uspešno sestavo empiričnega dela magistrske 

naloge. S tem preizkusom ne preverjam vašega znanja, zato ne morete odgovoriti napačno. 

Drugi in tretji del vprašalnika, ki se nanašata na odnose in zaupanje sta povzeta po avtorju 

prof. Francu Bizjaku iz biotehniške fakultete ter četrti del, pri katerem se izvede samoocena 

čustvene inteligence, je povzet po doc. dr. Andreji Avsec iz Filozofske fakultete, oddelka za 

psihologijo. 

mailto:diver.katjusa@gmail.com


 

 

 

1. DEL: Socio-demografska vprašanja. (za obkrožiti) 

 

 

1. Spol: A. Moški B. Ženski 

 

 

2. Kateri starostni skupini pripadate? A. do 35 let 

  B. do 50 let 

  C. do 60 let 

 

 

3. Kakšna je vaša najvišja izobrazba? A. Srednja oz. višja strokovna šola. 

  B. Visokošolska oziroma univerzitetna. 

  C. Magisterij oz. doktorat. 

 

 

4. Delovna doba na delovnem mestu vodje. A.  5-10 let 

  B. 10-15 let 

  C. 15-20 let 

  D. 20-25 let 

 



 

 

 

2. DEL: Ustvarjanje vzajemnih medsebojnih odnosov 

 OCENJEVALNA LESTVICA ZELO 

POGOSTO  

OBIČAJ

NO 

VČASI

H  

REDKO  NIKOL

I  

1. Zlahka in sproščeno komuniciram z 

drugimi ljudmi. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2. Sem dober poslušalec 5 4 3 2 1 

3. V svojih komunikacijah sem jasen in 

odločen, ne pa tudi kritičen in 

odklonilen. 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

4. V stikih z drugimi kažem dokajšnjo 

samozavest. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

5. Sem pripravljen razpravljati o svojih 

občutkih z drugimi. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

6. Sem se zmožen soočiti s konfliktom 

in obvladati nasprotja. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

7. Lahko rešujem probleme med menoj 

in drugimi. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

8. Sem zmožen sprejemati od prijateljev 

izraze prijetne naklonjenosti. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

9. Zaupam drugim ljudem.  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

10. Pogosto konstruktivno – uspešno 

vplivam na sodelavce. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

11. Lahko prevzemam nase odgovornost 

za kakršnekoli težave z drugimi. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

12. Sem popustljiv in odkritosrčen, kadar 

razpravljamo o pomembnih zadevah. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

13. S svojim vedenjem spodbujam 

reakcije drugih. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

14. Imam razmeroma malo predsodkov  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

15. Sem odkrit in me je lahko spoznati.  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

16. Vedno poslušam z največjim 

zanimanjem temo o čemer teče 

beseda. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

17. Ljudem pustim, da povedo svoje, 

predno se vključim v pogovor. 
5 4 3 2 1 

18. Ne dovolim, da bi bil za poznejše 

odnose odločilen prvi vtis. 
5 4 3 2 1 

19. Iskreno lahko spodbujam in pohvalim 

uspešnost drugega 
5 4 3 2 1 

20. Uživati znam v humorju vseh vrst 5 4 3 2 1 

21. Z navdušenjem se odzivam za nove 

ideje. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

22. S svojo nemo telesno držo praviloma 

izražam strinjanje in odobravanje 

drugih. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 



 

 

 

3. DEL: Ustvarjanje zaupanja v timu 
 OCENJEVALNA LESTVICA ZELO 

POGOSTO  

OBIČAJNO VČASIH  REDKO  NIKOLI  

1. Verjamem, da je vsak delavec za 

nekaj lahko zelo dober. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2. Razlike med delavci, nudijo 

možnost za motivacijo. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. Doseganje ciljev je potrebno 

motivirati. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4. Cilje je potrebno postavljati, glede 

na značilnosti delavca. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

5. Zelo me zanima, kaj si sodelavci 

želijo oziroma so njihove želje. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

6. Za svoj tim sem se pripravljen 

izpostavljati. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

7. Delujem tako, da ima moj tim 

pomembno mesto v organizaciji. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

8. Delujem tako, da dajem drugim 

zgled. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

9. Moj tim je prepričan, da sem 

sposoben/a, voljan/a narediti, kar se 

pričakuje, da sem pošten/a in 

iskren/a. 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

10. V timu gradim in ohranjam 

vzajemna medsebojna razmerja. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

11. Skozi moralnostjo dejanj, 

odkritostjo, pravičnostjo, z 

držanjem obljub ustvarjam zaupanje 

v timu in ustvarjam okolje, kjer so 

različna mnenja in povratne 

informacije dobrodošla. 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

12. Skozi komunikacijo spodbujam 

vzajemne odnose in zaupanje. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

13. Z izkazovanjem zaupanja v 

sodelavce in prostim pretokom 

informacij ustvarjam zaupanje v 

timu. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

14. Upoštevam zanimanje drugih, 

postavljam vprašanja, iskreno 

poslušam, delujem kot mediator, 

držim obljube in nadzorujem 

nihanja razpoloženja. 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

15. Zavedam se dobrih strani različnih 

mnenj, sklepam kompromise, sem 

pripravljen/a pomagati, sprejemam 

odgovornost in priznavam napake 

ter priznavam sodelavcem njihove 

zasluge za dosežke. 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 



 

 

 

4. DEL: Samoocenjevanje čustvene inteligence (ESCQ) 
 OCENJEVALNA LESTVICA ZELO 

POGOSTO  

OBIČAJNO VČASIH  REDKO  NIKOLI  

1. Dobro razpoloženje lahko ohranim, 

tudi, če se mi zgodi kaj slabega. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

2. Skoraj vedno lahko z besedami 

opišem svoja občutja in čustva. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

3. Tudi kadar so ljudje okrog mene 

slabo razpoloženi, lahko jaz 

ohranim dobro razpoloženje. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

4. Iz neugodnih izkušenj se učim, da 

naj se v bodoče obnašam drugače. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

5. Ko me nekdo pohvali ali nagradi, 

delam še z več elana. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

6. Če mi nekaj ni všeč, to takoj tudi 

pokažem. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

7. Če mi je neka oseba všeč, naredim 

vse, da sem ji tudi jaz všeč. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

8. Če sem dobro razpoložen, me je 

težko spraviti v slabo voljo. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

9. Če sem dobro razpoložen, vsak 

problem z lahkoto rešim. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

10. Ko sem z osebo, ki me ceni, sem 

pozoren, kako se obnašam 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

11. Najbolje se učim novosti in si 

zapomnim, če sem dobro 

razpoložen. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

12. Če trmasto vztrajam, razrešim na 

prvi pogled nerešljiv in zahteven 

problem. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

13. Če srečam znanca, takoj ugotovim, 

kako je razpoložen. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

14. Če vidim, kako se nekdo počuti, 

ponavadi vem, kaj se mu je zgodilo. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

15. Pri prijatelju vem, kdaj je žalosten 

in kdaj razočaran. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

16. Zlahka najdem način, kako priti do 

osebe, ki mi je všeč. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

17. Lahko opišem čustva, ki jih v 

določenem trenutku doživljam. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

18. Hitro opazim spremembo 

razpoloženja pri prijatelju. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

19. Z lahkoto se spomnim, kako 

razveseliti prijatelja, ki ima rojstni 

dan. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

20. Hitro lahko prepričam ljudi, da ni 

razloga za zaskrbljenost. 
5 4 3 2 1 

21. Svoja čustva lahko dobro izrazim. 5 4 3 2 1 

22. Lahko opišem, kako se počutim. 5 4 3 2 1 

23. Lahko opišem svoje trenutno stanje.  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 



 

 

 

 OCENJEVALNA LESTVICA ZELO 

POGOSTO  

OBIČAJNO VČASIH  REDKO  NIKOLI  

24. Lahko rečem, da vem veliko o 

svojem čustvenem stanju. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

25. Kadar osebo opazujem v družbi, 

lahko prepoznam njena čustva. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

26. Lahko opazim, če se nekdo počuti 

nemočno. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

27. Moje vedenje odraža moja notranja 

občutja. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

28. Pri meni se vedno vidi, kako sem 

razpoložen. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

29. Trudim se ublažiti neprijetna in 

ojačati pozitivna čustva. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

30. Nič ni slabega v tem, kako se 

običajno počutim. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

31. Obveznosti in naloge najraje 

opravim takoj, o njih ne razmišljam. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

32. Ponavadi razumem, zakaj se slabo 

počutim. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

33. Poskušam ohraniti dobro 

razpoloženje. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

34. Po izrazu na obrazu lahko 

prepoznam občutja drugih. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

35. Pri svojih prijateljih prepoznam 

prikrito ljubosumje. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

36. Opazim, če nekdo poskuša prikriti 

slabo razpoloženje. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

37. Opazim, če se nekdo počuti krivega. 5 4 3 2 1 

38. Opazim, če poskuša nekdo prikriti 

svoja resnična občutja. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

39. Opazim, če se nekdo počuti 

zamorjeno. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

40. Kar se mene tiče, je popolnoma v 

redu, da se počutim tako kot se. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

41. Na splošno sem lahko izrazil 

simpatije do osebe nasprotnega 

spola. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

42. Opazim, če se nekdo drugače 

obnaša kot je razpoložen. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

43. Večino svojih občutij lahko 

poimenujem z besedami. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

44. Večino svojih občutij lahko 

prepoznam. 
 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

45. Vem, kako lahko prijetno 

presenetim vsakega svojega 

prijatelja. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 



 

 

 

5. DEL: Mnenje o čustveni inteligenci (ČI) 

 

 

 

1. Kateri dve spodnji trditvi, vam predstavljajo čustveno inteligenco (ČI)?  

A. Močno čustveno odzivanje na situacije. 

B. Nadzorovanje lastnih čustev in prepoznavanje čustev drugih ljudi. 

C. Občutke, potrebe in želje je koristno potlačiti oziroma jih ne izraziti. 

D. ČI so sposobnosti samozavedanja, samoobvladovanja in socialnega zavedanja. 

E. ČI je izkazovanje nadzora, avtoritete in ukazovanja. 

F. ČI pomeni, da človek nič ne čuti, ignorira svoje telo in občutke je apatičen in čustveno otopel. 

2. Menite, da je čustvena inteligenca za proces vodenja, ključnega pomena ter da je nadaljnji 

razvoj njenih lastnosti dodana vrednost vodenju?  

A. Da, ker vpliva čustvena inteligenca na graditev zaupanja in vzajemnih medsebojnih odnosov, 

vpliva na uspeh vodenja, poveča se produktivnost in motiviranost zaposlenih.  

B. Ne, ker čustva niso primerna za poslovno okolje, z izražanjem čustev vodja izgubi vso avtoriteto, 

vodja ne sme delovati iz srca ampak iz uma. 

3. Tim, čigar vodja ste, vas vabi na družabno srečanje izven delovnega časa. Družabno srečanje 

je organizirano s športnimi aktivnostmi, kot so veslanje, bowling in razne športno zabavne 

igre. Druženje izven delovnega časa je organizirano, z namenom medsebojnega spoznavanja 

izven delovnega okolja. 

A. Da, srečanja se bom z veseljem udeležil/a, kajti sem mnenja, da spoznavanje ljudi na širših 

življenjskih področjih, pripomore k graditvi zaupanja in močnih vezi v medsebojnih odnosih, 

kateri pripomorejo k doseganju ciljev. 

B. Ne, srečanja se ne bom udeležil/a, kajti sem mnenja, da za dosego delovnega cilja ali zastavljene 

naloge ni ključno poznavanje osebe na širših življenjskih področjih. Stremim le k dosegi 

poslovnih ciljev in ne k podrobnejšem spoznavanju članov tima v njihovem osebnem življenju. 



 

 

 

 

 

 

 

Iskreno se zahvaljujem za vaš čas, ki ste ga namenili za izpolnjevanje vprašalnika.  

 

       Katja Dumenčič 

4. Katere so tiste lastnosti, ki vas označujejo kot vodjo? (izberite največ 4 trditve) 

A. Razumevajoče se odzivam na vprašanja. 

B. Sem dovzeten za občutke in čustva drugih. 

C. Vodim avtoritativno in ukazovalno. 

D. Komuniciram odprto, jasno in demokratično. 

E. Kritike in mnenja drugih ne sprejemam. 

F. Sodelavce znam motivirati in usmeriti za dosego skupnih ciljev.  

G. Lastnih napak ne priznavam. 

H. Sem samotar, nedružaben, dominanten in neizprosen. 

5. Na sestanku ste se počutili užaljeno - ega, ker vam zaposleni pravi, da je vaš predlog nor in 

nesprejemljiv. Kakšen bo vaš odziv 

A. Ne bom pokazal/a, da me je ta oseba užalila in prizadela, kajti to bi bilo videno kot znak šibkosti 

in bi me lahko naredilo še bolj ranljivo - ega v prihodnosti. 

B. Ne bom pokazal/a, da sem prizadet/a, ker bi to ogrozilo naš odnos. Zadrževanje čustev bi mi 

kasneje dovolilo, da povem zaposlenemu, da sem bil/a prizadet/a z njegovim komentarjem, tako 

da se bo lahko iz tega kaj naučil. Raje bi pokazal/a svoja čustva, ko bo zaposleni imel več 

možnosti za izboljšanje našega odnosa. 

C. Jasno bom pokazal/a, da sem užaljen/a, tako da bo zaposleni razumel sporočilo. Verjamem, da 

bo jasno povedano sporočilo, dovoljevalo, da bom bil/a sposoben/a  nadzorovati še večjo 

čustveno razburjenost v prihodnosti. 

D. Zelo jasno in nazorno bom pokazal/a, da sem užaljen/a, zato, da bo zaposleni razumel sporočilo. 

Če se zaposleni ne more obnašati pravilno in ustrezno, se mora soočiti s posledicami.  



 

 

Priloga 4: Graditev medsebojnih odnosov na različnih področjih. 

 

Frekvenca

Vsi skupaj 

odstotek

Veljavni 

odstotek

Kumulativni 

odstotek

Veljavni Da, srečanja se bom z 

veseljem udeležil/a, kajti sem 

mnenja, da spoznavanje ljudi 

na širših življenjskih 

področjih, pripomore k 

graditvi zaupanja in močnih 

vezi v medsebojnih odnosih, 

kateri pripomorejo k 

doseganju ciljev.

12 100,0 100,0 100,0

Tim, čigar vodja ste, vas vabi na družabno srečanje izven delovnega časa. Družabno 

srečanje je organizirano s športnimi aktivnostmi, kot so veslanje, bowling in razne 

športno zabavne igre. Druženje izven delovnega časa je organizirano, z namenom 

medsebojn

 

 

 

 



 

 

Priloga 5: Usmerjenost k učenju za razvoj čustvene inteligence. 

 

Frekvenca

Vsi skupaj 

odstotek

Veljavni 

odstotek

Kumulativni 

odstotek

dobra ali srednja čustvena 

inteligentnost

8 66,7 66,7 66,7

odlična ali visoka čustvena 

inteligentnost

4 33,3 33,3 100,0

Skupaj 12 100,0 100,0

Samoocenjevanje čustvene inteligence (ESCQ)

Veljavni

 

 

Frekvenca

Vsi skupaj 

odstotek

Veljavni 

odstotek

Kumulativni 

odstotek

Veljavni Da, ker vpliva čustvena 

inteligenca na graditev 

zaupanja in vzajemnih 

medsebojnih odnosov, vpliva 

na uspeh vodenja, poveča 

se produktivnost in 

motiviranost zaposlenih. 

12 100,0 100,0 100,0

Menite, da je čustvena inteligenca za proces vodenja, ključnega pomena ter da je 

nadaljnji razvoj njenih lastnosti dodana vrednost vodenju?

 

 



 

 

Priloga 6: Ustvarjanje zaupajočih medsebojnih odnosov 

 

Frekvenca

Vsi skupaj 

odstotek

Veljavni 

odstotek

Kumulativni 

odstotek

vodja je odličen ustvarjalec 

vzajemnih medsebojnih 

odnosov v timu oziroma ima 

visoko sposobnost razvijanja 

vzajemnih medsebojnih 

odnosov.

5 41,7 41,7 41,7

priporoča se izobraževanje 

na temo veščine vodenja. 

Vodja se zaveda pomena o 

vzajemnih medsebojnih 

odnosih a priporočljivo je 

dodatno izobraževanje.

7 58,3 58,3 100,0

Skupaj 12 100,0 100,0

Frekvenca

Vsi skupaj 

odstotek

Veljavni 

odstotek

Kumulativni 

odstotek

delno je zaupanje 

vzpostavljeno a za 

vzpostavitev trdnega 

zaupanja je priporočljivo 

dodatno izobraževanje o 

veščinah vodenja.

1 8,3 8,3 8,3

visoko oziroma trdno 

zaupanje je vzpostavljeno v 

timu.

11 91,7 91,7 100,0

Skupaj 12 100,0 100,0

Veljavni

Ustvarjanje zaupanja v timu

Veljavni

Ustvarjanje vzajemnih medsebojnih odnosov

 


