UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Magistrsko delo

VLOGA DUHOVNE INTELIGENCE PRI
VODENJU V PODJETJU X

November 2017

Mateja Sekavčnik

UNIVERZA V MARIBORU
EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Magistrsko delo

VLOGA DUHOVNE INTELIGENCE V
PODJETJU X.
THE IMPACT OF SPIRITUAL INTELIGENCE
IN THE MANAGEMENT OF COMPANY X.

Kandidatka: Mateja Sekavčnik
Študentka rednega študija
Študijski program: Ekonomske in poslovne vede (2. stopnja)
Študijska smer: Management, organizacija in človeški viri (modul B)
Mentorica: prof. dr. Sonja Treven
Lektoriranje: Ana Žagar, mag. prof. slov. j. in knj.
Študijsko leto: 2017/2018

Maribor, november 2017

Zahvala
Za svoj končni izdelek magistrske naloge se zahvaljujem svoji družini, ki mi je stala ob
strani v času študija, ter svoji mentorici dr. Sonji Treven za pomoč in mentorstvo pri
izdelavi naloge.
Prav tako gre posebna zahvala gospe Mirjam Pesičer iz kadrovskega področja podjetja
Petrol Energetika, d. o. o., ki mi je omogočila anketo v podjetju, in vsem anketiranim
managerjem podjetja Petrol Energetika, d. o. o., ki so sodelovali pri anketi.

POVZETEK
Življenje se nenehno spreminja na vseh ravneh in spremembe so edina stalnica v njem.
Spremembe ne prizanašajo nikomur in dobro je, da se tega zavedamo in imamo posluh
zanje, predvsem za tiste, ki so za nas dobre in prispevajo k pozitivnemu učinku na enem
ali več življenjskih področjih. To vključuje tudi poslovni svet ter svet vodenja manjših
podjetij, velikih korporacij in multinacionalk ter tudi vsakovrstno vodenje v širšem
smislu.
Seveda pa se vse začne pri vodenju samih sebe. Če sami sebe ne znamo voditi,
sprejemati in ozaveščati svojih čustev, ugotavljati, kdo smo in kam smo namenjeni, se
spraševati o svojem smislu, biti zavestni in prisotni ter delovati za širši smisel celotne
človeške skupnosti, kako bi lahko potemtakem vodili tudi druge?
Potrebna je dovzetnost za drugačne načine vodenja, ki vključujejo še kaj več kot zgolj
tradicionalne doktrine, po katerih se je delovalo v preteklosti in se v mnogih primerih
tudi danes. Vse te stare paradigme vodenja je že zdavnaj povozil čas in prihaja vse več
priložnosti, da se izkažemo kot srčni voditelji, ki s svojim prispevkom spreminjamo
sebe in tudi svet, v katerem delujemo.
V še vedno pretežno moško naravnani kulturi in delovanju ter tudi vodenju
(tekmovalnost, fokusiranost, moč, oblast, analitičnost itd.) po vsem svetu pa korenito
potrebujemo tudi ženski princip delovanja in vodenja (sprejemanje, sočutje, toplino,
intuitivnost, skrb itd.), ker le eno z drugim, z moškim in ženskim principom z roko v
roki, lahko delujemo celovito. Pri vsem tem pa ima veliko vlogo, če ne celo največjo,
ravno zavedanje smisla uporabnosti duhovne inteligence, ki nam na vseh ravneh bivanja
pomaga, da iz dneva v dan postajamo boljše različice sebe.
Ključne besede: duhovna inteligenca, vodenje, managerji, vodje, management, podjetje
Petrol Energetika, d. o. o.

ABSTRACT
Life is constantly changing in all areas and changes are the only constant. Changes do
not spare anyone and we should be aware of this and develop an awareness of them,
especially of those that benefit us in a positive way in one or more areas of our lives.
This includes the professional world and the world of leading smaller companies, big
corporations and multinationals, as well as the daily running of our lives in the general
sense.
Of course the first step starts within. If we do not know how to lead ourselves, be aware
of our emotions and accept them, question who we are and where we are heading,
search for our purpose and be aware of our existence, presence and importance for
humanity as a whole, then how can we lead others?
Susceptibility to other forms of leadership is key; ones that include a bit more than the
traditional doctrines that were followed in the past and are in many cases still in use
today. All these old forms of leadership are outdated and there are more and more
opportunities to prove ourselves as leaders who are changing themselves and the world
they are living in with their contributions.
In a still predominantly male culture, functioning and leadership (competitiveness,
focus, power, authority, analyticity …) all over the globe we also desperately need the
female principle of functioning and leadership (acceptance, compassion, warmth,
intuitiveness, care …). Because only with the male and female principle hand in hand
can we function as a whole. In all of this a big role, if not the biggest, is held by the
awareness of the usefulness of emotional intelligence, which helps us at all levels of
existence to become better versions of ourselves day by day.
Keywords: spiritual intelligence, managers, managemement, leaders, Company Petrol
Energetika, d. o. o.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Duhovna inteligenca je pri splošnem pojmovanju in uporabi v praksi včasih kar
malce zapostavljena. Razlog, zakaj je tako, bi lahko pripisali tudi temu, da mnogo
ljudi duhovnost povezuje z religijo. Duhovna inteligenca pa je pravzaprav edinstveno
dojemanje nas samih in dotikanje splošnih vprašanj in življenjskega namena, ki si jih
vsak človek kdaj v življenju začne postavljati. Ta vprašanja so: Kdo sem? Zakaj sem
tu? Kam grem? Duhovna inteligenca torej ni nekaj mističnega in neznanega, temveč
naša prvinskost in spoznanje s svojo dušo, saj smo navsezadnje vsi ljudje v osnovi
duhovna bitja – bitja z dušo.
Spremembe, ki se danes dogajajo v svetu, s seboj poleg svojevrstnih izzivov
prinašajo tudi velike premike v razmišljanju in delovanju tako v vsakdanjem kot tudi
v poslovnem smislu. Med tem, ko se soočamo z različnimi novostmi, ki tako rekoč
rušijo vse okostenele načine, ki so bili poznani do zdaj, širimo tudi svoje lastno
zavedanje. Te spremembe se odražajo v vsakdanjem življenju in še bolj izrazito
prihajajo do izraza tudi pri uspešnem vodenju managerjev.
Managerji za svoje vodenje potrebujejo nenehno brušenje svojega diamanta, da lahko
ta še bolj zasveti in vodi druge. Načini vodenja, ki so delovali v preteklosti, danes ne
pridejo več toliko do izraza. Toge in neprilagodljive organizacije, institucije in
podjetja za svoj uspeh na trgu in dobro ime med ljudmi potrebujejo vse kaj več kot
samo rutinirano poslovanje in enoličen način medsebojne sinergije, kjer zaposleni
zgolj slepo sledijo vodenju ter pri tem niti približno ne dosegajo svojih potencialov.
Managerji, ki vodijo s pomočjo duhovne inteligence, se tega še bolj zavedajo, saj s
pridom uporabljajo visoko razvito intuicijo, sposobnosti usmerjanja moči svojega
položaja, vizijo, moralnost, poštenost, sočutje in razumevanje, ki jim pomagajo pri
sprejemanju vsakodnevnih odločitev.
V prihodnje lahko pričakujemo porast novodobnih managerjev, ki vodijo s srcem, saj
se vse bolj praktično prikazujejo dejstva, da tekmovalnost in pridobitev prednosti
pred konkurenco ne igrata več tolikšne vloge kot vzor managerja, ki s svojim
duhovno usmerjenim vodstvom in srčnostjo ustvarja varen in zanesljiv prostor zase,
za zaposlene in vse druge udeležene pri poslovanju.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Namen magistrskega dela je predstaviti pomen duhovne inteligence pri sodobnem
vodenju in na konkretnem primeru pri vodenju v podjetju x.
Cilji magistrskega dela so naslednji:


predstaviti vodenje in koncepte vodenja z značilnostmi duhovne inteligence;
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predstaviti duhovno inteligenco, njen pomen in značilnosti;
predstaviti vodenje, stile in načine vodenja in vodenje z značilnostmi
duhovne inteligence;
proučiti duhovno inteligenco skozi vidik managementa;
opisati podjetje x in duhovno inteligentno vodenje znotraj podjetja x;
opisati duhovno inteligentne vodje oziroma managerje;
proučiti trende sodobnega vodenja in njihove poglavitne značilnosti.

Raziskovalne hipoteze magistrskega dela so naslednje:




H1: Za managerje podjetja x so značilne vrednote duhovne inteligence, kot
sta sočutje in poštenost.
H2: Managerje v podjetju x njihovo delo motivira, ker z njim opravljajo tudi
osebno misijo oziroma poslanstvo.
H3: Managerjem v podjetju x je vodenje s prvinami duhovne inteligence v
pomoč pri vsakdanjem delu z ljudmi.

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave
Predpostavljamo, da zaradi sprememb v poslovnem svetu vedno več managerjev
uporablja duhovno inteligentno vodenje, kar pripomore tudi k bolj usklajenemu
poslovanju podjetja ter navsezadnje tudi uspešnosti podjetja na trgu. Prav tako
sodobnim managerjem duhovno vodenje pomaga do osebne motivacije pri
učinkovitem vodenju, saj občutek, da pri svojem delu izpolnjujejo svojo osebno
misijo oziroma vizijo, daje veliko moč za vsakodnevno inspiracijo pri premagovanju
takšnih ali drugačnih izzivov. Predpostavljamo tudi, da managerji, ki vodijo s
prvinami duhovne inteligence (poštenost, vizija, sočutje, raznolikost idr.),
doprinesejo veliko dodano vrednost k učinkovitemu vodenju in s tem ustvarjajo
dodano vrednost tudi podjetju kot celoti. Predpostavljamo, da managerjem prvine
vodenja z duhovno inteligenco (inspiracija, avtentičnost, etičnost) tudi pomagajo pri
vsakdanjem delu z ljudmi.
Splošne omejitve magistrskega dela so omejeni viri v slovenskem jeziku, saj je
veliko literature v tujih jezikih. Omejitve so vidne tudi pri tem, da v Sloveniji
podjetja še ne namenjajo toliko pozornosti duhovni inteligenci v managementu.
Omejitve so tudi pri razumevanju duhovnega vodenja v podjetjih, ki se preveč
povezuje z verovanjem in religijo, ki v določenih krogih in kulturah ljudi veljata za
kompleksno temo, ter omejeno število anketiranih oseb.

1.4 Predvidene metode raziskave
V teoretičnem delu smo uporabili domačo in tujo literaturo ter predstavili duhovno
inteligenco, vodenje in stile vodenja iz različnih perspektiv, pomen vodenja s
prvinami duhovne inteligence ter njen pomen pri uspešnem vodenju ter lastnosti
duhovno inteligentnih vodij in izzive, s katerimi se soočamo pri vodenju v 21.
stoletju.
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Pri tem smo si pomagali z metodo deskripcije, s katero smo opisali teoretična dejstva
in metodo kompilacije, s katero smo povzeli ugotovitve, stališča in dejstva drugih
avtorjev. Predstavili in opisali smo tudi duhovno inteligenco na delovnem mestu ter
na praktičnem primeru predstavili primer vodenja v podjetju x.
Uporabili smo tudi komparativno metodo za primerjavo različnih stilov vodenja in
dejstev. Vse podatke smo zbrali in strnili v smiselno celoto.
V drugem, empiričnem delu magistrskega dela smo najprej predstavili in opisali
podjetje x, dejavnost, s katero se podjetje ukvarja, ter smoter in namen podjetja. Za
to smo uporabili deskriptivno metodo. Nato smo na podlagi vnaprej zasnovanega
vprašalnika pridobili odgovore glede vpliva duhovne inteligence pri vnaprej znanih
managerjih v podjetju x. Pri postavljenih hipotezah smo se oprli na raziskavo,
izvedeno med managerji v podjetju x, kjer smo z anketnim vprašalnikom zbrali
podatke in jih ustrezno obdelali, interpretirali z računalniškim programom Excel in
jih prikazali grafično ter v obliki tabel. Na koncu smo podali morebitne predloge za
izboljšave.
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2 DUHOVNA INTELIGENCA
Intuitivno razmišljanje je sveto darilo, racionalno razmišljanje pa zvesti služabnik.
Ustvarili smo družbo, ki ceni služabnike in pozablja na darove (Albert Einstein).
Pokojni francoski jezuitski duhovnik in znanstvenik Pierre Teilhard de Chardin je
navajal: »Nismo človeška bitja, ki imajo duhovno izkušnjo; smo duhovna bitja, ki
imajo človeško izkušnjo.« Ko razumemo resnico te resničnosti, se pojavi nov svet
pomena, zaupanje v koristno duhovno resničnost, s katero lahko sodelujemo, krepi
zdravje, razpoloženje in sposobnost za tisto, kar je Platon poimenoval dobrota (Joan
Borysenko, 2017).
V duhovno otopeli kulturi živimo preveč materializirano in to povzroči smrt
domišljije. Domišljija je prostor, kamor gremo. Zaradi iskanja smisla smo duhovna
bitja. Če ga ne uresničimo, ostane plitko in prazno. Razumska inteligenca nam je
olajšala življenje in prinesla materialno blagostanje. Pri njej opazimo samo vidno in
koristno in smo slepi za globlje ravni smisla in simbole (Trojnar 2002, 28).
Duhovnost obstaja v srcih in glavah moških in žensk po vsem svetu, v verskih
tradicijah ali neodvisno od tradicije. Teolog Paul Tilich duhovnost definira kot
domeno ultimativnega smotra. Potem je vsak človek duhoven, ker ima vsak svoj
smoter. Vendar pa je ta izraz možno razložiti na več načinov. Nekateri ljudje se
zaradi različnih pomislekov ne opredeljujejo za duhovne. Duhovnost, kot so čustva,
imajo različno obliko in globino izražanja. Ta je lahko zavestna ali nezavedna,
razvita ali nerazvita, zdrava ali patološko naivna ali prefinjeno ali nevarno popačena
(Vaughan, Frances, 2016).
V nadaljevanju magistrskega dela bomo predstavili piramidni model štirih inteligenc,
ki je prikazan na sliki 1.
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Slika 1: Piramidni model štirih inteligenc

Duhovna
inteligenca
(notranja modrost,
sočutje, notranji
mir).
Čustena inteligenca
(dobro upravljanje sebe
in svojih odnosov)

Razumska inteligenca
(matematična in verbalna inteligenca)

Inteligenca telesa
(spretnost telesa)

Vir: http://myconscious.org/id3.html
Človeška inteligenca ima podlago v naši genetski kodi in celotni evolucijski
zgodovini življenja na tem planetu. Nanjo vplivajo tako vsakdanje izkušnje, telesno
in duševno zdravje, prehrana, količina telesne vadbe, vrste medčloveških odnosov, ki
jih vzpostavljamo, kot še mnogi drugi dejavniki. Toda z nevrološkega stališča gre
vse, kar vpliva na inteligenco, skozi možgane in njihove živčne podaljške v telesu
oziroma možgani in živčni podaljški vse to nadzorujejo. Ena vrsta nevronske
organizacije nam omogoča razumsko, logično mišljenje, vezano na pravila. To je
naša razumska inteligenca. Druga vrsta nam omogoča asociativno, čustveno
mišljenje, ki prepoznava vzorce in je vezano na navade. To je naša čustvena
inteligenca. S pomočjo tretje nevronske organizacije smo sposobni vpogleda oziroma
ustvarjalnega mišljenja, ki ruši pravila in postavlja nova. To je tisto mišljenje, s
katerim preokvirimo in preobrazimo svoje prejšnje mišljenje. To je naša duhovna
inteligenca (Zohar in Marhall, 2001, 45).
Duhovno inteligenco mnogo filozofov in psihologov uporablja kot izraz za
označevanje vzporednic z inteligenčnim (IQ) in čustvenim (EQ) kvocientom.
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Različni avtorji duhovno inteligenco opredeljujejo z različnimi teorijami. Nekatere
izmed njihovih teorij predstavljamo v nadaljevanju.

2.1 Opredelitve duhovne inteligence
Nekatere trenutne opredelitve duhovnosti je mogoče povzeti kot: a) duhovnost
pomeni najvišjo raven katerega koli razvoja, kot so na primer kognitivni, čustveni in
medosebni razvoj; b) duhovnost je ločena in neodvisna od vseh; c) duhovnost je
odnos (kot biti odprt za ljubezen) v kateri koli fazi; d) duhovnost vključuje najvišje
izkušnje, ne stopnje. Vsesplošna perspektiva verjetno vključuje vse te različne
poglede kot »prave« (Vaugan, Frances, 2016).
Duhovna energija
Duhovna energija je naš duh, sila in razlog, zakaj nekaj počnemo. Povezana je z
našimi vrednotami in prepričanji. Smisel in pomembnost tega, kar počnemo, sta
edinstvena vira energije, ki podžigata strast, osredotočenost in vztrajnost. Zakaj to
delam, za kaj se zavzemam? To je energija, ki je nabita z vsemi predhodnimi
energijami (fizična, čustvena, mentalna) in kot takšna nanje vpliva nazaj (Rudmann
2006, 72).
Avtorja Zohar in Marshall opisujeta duhovno inteligenco kot »inteligenco duše«.
Zaradi duhovne inteligence smo popolni in omogoča nam, da združimo dele svojega
življenja, dejavnosti in bivanja. Daje nam odgovor na vprašanje, zakaj smo tukaj.
Duhovna inteligenca nam omogoča stik z najglobljim bistvom našega bitja in z viri
naših zmožnosti ter daje vpogled in razumevanje za dvig na površje bitja, kjer
delujemo, razmišljamo in čutimo (Zohar in Marshall, 2001, 94).
Cindy Wigglesworth duhovno inteligenco opredeljuje kot sposobnost delovanja z
modrostjo in sočutjem, hkrati pa ohranjanjem notranjega miru ne glede na okoliščine.
To stališče je razporedila v model štirih kvadrantov duhovne inteligence, ki so
opredeljene kot (Wikipedia, 2016):





višji Jaz/ego samozavedanje,
univerzalna zavest,
višji Jaz/ego samoobvladanje,
obvladovanje socialne/duhovne prisotnosti.

Avtorja Zohar in Marshall opisujeta, da so proti koncu devetdesetih let dvajsetega
stoletja z raziskavami začeli dokazovati, da imajo možgani še popolnoma novo, tretjo
inteligenco oziroma tretjo vrsto inteligence. To je inteligenca, s pomočjo katere
prepoznavamo življenjsko poslanstvo, temeljne vrednote in občutek večjega smisla
življenja ter njihov vpliv na življenje, strategije, ki jih razvijamo, in miselne procese.
Zaradi duhovne inteligence si postavljamo težka vprašanja, kot so: Zakaj sem se
rodil/-a? Kakšen je namen mojega življenja? Omogoča nam, da vidimo širšo sliko
dogodkov. Zaradi nje se sprašujemo o namenu svojega življenja in njegovih
vrednotah (Zohar in Marshall, 2006, 92–93).

6

Duhovno inteligenco opredeljujemo kot sposobnost sočutja in modrosti, obenem pa
ohranjanje notranjega in zunanjega miru, ne glede na okoliščine. Sočutje in modrost
skupaj tvorita ljubezen. Obnašanje pa je pomembno, ker odraža, kako dobro
ohranjamo prisotnost v svojem središču, ostajamo mirni in se do drugih obnašamo s
sočutjem in modrostjo. To pomeni, da ohranjamo mirnost in ravnovesje ter ljubeče
vedenje tudi v primeru velikega stresa, kar je tisto, kar občudujemo pri duhovnih
voditeljih. Na podlagi te definicije je ustvarjen seznam spretnosti, za katere menimo,
da predstavljajo veščine duhovne inteligence (Povzeto po: Inner work publishing
2017). Predstavljamo jih v nadaljevanju, v tabeli 1.
Tabela 1: Veščine duhovne inteligence
Višji jaz/zavedanje ega

Univerzalna zavest

1. Zavedanja lastnega pogleda na svet

6. Ozaveščenost o medsebojni povezanosti
vsega življenja

2. Zavedanje življenjskega poslanstva
3. Zavedanje hierarhije vrednot

7. Ozaveščanje o življenjskih pogledih
drugih

4. Kompleksnost notranjih misli

8. Širina percepcije časa in prostora

5. Zavedanje svojega ega/zavedanje
svojega višjega jaza

9. Zavest o omejitvah/moči človeške
percepcije
10. Zavedanje duhovnih zakonov
11. Izkušnje transcendence

Višji jaz/mojstrstvo preganja ega

Družbena odgovornost /duhovna prisotnost

12. Zavezanost k duhovni rasti

17. Modri in učinkoviti duhovni
učitelj/mentor

13. Vodenje višjega jaza
14. Življenje svojega življenjskega namena
in vrednot

18. Pametna in učinkovita oseba
spreminjanja
19. Sprejema sočutne in modre odločitve

15. Ohranjanje vere
20. Pomirjujoča, zdravilna prisotnost
16. Iskanje smisla v spiritualnem vodstvu
21. Usklajenost s pretokom življenja
Vir: http://www.innerworkspublishing.com/news/vol22/intelligence.html
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Duhovna inteligenca je vsekakor tista, ki nas sili, da napredujemo in iščemo
odgovore na vprašanja, ki se dotikajo našega globljega življenjskega smisla in
omogoča naš razvoj. Dovoljuje nam, da stremimo k višjim motivom in daje
možnosti, da iz višjih motivov tudi delujemo. Prav iskanje odgovora o namenu
človekovega življenja je v razvoju človeške vrste možgane spodbudilo k razvijanju
jezika. V razvoju družbe smo zaradi iskanja njenega namena in globokih vrednot v
množici ljudi (sčasoma in ob številnih napakah) izbrali najboljše voditelje, ki nas
najbolj spodbujajo k sanjam ter razvoju. Duhovna inteligenca kar naprej stremi k
iskanju globljega življenjskega namena, bistva in vrednot, zato smo nezadovoljni s
tem, kar imamo, in želimo ustvarjati vedno več tega, kar iščemo. Tudi tako rastemo
in se kot kultura razvijamo. Končno nam duhovna inteligenca omogoča tudi neke
vrste neomejen vpogled v celoten položaj, neko težavo ali vseobsegajoči obstoj
človeštva ter njihovo razumevanje. Daje nam globok občutek poznavanja ali
odkrivanja stvari v globino ali njihovega pomena (Zohar in Marshall, 2001, 94).
O'Brien meni, da je duhovna inteligenca sposobnost vpogleda v globlji pomen in
različne možnosti zavedanja in reševanja pravih problemov. To pomeni tudi polno
prisotnost v sedanjem trenutku, delo z namenom, spraševanje, vpogled v različne
načine razmišljanja brez konflikta, integracijo leve in desne možganske polovice v
celoto in prehod iz jaz v mi (O'Brien 2014).
Profesor iz harvardske univerze, Richard Wolman, je duhovno inteligenco definiral
kot človeško zmožnost, da se vprašamo o smislu življenja in izkusimo povezave med
vsakim od nas in svetom, v katerem živimo (Ophir 2004, 5). Test, ki ga je ustvaril
(PSI – Psycho Matrix Spirituality Inventory), vsebuje 80 meritev, s katerimi je
možno izmeriti duhovne izkušnje in vedenje ter jih razdeliti v 7 skupin. Te so:








božanstvo,
pozornost,
intelektualnost,
skupnost,
intenzivno zaznavanje,
otroška duhovnost,
travma (duševni šok).

Da je duhovna inteligenca povezana z notranjim svetom misli in duha v odnosu z
bivanjem na tem svetu, je raziskoval tudi Vaughan (2002, 3). Po njegovem mnenju
daje možnost razumevanja eksistencialnih vprašanj in vpoglede v različna stanja
zavesti. Prav tako je duhovna inteligenca lahko izvor zavedanja duha, iz katerega
smo se razvili v procesu evolucije, in sicer iz prahu preko rastlin vse do človeka.
Tako je razvidno, da se zavest razvija v globlje zavedanje snovi, življenja, telesa,
duše in duha. Po drugi strani pa je duhovna inteligenca tudi več kot to, in sicer
presega običajni okvir psihološkega razvoja osebnosti. Pomaga pri odpiranju srca,
osvetli misli, spodbudi dušo itd. Razvijamo jo lahko z vajo in lahko pomaga ljudem,
ki imajo težave ločiti resničnost od iluzije. Tako jo lahko izrazimo kot ljubezen,
modrost in znanje.
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Emmons duhovno inteligenco pojmuje kot okvir za prepoznavanje ter organiziranje
veščin in zmožnosti ter predlaga pet sestavin duhovne inteligence. Te sestavine
duhovne inteligence so po avtorju Emmonsu (2000, 23):
1.
2.
3.
4.
5.

zmožnost koriščenja duhovnih virov za reševanje težav,
zmožnost vstopanja v višje stanje zavesti,
zmožnost vnosa svetosti v vsakodnevne dejavnosti in odnose,
sposobnost višjega dojemanja fizičnega in materialnega stanja,
sposobnost biti kreposten.

Nasel (2004, 42, 305) duhovno inteligenco dojema kot zmožnost pritegniti duhovne
sposobnosti in vire k boljši osebnosti, odkriti pomen, razrešiti eksistencialne,
duhovne in praktične probleme. Taki duhovni viri in sposobnost moliti, imeti
zadostno razvito intuicijo, ki je potrebna za lajšanje individualne sposobnosti za
iskanja smisla v izkušnjah, so potrebni za lajšanje in reševanje problemov ter
izboljšanje individualne zmožnosti za vsestransko odločanje.
V nadaljevanju bomo predstavili načela duhovne inteligence po Danah Zohar.
Danah Zohar (2006 111–112) duhovno inteligenco opredeljuje skozi 12 temeljnih
načel, ki so:
1. samozavedanje: vem, kdo sem, v kaj verjamem in kaj me globlje motivira;
2. spontanost: živeti v trenutku in se nanj zavestno spontano odzivati;
3. vizionarstvo: živeti in delovati po vrednotah svojih srčnih načel ter globokih
prepričanj;
4. holistični pristop: videti širšo sliko posameznikov, povezav, izkušenj in
delovati v širše dobro, imeti občutek pripadnosti;
5. sočutje: empatija in občutek za ljudi;
6. spoštovanje raznolikosti: sprejemati ljudi navkljub vsem raznolikostim in
drugačnostim;
7. neodvisnost: stati za svojim stališčem in prepričanjem, tudi če nihče drug ne;
8. človeška ponižnost: vedenje, da smo samo igralci v večjem in širšem
kontekstu, vendar pa ima vsak izmed nas pomembno vlogo;
9. tendenca radovednosti: spraševati se vprašanja o globljem smislu, jim priti do
dna, jih razumeti;
10. sposobnost spreminjanja: vračati se na izhodiščno točko izziva in ga
pogledati z drugačnega vidika, če je treba;
11. pozitiven odnos do učenja: sposobnost učenja iz lastnih napak, neuspehov in
tudi stisk;
12. smisel življenjskega poslanstva: občutek poklicanosti, težnja k temu, kaj
lahko pripomorem k boljšemu svetu.
Najbolj pomembno od vsega je, da se odpremo novim izkušnjam in podamo v nova
doživetja skozi oči otroka, ki se mu v življenju še ni veliko zgodilo. Tako lahko
uporabimo svojo intuicijo in vizualizacijo kot svojo učinkovito notranjo moč ter
orožje, ki nam pomaga v najtežjih dilemah.
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Prav tako nam lahko v trenutkih, ko želimo nekaj spremeniti na bolje, na pomoč
priskoči naša notranja moč (Selman 2005, 28).
Selman je mnenja, da če želimo nekaj spremeniti, se moramo ves čas spraševati, česa
še ne znamo narediti, ter se tega naučiti in ne zatekati v eno in isto, kar že
obvladamo. Treba je živeti aktivno in se ves čas spraševati, kaj lahko spremenimo,
ter iskati odgovore na to vprašanje (Selman 2005, 28).

2.2 Razvoj duhovne inteligence
Kolektivna raven duhovne inteligence v sodobni družbi je nizka. Živimo v duhovno
otopeli kulturi, za katero so značilni materializem, preračunljivost, ozkosrčna
osredotočenost na samega sebe, odsotnost pravega smisla in odsotnost predanosti.
Toda kot posamezniki si lahko prizadevamo za dvig osebnega duhovnega količnika –
v resnici je nadaljnji razvoj družbe odvisen od dovolj velikega števila takšnih
posameznikov (Zohar 2004, 27).
Celotni pogled duhovne inteligence človeka vključuje različne inteligence in
duhovna je ena izmed tistih, ki je z nami vse življenje. Ni dovolj, da oseba vpija
duhovno znanje, če to tudi v svetu ni izraženo skozi različne načine, kot so modrost,
sočutje in akcija. Vključevanje duhovne inteligence pomeni živeti v skladu z njenim
temeljem. To vključuje smisel za življenjski pomen. Razdrobljenost pripelje do
odtujitve od bistva (Vaughan 2002, 10).
Duhovna inteligenca nam omogoča, da igramo »igro brez omejitev«. Z njo
spreminjamo pravila ali postavljamo nova, smo kritični do tega, kar je, in sicer s
stališča tega, kar bi lahko bilo. Z duhovno inteligenco si predstavljamo še ne
obstoječe položaje ali možnosti. Z njo spreminjamo stvari, uničujemo stare vzorce in
si izmišljamo nove (Zohar 2006, 95).
Tako kot tudi pri drugih oblikah inteligence, je mogoče, da so nekateri ljudje rojeni z
večjo stopnjo duhovne inteligence kot drugi. Pravzaprav v različnih tradicijah, ki
verjamejo v reinkarnacijo in duhovno napredovanje, verjamejo tudi v to, da so
nekateri ljudje v preteklih življenjih dobili večjo ali manjšo stopnjo duhovne
inteligence. Kljub temu pa menijo, da lahko vsak izmed nas z določenimi praksami
poveča svojo duhovno inteligenco in za to mu ni treba postati menih ali nuna
(Alchemy for managers, 2017).
Prvi korak pri razvijanju duhovne inteligence je zavest, da je tako mogoče živeti.
Reči »želim si živeti tako« in se lotiti težke in pogosto boleče naloge odkrivanja
svojega središča, svojih najglobljih motivov, je naslednji korak. Ko se brezpogojno
predamo izbrani poti, to predstavlja naslednji premik.
Spoznanje, da obstajajo mnoge poti in da lahko v življenju sledimo mnogim od njih
ali do neke mere celo vsem, lahko pomeni največjo izpolnitev – to utegne biti
najgloblja stvaritev duhovne inteligence (Zohar in Marshall 2001, 212).
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Veliko ljudi se je, ko so se začeli prebujati iz duhovne otopelosti, začelo zavedati
tudi hvaležnosti in življenjskega smisla, ko razvijajo duhovno inteligenco. Pojavlja
se še mnogo neraziskanih vprašanj, kot so: Kaj lahko pričakujemo z razvojem
duhovne inteligence? Kakšne so prednosti in slabosti, ki so povezane z duhovno
inteligenco? Kateri pokazatelji duhovne inteligence nam lahko služijo na življenjski
poti? Vključevanje duhovne inteligence nam pomaga pri iskanju in širjenju vizije in
možnosti (Vaughan 2002, 10).
Razumeti moramo, da obstaja veliko poti – ne obstaja samo ena ali celo najboljša
oblika duhovne inteligentnosti. Vse poti so veljavne in potrebne. Svet potrebuje
duhovno inteligentne kuharje, učitelje, zdravnike, mehanike, starše, igralce,
terapevte, poslovneže in tako naprej. Vsaka od teh poti zahteva svojo različico
duhovne inteligence in vsaka od njih bolj ustreza nekaterim osebnostnim tipom kot
drugim (Zohar in Marshall 2001, 212).
Razvijanje duhovne inteligence
V duhovno otopeli kulturi so se naši motivi popačili. Družbeni in ekonomski pritiski
nas silijo, da zamenjujemo želje s potrebami. Silijo nas, naj si želimo še več, kot
potrebujemo, naj imamo nenehno nove želje, ki jih ni mogoče nikoli do konca
potešiti. Primeren način za razvijanje duhovne inteligence glede osebne motivacije
je, da si ogledamo dejstva v ozadju vsake površinske želje. Kadar sledimo vzorcu
programiranega odgovora, ki ga spodbuja naša kultura, delujemo kot avtomati: nekaj
si zaželimo in samodejno to tudi kupimo in storimo. Duhovna inteligenca od nas
zahteva, da temeljiteje razmislimo o tem, kaj mislimo, kaj hočemo, in da umestimo
željo v širši okvir svojih najmočnejših motivacij in življenjskih ciljev (Zohar in
Marshal 2004, 273).

2.3 Duhovna inteligenca in religija
Trojnar meni, da duhovna inteligenca ni odvisna od religije. Duhovna inteligenca
omogoča zelo duhovno življenje, ne da bi bili religiozni. Bogu smo bližje, ko
postavljamo vprašanja, kot če zatrjujemo, da poznamo vse odgovore (Trojnar 2004,
28).
Duhovne inteligence ne moremo in je niti ni smiselno dajati v isti koš kot religijo, saj
je na neki način duhovno nad religijo. Religija je skupek prepričanj, dejanj in
tradicije, ki večkrat delujejo z nadzorom nad ljudmi, ki verujejo ter s svojim ozkim
pogledom svoja verovanja opredeljujejo kot edina »pravilna.« Prav tako je religij po
svetu ogromno in prav vsaka izmed njih ima svojo predstavo, moč, vizijo in
interpretacijo nebes in pekla, svoje tradicije in podobno.
Tolle opredeljuje, da se številni ljudje zavedajo razlike med duhovnostjo in religijo.
Zavedajo se, da določen sistem prepričanj, zbir misli, ki jih imamo za absolutno
resnico, še ne pomeni, da smo poduhovljeni, ne glede na vrsto teh prepričanj.
Nasprotno, bolj ko gradimo svojo identiteto na osnovi misli (prepričanj), bolj se
oddaljujemo od duhovne razsežnosti (Tolle 2009, 22).

11

Duhovna inteligentnost pa je usmerjena k večji pozornosti in zavedanju samega sebe
in svoje notranjosti ter stremi k brezpogojni ljubezni in povezanosti z enostjo, ki je
njena najvišja oblika. Vse, kar je v zunanjem svetu omejeno in nepovezano s seboj,
je pravzaprav zgolj popačena oblika presojanja iz človeškega ega, saj se v kreaciji
vesolja med seboj nič ne izključuje, ker je vse eno.
Zohar in Marshall menita, da je pomembno izpostaviti, da beseda duhovno ni nujno
povezana z institucionalno vero (Zohar in Marshall, 2006, 93).
Borysenko v svojem delu opisuje, da religije, ki nas najlažje spojijo z božanskim,
temeljijo na psihologiji in filozofiji duhovnega optimizma. Religije, ki nas poskušajo
obvladovati s strahom in trditvami, da smo hudobni, da utegnemo izgubiti dušo in da
nas samo one (ali posebna manifestacija Duha, ki ga častijo) lahko rešijo, ustvarjajo
duhovni pesimizem, ki poraja strah, bolno dušo, občutek nevrednosti in krivdo
(Borysenko 1994, 17).
Delno zaradi duhovnih učenj, ki so vzniknila zunaj obstoječih religij, a tudi zaradi
priliva starodavnih modrosti Vzhoda, se vedno več sledilcev tradicionalnih verstev
osvobaja istovetenja z obliko, dogmo in togimi sistemi verovanj. Odkrivajo izvorno
globino lastnega duhovnega izročila, hkrati pa odkrivajo globino v sebi.
Tolle meni, da »poduhovljenost« ni odvisna od naših prepričanj, ampak je v celoti
povezana s stanjem zavesti. To stanje določa, kako delujemo v svetu in se
sporazumevamo s soljudmi (Tolle 2009, 23).
Zohar in Marshal opredeljujeta, da je nekdo z razvito duhovno inteligenco lahko brez
vere v Boga ali kakršne koli drugačne prepričanosti. Prav tako ima lahko oseba, ki je
globoko verna, zelo nizko duhovno inteligenco. Vera temelji na nekem nizu navad,
prepričanj in vrednot, kot denimo biti kristjan, musliman ali jud. Kateri veri, če sploh
kateri, sledimo, je odvisno od kulture in vzgoje. V nasprotju s to je duhovna
inteligenca odvisna od zmožnosti človeških možganov, saj temelji na možganski
zgradbi, ki nam daje temeljno zmožnost, da sploh oblikujemo namene, vrednote in
prepričanja. Duhovna inteligenca je predkulturna in bolj prvotna od vere. Najprej je
bila duhovna inteligenca, potem pa so se šele z njo razvili verski sistemi kot odgovori
na vprašanja, ki se v nas porajajo in si jih postavljamo zaradi duhovne inteligence
(Zohar in Marshall, 2006, 93).
Tolle pravi, da se nova duhovnost oziroma preobrazba zavesti v veliki meri širi izven
struktur obstoječih institucionaliziranih verstev. Tudi v religijah, v katerih prevladuje
um, so vselej obstajali otočki duhovnosti, čeprav so jih institucionalizirane hierarhije
dojemale kot grožnjo in so jih pogosto skušale zatreti (Tolle, 2009). Vaughan meni,
da je na splošno malo strinjanja o definicijah duhovnosti, razprave o duhovni
inteligenci pa so nedokončne. Z vprašanjem o tem, kaj je duhovna inteligenca,
upamo, da spodbudimo nadaljnjo razpravo o temi, za katero mislimo, da potrebuje
nadaljnjo pozornost in raziskave (Vaughan Frances, 2016).

12

2.4 Duhovna inteligenca kot temelj nove etike
Največji človeški dosežki niso umetnine, znanost ali tehnologija, ampak
prepoznavanje motnje v svojem delovanju. V davni preteklosti je nekaj
posameznikov že prišlo do tega spoznanja. Človek po imenu Gautama Siddharta, ki
je pred 2600 leti živel v Indiji, je bil morda med prvimi, ki je to popolnoma jasno
razpoznal. Poimenovali so ga Buda. Buda pomeni »prebujeni«. Približno v istem
času je na Kitajskem začel delovati še eden od zgodaj prebujenih učiteljev človeštva.
Ime mu je bilo Lao Zi. Na planetu je začela vznikati nova razsežnost zavesti, prvi
poskus razcveta zavedanja (Tolle 2009, 20).
Duhovnost goji duhovne vrednote, kot so ljubezen in sočutje, ponižnost in strpnost,
preprostost in skromnost, sprejemanje in odpuščanje, iskrenost, zaupanje in pogum.
Rezultat duhovnosti je modrost, ki se zaveda resničnosti, je ubrana z vesoljem in
sodeluje z naravo. Znanost se ne sprašuje, zakaj vesolje obstaja in čemu je življenje
namenjeno. Zaradi zavračanja teh vprašanj mnogi verjamejo, da je vesolje nastalo po
naključju ter da nima globljega smisla. Filozofija skuša odgovoriti na obe vprašanji,
vendar pri tem potrebuje razum in srce. O tem govorijo vsi veliki modreci, duhovni
učitelji in filozofi vzhoda in zahoda: Sokrat, Platon, Plotin, Lao Ce, Buda, Jezus in
Zaratustra (Trojnar 2005, 165).
Številni ljudje se zavedajo razlike med duhovnostjo in religijo. Zavedajo se, da
določen sistem prepričanj, zbir misli, ki jih imamo za absolutno resnico, še ne
pomeni, da smo poduhovljeni, ne glede na vrsto teh prepričanj.
Nasprotno, bolj ko gradimo svojo identiteto na osnovi misli (prepričanj), bolj se
oddaljujemo od duhovne razsežnosti (Tolle, 2009).
Avtorja Zohar in Marshall v svojem delu omenjata, da smo danes v zadregi glede
vprašanj, kaj je prav in kaj narobe, glede tega, kako naj sami ostanemo na pravi poti
in kako naj usmerjamo svoje otroke. Formalna religija in njena etika sta izgubili
vpliv, družinske strukture se nenehno spreminjajo in izgubili smo občutek za
skupnost in tradicijo. Nekdo je premaknil vrata na igrišču in ne vemo več niti tega,
katero igro igramo, kaj šele, da bi natančno poznali njena pravila. Posledica vsega
tega je, da se mnogi ljudje danes počutijo izgubljeni in brez cilja, celo prestrašeni.
Vendar, kot je zapisal nemški pesnik z začetka dvajsetega stoletja, Rilke, so včasih
naši najhujši strahovi kot zmaji, ki stražijo naš največji zaklad.
Cindy Wigglesworth (2017) meni, da morajo mnogi izmed nas, zlasti voditelji v
organizacijah, razviti kreposti duhovne inteligence, ki niso nove, temveč so kot stari
duhovni impulz v človeški zavesti, ki nam pomagajo, da se oddaljimo od določenih
religioznih in filozofskih sistemov prepričanj in značilnosti, ki so skupne duhovnim
vzorcem, a še korak izven čustvene in duhovne inteligence. Na tak način v sebi
pridemo do notranje moči in rasti ter to zmožnost nato delimo na svojih delovnih
mestih in v družbi.
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Smrt stare etike in celotnega umskega okvira, na katerem je temeljila, nam morda
nudi dragoceno priložnost, da zasnujemo novo etiko, temelječo na prirojeni duhovni
inteligenci. Če smo v stiku s svojo duhovno inteligenco, lahko tudi v življenju,
polnem negotovosti, najdemo notranji mir. Lahko živimo ustvarjalno, ne negotovosti
navkljub, ampak prav zaradi nje. Negotovost nas navdihuje, saj ustvarja pogoje, v
katerih moramo sprejemati odločitve. Osvobaja nas in vzpostavlja pogoje za našo
odgovornost (Zohar in Marshall, 2001, 187–188).
Osebne in duhovne rasti ni več možno obravnavati kot zasebnega potovanja. Obstaja
nesporna povezava med osebnim in poklicnim ter notranjim življenjem sebe in
zunanjim svetom učinkovitosti in vpliva, saj nas osebni razvoj spremeni. To, kar
smo, pa v končni fazi determinira tudi to, kako vodimo. Vsi smo vodje in vzorniki,
ne glede na svoje službe. Smo voditelji svojih otrok, sodelavcev in vseh, s katerimi
delujemo (Cindy Wigglesworth, 2017).

2.5 Znanstveni pogled na obstoj duhovne inteligence
Tistega dne, ko bo začela znanost proučevati nematerialne pojave, bo v enem
desetletju napredovala bolj kot v vseh prejšnjih stoletjih obstoja (Nikola Tesla).
Znanost ne more dati ustreznih odgovorov na najpomembnejša vprašanja človeka,
ker preprosto ignorira naš notranji, duhovni svet. Ta svet pa nima bistvenega pomena
le za našo srečo, temveč tudi za razumevanje sebe in celotne skupnosti. Človek ne
more zares napredovati, dokler si pred tem zatiska oči (Železnikar 2014, 15).
Do znanstvenih dokazov, da obstaja tretja inteligenca (duhovna inteligenca), ki
uporablja vrednote, namen in smisel življenja, so se prvič dokopali proti koncu
devetdesetih let dvajsetega stoletja. Že nekaj časa je znano, da ima potreba po iskanju
odgovora o namenu življenja pomembno vlogo v razvoju človeštva in njenem
preživetju. Nevroznanstvenik in antropolog Terrence Deacon s harvardske univerze
je dokazal, da je prav iskanje namena življenja spodbudilo človekovo potrebo po
iznajdbi jezika in da se je prav zaradi razvoja jezika hitro začel razvijati sprednji del
človekovih možganov (Zohar in Marhall 2001, 96). Prihodnost civilizacije je bolj kot
od česa drugega odvisna od tega, kako bosta znanost in religija, kot najvplivnejši sili
v zgodovini, uredili medsebojni odnos (Trojnar 2005, 162).
Mnogi znanstveniki menijo, da ravno zaradi vprašanj o višjem smislu, kdo smo in
zakaj smo sploh tukaj, prihaja do razvoja in človeške evolucije. Tudi Viktor Frankl je
s svojim delom poudaril psihološki pomen iskanja namena življenja. Proti koncu
devetdesetih let dvajsetega stoletja pa je bilo objavljeno, da so nevroznanstveniki v
človekovih možganih odkrili tako imenovano »božjo pego«. To je masa nevronskega
tkiva v senčnih (temporalnih) režnjih možganov tik za sencema. Zaradi te nevronske
mase si postavljamo temeljna vprašanja o namenu svojega obstoja in iščemo
odgovore. Zaradi njih verjamemo v ideale in iščemo rešitve za odpravljanje težav.
Božja pega nas spodbuja k prizadevnosti in doseganju višjih ciljev in sanjam o
boljšem jutri (Zohar in Marhall, 2001, 96–97).
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3 VODENJE
Proučevanje vodenja je skozi zgodovino pritegnilo pozornost mnogih političnih,
verskih voditeljev, filozofov, politikov in drugih posameznikov, katerih pojmovanje
vodenja se je skozi različna obdobja tudi spreminjalo.
Sun Cu in Konfucij sta verjela, da vodenje na svoji temeljni ravni izvira iz človeka.
Sposobnosti vodenja lahko iščemo nekje v kontekstu človekovega moralnega in
filozofskega bistva v odnosu do njegovih privržencev in odjemalcev. Vodenje je
dejavnik značaja in ne nečesa prirojenega ali privilegij družbenega položaja. Značaj
vodje se lahko razvije zgolj s pazljivo, usmerjeno vadbo (Krause 1999, 7).

3.1 Opredelitev vodenja
Prvi zapisi o vodenju in upravljanju segajo daleč v zgodovino stare Kitajske, Egipta
in Mezopotamije. Vezani so na velike podvige v človeški zgodovini, kot so gradnja
kitajskega zidu, egipčanskih piramid in babilonskega stolpa. Tudi skozi nadaljnja
zgodovinska obdobja so poslovna in organizacijska znanja postopno pridobivala
pomen, čeprav še niso imela širše družbene veljave in ugleda. Z razvojem
managementa je bil zlasti pomemben prehod iz 19. v 20. stoletje (Kavčič 1994, 41).
Vodenje pri različnih ljudeh vzbuja vrsto nasprotujočih čustev. Nekateri k nalogi
pristopijo s strahom, ker so prepričani, da nimajo prirojene sposobnosti vodenja in da
torej ne morejo upati, da si jo bodo kdaj pridobili. Takšnim vodenje ne predstavlja
nobenega zadovoljstva, ker so prepričani, da ne bodo mogli dobro voditi. Nasprotna
reakcija pa je diktatorstvo. Takšen vodja je prepričan, da so za vodenje potrebne le
trda roka, dobra organizacija in odločenost, da si od nesramnih delavcev ne bo
dovolil nobenih nesmislov. Medtem ko je omahljiv vodja nagnjen k bolj
preplašenemu vodenju, diktator vlada tiransko; nobena od obeh metod pa ni uspešna
(Hemingway 1990, 5).
Opredelitev vodenja je po različnih avtorjih in mnenjih precejšnje število, kar je
kompleksno, zato je treba na opredelitve pogledati z različnih zornih kotov, saj
navsezadnje ni »pravega« in »napačnega«, temveč so zgolj različni vidiki, ki konec
koncev prinašajo takšne in drugačne rezultate v različnih smereh, podjetjih in
organizacijah, po katerih dobimo globlje uvide in spoznanja.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj opredelitev vodenja različnih avtorjev.
Vodenje pomeni sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k
zastavljenim ciljem. V zvezi s tem nekateri poudarjajo, da vodenje ni enkratno
dejanje, temveč niz večjega števila dejavnosti, ki se nanašajo na usmerjanje in
spremljanje (Možina et al. 2002, 449).
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Vodenje je bistvenega pomena, če želi organizacija dosegati cilje, ki si jih je
zastavila. Vendar pa ne smemo pozabiti, da je vodenje sestavljeno iz več procesov.
Tako morajo vodje vedno najprej načrtovati delo, nato sledi organiziranje vsega
potrebnega za izvedbo dela. Vodenje, kot tretji proces, pa se nanaša na ljudi in
njihove značilnosti. Na koncu vedno sledi ocenjevanje opravljenega dela.
Organizacija načrtuje predvsem zato, da si postavi cilje za bližnjo ali daljno
prihodnost (Lipičnik 1998, 312).
Vodenje je sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k želenim ciljem.
V skladu s tem nekateri poudarjajo, da vodenje ni enkratno dejanje, ampak niz
večjega števila dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje (Možina et al.
2002, 449).
Pri funkciji vodenja je vsekakor pomemben tudi proces vodenja. Pri tem je nujno, da
ima dober vodja določene dedne dispozicije, vendar ga mora kljub talentiranosti, ki
jo ima, vodenje zanimati in mora imeti ustrezno znanje. Naslednji dejavnik, ki ima
pomembno vlogo, je vzgoja posameznika. Vsak posameznik lahko svojo
dominantnost uveljavlja z agresivnostjo ali kooperativnostjo. Tu je vloga vzgojiteljev
odločilna od zanj pomembnih ljudi in od njega je odvisno, do kam se bo povzpel v
življenju. Učenje je osnovni dejavnik razvoja vodje. Vodja mora nenehno
eksperimentirati z novimi znanji in prijemi ter preverjati učinke v praksi (Mayer
2003, 371–372).
Vodenje je vplivanje na ljudi, da bi dosegli cilje. Pri tej definiciji moramo vplivanje
na ljudi razumeti v zelo splošni obliki, kot delegiranje nalog, spodbujanje in
usmerjanje sodelavcev, dogovarjanje, preprečevanje in reševanje konfliktov,
sporazumevanje, odločanje ipd. (Mayer, Kovač in Jesenko 2004, 17).
Bistvo dobrega vodenja je, ko voditelji prihodnosti znajo ustvariti okolje, v katerem
bodo imeli ljudje voljo do dela. Vodenje je samo po sebi spoštovano delo, ki nas
preizkuša, je polno domišljije in ustvarjalnosti. Ne gre le za ustvarjanje bogastva,
ampak tudi za ustvarjanje boljšega jutrišnjega sveta, za izgradnjo in rast ljudi.
Voditelji morajo biti sami do sebe resnicoljubni. Najtežja naloga managerja je
brezobzirna intelektualna poštenost do svojih lastnih znanj, slabosti in nagibov.
Brezobzirnost v tem smislu ne pomeni, da manager pleza prek svojih sodelavcev in
tekmecev v obupnem iskanju materialnih prednosti, ampak da gre predvsem za
samokritiko (Evans in Russel 1992, 169).

3.2 Proces vodenja
Proces vodenja je sestavljen iz treh med seboj povezanih delov. Vodja kot
posameznik v celoten proces prinese svojo osebno preteklost, zanimanje, vpliv,
osebne značilnosti, znanje in motivacijo. Zaposleni na proces vodenja vplivajo s
svojimi pričakovanji, osebnimi značilnostmi, stopnjo zrelosti, zmožnosti in
motiviranostjo.
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Tretji ključni del procesa vodenja pa predstavlja situacija, ki predstavlja najtežje
opredeljiv element, saj vanjo uvrščamo strukturo in kulturo organizacije, uporabljene
tehnologije,vse vrste nalog, notranje in zunanje spremembe ter vplive v okolju in
organizaciji (Hughes et al. 1999, 26–34).
Proces vodenja po Kovaču, Mayeru in Jesenku (2004, 20–21) lahko razdelimo na:












načrtovanje lastnega dela in dela svojih sodelavcev,
nadziranje,
dajanje povratnih sporočil,
usmerjanje sodelavcev k določenemu ravnanju,
poverjanje nalog,
usklajevanje nalog,
spodbujanje motivacije za delo,
vrednotenje in nadgrajevanje dela,
odločanje in soodločanje,
sodelovanje v kariernem razvoju sodelavcev,
preprečevanje in reševanje konfliktov.

Nekatera podjetja dajejo vtis prodornega, aktivnega managementa, druga pa
zaspanega, ki je močno za časom. Kaj oziroma kdo ustvarja takšno ozračje? Ustvarja
ga prevladujoče mentalno in čustveno vedenje tistih, ki vodijo ta mesta. Management
pošilja določeno energijo v podjetje in med zaposlene. Zaposlene preprosto povlečeta
njegova energija in vedenje. Če se tega zavedamo, potem vemo, da moramo, če
želimo spremembe v podjetju, narediti spremembe v managementu (Rudmann 2016,
20–21). V nadaljevanju magistrskega dela se bomo osredotočili na stile vodenja.

3.3 Stili vodenja
Stil vodenja predstavlja, kakšen je način obnašanja, nadzorovanja in sodelovanja
vodje do podrejenega ter s tem tudi vpliv na njegovo delo.
Po svetu se je oblikovalo veliko število vodenja oziroma načinov ravnanja z ljudmi,
ki dajejo pričakovane rezultate le, če so uporabljeni v določeni organizacijski klimi
(Lipičnik 1993, 91).
V današnjih dneh se je treba zavedati, da je stil vodenja relativno trajen vzorec, ki
vpliva na ljudi z namenom, da bi dosegli postavljene oziroma zastavljene cilje. To
pomeni značilno ravnanje, ki predstavlja zbir za vodjo specifičnih ravnanj in
vodstvenega. Posamezni vodja lahko uporablja različne instrumente in vzvode ter s
tem oblikuje zanj značilno in celovito obliko stila vodenja (Kovač, str. 20–22).
Pri razlagi in proučevanju procesa vodenja je že od nekdaj v ospredju iskanje najbolj
uspešnih in učinkovitih tehnik oziroma stilov vodenja oziroma tistih univerzalnih
načinov vodenja, ki bi bili ključ do uspešnosti in učinkovitosti organizacije.
Prepričanj o obstoju najboljšega stila vodenja, ki bi bil uspešen in učinkovit v vseh
situacijah, je danes veliko (Kovač 2004, 22).
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Čez desetletja so se glede na gospodarske razmere spreminjali tudi različni načini in
stili vodenja. V praksi poznamo veliko stilov in nekateri se med seboj pogosto tudi
dopolnjujejo. Predstavili bomo nekaj najbolj značilnih opredelitev stilov vodenja, ki
so jih navedli različni avtorji.
Avtokratični stil vodenja – je povezan z velikimi organizacijami. Izvajanje procesa
vodenja poteka preko hierarhične strukture in linijskega sistema. Ni neposrednega
stika med vodjem in vodenimi (Kovač in drugi 2004, 23–24).
Liberalni stil vodenja – ima značilnost, da je vodja minimalno vključen v odločanje,
saj ljudje odločajo sami. Sodelavcem pušča svobodne roke. Ti samostojno rešujejo
probleme in izvajajo naloge, njegova naloga pa je koordiniranje (Rozman in drugi
1993, 206–208).
Možina (1994b, 28) v svojem delu navaja naslednje sloge vodenja:








Birokratski slog vodenja: zvrst zadržanega vodstvenega sloga. Značilnosti
birokrata so, da upošteva pravila in postopke, je zanesljiv in trden, vzdržuje
čvrsto formalno organizacijo, je racionalen, natančen, se obvlada in je
vljuden.
Razvijalski slog vodenja: zvrst socialno usmerjenega vodstvenega načina.
Značilnosti razvijalca so, da razvija in spodbuja druge, zna poslušati, vzdržuje
široko komunikacijo, razume druge in jih podpira, dobro dela in sodeluje z
njimi, svojim sodelavcem zaupa, oni pa njemu.
Dobrohotni avtokratski slog vodenja: ugodnejša zvrst k nalogam usmerjenega
vodstvenega sloga. Značilnost za dobrohotnega avtokrata je, da je odločen in
spodbuden, da je delaven, izpolnjuje svoje obveznosti ter je usmerjen k
doseganju visokih proizvodnih rezultatov.
Izvrševalski slog vodenja: združevalni – integracijski slog vodenja. Značilno
za izvrševalca je, da pri odločanju uporablja skupinsko delo, prepričuje ljudi,
naj se sami zavežejo določenim ciljem in spodbuja sodelavce k večji
učinkovitosti (Možina 1994, 28).

Daniel Goleman, Richard Boyatzis in Annie Mckee (2002, 75–76) pa so vodstvene
sloge uredili po modelu, ki upošteva čustveno inteligenco:




Vizionarski: vodi ljudi proti skupnim sanjam, ki je primeren, ko spremembe
zahtevajo novo vizijo ali ko je potreben jasen občutek za smer. Zelo pozitivno
vpliva na ozračje.
Mentorski: povezuje osebne želje s cilji organizacije in je primeren, ko je
zaposlenemu treba pomagati, da izboljša svojo storilnost z razvijanjem
sposobnosti. Zelo pozitivno vpliva na ozračje.
Tovariški: ustvarja harmonijo, ker ljudi povezuje med seboj in je primeren,
ko je treba razrešiti nesoglasja v timu, okrepiti motivacijo v stresnih časih ali
okrepiti vezi med ljudmi. Pozitivno vpliva na ozračje.
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Demokratični: ceni prispevek zaposlenih in krepi predanost prek sodelovanja.
Primeren je, ko je treba pridobiti soglasje ali zaposlene pripraviti k
dejavnejšemu sodelovanju. Pozitivno vpliva na ozračje.
Diktiranje tempa: za doseganje zahtevnih in vznemirljivih ciljev. Primeren je
za doseganje rezultatov visoke kakovosti z zelo motiviranim in sposobnim
timom. Pogosto na ozračje vpliva zelo negativno zaradi neustreznega
izvajanja.
Ukazovalni: odpravi strah, ker ponuja jasna navodila v kriznih trenutkih, ko
je treba sprožiti nujne spremembe, ali s težavnimi zaposlenimi. Na ozračje
vpliva zelo negativno, ker je pogosto zlorabljen (Goleman, Boyatzis in
Mckee 2002, 75–76).

3.4 Kaj vpliva na stil vodenja?
Stil vodenja bo vedno vplival na celotno kulturo podjetja. Ali naj ima vsak manager
enak stil vodenja? Seveda ne. Nekateri managerji so sramežljivi, mirni in rezervirani,
drugi spet rigorozni, avtoritativni in glasni. Nekateri so hiperaktivni in impulzivni,
drugi metodološki in impulzivni. Nekateri so karizmatični, drugi ne. Pomembno je
vedeti, da učinkovit slog vodenja raste znotraj vsakega posameznega managerja
(Bernik 2000, 102–103).
Različni avtorji imajo o tem, kaj vpliva na stil vodenja, različna mnenja in
vrednotenja. Na temo uspešnega vodenja je bilo opravljenih precejšnje število
raziskav, vendar se ugotovitve med seboj razlikujejo.
Če bi bil »pravilen« zgolj kakšen odgovor, kakšno naj bi bilo učinkovito vodenje, bi
bil svet poln uspešnih vodij. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj mnenj različnih
avtorjev o tem, kaj vpliva na stil vodenja.
Avtor Kavčič (1991, str. 218), navaja, da na stil vodilnega delavca vplivajo štirje
dejavniki:








Narava delovnih nalog: vidik stopnje kreativnosti je zelo pomemben. Treba
se je zavedati, da je pri delih, ki se ponavljajo, bolj uspešen avtoritativen stil
vodenja, pri kreativnih delih pa podrobnejša kontrola ali kak drug način
vodenja.
Karakteristike vodenih: proces je kot vodenje, vključuje voditelje in vodene.
Učinkovitost stila vodenja ni le stvar prostovoljne izbire voditelja, pomembno
je predvsem, kakšna so znanja, pričakovanja, vrednote, prepričanja, delovne
navade sodelavcev, podrejenih.
Filozofija vodenja: pomembno je, da vemo, kje je razlika, kaj je delo in kaj
vodenje in prepričanje o ljudeh. Klasična teorija obravnava delavce kot
lenuhe, ki se, če se le da, izogibajo delu in delajo le, če so res strogo
kontrolirani in prisiljeni v to.
Situacija: vsak vodja svoj stil vodenja prilagaja spremembam, v katerih
opravlja svoje delo. Na podlagi te teorije se je razvila situacijska teorija
vodenja, ki poudarja ključni pomen situacije na učinkovit stil vodenja.
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Avtorja Laird in Maier poudarjata, da je vodenje odvisno od vrste dela in kulture.
Vodenje moramo opazovati v okviru celotne družbene situacije, znotraj katere
poteka. Vodenja ni mogoče opazovati ločeno od družbenega konteksta, družbenega
sistema, v katerem živijo in delajo tako vodilni kot tudi tisti, ki so vodeni. Seveda to
velja tudi za našo družbo in družbeni sistem (Brajša 1983, 66).
Mnoge raziskave med uspešnimi podjetniki in managerji po svetu so si enotne v
nekaterih skupnih elementih vodenja, ki jih lahko opredelimo po Berniku (2000,
103):









avtentičnost (vedno izražamo dejansko poslanstvo in vizijo podjetja);
odločnost in prepričljivost (sposobnost odločanja, čeprav v primerih, ko
imamo pomanjkljive informacije, upoštevanje analiz in intuicije);
koncentriranje (učinkovit manager se ponavadi koncentrira na listo
najpomembnejših prioritet in racionalno upravljanje časa);
osebni stik (osebni stik v podjetju, grajenje povezav s kupci, dobavitelji,
investitorji, zaposlenimi in z lokalno skupnostjo, izgradnja dolgoročnih
stikov);
obvladovanje »mehkejših« in »trših« človeških sposobnosti (visoki standardi
dela – »trši« dejavniki, prizadevanje za to, da zaposleni pomagajo graditi
vizijo podjetja in rastejo – »mehki« dejavniki);
komunikacija (različne veščine, ki jih managerji uporabljajo pri vsakodnevni
komunikaciji pri zaposlenih; učinkovit manager spodbuja komunikacijo v vse
smeri, navzdol, navzgor, na vse strani, individualno, timsko, pisno, ustno,
formalno, neformalno);
miselnost »vedno naprej« (izboljšave v vsakem dnevu, razvijanje
sposobnosti, ohranjanje energije, optimizem in vztrajnost, ne stojimo na
mestu, vedno se premikamo naprej) (Bernik 2000, 103–109).

V iskanju univerzalnega recepta za najboljše in najbolj učinkovito vodenje lahko
povzamemo, da ima vsak vodja svoj edinstven stil vodenja, ki je neponovljiv.
Trojnar (1995 178–179) pa meni, da obstajajo določena pravila, ki jih vsak uspešen
vodja upošteva in dosledno tudi demonstrira v vseh svojih aktivnostih v vlogi vodje.
To je model 8F, ki jih lahko vodje mesečno preverijo, da ugotovijo, ali njihov stil
vodenja omogoča doseganje ciljev in ustvarjanje pripadnosti zaposlenih tudi v
prihodnje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

usmerjenost,
prilagodljivost,
hitrost,
prijaznost,
poštenost,
sposobnost premagovanja naporov,
ustvarjalnost,
zabava (Trojnar 2005, 179).
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Vse te različne metode vodenja danes niso več tako strogo ločene, temveč vse
pogosteje govorimo o kombiniranju različnih metod med seboj. V nadaljevanju
bomo opredelili razlike med vodenjem in managementom.

3.5 Razlike med vodenjem in managementom
Mnogi avtorji management in vodenje obravnavajo kot sestavni del. Mnogi
obravnavajo vodenje, ne da bi se spuščali v povezave (Zupan 2009, 173), številni pa
menijo, da so med vodenjem in managementom razlike. Med njimi je tudi Kotter
(2001, 85), ki meni, da se management in vodenje razlikujeta, vendar sta po
njegovem mnenju komplementarna in v hitro spreminjajočem se svetu ne moreta
drug brez drugega. Ključno se mu zdi, da managerji podpirajo stabilnost, medtem ko
voditelji težijo k spremembam. Samo organizacije, ki vključujejo obe strani tega
protislovja, lahko uspevajo v sodobnem poslovnem okolju.
Dessler meni, da je management organ, s pomočjo katerega ustanova (podjetje)
razvije sposobnosti doseganja rezultatov, ki so vidni zunaj ustanove. Dessler
management opredeljuje kot proces planiranja, organiziranja, vodenja in kontrole
članov organizacije ter uporabo vseh organizacijskih resursov za dosego postavljenih
ciljev (Dessler 2001, 3).
Kot elementi, ki so najpogostejši v različnih opredelitvah managementa, nastopajo:
proces, cilji, doseganje ciljev, različni viri (med drugim tudi človeški). Zaključimo
lahko, »da je management proces doseganja ciljev s pomočjo resursov« (Bernik
2000, 15).
Posamezni avtorji različno opredeljujejo »doseganje resursov«. Pri posameznih
avtorjih zasledimo doseganje:






s pomočjo drugih (Kreitner, Certo),
s planiranjem, organiziranjem, vodenjem in kontrolo (to so v bistvu funkcije
managementa) (Stoner, Freeman, Sisk, Lipovec, večina nemških avtorjev),
z usmerjanjem (Massie, Douglas),
s koordinacijo (Donnelly, Gibson, O'Donnell),
z izvajanjem upravljavskih akcij (Kajzer) (Bernik 2000, 15).

Tichy (2001, 29–33) vodenje definira kot izpolnjevanje nečesa z drugimi ljudmi. V
današnjem svetu, ki ga vodje vse manj vodijo z ukazovanjem in kontrolo in z vse več
s spreminjanjem človekove miselnosti, se spreminja način obnašanja. Managerji in
vodje izvajajo isti posel, le način je drugačen. V preteklosti so managerji vodili z
ukazovanjem in kontrolo, medtem ko danes vodje vodijo s spreminjanjem miselnosti.
Vodenje je samo ena od nalog managerjev. Vodenje pomeni vplivanje na zaposlene v
podjetju tako, da podjetje učinkovito dosega zastavljene poslovne in druge cilje.
Vodenje ima vlogo tudi pri procesu vplivanja na zaposlene. To pomeni dosego
zastavljenih ciljev, svetovanje, reševanje nasprotij, spodbujanje, motiviranje in

21

ocenjevanje. Z vodenjem se srečujemo na različnih družbenih ravneh, kot so politika,
kultura, šport in tudi podjetništvo. V zadnjih devetdesetih letih 20. stoletja je vloga
vodenja zlasti v poslovnem življenju izjemno pridobila pomen. Brez uspešnega
vodenja zaposlenih ni več mogoče zagotavljati produktivnosti, visoke kakovosti
izdelkov in storitev, dobičkonosnosti in vrhunskega servisiranja kupcev (Bernik et al.
2000, 24).
Manager naj bi imel sposobnosti, da vodi ljudi naprej, jih usmerja prosti skupnemu
cilju. Torej, če je bilo za tradicionalni management značilno načrtovanje,
organiziranje in kontrola, so izzivi novega managerja spodbujanje, pomoč
sodelavcem ter ustvarjanje takšne delovne klime, ki jih bo spodbujala in se bodo v
njej dobro počutili. Zaradi čedalje večjega pomena človekovega kapitala bodo
managerji v prihodnosti še bolj usmerjeni v ljudi, in ne v delovne naloge.
Organizacija deluje kot tim enakovrednih posameznikov. Motiviranje zaposlenih se
spreminja od usmerjenosti na materialne in socialne ugodnosti k usmerjenosti in
sodelovanju za cilje organizacije (Dimovski et al. 2004, 815).
Večina znanstvenikov za vedenjska raziskovanja vodje opisuje kot tiste, ki ustvarjajo
vizijo, sprožajo spremembe, postavljajo in ustvarjajo nove usmeritve, navdušujejo in
motivirajo zaposlene, v nasprotju z managementom, ki v glavnem planira, organizira
in kontrolira (Zupan 2009, 171).
Vila in Kovač vodenje opredeljujeta kot pomensko ožji pojem od managementa.
Njegovo interpretacijo pojmujeta kot funkcijo managementa, ki obsega usmerjanje
sodelavcev k uresničevanju postavljenih ciljev. Vodenje je kot sestavni del celotnega
procesa managementa (Vila in Kovač 1997, 33).
Avtorja Vila in Kovač (1997, 290–291) razlike med managementom in vodenjem
opredeljujeta tako:
Management se ukvarja s kompleksnostjo, zlasti v večjih in velikih podjetjih.
Znanstvena organizacija in management nista tako zelo pomembna v manjših
podjetjih. V velikih podjetjih pa si management prizadeva za uveljavitev in
ohranjanje discipline (Vila in Kovač, 1997, 290–291).
Vodenje pa se ukvarja s spremembami in v sodobnem poslovnem svetu lahko
opazimo, da vedno bolj prevladujejo načela stalnega tekmovanja in konkurence. Če
hočemo, da v okoliščinah hitrega razvoja in sprememb preživimo in uspešno
delujemo, so potrebne ogromne in stalne spremembe. To pa zahteva, da vodenju
namenjamo vse večjo pozornost (Vila in Kovač, 1997, 290–291).
V tabeli 2 predstavljamo razlike med managementom in vodenjem.
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Tabela 2: Razlike med managementom in vodenjem.
POSLOVODENJE – MANAGEMENT

VODENJE – LEADERSHIP

Planiranje

Opredelitev usmeritev

Organiziranje

Nabor in razporejanje ljudi

Kontroliranje

Motiviranje
Vir: Vila in Kovač (1997, 290).

Razlike med managementom in vodenjem opredeljuje tudi ameriški raziskovalec
Yukl (1994, 4), ki meni,: »Posameznik je lahko vodja – leader ne da bi bil manager
(to je neformalni vodja), in posameznik je lahko manager brez vedenja vodje.«
Managerji naj bi bili praviloma bolj usmerjeni k inovativnosti in spremembam. Prav
tako skrbijo, da zaposleni delajo učinkoviteje, medtem ko vodje pri sodelavcih
dosežejo, da se strinjajo, da je treba nekaj narediti.
Razlike med managementom in vodenjem Dubrin definira kot (1998, 5–7):








management je kot strokovna disciplina bolj formalen in znanstven kot
vodenje; management temelji na veščinah planiranja, kontroliranja in
učinkovite uporabe informacijskih tehnologij;
management uporablja natančno določena racionalna orodja in tehnike, ki so
preizkušena in uporabna v različnih situacijah, vodenje ima na razpolago
malo eksplicitnih orodij;
vodenje gradi na timskem delu in kooperativnosti v širokem krogu
motiviranih sodelavcev;
vodja izžareva entuziazem, strast in navdušuje druge za doseganje čim višjih
ciljev;
vodja pogosto uporablja kreativne tehnike reševanja problemov pri
zagotavljanju sprememb; manager uporablja standardne in dobro znane
rešitve, ko nastopijo problemi;
ključni prispevek vodje je oblikovati vizijo organizacije, dolgoročne cilje in
strategijo za doseganje ciljev;
ključno poslanstvo managerja je uresničevanje zastavljene vizije.

Čeprav moramo razumeti razliko med managementom in vodenjem, pa sta to
vendarle dva zelo prepletajoča procesa. Biti manager ne pomeni biti konservativen,
ortodoksen, nekreativen in nefleksibilen. Naloge managerja in orodja ter veščine, ki
jih uporablja pri svojem delu, so nekoliko drugačne kot naloge in odgovornosti vodje
(Bernik 2000, 25).
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Opredeljujemo, da sta tako management kot vodenje v sodobnem poslovanju
nepogrešljiva. Idealno bi bilo, če bi lahko v isti osebi dovolj uravnoteženo združili
menedžerja in vodjo – liderja (Vila in Kovač 1997, 290).
Med vodjem in managerjem obstajajo temeljne razlike, ki jih lahko bolj nazorno
vidimo v tabeli 3, ki je prikazana spodaj.
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Tabela 3: Temeljne razlike med vodjem in managerjem.
VODJA

MANAGER

Vizionarski

Racionalen

Strasten

Podjeten

Kreativen

Vztrajen

Navdihujoč

Realističen

Inovativen

Analitičen

Pogumen

Strukturiran

Iznajdljiv

Preudaren

Rad eksperimentira

Avtoritativen

Neodvisen

Stabilen

Deli znanje z drugimi

Znanje zadržuje

Poln zaupanja

Zadržan

Topel in vesel

Hladen

Skromen

Redko dovoli napake

Iniciator

Izvrševalec

Trener, svetovalec, učitelj

Igra vlogo šefa

Dela stvari prav

Dela prave stvari
Vir: (Martinčič 2007).
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Če strnemo vse navedeno in dodamo svoj pogled, dobimo naslednjo definicijo
vodenja: Vodenje je pomembna funkcija managementa, ki pomeni kreativnočustveni proces vplivanja in usmerjanja zaposlenih s komuniciranjem,
posredovanjem vizije, prepričevanjem, motiviranjem, navduševanjem za doseganje
ciljev organizacije, v kateri bodo zaposleni videli uresničitev svojih potreb. Vodje
lahko s svojimi osebnostnimi lastnostmi, vedenjem in stili vodenja med vsemi
zaposlenimi v podjetju ustvarjajo takšno vzdušje, ki spodbuja ustvarjalnost in
kreativnost, medsebojno sodelovanje in pripravljenost oziroma navdušenost za delo
(Zupan 2009, 118). V nadaljevanju se osredotočamo na sodobne principe vodenja.

3.6 Sodobni principi vodenja
Največji izziv, s katerim se soočajo vodje danes, je spreminjanje sveta, kar zahteva
novo paradigmo vodenja. Nova resničnost vsebuje premik od stabilnosti k
spremembam in kriznemu managementu, od kontroliranja k delitvi moči in avtoritete
– opolnomočenju, od tekmovanja k sodelovanju, od enotnosti k različnosti in od
osredotočanja vase k višjimi ciljem in namenom. Izziv za vodje je, da razvijejo novo
miselnost, ki bo temeljila na človeških veščinah, integriteti in timskem delu (Zupan
2009, 166).
Trojnar (2002, 125) poudarja, da ima IBM pri poslovanju tri osnovna pravila:
1. na prvem mestu je človek,
2. na drugem mestu je človek,
3. na tretjem mestu je človek.
Na vprašanje, zakaj, odgovarja, da zato, ker uspešna podjetja vedo, kje so potenciali
in jih znajo ceniti. Z zastarelim pristopom vodenja danes ne bomo uspeli, posebej ne
v dejavnostih, kjer sta pomembni inovativnost in kreativnost. Danes je treba biti pri
vsakem delu kreativen, inovativen in odgovoren in tega ni možno doseči s silo.
Današnji pristop vodenja mora biti drugačen. Doseči moramo sinergijski učinek
različnosti: v današnji produkciji ne potrebujemo vojakov, ki se morajo odzvati na
enak način, temveč potrebujemo različne kakovosti, ki prispevajo k uspehu skupine.
Staro načelo »prevzgojili ga bomo« se danes spremeni v »dali mu bomo možnost, da
polno zaživi, razvije svoje sposobnosti in najde sebe v delu«. Da pa smo zmožni tako
voditi ljudi, moramo najprej imeti radi sebe. Če nimamo radi sebe, namreč ne
moremo imeti radi drugih (Trojnar 2002, 125).
Vedno bolj prihajajo na plano popolnoma drugačni načini, ki so bili znani in poznani
do zdaj, saj so precej kontradiktorni že uveljavljenim načinom, ker delujejo po
prvinah duhovne inteligentnosti, ki jo tovrstni vodje nenehno vpletajo v svoje načine
vodenja. Nekatere izmed njih bomo opisali v nadaljevanju.
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3.6.1 Vizija sodobnega vodenja
Razumevanje narave vodenja in oblikovanje ustreznih vodstvenih sposobnosti sta
verjetno najpomembnejši nalogi današnje družbe. Uspeh ali propad organizacij ali
držav je odvisen predvsem od vizije in sposobnosti njihovih vodij (Krause 1999, 1).
Enaindvajseto stoletje je stoletje, ki ga svet lahko zaznava kot čas velikih sprememb,
obenem pa je v razponu tudi ogromno priložnosti in možnosti za napredek. Če
želimo vse te priložnosti tudi učinkovito izkoriščati, moramo spremeniti tudi
delovanje oziroma vodenje. Časi, v katerih je bilo možno vodenje podjetja na način z
bičem izza pisalne mize, so danes mimo. Drugačni, bolj sodobni trendi vodenja
namigujejo na to, da bo moral imeti v prihodnosti voditelj zelo jasno predstavo in
občutek za vrednote celotne organizacije. Prav tako bo moral znati delovati z ljudmi,
jih spodbujati in motivirati. Temu so voditelji v preteklosti namenjali manj
pozornosti. Veščine sodobnega voditelja pa zahtevajo tudi njegovo ohranjanje
razsodnosti v nestanovitnem času, ki je polno sprememb, in prav tako sposobnost, da
iz svojih podrejenih izvleče vse potenciale in ustvarjalnost, ki jih imajo (Povzeto po
Levine in Crom 1995, 9–10).
Da bi voditelji podjetje oziroma organizacijo razvili v sodobno in učinkovito okolje,
ki je uspešno, se morajo po Jonesu (2005, 34–35) zavedati naslednjih pogojev:




Preden bodo sposobni učinkovito voditi sodelavce, se morajo naučiti
učinkovito voditi samega sebe.
Za uspešnega voditelja ni nujno, da sam podaja nove ideje in predloge. Kot
učinkovit voditelj velja tisti, ki je sposoben iz svojih podrejenih izvleči dobre
ideje in jih spodbuditi k njihovemu uresničevanju.
Zavedati se morajo razlike med vodjo in vodenjem. Vodja ne more biti vsak,
vendar pa vsakdo kdaj prevzame položaj voditelja.

Vodja se mora zavedati svoje velike družbene odgovornosti, saj je njegov vpliv na
razvoj zaposlenih, njihovo življenje in s tem posredno tudi na življenje njihovih
družin, lahko zelo močan, pozitiven ali negativen. To velja za vse razsežnosti,
materialno, čustveno in duhovno. Ko se notranja moč ozaveščenega voditelja poveže
s formalno, zunanjo močjo vodje organizacije, je ta odgovornost še večja (Klopčič
2015, 201).
Nove generacije ljudi vodjem predstavljajo velik izziv, saj morajo pri vodenju uvesti
potrebne spremembe. Čas je za ljudi, ki bodo v vodenje poleg razuma vpletli srce,
intuicijo, entuziazem, pozitiven odnos, transparenten in odprt dialog ter partnerstvo.
Imenujemo jih srčni voditelji (Rudmann 2016, 14).
3.6.2 Potreba po novem načinu vodenja v sodobnem poslovnem svetu
Vodje, ki so vztrajali pri starih modelih vodenja, so danes »zgodovina«. Pristopi, ki
so delovali pri generaciji otrok blaginje, so preživeti. Generacije otrok blaginje
(rojenih med letoma 1946 in 1964), ki so še vedno delovno aktivni, so marljivi in
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zagnani ljudje, ki spoštujejo avtoriteto, cenijo resno zaposlitev in so motivirani
predvsem s finančnimi spodbudami. Ljudje generacije X (rojeni med letoma 1965 in
1980) so izredno podjetni, samostojni in v rezultate usmerjeni posamezniki, spretni v
osebni in elektronski komunikaciji, cenijo uravnoteženost poslovnega in družinskega
življenja, njihova glavna vrednota pa je pravičnost. Generacija Y (ljudje rojeni med
letoma 1981 in 2000) pa je tako imenovana e-generacija, samozavestna,
samozadostna, inovativna, ki pričakuje hitre rezultate in nagrade, ima visoko raven
civilne in globalne ozaveščenosti ter sposobnost opravljanja več nalog hkrati. Ta
generacija ceni možnost osebne rasti, pridobivanja novih izkušenj in znanj. Če nima
dovolj izzivov, se začne dolgočasiti (Rudmann 2016, 12–13).
Potrebujemo nove načine delovanja v poslovnem svetu. Ne bomo prišli prav daleč,
če se bomo trudili izzive 21. stoletja reševati z razmišljanjem, ki smo ga imeli v 20.
stoletju ali še dlje nazaj. Če želimo delovati uspešno, potrebujemo nove načine,
inovativnost in kreativnost (Cholle 2012, 20).
Tudi nevroznanstveniki vse bolj raziskujejo koncepte, ki lahko popolnoma
spremenijo naše dosedanje razmišljanje in delovanje na področju kreativnosti kot
ključne sestavine pri vodenju.
Tri izmed zanimivih ugotovitev so (Cholle 2012, 20):




Instinkt igra vodilno vlogo pri odločanju o kompleksnih vprašanjih.
90 % našega delovanja je rezultat sklopa vseh prepričanj, spominov in
vzorcev, ki so skriti v naši podzavesti.
Domišljijska vizualizacija je ena izmed najbolj uporabnih rešitev pri
aktiviranju naše kreativnosti in podajanja rešitev za različne izzive.

Zadnja leta v ospredje prihajajo novejši koncepti vodenja, ki predstavljajo odgovore
na raznovrstna negativne dogodke v vodenju v poslovnem svetu in na splošno.
Definicij o sodobnem vodenju, ki temelji na avtentičnosti, karizmatičnosti in etiki, je
več, v nadaljevanju pa bomo predstavili nekatere izmed njih.
3.6.3 Vodenje na temeljih duhovne inteligence
Ljudje smo navajeni analitičnega, logičnega delovanja in reševanja različnih izzivov,
vendar nam duhovna (nekateri ji pravijo tudi intuitivna) inteligenca kaže tudi
drugačne načine delovanja, poslovanja in sodelovanja skozi človeško noto,
kreativnost in razumevanje globljega smisla v poslovnem svetu kot tudi na splošno v
življenju.
Če bi ljudi povprašali, kakšen je bil njihov najboljši voditelj, bi vsi omenili vrlino –
prav vsak med njimi je bil dober poslušalec. Znal je upoštevati sočloveka. Kadar
nekdo pravi: »Kako lep dan je danes«, se najboljši voditelj pozorno odzove
govorniku, denimo z besedami: »Videti je, da ste danes precej zadovoljni.« Slab
poslušalec misli samo nase. Če mu zaupate svojo skrb, vam bo zaupal svojo
(Blanchard 2003, 79).
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Duhovno voditeljstvo je zmožnost ustvarjanja takšnih razmer, v katerih tako voditelj
kot sledilci izkusijo občutek vzajemne povezanosti in enačenja z izbranim
transcendentnim namenom. Duhovni voditelji pomagajo skupnostim in
organizacijam »dihati skupaj«. Najpreprostejše »skupno dihanje« je, ko voditelj
pomaga svojim ljudem opredeliti pomembne skupne vrednote. Zato je prvi korak k
duhovnemu voditeljstvu prav razumevanje, kako ustvariti skupne vrednote (David T.
Kyle 2000, 123).
Uspešen vodja po merilih duhovne inteligentnosti ni oseba, ki se je povzpela na
visok položaj na delovnem mestu, si ustvarila izvrstno ime v družbi in pripomogla k
visokemu dobičku podjetja, temveč nasprotno. Bogastvo vodje se kaže v tem, da je
zmožen odvreči vsa oblačila in maske, ki si jih je nadel zaradi socialnega okolja, v
katerem živi, ter se radoživo pokazati takšnega, kakršen je; s tem lahko pomaga
drugim ljudem v stiski. Zavedati se mora, da je tudi on le človek z napakami in na
tem dejstvu graditi pristne odnose s svojimi sodelavci (Šarotar, Treven in Mulej
2011, A5).
Duhovna inteligentnost sili vodjo k visoki stopnji samozavedanja, ga spodbuja, da
razmišlja o sebi, svojem notranjem življenju in motivih (Šarotar, Treven in Mulej
2011, A5).
V nadaljevanju bomo predstavili različne načine sodobnega vodenja.
3.6.4 Karizmatično vodenje
Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja se je med raziskovalci managementa
pojavilo veliko zanimanje za karizmatično vodenje, kar je bila primerna noviteta ob
vseh spremembah pri načinu poslovanja ter naraščajoči konkurenci.
Max Veber, znameniti sociolog birokracije, je pojem karizma (grško charisma), ki
izhaja iz Grčije, označil kot »božji dar«. Tak vodja ima močan čustveni vpliv na
sodelavce in veliko moč nad njimi, še posebej v času krize, ko se pojavi močna
potreba po usmerjanju in iskanju novih poti iz krize (Ovsenik 2000, 278).
Raziskave so pokazale, da karizmatičnega vodjo označuje, da ima vizijo in je
pripravljen tvegati, da doseže to vizijo, je zelo občutljiv na pritiske iz okolice in
potrebe podrejenih in razkazuje tisto vedenje, ki ni vsakdanje (Robbins, 1989, str.
331). Ljudje takšen način vodenja spoštujejo, saj občutijo, da je vodja pri »stvari« s
srcem.
Karizmatična teorija vodenja je razširjena atributivna teorija vodenja, ki temelji na
iskanju herojskih lastnosti vodij, ki jih je mogoče opaziti v njihovih vedenjskih
vzorcih. Karizmatične teorije so usmerjene zlasti v razlikovanje med karizmatičnimi
vodji in tistimi, ki to niso. Karizmatične lastnosti so pripisovali znanim osebnostim iz
poslovnega in političnega življenja: John F. Kennedy, Martin Luther King, mati
Tereza, Nelson Mandela, Franklin D. Roosevelt, Walt Disney, Bill Gates, Mihail
Gorbačov, Margaret Thatcher in drugi (Ovsenik 2000, 278).
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3.6.5 Avtentično vodenje
V zadnjem času v ospredje prihajajo vodje, ki pri svojem delu uspešno spodbujajo s
pozitivnim pristopom in lastnim zgledom delovanja. V ospredju so kot vodje z
vizijami ljudje, ki vodijo s svojo osebnostjo, značajem in predvsem z zgledom.
Avtentičnost pomeni, da vedno izražamo dejansko poslanstvo in vizijo podjetja. Pri
viziji je bolj pomembno to, kaj manager vsak dan z njo počne, kot pa da o njej zgolj
razlaga (Bernik 2000, 103).
Avtentično vodenje se od drugih konceptov loči po tem, da ne opredeljuje sloga
vodenja, ki bi ga moral vodja prevzeti, temveč je v ospredju osebnost vodje, ki sledi
svojemu značaju. Pozitiven vpliv avtentičnega voditelja povzroči pozitivne premike
v sodelavcih in jih navduši za skupno doseganje ciljev (Dimovski et al. 2009, 102–
106).
Sodobne – avtentične vodje najbolje opišemo kot vodje z zgledom, samozavestjo,
optimizmom, upanjem ter udejanjanjem besed (Penger, 2006, 92).
Za avtentičnega vodjo ni dovolj biti samo pošten, pravičen in zahtevati, da nas drugi
tako obravnavajo. Naučiti se moramo vzbujati te lastnosti pri drugih zaradi učinka
delovanja v organizacijah in izven nje (Penger, 2006, 92).
Dimovski et al. (2009) menijo, da bolj kot ljudje ohranjajo svoje vrednote, identitete,
preference in čustva, bolj avtentični so. Bistvo avtentičnosti je poznati sebe, sprejeti
in se ohranjati takšne, kot smo (Dimovski et al. 2009, 104). Avtentičnost vključuje
tako osebne izkušnje in vrednote človeka ter njegova prepričanja in čustva kot tudi
ravnanje v skladu s samim seboj in svojo izvirnostjo.
Pojem avtentičnost izhaja iz grške filozofije. Kot način vodenja (Dimovski et al.
2009, 112) pa določa vodje, ki imajo:
1. zmožnost učinkovito zaznavati informacije o sebi (svoje vrednote,
prepričanja in čustva);
2. zmožnost uravnavanja svojega vedenja pri vodenju v skladu s svojim
pristnim jazom;
3. jasno osebno identiteto;
4. zmožnost usklajevanja svojih preferenc z zahtevami družbe.

3.6.6 Inspirativno vodenje – vodenje z dušo
Ellen Hayakawa, avtorica, mednarodna javna govornica, trenerka podjetij na
področju spiritualnosti na delovnem mestu, v svojem delu Inspired Leadership –
Leading with spirit ugotavlja, da je spiritualnost v starodavnih kulturah že priznana
kot individualna zavest ter tudi doprinos k skupnosti, medtem ko je v mnogih drugih
kulturah še neraziskan vir delovanja, ki smo ga v modernem svetu šele začeli bolj
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podrobno raziskovati ter zaznavati kot osrednjo prvino na delovnem mestu.
Zavedanje o duhovni inteligenci na delovnem mestu se je začelo pospeševati na
začetku devetdesetih let, ko so se različni vodje oz. managerji začeli srečevati,
mrežiti in pogovarjati o tem v organizacijah, na različnih konferencah in srečanjih.
Pionirji tega novega zavedanja – podjetniški svetovalci, profesorji, direktorji
človeških virov in podjetniki – so prišli »iz omar« in svojo pozornost začeli usmerjati
na napredovanje koncepta duhovnosti na delovnem mestu. Z vidika vodenja je bil
največji izziv razrešiti strah v zvezi z duhovnostjo na splošno in tudi z duhovnostjo
na delovnem mestu. Mnogo dilem je bilo namreč z dvomi in povezovanjem
duhovnosti z religijo. Pomembno je bilo, da se je duhovnost približala z
univerzalnega vidika in ne kot kultura, religija in vera (povzeto po Marques, Joan
2010, 67–68).
Vodenje z višjim namenom vključuje poznavanje življenjskega poslanstva, da
ostajamo zvesti vrednotam in vizijam našega delovanja. Duhovno naravnani vodje se
zavedajo, da se njihov osebno duhovni razvoj odraža tudi v delovanju v podjetju in je
izpolnjen le v povezovanju enega z drugim.
Drugi ključni pojmi, ki se v definiciji vodenja uporabljajo za njegovo opredeljevanje,
so: motivacija, navdušenje, kreativa, vizija. V knjigi »Inspiring leadership«
(Cranwell - Ward 2002, 16) je vodenje opisano kot strast, smisel in sposobnost
motiviranja drugih. Vodje uporabljajo srce, s katerim navdihujejo in spodbujajo
kreativnost (Klopčič 2015, 203).
Voditelj se zaveda tudi svoje odgovornosti za način, kako bo dosegel cilje.
Pomembna mu je skrb za zdravje organizacije in zaposlenih. Želi graditi okolje, ki
zaposlenim omogoča, da sodelujejo, prispevajo in se pri tem razvijajo (Klopčič 2015,
203).
3.6.7 Vodenje z inspiracijo
Zaposlene lahko motiviramo z jezo, strahom, pohlepom ali s pristnim navdušenjem
in zaupanjem. Vsak od teh motivov lahko doseže rezultate, vendar s to razliko, da
lahko nekatera čustva (strah, jeza, pohlep itd.) počasi uničijo zaposlene, medtem ko
jim lahko druga (veselje, pristno navdušenje itd.) izboljšajo kakovost življenja. Vodja
kot motivator se mora zavedati potreb svojih podrejenih. Na podlagi tega jim lahko
olajša njihovo zadovoljevanje. Pri tem mora razumeti, da vsakega posameznika
motivirajo zanj različne stvari, ki so različno pomembne v različnih trenutkih.
Uspešen vodja se zato intenzivno posveča svojim sodelavcem, ki jih spoznava in
sledi njihovim specifičnim potrebam. Na ta način spoznava dejavnike, ki vplivajo na
motivacijo vsakega posameznika. Ena njegovih ključnih nalog je odstranjevanje ovir,
ki bi zaposlenim lahko ogrozile zavzetost za opravljanje njihovega dela (Cimerman
in drugi 2003, str. 58).
3.6.8 Vizionarsko vodenje
Vodja, ki je karizmatičen, zna svojo energijo prenesti tudi na zaposlene. Dobro pozna
svoje poslanstvo, ki je kot gonilo, ki ga usmerja v smer, ki se imenuje vizija. To smer
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uporablja pri svojih odločitvah ter motiviranju zaposlenih. Vizionarski vodja zna
ljudem predstaviti sliko prihodnosti ter jih navdušiti, da mu jo pomagajo zgraditi. Z
navdušenjem, ki ga prenese na zaposlene, ustvarjajo sinergijo. Vizionarski vodja
iskreno in odkrito deli informacije z zaposlenimi in s tem ravnanjem ustvarja varen
prostor zase in za zaposlene.
Račnik meni, da vizionarski vodja uresničuje svoje poslanstvo z načinom, ki se meri
v višjem smislu kot zgolj konec meseca doseženi realizaciji plana ali izdelanem
določenem številu produktov. Vizionarski vodja podrejenim jasno predstavi sliko
prihodnosti in jim s tem pokaže, kaj se od njih pričakuje in katere so njihove vloge v
procesih delovanja. Na ta način se krepi predanost podjetju, vodja pridobiva
avtoriteto ter spoštovanje, prav tako se zmanjšajo odhodi zaposlenih iz podjetja.
Ljudje takšnega vodjo vidijo kot navdihujočega človeka, ki iskreno zaupa in verjame
v svojo vizijo. Prav tako je tovrsten vodja sposoben vživljanja v situacijo svojih
podrejenih, kar pomeni, da ima visoko stopnjo empatije, kar pozitivno vpliva na dvig
čustvenega ozračja v organizaciji (Račnik 2010, 39).
Prednost vizionarskih vodij je, da ne razmišljajo o prihodnosti iz strahu, temveč
črpajo iz svoje notranje ustvarjalnosti in razmišljajo drugače.
Vizionarski vodje čutijo, kam želijo in obenem znajo prisluhniti tudi drugim, ki z
različnimi mnenji in izkušnjami dodatno prispevajo k skupni viziji, kar svoje dodaja
tudi na trgu, saj njihova vizija nenehno raste in se razvija v popolnoma svojo –
unikatno smer, ki je daleč najboljša »konkurenca« na trgu.
3.6.9 Bistvene komponente duhovnega vodenja
Vsak način vodenja, ki smo ga omenili zgoraj, pa ima prvine, ki vključujejo
komponente duhovnega voditeljstva, srčnega voditeljstva sodobnega časa. Te
komponente so naslednje:
Duhovnost
Blanchard je prepričan, da je izkušnja »duhovnega prebujenja« najhitrejša in
najučinkovitejša pot za vsakega posameznika. Občutno namreč okrepi njegovo
samospoštovanje, s tem pa postane bolj ljubeč in odprt človek (Blanchard 2003, 95).
V organizacijah se voditelji in managerji osredotočijo na vrednote, za katere hočejo,
da bi jih njihovi zaposleni upoštevali. Prizadevanja preoblikujejo tako, da
organizacija uspešno napreduje k uresničenju želenega cilja. Bistvo duhovnega dela
je prav postopek osredotočenja na vrednote. Duhovno vodstvo mora s predavanji,
osebnim svetovanjem in pregledom povratnih informacij posameznike naučiti in
izuriti v pomembnih vedenjih, naravnanosti in morali, ki bodo koristili cilju, viziji in
poslanstvu podjetja. Na ta način vrednote igrajo vlogo konteksta oziroma odrejajo
vzdušje članov različnih delov organizacijske strukture (David T. Kyle 2000, 124).
Visoka stopnja samozavedanja

32

Razvijanje samozavedanja je prednostna naloga, če želimo zvišati svoj »duhovni
količnik«. Seveda je pri tem prvi korak, da se sploh zavemo problema, kako malo
vemo o »sebi«. Potem si izberemo vsakodnevno dejavnost, ki bo izpopolnila
sporazumevanje s samim seboj. Te stvari so lahko: meditacija, branje pesmi,
sprehodi v naravi, zbrano poslušanje skladb in odzivi nanje, pozornost na dogodke
čez dan, pisanje dnevnika sanj in razmišljanje o tem, vsak večer v mislih preletimo
dan in ga »pregledamo« (Zohar in Marshall 2004, 274–275).
Empatija oziroma naklonjenost
Beseda empatija izvira iz grščine in pomeni naklonjena strast, kar lahko prevedemo
tudi kot odprtje posameznikovih čustev za zaznavanje tujih čustvenih stanj. V tem
dojemljivem stanju človek čuti, kar čuti sočlovek. Z empatijo voditelj kot z radarjem
ugotavlja, kaj se dogaja tako v posameznikovi duševnosti kot v okolju organizacije
(David T. Kyle 2000, 107, 109).
Empatija je psihološka sposobnost zaznavanja čustev druge osebe, ne da bi s tem
podali svoja, ki so tudi združljiva s teorijo uma (Wikipedia 2017).
Spontanost
Beseda spontanost izvira iz latinske besede sponte, ki pomeni »po svobodni volji«.
Spontano delujemo tedaj, kadar delujemo na osnovi naravnega občutka, torej
občutka, ki ni premišljen, kompulziven ali vnaprej načrtovan.
Kadar je voditelj spontan, imajo njegovi sledilci vitalnost in energijo za naloge, ki jih
sami ne bi zmogli (David T. Kyle 2000, 109).
Spontanost in ustvarjalnost sta medsebojno povezani. Izvirni smo tedaj, ko naše
vedenje ni vnaprej načrtovano; tako se lahko izrazi naravni jaz. V tem naravnem
stanju ne mislimo vnaprej in šele zatem delujemo, marveč zgolj preprosto delujemo.
Za posameznike ali time, ki delujejo z ustvarjalno spontanostjo, so napake učni
eksperimenti, ki jih prebavijo in vključijo v ustvarjalni postopek. Zenovska tradicija
to spontanost imenuje začetnikov um. Imajo ga voditelji, ki svoje ljudi spodbujajo k
neortodoksnemu razmišljanju in ki se ne bojijo zaviti s poti prvotnega namena ter ne
nadzirajo toka pogovora (David T. Kyle 2000, 110, 111).
Ustvarjalnost
Za ustvarjalnost je značilna sposobnost za dojemanje sveta na nove načine,
odkrivanje skritih vzorcev, povezovanje na videz nepovezanih pojavov in odkrivanje
rešitev. Ustvarjalnost vključuje dva procesa: najprej razmišljanje in nato proizvajanje
(Penman 2016, 30).
Ustvarjalnost izvira iz sanskrtske besede kar, ki pomeni »narediti, izvirati, pojaviti
se, obstajati.« Ustvarjalnost ustvarja svet med našim napredovanjem. Vključuje
inovacijo, ki pomeni narediti nekaj na novo. Inovator je tisti, ki eksperimentira in
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uvede resnično novost. Voditelji, ki spodbujajo dvig kakovosti, so ustvarjalni in
imajo radi inovacije. Radi se učijo in všeč jim je, kadar se stvari spremenijo in
postanejo drugačne. Posel je »igra«, katere pravila se nenehno spreminjajo, zato
voditelje, ki želijo preživeti in hkrati »oblikovati« svet, v katerem bi želeli živeti,
nenehno izziva k ustvarjalnosti (David T. Kyle 2000, 112, 113). Ustvarjalnost je še
ena življenjsko pomembna lastnost učinkovitega voditelja. Voditelj, ki želi oblikovati
velike ljudi, mora biti ustvarjalen. Pogosto ustvarjalnost omejujejo samo na
umetnost, vendar jo lahko pokažemo na mnogo načinov. Ni omejena samo na
področja, kot so glasba, pesništvo in pisanje. Ustvarjalnost je lahko v poslu,
motiviranju ljudi, pridobivanju dobrih ljudi, nagrajevanju ali načinu dela (Mesiti
2003, 65).
Ustvarjalni ljudje so bolj odprti in zvedavi, hkrati pa jih manj omejujejo obstoječe
kategorije in omejitve. Cenijo izvedenstvo in zelo radi premikajo svoje meje in meje
drugih. Obožujejo ideje zaradi njih samih in z veseljem eksperimentirajo z
obstoječimi ali pa z njimi ustvarjajo popolnoma nove. Ustvarjalni ljudje niso samo
umetniki, pisatelji in akademiki, ampak jih najdemo tudi v znanosti, tehniki,
poslovnem svetu, financah in pravu. Pravzaprav je ustvarjalnost tako prirojena, da v
življenju ni področja, na katerem ne bi bila pomembna (Penmann 2006, 30).
Radost in strast
Radost kakor dragulj izkazuje različne strani in se pojavi kot hkratna posledica
notranje in zunanje spodbude, saj je telesni občutek in čustveno razpoloženje
obenem. Radostni voditelji prispevajo več kot le sodelovanje v skupnostnih zadevah.
Voditelji, ki se radostijo življenja, so videti osredotočeni, sproščeni in dostopni. Še
pomembneje pa je, da svojim sledilcem nudijo zgled (David T. Kyle 2000, 116, 118).
Strast ločuje velike voditelje od povprečnih. To je notranja kakovost, zaradi katere se
z vso silo ženemo za tistim, česar se lotimo. Žene nas lakota, da bi se učili in uspeli.
Strast tudi vzbudi radovednost in nas ohranja v delovanju, tudi ko drugi hočejo
odnehati. Daje dodatno spodbudo, tako da lahko sežemo do zvezd. Slovar strast
označuje kot »globino občutkov do vsega, kar spremljajo vnema, navdušenje in
gorečnost«. Prinaša ta izjemni občutek in kakovostno življenje, ki človeka dvigneta
nad enoličnost in običajnost (Mesiti 2003, 75–76).
Srčnost
Srčni voditelji globoko spoštujejo svoje delo in so hvaležni, da lahko služijo drugim
z dokončanjem prejete naloge. Delo je zanje dejanje srca, ki navdihuje in jim daje
moč, ne pa nekaj, kar bi morali »pogoltniti«, ker jih utruja ali poneumlja.
Srčni voditelji imajo prodoren in odprt um, ki ne obsoja, niti se ne zapira vase.
Četudi so drugačnega mnenja, izkazujejo neverjeten mir. Ostajajo v sedanjosti,
spoštujejo naravni svet in so pozitivno naravnani, izkazujejo bister um, so srečni in
zadovoljni (David T. Kyle 2000, 120, 121).
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Sposobnost za izkoriščanje in preseganje težav
Zohar in Marshall menita, da je naša kultura duhovno otopela, torej kultura žrtev. V
tem okviru je prvi korak k razvijanju duhovne inteligence prevzemanje odgovornosti
za svoje življenje. S pomočjo pristne spontanosti, ki je darilo duhovne inteligence, se
lahko iskreno in neobremenjeno odzivamo na okolje in položaj, v katerem smo
trenutno. Samo od nas sta odvisna naša naravnanost in pogled na stvari, ki se nam
dogajajo. Svoje podjetje lahko okrivimo za to, da opravljam nepomembno delo,
lahko pa zamenjamo službo. Če nič od tega ni mogoče, lahko še vedno obvladujemo
svoj odnos do dela ali vplivamo na odnose s sodelavci (Zohar in Marshall 2004, 276,
277).
Intuicija
Intuicija je sestavni del življenja. Koliko jo pravzaprav zares uporabljamo in koliko
je ne povezujemo zgolj z duhovnostjo in energijami, je vprašanje, ki bi mu veljalo
nameniti več pozornosti. Leksikon intuicijo pojasnjuje kot najvišje spoznanje, ki se
neposredno dotakne tistega, kar je razumu nedostopno; filozofsko. V drugačnem
kontekstu jo razume Slovar slovenskega knjižnega jezika, in sicer kot neposredno
dojemanje, zaznavanje bistva časa, neodvisno od razumskega razčlenjevanja,
navdihov; govori o predajanju intuiciji, ustvarjanju in obdarjenosti z intuicijo (Bulc
2006, 132).
Intuicija se kot zelo uporabna izkaže pri odločanju, še posebej v kompleksnih
situacijah. Deluje na podlagi velike količine podatkov, ki so jih naši čuti zavedno ali
nezavedno nabrali, ter se pojavlja v obliki intuitivnih prebliskov. Nevrološke študije
intuicije kažejo, da se intuitivnost skriva v tistem delu možganov, ki je središče za
čustveni spomin. Intuitivni možgani tako zabeležijo vse informacije, pridobljene z
obsežnimi kolektivnimi in osebnimi izkušnjami. Vaša podzavest je tista, ki najde
povezavo med trenutno situacijo in različnimi vzorci ter izkušnjami iz preteklosti.
Čeprav se večine izmed njih ne spomnimo, so shranjeni v naši podzavesti (Rudmann
2006, 84).
Del psihologije, ki se sistematično ukvarja z analizo intuicije, govori o tem, da
razlikujemo dva tipa mišljenja. Diskurzivno mišljenje je analitično in zavestno
nadzorovano, medtem ko intuitivno mišljenje v večji meri poteka popolnoma
nezavedno; zavedamo se le njegovih izidov, ne pa tudi vmesnih stopenj. Pri
diskurzivnem mišljenju predelava informacij poteka v zaporednih fazah, na katere
smo lahko zavestno ponosni, pri intuiciji pa v paralelnih fazah, kar onemogoča, da bi
se zavedali njihovega potekanja (Bulc 2006, 133).
Marsikateri voditelj javno priznava in govori o tem, da se o veliko stvareh, ki se
tičejo tako njegovega osebnega življenja kot posla, odloča ravno na podlagi svoje
intuicije. To ni presenetljivo, saj so mnogi izzivi v življenju takšne narave, ki jih z
analitičnim umom ne zmoremo rešiti.
Čuječnost
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Čuječnost pomeni namenjati vso zavestno pozornost mislim, občutkom in čustvom,
ki nam »tečejo« skozi um, ne da bi jih neprizanesljivo ocenjevali in kritizirali.
Pomeni tudi popolnoma se zavedati, kaj se dogaja v sedanjosti, in ne biti ujeti v
preteklosti ali skrbeti zaradi prihodnosti (Penman 2006, 22).
Čuječnost lajša sprejemanje odločitev na več ravneh. Po mnenju dr. Natalie Karelaie,
izredne profesorice znanosti o odločanju na Poslovni šoli INSEAD v Parizu,
čuječnost vključujejo v vsako področje poslovnega sveta, kjer so potrebne jasne
odločitve (Penman 2006, 39).
Nenasilnost
Duhovna inteligenca od nas zahteva, da se zavemo svojega najglobljega jaza, svojega
osebnega središča. Mi vsi smo posamezne oblike, ki vsebujejo isto središče. Človek z
visoko razvito duhovno inteligenco ve, da bi škodil sebi, če bi škodil drugim. Če
onesnažimo ozračje s svojimi izpušnimi plini ali svojo jezo, onesnažimo svoja lastna
pljuča in duševnost. Razvita duhovna inteligenca zahteva od nas, da se na druge ljudi
in vse ostalo odzivamo s pristno spontanostjo in da sprejmemo svoj del odgovornosti
za stanje, v kakršnem je svet (Zohar in Marshall 2004, 297, 280).
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4 VLOGA IN NALOGE VODIJ
Ena temeljnih čustvenih »resnic« o voditeljstvu je naslednja: želimo si voditeljev, ki
v svojih življenjih odkrijejo svoj življenjski stil in ga živijo z zgledom tako, da v nas
spodbudijo, da začnemo slediti želji, da bi tovrstni življenjski namen odkrili tudi
sami. Čeprav ta »resnica« večini predstavlja čustveni motor, pa je res, da je
človekova zmožnost navdihovanja in spodbujanja ljudi, naj sledijo njegovemu
pravilno usmerjenemu namenu, edinstvena značilnost voditelja (Kyle T. David 2001,
5).
Vodja je simbol podjetja, njegovega uspeha ali neuspeha. Simbolična vloga izhaja iz
prepričanja, da lahko ob siceršnjem okoljskem determinizmu tudi pomembno vpliva
na dogajanje v organizaciji (Pfeffer in Salancik 2003, 263).
Vodje morajo verjeti v spremembe, odkriti potrebo po pritisku in izzivu ter energijo
podjetja usmerjati v neprestano optimiziranje in racionalizacijo delovnih procesov, ki
jih opravlja podjetje. Imeti morajo sposobnost vplivanja na ljudi, da ti pri svojem
delu uporabljajo vsa svoja znanja in zmožnosti, jih usmerjati pri razvijanju njihovih
delovnih sposobnosti ter prebujanju kreativnega duha. »Pametni vodje so sposobni
spoznavati resnične probleme. Vedo, kaj je tisto, kar je v resnici pomembno«
(Maxwell, 2008, 327).

4.1 Lastnosti uspešnega vodje
Situacije modernega sveta potrebujejo drugačne vodje, saj v nenehno
spreminjajočem se okolju sili vodje k fleksibilnosti in zahteva nova znanja in
sposobnosti vodenja.
Za sodobnega vodjo sta se uveljavila dva pojma; prvi je prebujeni vodja, drugi pa
avtentični vodja. Marques (2008, 812) meni, da je to najbolj primeren tip vodje za
kakršno koli organizacijo 21. stoletja.
Marques (2009, 8) opredeljuje, da je vodja 21. stoletja prebujeni vodja (angl.
Awakened leader). To naj bi bil tisti, ki vodi s srcem in dušo. To vodjo zaznamujejo
izkušnje, pridobljene med odraščanjem.
»Budnost« (angl. Wakefulness) je spretnost, ki se razvije z razmišljanjem, preteklimi
izkušnjami, občutkom, opazovanjem, učenjem ali preprosto s tem, ko vodja živi.
»Budnost« zahteva od vodij, da znajo opustiti stvari, iz katerih se ne bodo ničesar
naučili, in spustiti misli in stvari, ki jih omejujejo (Marques 2009, 9).
Prebujeni vodja se bolje znajde v ravnovesju z vsem okoli sebe – povezan je z vsemi,
dovolj samostojen, da ve kdaj, kaj in koga mora voditi, obogaten z notranjo
hvaležnostjo za to, kar je, in tudi ve, da se mora izogibati ljudem, katerih lastnosti so
zahrbtnost, opravljanje, zavist in sovraštvo. Uči se, kako obrniti situacijo, da pride do
rešitve, ker ve, da tam leži odgovor. Ravno to dela prebujenega vodjo, da se namreč
uči iz napak in rešitev, ki jih iz stvari pridobi (Marques 2010, 10).
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Pri vodji je zelo pomembna osebna integriteta, saj družba potrebuje osebe z
integriteto, ker le takšni osebi ljudje zaupajo.
Osebna integriteta je navzven izražena skladnost posameznika, kjer so misli skladne
z besedami in dejanji. Integriteta je ključ za uspešno vodenje. Osebi z integriteto
ljudje zaupajo vlogo vodje, ker v njej prepoznavajo osebo, vredno spoštovanja in
zaupanja. Za vodjo z integriteto je značilno suvereno odločanje, ki je podkrepljeno z
njegovim občutkom za pravičnost, načelnost ter etiko (Račnik 2010, 19).
Kovač opredeljuje, da je karizma osebna lastnost, ki jo ima posameznik, ki že na
zunaj vzbuja zaupanje s svojim vedenjem (Bizjak 1996, 140). Karizmatični ljudje so
nedvomno izrazite osebnosti, ki s svojo energijo dominirajo, prav tako z vplivnostjo,
inteligentnostjo, ustvarjalnostjo, izraznostjo, a tudi s pretanjenim posluhom za
medosebne odnose (Kovač 2004, 57).
Opazna značilnost uspešnega vodje je, da ne izgublja časa s kritiziranjem drugih.
Nikoli jim ne govori, kako naj opravljajo neko delo. Razkrije jim svoje cilje in ljudje
ga presenečajo s svojo izvirnostjo. Ob manjših napakah mora biti pripravljen ljudi
spodbujati, če hoče pri njih razviti pobudo in jim omogočiti razvijanje izkušenj.
Dobršen del samozavesti, ki jo prinaša dobro vodenje, se kaže kot občutek podpore
(Krause 1999, 85).

4.2 Vodja ali voditelj?
Vodja, voditelj, vodenje in voditeljstvo so pojmi, ki v poslovnem svetu pogosto
povzročajo nejasnost in zmedo, lahko pa se tudi zgodi, da nekateri razlike sploh ne
opazijo. Kakšna je razlika med vodjem in voditeljem? Vodja je vloga v
organizacijski strukturi, kot denimo direktor, vodja proizvodnje, vodja prodaje, vodja
nabave in podobno. To vlogo skupaj z nazivom, področjem odgovornosti in
pooblastili vodja v organizaciji dobi, se mu podeli. Vsak vodja je hkrati tudi
manager. Voditelj si svojo vlogo kreira sam, s svojim pogledom na svet, načinom
razmišljanja in delovanja ter z odnosi, ki jih gradi z drugimi (Klopčič 2015, 188).
Vodja ima zunanjo moč, ki mu jo podeli organizacija. Voditelj ima notranjo moč, ki
jo razvija sam. Če se osebnostne lastnosti in delovanje voditelja povežejo z
organizacijsko vlogo vodje, je vodja tudi voditelj, vendar to ni nujno enoznačno
(Klopčič 2015, 189).

4.3 Osebnostni razvoj vodje
Prva odgovornost voditelja je vodenje samega sebe. To se kaže v njegovi
uravnovešenosti, osredotočenosti, povezovanju, odsotnosti ega in dokazovanju
svojega prav. Za doseganje tega je potrebno dobro samopoznavanje, ozaveščanje
vzvodov, ki vodijo do želenih in neželenih načinov obnašanja in spreminjanja
samega sebe. Bolj ko trenira in preizkuša nove pristope, bolj razvija pravo, izvirno
voditeljstvo in večji je njegov pozitivni vpliv na ljudi okrog njega. Zaveda se, da ta
proces ni nikoli zaključen (Klopčič 2015, 210).
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Cestar meni, da voditelji, ki predvidevajo, da je osebnostna rast naravna posledica
življenja, zmotno. Pravi, da osebnostna rast ni samodejna in da ni nujno, da spremlja
vsako izkušnjo. Prav tako osebna rast ni samoumevna posledica zbiranja informacij,
temveč mora biti premišljena, načrtovana in dosledna (Cestar, 2005, 69–70).
Voditelj ceni in razvija svoje sposobnosti. Zaveda se svojega razmišljanja in svojih
čustev v danih situacijah, saj je to pogoj za samoobvladovanje. To pomeni, da si
prizadeva nadzorovati sam sebe, svoje misli, reakcije in izbirati dejavnosti, ki so
skladne z vrednotami ter prilagojene času in okoliščinam (Klopčič 2015, 210).
Vsak vodja, ki je duhovno inteligenten, naj bi bil v »službi« višjega smisla in vira,
kar med drugim tudi pomeni, da zaupa in sledi svoji intuiciji ter deluje v skladu s
svojim notranjim vedenjem in ne po družbenih normah in običajih, ki jih narekuje
kolektivna zavest. Poleg tega vključuje tudi modrost vodje ter sočutje do ljudi okrog
sebe ne glede na njihove morebitne »sporne« značilnosti, versko in rasno pripadnost,
starost, spol in prepričanja ter podobno. Prav tako prepoznava in loči iluzije od
resnice.

4.4 Se uspešen vodja rodi ali priuči?
Nekateri (celo voditelji) si želimo, morda celo hrepenimo po nekom ali nečem: po
čarobni leskovki ali vodniku, ki naj bi nam pomagal najti življenjski smisel in
namen. Želimo si nekoga, ki bi opredelil naš namen, najsi bo to končna »resnica« ali
»razodetje«, izpolnitev velikega cilja ali pa preprosto le velik zaslužek. Želimo si
voditeljev, ki znajo izkoristiti večji in vznemirljivejši namen ter ga povezati z našimi
edinstvenimi individualnimi nameni (Kyle T. David 2001, 5).
Hočevar, Jaklič in Zagoršek poudarjajo enakomerno uspešnost pri uporabi obeh
dejavnikov kot pomembno za uspešnost vodenja. Posamezniki ali celotna podjetja se
ne smejo osredotočati zgolj samo na enega od teh dveh dejavnikov. Voditelj, ki sicer
poskrbi za dobro razpoloženje in motiviranost zaposlenih, lahko dosega odličnost pri
enem dejavniku, vendar, če hkrati ne dosega zastavljenih ciljev, vodenje ni
učinkovito in ne prinaša želenih rezultatov podjetja kot celote. Na drugi strani pa so
vodje, ki se osredotočijo samo na doseganje rezultatov, pri tem pa jih ne zanima, na
kakšen način smo do njih prišli. Tudi tak način dela in vodenja ni učinkovit, saj lahko
usmerjenost izključno na doseganje ciljev, brez podajanja pomembnosti sredstev, s
katerimi smo prišli do želenih rezultatov, podjetje privede v situacijo, ko lahko
podjetje zapustijo najboljši posamezniki, motivacija in predanost zaposlenih upadeta,
posamezniki se lahko začnejo zatekati k neetičnim ravnanjem (kraja, manipulacija
številk in računovodskih izkazov), pride pa lahko tudi do drugih neželenih učinkov
takega vodenja (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 146).
Vsi smo že kdaj slišali ali prebrali o tem, da je nekdo naravni vodja. Običajno gre pri
tej oznaki za vodjo, ki ima osebno karizmo, je odločen, ima jasno vizijo, pozna svoje
poslanstvo, zna postavljati cilje in ima sposobnost kakovostne komunikacije z
ljudmi, katerih vodja je. Ugotovitve gredo vedno bolj v smer, da so jasne zasnove
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rojenih vodij vidne že zelo zgodaj. Seveda se pojavlja vprašanje, ali jim uspe ta
potencial tudi razviti in izraziti (Račnik 2010, 12).
Treven in Srića (2001, 158) na vprašanje, ali se vodja rodi ali priuči, ugotavljata, da
je večina raziskav pokazala, da sta deloma pravilni obe trditvi. Uspešen vodja mora
imeti nekatere dedne lastnosti (ki jih posamezniki pridobimo z rojstvom), ki
vsekakor igrajo pomembno vlogo pri določanju uspešnosti posameznika, vendar pa
imajo enako pomembno vlogo tudi izkušnje in življenjske okoliščine voditelja (ki se
jih lahko naučimo in pridobimo skozi različne življenjske priložnosti v življenju).
Opredelimo lahko, da dedne lastnosti določajo vodstveni potencial vsakega
posameznika, življenjske okoliščine in učenje pa določajo, v kakšni meri se
posameznik razvije in izkoristi svoj vodstveni potencial.
Človeka brez glasbenega posluha lahko šolajo še tako dobri pedagogi, a virtuoza ne
morejo narediti iz njega. Tudi dober vodja ne more postati človek, ki nima določenih
dednih dispozicij. Tudi za vodenje talentiran človek ne more postati vrhunski vodja,
če za vodenje nima interesa, ustreznega znanja in veščin (Kovač, Mayer in Jesenko
2004, 57).
Vodenje je pomemben del organizacijskega procesa, formalnega ali neformalnega. Je
funkcija, ki poskrbi, da načrt managementa začnejo izvajati zaposleni; je sprožitev in
izvajanje načrtovane organizacije. Izvedbeni proces je zelo pomemben del
managerskega procesa. Managerski proces bi sicer lahko potekal tudi brez vodenja,
na primer z ukazovanjem, vendar proces vodenja vedno poskrbi, da je proces
managementa mnogo lažji. To potrjuje naše dejstvo, da so vodje in managerji isti
ljudje. Mnogo avtorjev sicer meni, da se management najmanj razlikuje od vodenja,
če že ne, da naj bi ga nadomestilo vodenje, vendar posredno ali neposredno prihajata
do enakih spoznanj in ugotovitev, in sicer, da je vodenje del managementa in da so
managerji in vodje isti ljudje (Zupan 2009, 165).
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4.5 Duhovno inteligentni vodja/manager
4.5.1 Lastnosti ljudi z visoko razvito duhovno inteligenco
Duhovno inteligenco je na podlagi različnih testiranj težko izmeriti. Pri tem je
najboljša metoda samoopazovanje. Lastnosti duhovno inteligentne osebe so (Zohar
in Marshall 2000, 24):










prožnost (dejavna in spontana prilagodljivost),
visoka stopnja samozavedanja,
sposobnost prenašati in presegati trpljenje,
sposobnost prenašati in presegati bolečine,
navdihnjenost z vizijo in vrednotami,
obotavljanje, ko bi lahko po nepotrebnem škodovali,
nagnjenost k dojemanju povezav z različnimi stvarmi,
izrazito nagnjenje k postavljanju vprašanj »Zakaj?« ali »Kaj, če«? in k
iskanju »temeljnih« odgovorov in
človeška samobitnost (človek je sposoben delovati v nasprotju s
konvencijami).

Duhovno inteligentni management lahko opredelimo kot takšen, ki je usmerjen v
naslednje kakovosti: upanje, vera in altruizem (ravnanje, ko človek najprej gleda
koristi drugih pred svojimi koristmi). Te kakovosti lahko pri duhovno inteligentnih
managerjih razvijemo s treningom. S tem se razvijejo vrednote, navade in občutek za
dobro duhovno počutje. Vedno več je avtorjev, ki poudarjajo pomembnost
duhovnosti in vodenja. Takšno vodenje je namreč bolj etično (Fernando 2009, 523).
Bulc meni, da je zahtevna, a zelo ustvarjalna vloga voditeljstva, da se posameznik
čim tesneje poveže s poslanstvom poslovnega sistema na pravi ravni in v pravem
času. Prav zaradi tega voditeljstvo v ozaveščenih okoljih ni obremenjeno ne s ciljem
niti s potjo, saj je ves čas v gibanju. Voditelji se prilagajajo neprestanim
spremembam tako v vsebini kot načinu vodenja. Vodi jih močna intuicija v smeri
vizije in poslanstva (Violeta Bulc, Ritmi poslovne evolucije).
Pomembno je, da v podjetju vodenje s prvinami duhovne inteligence izvaja prav
manager sam, saj s svojim zgledom poskrbi, da temu tudi drugi naravno sledijo.
Lastnosti duhovno inteligentnega managerja
Duhovno inteligenten manager ima naslednje lastnosti (Zohar in Marshall 2006,
111–113):




samozavedanje – vemo, v kaj verjamemo in k čemur stremimo ter kakšni so
naši globlji motivi;
spontanost – živimo v sedanjosti in se odzivamo na sedanjost;
imeti vizijo in vrednote – delujemo in živimo v skladu z našimi načeli in
globljimi prepričanji;
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holizem oziroma občutek povezanosti – vidimo širšo perspektivo, namen
odnosov, povezav in v nas je globok občutek pripadnosti;
sočutje – smo sposobni vživeti se v čustva drugih;
praznik različnosti – spoštujemo druge ljudi in pravično vrednotimo položaje;
neodvisnost od polja – sposobni smo se postaviti pred množico, imeti lastna
prepričanja in stati za njimi;
nagnjenost k postavljanju vprašanj »Zakaj?« – s to nagnjenostjo želimo priti
nekaterim stvarem do dna in jih razumemo;
sposobnost preoblikovanja – znamo se odmakniti od težav ali položaja in
videti širšo sliko;
pozitivna uporaba hudih življenjskih preizkušenj – sposobni smo se učiti iz
življenjskih napak in jih videti kot življenjske priložnosti;
skromnost – premoremo temelj samokritike in kritične presoje;
poklicanost – čutimo, da smo poklicani služiti nečemu večjemu, kot smo mi
sami; predstavlja tudi občutek hvaležnosti tistim, ki so nam pomagali in željo,
da jim želimo pomoč povrniti (Zohar in Marshall 2006, 111–113):

Uspešnega vodje, ki deluje v okviru podjetja, organizacije ali podobnega, ne
predstavlja zgolj moč, ki si jo je pridobil, ko se je povzpel na visok položaj. Bistvo
uspešnega vodenja se med drugim skriva predvsem v duhovni inteligenci. Ta sili
vodjo k visoki stopnji samozavedanja ter ga spodbuja, da se opira na svojo intuicijo
ter razmišlja o svojem notranjem razvoju in napredku v življenju.
Trojnar (2002, 130) utemeljuje, da so na podlagi raziskave med več kot 250
slovenskimi in tujimi managerji prišli do ugotovitev, da ima novodobni manager
naslednje ključne lastnosti:






samozavestnost, ki temelji na izkušnjah in viziji;
sposobnost hitrega odločanja, ki je posledica razpolaganja z informacijami;
sposobnost razumevanja s sodelavci zaradi učinkovitega poslušanja in
govorjenja;
sposobnost odkrivanja in usmerjanja potenciala zaposlenih z jasno delitvijo
nalog, pristojnosti, odgovornosti in priznanja za opravljeno delo;
pozitivna naravnanost, ki temelji na razumevanju osebnega poslanstva in
zavezanosti učenju.

Zohar in Marshall (2000, 265) menita, da je bistvo samozavedanja spoznavanje meja
svojega udobja. To pomeni, da mora posameznik določiti rob svojih zasebnih in
poklicnih odnosov ali dejavnosti, kjer se mora razširiti in soočiti z izzivi ter nenehno
sprejemati in preoblikovati svoje odnose do novih možnosti, ki mu prihajajo nasproti.
S tem neprestano preobraža svojo osebnost, razkraja stara družbena oblačila, ki jih
nosi, ter iskreno in neomajno zaupa v lastne sposobnosti in znanja, ki mu pomagajo
živeti radostno ter hkrati spodbujajo zaposlene, da mu sledijo.
V poslovnem svetu je pomembno tudi, da se vodja zaveda, da imajo zaposleni v
življenju tudi svoje izzive, da z njimi iskreno komunicira ter jim pomaga pri tem, da
ustvarijo svoje lastno samozavedanje. Preusmeri jih k njim samim ter temu, da se
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soočijo s svojimi notranjimi čustvi. Tovrsten način v podjetju privede do popolnoma
drugačnega načina komunikacije in vzdušja.
V različnih situacijah, ko se duhovno inteligentni vodja znajde pred raznimi izzivi, to
z uporabo prvin duhovne inteligence, kot so mirnost, zbranost in zaupanje, da se vse
dogaja v najvišje dobro, ter odprtost za rešitve, izdatno pomaga videti različne
situacije skozi objektivno perspektivo, kjer ga ne omejuje strah.
Duhovno inteligentni vodje delujejo za širše dobro
Zohar in Marshall menita, da mora biti življenje duhovnih voditeljev na temeljih
nečesa globljega in nadosebnega, kot sta miselnost in kultura, s katero smo
obkroženi, če želijo duhovni voditelji voditi druge ter jih navdihovati za delovanje iz
višjih namenov. Duhovni voditelji morajo biti v položaju, kjer lahko ustvarjajo
kulturo in ne obratno, da kultura ustvarja voditelje (Zohar in Marshall 2006, 185).
Voditelje nove dobe prepoznavamo tudi po njihovi zavezanosti k višjim vrednotam
ter stremljenju k blaginji in razvoju širše družbe ter tudi naslednjih generacij.
Voditelji nove dobe se prav tako zavedajo, da je posel le del večje celote, so osebno
zavzeti ter etično odgovorni.
V poslovnem življenju in na večini drugih področij življenja pojem služečega
voditelja združuje služenje in smisel. V vzhodnjaškem smislu in smislu, kot to
besedo uporabljam jaz, služeči voditelj služi najvišjemu viru smisla in pomena.
Voditelj je uglašen s temeljnimi življenjskimi silami vesolja in s služenjem njim torej
služi delovnim kolegom, podjetju, družbi ali čemu drugemu (Zohar 2004, 42–43).
Število ljudi, ki se posvečajo tudi duhovni rasti in s tem razširjanju zavesti, se
povečuje. Ozaveščeni ljudje spreminjajo temeljne motive in se pomikajo po lestvici
navzgor. Iščejo okolja, kjer se lahko razvijajo, preizkušajo svoje sposobnosti in
prispevajo za skupno dobro. Sodelovalno voditeljstvo ozaveščenim ljudem omogoča,
da živijo na način, ki povezuje njihovo predanost osebnemu razvoju in doseganju
poslovnih ciljev. S svojim zgledom, vedenjem in sodelovanjem lahko pomagajo tudi
tistim, ki so na nižjih motivacijskih ravneh, da se dvignejo (Klopčič 2015, 197).
Čeprav se mnoge organizacije temu krčevito upirajo in se trudijo obdržati čase, ki jih
ni več, sodobnega podjetja ne more upravljati peščica ljudi, ki misijo in kopica ljudi,
ki izvršujejo, kar jim je naročeno, torej tradicionalni vojaški model ukazov in
nadzora. Današnje organizacije od ljudi, ki sodelujejo v delovnem procesu, ne
zahtevajo le višje ravni znanja in spretnosti, temveč tudi višjo raven neodvisnosti,
samozadostnosti, samozaupanja in samoiniciativnosti, z drugimi besedami, razvit
občutek lastne vrednosti (Branden 2000, 16).
Vsak duhovno inteligentni vodja naj bi služil najvišjemu viru smisla in pomena, kar
pomeni, da se mora uglasiti z notranjo zaznavno (intuicijo) sveta in se osvoboditi
kolektivne zavesti, ki omejuje njegovo razmišljanje (Zohar in Marshall 2006, 185).
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Duhovno inteligentni vodje zaupajo vase
Ljudje na splošno, še zlasti pa v poslovnem svetu, iščejo take voditelje, ki verjamejo
vase. Zakaj? V sodobnem poslovanju je tekmecev vse več, tveganja so se povečala,
vse več pa je tudi dejavnikov, ki ogrožajo uspeh (Blanchard 2003, 63).
Za zmago v tej novi poslovni igri je treba imeti samozavest. Znati se je treba zanašati
na svojo intuicijo ali šesti čut – na tisti mirni notranji glas, ki svetuje, kaj storiti –
hkrati pa prežati na priložnosti. To protislovno ravnovesje med zaupanjem v lastni
postopek ob približevanju nevarnosti in mirnim preverjanjem zunanjih znamenj se
zelo približuje temu, čemur pravimo trdna vera vase (Blanchard 2003, 63).
Duhovno inteligentni vodje se odločajo na podlagi analize in intuicije
Vodja mora sprejemati odločitve glede na informacije, ki so dostopne takrat, ko je
treba sprejeti odločitev. V večini primerov vodja ne more vedeti vsega potrebnega,
da lahko zagotovi uspeh. V večji ali manjši meri vsako odločitev obkroža meglica
negotovosti, zato je eden izmed večjih izzivov pri sprejemanju odločitev strah pred
nepredvidljivimi in nezaželenimi rezultati. Vodja ne more biti učinkovit v zapletenih
okoliščinah, če ne obvlada strahu pred neznanim (Krause 1999, 140–141).
Izsledki raziskav, ki sta jih na avstralskih elitnih vodjih in intuiciji leta 2006 izvedla
Martin Robson in Peter Miller z univerze Southern Cross, jasno kažejo, da avstralski
elitni vodje (v nadaljevanju AEL) intuicije ne uporabljajo zgolj pogosto, temveč jo
štejejo kot pomemben del lastne učinkovitosti v vlogi vodij, še posebej, kadar se
soočajo s kompleksnimi okoliščinami, časovnimi omejitvami, pomanjkanjem
podatkov in sodbami o ljudeh. Zanje so sodbe in odločanje komplementarni procesi,
sestavljeni iz razumske analize in intuicije (Rudmann 2006, 86).
Odkrili so, da AEL intuicijo:




definirajo kot neracionalen, holističen miselni proces, ki ga krepijo izkušnje
in je povezan z afektom;
redno uporabljajo pri presoji in odločanju;
štejejo za zelo pomembno pri učinkovitosti vodenja (Rudmann 2006, 86).

Intuicija je uporabna tako rekoč povsod v življenju, pri vodenju pa pride v poštev še
zlasti na področjih:








prepoznavanja ključne težave,
stabilizacije smeri posla,
trženja novih proizvodov in storitev,
kadrovskih vprašanj,
spremembe kariere,
osebnih težav, na katere naletimo na poti uspeha, in
usklajevanja poslovne vloge z življenjskim ciljem (Rudmann 2006, 85).
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Srčni vodje z jasnimi vizijami so magnet za uspeh
Nekateri se s šarmom in magnetizmom že rodijo, drug se tega lahko naučijo in
vadijo. Mnogi vodje v zgodovini in novejših časih so bili tako močni, da so jim ljudje
sledili skoraj samodejno in jih oboževali, na primer Julij Cezar, Napoleon in drugi.
Ljudje te močne tokove začutimo.
Takšni ljudje nas privlačijo, da jim sledimo, jih podpiramo in njihove ideje vzamemo
za svoje. Nad njimi smo navdušeni, hkrati pa se ob njih počutimo prerojene, kot bi
dobili dodaten impulz energije. To so pravi vodje, ki žarijo in delajo ter vodijo s
srcem (Rudmann 2016, 20).
4.5.2 Izzivi novodobnega vodenja/managerja
Blanchard se vse bolj zaveda, da morajo sodobni voditelji postati predvsem vodje
navijačev, njihovi privrženci in spodbujevalci, in ne toliko sodniki, kritiki in
oblastniki. Žal človeku ni mogoče izpolnjevati takšne nove vloge, če se ne počuti
dobro v svoji koži (Blanchard 2003, 95).
Če vodja hoče uspešno voditi, mora biti pripravljeni na izmenično komplementarnost
v komuniciranju. To pomeni, da ne sme biti fiksiran samo v položaju tistega, ki ve in
poučuje, ampak mora biti sposoben občasno zavzeti položaj tistega, ki ne ve, in se da
poučevati. Če tega ne zmore, ali misli, da zaradi svojega položaja ne sme, je velika
nevarnost, da postopoma res nič ne ve. Učljivost bi morala biti zares ena od osnovnih
značilnosti dobrega vodje (Brajša 1983, 175).
Vodenje ljudi v današnjih časih je prav gotovo velik izziv za vsakega managerja. Ne
glede na vsebino vodenja ali področje dela, na katerega se vodenje nanaša, vodenje
najprej pomeni usmerjanje in urejanje odnosov med zaposlenimi. Predvsem v zadnjih
desetih letih se je pri zaposlenih v organizacijah pojavila potreba, ki se vse bolj
stopnjuje – potreba po medsebojnem razumevanju. Prav managerja, kot vodjo v
poslovni praksi pogosteje označujemo, je tisti, ki mora poskrbeti, da je tudi ta
potreba zadovoljena (Trojnar 2002, 130).
Današnji čas in današnje razmere vodje postavljajo pred nove izzive. Klasični vodje
starejše generacije, ki kot strokovnjaki in svetovalci nudijo podrejenim vsebinske
rešitve, so vse bolj redki, nadomeščajo pa jih vodje, ki so strokovnjaki za procese.
Koncept tega vodenja je zasnovan na predpostavki, da se zaposlenim dajejo
pooblastila in odgovornosti, da svoje naloge opravljajo čim bolj samostojno (Račnik
2010, 16).
Njihove prednostne naloge so (Račnik 2010, 17):




postavljanje strategije,
vizionarsko mišljenje,
ustvarjanje novih poslovnih priložnosti,
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skrb za razvoj zaposlenih,
spodbujanje inovativnosti,
doseganje rezultatov.

Kakšen način vodenja je najboljši? Z ljudmi je treba ravnati spoštljivo, upoštevati
njihove potrebe, nagrajevati sposobne, usposabljati tiste, ki jim primanjkuje znanj,
delo pa razdeljevati glede na posameznikove sposobnosti in tem, kaj je primerno in
običajno za določeno delovno mesto (Krause 1999, 81). V nadaljevanju
predstavljamo tabelo stopenj duhovne rasti.
Tabela 4: Stopnje duhovne rasti.
STOPNJE DUHOVNE RASTI
Kaotična – antisocialna 1. stopnja:

Skeptična – individualna 3. stopnja:

Ljudje na tej stopnji so morda videti
religiozni ali posvetni, vendar je njihov
sistem prepričanj površinski in odločilno
nenačelen. Gre za obdobje brezzakonja.

Doseže jo večina posvetnih ljudi; ljudje
na tej stopnji so ponavadi znanstveno
naravnani,
razumni,
moralni
in
človekoljubni, njihov pogled na svet je v
glavnem materialističen, duhovne zadeve
jih ne zanimajo in o njih tudi dvomijo.

Formalno – institucionalna 2. stopnja

Mistično – skupnostna 4. stopnja

Predstavlja stopnjo doslednega in
dobesednega spoštovanja zakonov, kar
zajema
tudi
religiozni
»fundamentalizem« (popolno privrženost
religioznim normam); značilnosti sta
togost in nestrpnost.

Ljudje na tej stopnji so razumni, vendar
ne častijo razuma, dvomijo o lastnih
dvomih, počutijo se povezane z
»nevidnim redom stvari«, čeprav ga ne
morejo jasno določiti, skrivnost svetega
jim ne vzbuja nelagodja.

Vir: (Peck 1998, povzeto po Sodja 2008, 94).
Blanchard meni, da so managerji ljudje, ki so nekdaj znali najbolje opravljati delo
svojih podrejenih. A dandanes se stvari tako hitro razvijajo, da je že skoraj
popolnoma nemogoče, da bi se človek lahko spoznal prav na vse. Zdaj manager po
enem letu ve veliko manj o delu podrejenih kot oni sami. A vodje po tradiciji niso
pripravljeni priznati svoje ranljivosti. Ena najbolj hvaležnih stvari, ki jih lahko
naredimo za svoje ljudi, je, da priznamo svojo nevednost ali ranljivost. Tako
priznanje namreč odpre vrata drugim, da začno prispevati svoje izkušnje (Blanchard
2003, 139).
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Intuicija in management
Malo je vodilnih, ki se zanašajo na svojo ali tujo intuicijo. Zelo malo je takšnih, ki
uporabljajo razne napredne sisteme. Moderni manager je za rešitev nastalih
problemov pripravljen uporabiti znanje iz vseh možnih virov, tudi alternativnih
(Trojnar 1998, 96–97). Na splošno je znano in tudi statistike potrjujejo, da so vodje z
razvito intuicijo dosti uspešnejši od kolegov, ki te lastnosti nimajo. Ne glede na to,
po kateri poti dobimo informacijo, pri obeh velja načelo: smer razvoja in pot v
izobilje, le prisluhniti ji je treba znati. To je osnovna naloga ekološkega
managementa (Trojnar 1998, 96–97).

5 DUHOVNA INTELIGENCA NA DELOVNEM MESTU
Novodobne oblike vodenja vključujejo prvine duhovne inteligence na delovnem
mestu. Današnja družba potrebuje voditelje, ki delujejo po moralnih standardih, etiki,
srčnosti, poštenosti. Moč organizacije predstavljajo ljudje, ki so ustrezno motivirani
ter vodeni. Ljudje čutijo odpor, ko pride do ukazovanja pri različnih izvajanjih nalog,
in pravo predanost čutijo šele takrat, ko se jim ponudi priložnost, ki vključuje delo, ki
temelji na njihovih idejah – ko začutijo, da je vodjem mar zanje in njihovo mnenje.
Če vodja svoje vodenje bogati z marljivostjo, organizacijo in lojalnostjo, njegovi
podrejeni svoje naloge izvajajo tudi brez njegovega nadzora. Če pa vodja sam kaže
aroganco in slabe delovne navade, tudi okrepljen nadzor zaposlenih ne more prinesti
želenih rezultatov. Človek, ki je sam marljiv in lojalen, nima nikakršnih težav
pripraviti ostale, da ga posnemajo (Krause 1999, 94).
Prisotnost duhovne inteligence v podjetjih/organizacijah
Duhovna inteligenca je na delovnem mestu pomembna tudi za zaposlene. Z njeno
pomočjo zaposleni v svojih nalogah vidijo vrednost, četudi se njihovim sodelavcem
ne zdi ravno tako. Z vrednotami, kot so zaupanje, empatija, spoštovanje in skrb, ki
jih razvijajo, tako prenesejo pozitiven navdih in vpliv tudi na druge zaposlene.
Podjetja in organizacije, ki imajo pri svojem delovanju prisotne prvine duhovne
inteligence, so bolj odprti do novosti in imajo več zanimanja tako za harmoničen
razvoj znotraj organizacije kot tudi za zunanje okolje. Spodbujajo tudi kreativno
mišljenje ter povezovanje oziroma medsebojno sodelovanje.
Spodbude so osnova za vpliv na različne reakcije in vedenje ljudi, da bi svoje
zmožnosti, tako telesne kakor tudi duševne, namenili za uresničevanje želenih ciljev
posameznika, skupine ali organizacije. Ljudje kot posamezniki se odločajo za
usmeritve in delovanje na osnovi spodbud, ki jih prejmejo (Tavčar 2006, 366).
Emmons (2000) je navedel, da se duhovna inteligenca na delovnem mestu izraža na
različne načine, kot so: zmožnost spreminjanja zavestne miselnosti, sposobnost
gledanja na življenje kot na nekaj svetega in življenjsko poslanstvo, sposobnost
ločevanja zmožnosti in produktivnosti od različnih drugih življenjskih vplivov,
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celovitega pogleda in razločevanja med duhovnostjo in religioznostjo, zmožnost
osvojiti duhovne prvine, kot so: odpuščanje, hvaležnost, sočutje itd.). Duhovna
inteligenca dopušča ljudem, da so senzitivni v resničnosti in to vsakodnevno
prakticirajo v različnih vlogah, tako zasebno kot tudi drugje, in na tak način živijo
»duhovnost« (Giacalone 2015, 77).
Duhovna inteligenca ima velik pomen tudi za zaposlene, saj z njenimi prvinami
(skrb, zaupanje, razumevanje in empatija) tudi pomagajo drugim sodelavcem.
Kako voditelji uporabljajo svojo intuicijo?
Intuicija se kaže kot zelo uporaben način odločanja, po katerem se odločamo v
vsakdanjem življenju, prav pa pride tudi pri vodenju. Voditelji svojo intuicijo
uporabljajo na različne ustvarjalne načine. Uporabljajo jo:






za prepoznavanje dogajanj na trgih in trendov, ki bodo vplivali na njihovo
organizacijo, tako da jim lahko prilagodijo svojo smer; vodje, ki imajo
pomanjkanje intuicije ali pa je ne upoštevajo, lahko spregledajo signale, ki
jim sporočajo, da gredo v napačno smer, dokler ni prepozno;
pri branju ljudi: intuitivni voditelji lahko začutijo, kaj se v ljudeh dogaja in
skorajda začutijo njihove upe, strahove in skrbi,
za branje situacij in okoliščin: opazijo podrobnosti, ki drugim uidejo;
pri branju samih sebe: vedo, kdaj se je raven stresa v okolju približala
neobvladljivi stopnji in kdaj je njihova motivacija na dnu (Rudmann 2006,
82–83).

Kapaciteta empatije
Kapaciteta empatije (vživljanja) je lastnost, ki je pomembna za učinkovitost
managerja. Je sposobnost soočenja s čustvenimi odzivi zaposlenih, ki je še posebej
pomembna pri skupinskem delu. Ni dovolj, če ima manager zgolj sposobnost
intelektualne empatije, temveč je še pomembnejša čustvena empatija, s katero se
lažje predvidijo zaposleni in njihovo obnašanje (Bernik 2000, 102).
Močna vizija
Sodobni voditelji morajo imeti močno vizijo, ki jo podpirajo pozitivna prepričanja,
sicer se njihovi podrejeni ne bodo samo izgubljali, marveč bodo izgubljeni. Ko se
bodo pojavile težave, izzivu ne bodo dorasli. Na čelu vsakega dobrega podjetja in
moštva je vizionarski voditelj, ki ljudem nenehno kaže, kakšna organizacija naj
postanejo. Pri takih voditeljih ljudje čutijo potrebo, da bi jim sledili. Navdihujejo jih
in jih ohranjajo na pravi poti tudi, ko se pojavijo težave (Blanchard 2003, 83).

5.2 Razvoj kadrov skozi pogled evolucije
Podjetja, ki so še globoko ukoreninjena v industrijski dobi, želijo praviloma doseči
večjo uspešnost s posnemanjem boljših in presajanjem rešitev, ki so bile v drugih
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okoljih dobre, v svoje. V hitro spreminjajočem in razvijajočem poslovnem svetu, ko
so informacije hitro in lahko dostopne, je to toliko lažje, vendar pa posnemanje ni
rešitev, saj izhaja iz lastnih unikatnih virov, prednosti in potencialov, ki jih podjetja
imajo. Razliko med uspešnimi in neuspešnimi podjetji med drugim ustvari
raznolikost mreže sodelujočih posameznikov, njihove ustvarjalnosti, potencialov,
domišljije. Načela industrijske dobe, stare ekonomije, se spreminjajo in izginjajo.
Prehajamo v holistično ekonomijo, ki temelji na upoštevanju temeljnih vrednot,
vrednot svetovnega etosa, skupnega vsem religijam, načel naravnega prava in
spoštovanju enakopravnosti posameznika. Pri tem se razvoj kadrov odločilno
spreminja glede na način ustvarjanja dodane vrednosti in prehaja od delavnosti skozi
znanje in ustvarjalnosti do intuitivnosti – transcendence (Povzeto po Bulc 2006,
114). V nadaljevanju bomo predstavili dokazan model za uspešne spremembe,
evolucijo in pomoč v poslovnih vodah, intuitivni kompas, ki je prikazan na sliki 2.
Intuitivni kompas
Intuitivni kompas je dokazan model za uspešne spremembe, evolucijo in pomoč v
poslovnih vodah, izobraževanju in ostalih prosperitetah človeštva. Intuitivni kompas
nam pomaga najti smisel v kaosu. Izvira iz človeške zmogljivosti, teži na razlikah
med linearnim razmišljanjem in igro ter sinergijo med razlogom in instinktom
(Cholle 2012, 26).
Slika 2: Intuitivni kompas

Vir: https://thehumancompany.com/2015/11/how-you-make-decisions-questionnaire/
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Intuitivni kompas se deli na štiri kvadrante sklopov vprašanj, ki so naravnani na
vprašanja o korporacijski kulturi podjetja. Severovzhodni kvadrant poudarja upravno
funkcijo. Prikazuje, kako se poslovanje upravlja in organizira. Jugovzhodni kvadrant
ima vpogled v uspešnost in mero uspešnosti. V severozahodnem kvadrantu zbiramo
informacije o ustvarjalnem razmišljanju in strateškem načrtovanju. Jugozahodni
kvadrant prikazuje, koliko je podjetje posvečeno raziskavam in razvoju (The human
company, 2017).

5.3 Vpliv duhovne inteligence na motivacijo zaposlenih
Predpostavka je naslednja: Večje sanje imamo, več ljudi razvijemo. Ljudje na
voditeljskih položajih, ki vse skušajo opraviti sami, bodo nekega dne prišli do
enakega sklepa kot zidar, ki je popolnoma sam skušal spustiti velik tovor zidakov s
četrtega nadstropja na pločnik. Ker je to nalogo skušal opraviti sam, je zabredel v
težave (Maxwell 1999, 123).
Maxwell (1999, 124) meni, da obstajajo tri ravni veščine ravnanja z ljudmi. Te so:




Prva raven: Človek, ki dela bolje skupaj z drugimi ljudmi, je sledilec.
Druga raven: Človek, ki drugim pomaga bolje delati, je manager.
Tretja raven: Človek, ki razvije boljše ljudi, je voditelj (Maxwell, 1999, 124).

Vodja mora dobro poznati človeško naravo in razviti sposobnost zgladitve različnosti
mnenj. Kazati mora zvrhano mero energije, a vedno ohranjati hladno glavo. Največji
dar, ki ga lahko ima poslovnež, je nadzorovan temperament (Krause 1999, 42).
Zaradi nagnjenja k ustvarjanju dobička in občutku, da nikoli nimamo dovolj, da
vedno hočemo več, trpi naša duhovnost in posledično telo. Ljudje ne najdemo več
smisla življenja. Vedno več vprašanj o tem, kaj je pomembno za nas in čemu vse
smo se pripravljeni odreči za dobiček, nas žene v propad, ki je povezan z neštetimi
boleznimi. Bolezni, kot so depresija, strah, sindrom kronične utrujenosti, zloraba
drog in alkohola, so povezane s stresom. Ljudje pod stresom pogosto izčrpavajo
svoje telo in energijo. Izčrpanost in stres vodita do neučinkovitosti ljudi, zato
poslovanje, ki domneva, da je pomemben denar in samo denar, ne zagotavlja
dolgoročne stabilnosti. Da preprečimo propad podjetja, se moramo posvetiti tudi
duhovni inteligenci ter duhovnemu kapitalu (Zohar in Marshall 2006, 30).
5.3.1 Kaj motivira ljudi?
Glede zunanje motivacije ljudi je veliko različnih tez in teorij. V nadaljevanju se
bomo oprli samo na nekaj izmed njih, saj naš namen ni podrobneje raziskovati,
temveč podati zgolj povezavo med motivacijo ljudi in prvinami duhovne inteligence,
kot so: sodelovanje, želja po uresničenju »višjih« ciljev, sledenje vrednotam in
podobno.
Maxwell (1999, 123) je na vprašanje, kaj motivira ljudi, odgovoril, da so to:
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Pomembni prispevki – saj ljudje želijo slediti oziroma početi nekaj, kar bo
imelo trajen učinek – smisel ter v svojem početju tudi sledenje vrednotam.
Sodelovanje pri postavljanju ciljev – ljudem vliva motivacijo ter jim
omogoči, da čutijo, da so potrebni in nekaj pomenijo. Opazovanje, kako se
uresničujejo cilji in kako tudi sami pripomorejo k temu, da oblikujejo
prihodnost, je zadovoljujoče ter krepi timski duh in delovno vnemo.
Pozitivno nezadovoljstvo – nezadovoljni ljudje so visoko motivirani, ker
čutijo potrebo po takojšnji spremembi, kar je lahko navdih, da spremembo
tudi zares naredijo. To pa lahko vodi tudi v brezbrižnost, zato je bistveno, da
se ta energija uporabi za sprožitev pozitivne spremembe.
Priznanje – ljudje želijo, da bi bili opaženi in si želijo priznanj za svoje
dosežke ter spoštovanje. Če so njihovi osebni dosežki opaženi in ovrednoteni,
to nudi posebno motivacijo.
Jasna pričakovanja – ljudi motivira dejstvo, da natančno vedo, kaj morajo
storiti ter v svoj uspeh tudi verjamejo. Na delovnem mestu se motivacija
okrepi, kadar vsi jasno razumejo cilje, pričakovanja ter tudi odgovornosti.

Lahko rečemo, da ljudje hodijo v službe zaradi različnih vzrokov, kot so: preživetje,
socialni stiki, pridobitve osnovnih življenjskih dobrin. Denar je ena izmed
poglavitnih poti modernega sveta, da to tudi pridobijo. Toda denar ne rešuje vseh
izzivov, s katerimi se ukvarjamo, niti pri iskanju smisla in identitete. Verjamemo, da
znanje in prvine duhovne inteligence lahko pomagajo ustvarjati bolj zdrava delovna
mesta, ki so tudi manj naporna za zaposlene, ker znižajo stres, konflikte in
nezadovoljstvo na delovnem mestu. Največja motivacija za zaposlene je, ko
verjamejo v to, kar počnejo in se pri delu počutijo z možnostjo izbire in ne prisile.
Tako so ljudje motivirani, da sledijo ciljem, delujejo na dolgi rok. Tako delodajalec
kot zaposleni so pravzaprav sodelavci, ki stremijo k istemu glavnemu cilju
(Giacalone in Jurkiewicz 2010, 73).
K večji motivaciji na delovnem mestu in ustvarjanju bolj zdravega in uspešnega
delovnega okolja je treba:




predstaviti koncept duhovne inteligence in raziskati, kakšen vpliv ima na
delovnem mestu;
delovati po prvinah duhovne inteligence, kar poveča blagostanje in vnašanje
novih idej;
uporabljati teorije in raziskave o teh idejah na praktičnih problemih na
delovnem mestu z namenom, kaj okolju predstavlja optimizacijo.

Blanchard meni, da večina voditeljev slabo razume motivacijo. Mnogi namreč
menijo, da so najboljša spodbuda denar, nagrade ali posebne počitnice. V resnici pa
ni nujno, da tisto, kar spodbuja enega, spodbuja tudi vse druge. Kako vemo, kakšno
motivacijo potrebujejo naši podrejeni? Vprašamo jih. Poskusimo lahko takole:
»Kakšno nagrado ali priznanje bi moral dobiti za dobro delo, da bi še naprej želel kar
najbolje delati?« Koristno je postaviti to pomembno vprašanje (Blanchard 2003, 35).
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5.3.2 Spodbujanje najboljšega v ljudeh
Organizacija, katere zaposleni delujejo na visoki ravni zavesti, sprejemanju sebe (in
drugih), osebni odgovornosti, uveljavljanju sebe (in spoštovanju uveljavljanja
drugih), ciljni usmerjenosti in osebni integriteti, je organizacija izredno močnih ljudi
(Branden 2000, 81).
Organizacije oziroma vodenje, ki spodbuja najboljše v ljudeh, se osredotoča na to
(Branden 2000, 82–83):












da se ljudje počutijo varne, sprejete, priznane;
da se ljudje počutijo primerno zaposleni s strokovnimi problemi;
da imajo ljudje pristojnosti, primerne njihovim odgovornostim;
da ljudje delajo z jasno začrtanimi in ne nasprotujočimi si pravili;
da so spodbujeni in nagrajeni za učenje;
da imajo lahek dostop do informacij;
da ljudje vidijo, da so veliko bolj nagrajeni za uspehe kot kaznovani za
neuspehe;
da so ljudje spodbujeni in nagrajeni za učenje;
da ljudje opazujejo skladnost med zapisano filozofijo organizacije in
dejanskim obnašanjem vodij in menedžerjev;
da ljudje vidijo, da se z njimi ravna pošteno in pravično;
da ljudje lahko verjamejo v svoje delo in so ponosni na njegovo vrednost.

Vodenje se mora spreminjati glede na vse spremembe tako v poslovnem okolju kot
pri ljudeh, a vodje še vedno prepogosto posegamo po starih vzorcih. Tako denimo
menimo, da je zunanja spodbuda tista, ki ustvari motivacijo za nove ideje ali iskanje
rešitev problemov. Pozabljamo pa, da je v človeški naravi, da smo radovedni,
ustvarjalni in da kot celovita človeška bitja hočemo zasledovati smisel v svojem
delovanju (Klopič 2015, 202).
Zanesljivo je, da je ozračje znotraj kolektiva lahko prijateljsko, spodbudno in
spoštljivo, če je takšen vodja. Vrednote vodje in njegovi vzorci vedenja se prenašajo
na njegove podrejene. Če želi vodja izboljšati tim, je prvi korak, da preveri, kaj lahko
izboljša pri sebi. Vedenjski vzorci, strategije, prepričanja in vrednote vodje so
dejavniki, ki vplivajo na to, kako deluje celoten tim (Račnik 2010, 144).
Zaposleni neizogibno odražajo naravnanost svojih vodij. Vodja določa vzdušje.
Njegova naravnanost in sposobnosti se naravno prenašata na tiste, ki mu sledijo.
Starodavni izrek se glasi: Za zmago v bitki je bolje imeti vojsko strahopetcev, ki jim
poveljuje lev, kot vojsko levov, ki jim poveljuje strahopetec (Krause 199, 40).
Naloga vodje je, da kreira ustrezno okolje, da bodo ljudje z notranjim žarom lahko
polno uresničili svoje potenciale, da bodo imeli spodbudo in podporo. Vodja naj bi
odpiral možnosti za nove oblike in načine sodelovanja in tudi vključevanje večjega
števila sodelavcev v proces snovanja idej, sprejemanja odločitev in izvedbe (Klopčič
2015, 203).
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Izmed najpoglavitnejših nalog vsakega voditelja je prav izbor ključnih vrednot, ki so
pomembne za organizacijo. Za zgled si denimo poglejmo Disneyja. Za svoje
tematske parke si je podjetje izbralo štiri vrednote. Te so: varnost, ustrežljivost,
predstava (to pomeni, da vsak predano igra svojo vlogo, naj bo to Miki ali pa biljeter)
in učinkovitost. Svojih vrednot niso le izbrali, temveč jih tudi pazljivo razvrstili.
Zakaj je to pomembno? Svojeglav vodja bi sicer lahko poudarjal zgolj učinkovitost, s
tem pa bi zanemaril ostale tri vrednote (Blanchard 2003, 147).
Iz vsega zgoraj navedenega lahko domnevamo, da so vrednote, ki krasijo duhovno
inteligentne vodje, kot so spoštljivost, poštenost, spodbuda in motiviranje, še kako
pomembne.
5.3.3 Je možno voditi in motivirati?
Zaposlene je možno voditi z zastraševanjem, kaznovanjem ali spodbudami.
V različnih podjetjih je veliko različnih praks, vendar lahko z motiviranjem
zaposlenih dosežemo večjo produktivnost in veselje do dela, prav tako pa večje
spoštovanje do vodje. S čim lahko vodje motivirajo svoje zaposlene?




Tako, da z zaposlenimi ravnajo kot z odgovornimi osebami ter jim zaupajo,
da so sami sposobni opraviti svoje delo.
Da jim dajo vedeti, da so njihove ideje zaželene in cenjene ter jih tudi
sprejemajo tako, da raje nagrajujejo dobre rezultate kot trdo delo.
Veliko vlogo ima tudi velikodušnost, razumevanje in pohvala.

Doslednost vodenja
Doslednost ne pomeni, da mora biti vedenje vedno enako; bolj to, da se vedemo
enako v podobnih okoliščinah. Verjamemo v hvalo ljudi, a tudi vemo, da jih, če jih
hvalimo ne glede na resnično kakovost njihovega dela, učimo nedoslednosti. Dobro
delo moramo vselej drugače obravnavati kot slabo (Blanchard 2003, 113).
Mnogi voditelji delajo napako s tem, da svojemu trenutnemu razpoloženju pustijo
izbirati, kako se bodo odzvali na ljudi. Kadar se dobro počutijo, hodijo po podjetju in
hvalijo vsevprek. Če se slabo počutijo, hodijo naokrog in opozarjajo na vse, kar je
kdo storil napačnega. Kadar se v podobnih okoliščinah enako odzivamo na svoje
ljudi, jim poklanjamo dragoceno darilo – predvidljivost (Blanchard 2003, 113).
Vodenje v težavnih razmerah
Vodenje v težavnih razmerah zahteva usposobljenost k preprostemu iskanju
donosnih priložnosti. Vsaka organizacija lahko z uporabo enakih tehnik počne isto:
izvaja večje število poceni eksperimentov, izboljšuje programe usposabljanja,
motivira ljudi, vzpostavlja jasno komunikacijo in uvaja hitro izpeljavo odločitev, kar
so po Sun Cuju in Konfuciju (in tudi Tomu Petersu) resnično pomembne funkcije
vodenja v težavnih razmerah (Krause 1999, 20).
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Z vodenjem se vse začne in konča. Znanje vodstvenega kadra je sorazmerno z
uspešnostjo podjetja. Ni problematičnih ljudi, obstaja samo način vodenja, kjer je
problematičnost nujna posledica. Koliko vodij je v resnici usposobljenih za
poviševanje občutka pripadnosti in motivacije zaposlenih? Mnogi ne znajo urediti
niti svojega življenja. Kako bi potem lahko vodili druge? Edini možen odziv na
neustrezno vodenje je zmanjšana učinkovitost zaposlenih. Ljudje so najdražja
postavka v poslovanju in hkrati tudi najmanj izkoriščena. Ne govorimo o
izkoriščanju, temveč o normalni uspešnosti, ki jo vsak človek lahko dosega s
predanim delom (Schmidt 2006, 4).
Pristopi k vodenju problematičnih ljudi
Večina vodij meni, da je motivacija ključ do uspešnega vodenja problematičnih ljudi.
Mislijo, da je delavce treba spodbujati k delu, ker sami sicer ne bi nič naredili. Pa ni
tako. Problematični ljudje le redko ne delajo nič. Težava se navadno pojavi takrat, ko
namesto tistega, kar zahtevamo, delajo nekaj drugega. Ni nujno, da so težavni ljudje
nemotivirani, verjetneje je, da so motivirani za napačne stvari (Honey 1988, 9).
Po navedbah avtorja Dr. Petra Honey (1988, 9–13) obstajata dva načina vodenja
problematičnih ljudi. Prvi se osredotoča na identificiranje in zadovoljevanje potreb,
drugi pa na vedenje.
Prvi pristop – potrebe
Ta pristop težave rešuje tako, da se osredotoča na potrebe in spodbude. Prvi korak je
ugotavljanje potreb, ki povzročajo določeno težavo. Obstajajo trije razlogi, zaradi
katerih je težko praktično ugotoviti take potrebe, saj so nevidne, nestanovitne in pri
različnih osebah različne. Zato je potrebe težko določiti in identificirati. Ko jih
identificiramo, ponudimo spodbude, da bi se ljudje vedli na želen način. Seveda se
morajo spodbude, da so lahko uspešne, nanašati na resnične potrebe (Povzeto po
Honey 1988, 10–11).
Drugi pristop – vedenjski pristop
Vedenjski pristop se ne osredotoča na potrebe, ampak na zvezo med vedenjem in
situacijo, v kateri se določeno vedenje pojavi. Z vedenjskim pristopom najprej
ugotovimo, kaj je povzročilo določeno vedenje. To se lahko vedno opazuje, saj so tu
lahko povezave med odporom do sprememb in velikostjo ter vrsto predlaganih
sprememb. Ko ugotovimo, kateri dejavniki povzročajo in krepijo določeno vedenje,
na vedenje vplivamo tako, da spremenimo dejavnike, ki vedenje povzročajo ali
krepijo ali pa oboje. Če se spremeni situacija, se neizogibno spremeni tudi vedenje,
na primer upor spremembi. Tisti, ki se upirajo spremembam, se bodo verjetno upirali
manj, če bodo spremembe manj opazne in počasne in če jih bomo uvajali postopoma,
ne naglo (Povzeto po Honey 1988, 13).
Prvi pristop težavo rešuje tako, da ugodi potrebam, medtem ko je drugi, vedenjski
tisti, ki spremeni situacijo.
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5.4 Vpliv duhovne inteligence na produktivnost in zadovoljstvo
zaposlenih
Vse več zavedanja za celovito uspešnost, kamor spadata tudi produktivnost in
zadovoljstvo zaposlenih, se pripisuje tudi vplivu različnih kakovosti, ki jih sodobni
vodje dodajajo k svojemu raznovrstnemu vodenju.
Tem načinom in kakovostim bi lahko rekli tudi prvine duhovne inteligence. Kateri
vplivi še vplivajo na produktivnost in zadovoljstvo zaposlenih, podajamo v
nadaljevanju.
Ključ poslovnega uspeha danes so ljudje. Vse je v ljudeh. Podjetja, ki so najboljša na
trgu, imajo najboljše ljudi. Najboljši poslovneži imajo najboljše ljudi. Delavci imajo
bistven vpliv na rast podjetja in dobiček. Sposobnost pridobiti kakovostne ljudi in jih
obdržati je bistvenega pomena za uspeh podjetja. Uspešnost vodenja je po definiciji
sposobnost najti ljudi, ki nam sledijo; vodenje temelji na tem, da za nas delo opravijo
drugi (Trojnar 2002, 117).
Ljudje so pomembni, kot je pomemben tudi odnos do ljudi. Kakor se obnašamo do
ljudi, tako se tudi oni obnašajo do nas, kar pomeni, da se tudi tukaj lahko navežemo
na duhovno inteligenco pri vodenju oziroma duhovno inteligenco na splošno.
Duhovni kapital sam po sebi ni denarno bogastvo, pokaže pa nam, kako ustvariti
dobiček, morda celo večji dobiček, če v poslovanje vključimo človekovo željo po
uresničevanju namena življenja in njegovih vrednot. Z duhovnim kapitalom
ustvarjamo dobiček, ki uporablja bogastvo človekovega duha in ga tudi ustvarja ter
hkrati povečuje splošno blaginjo človeške družbe (Zohar 2006, 37).
Veliko vodij meni, da je denar tisti, ki zaposlene najbolj motivira, vendar to ne drži,
saj je, kot pravi (Račnik 2010, 146), denarna nagrada motivacija le:




za občasne izjemne dosežke in trud,
če gre za enkratni občutni znesek in ne za napitnino,
če je po frekvenci občasna.

Stvari, ki ljudi najbolj motivirajo, so razmeroma preproste in cenovno ugodne. Med
to spadajo tudi pohvale, različne pozornosti in zabavne, kreativne nagrade.
Različne ljudi motivirajo različne stvari. Da bi vodje odkrili, kaj ljudi motivira, se
morajo zanje iskreno zanimati in jih razumeti. Mnogo vodij zgrešeno misli, da tudi
druge ljudi motivira isto kot njih same. To, kar motivira vodje, je običajno pri drugih
ljudeh šele na četrtem ali šestem mestu (Račnik 2010, 147).
Ugotavlja se tudi, da sodobno vodenje zahteva drugačen način upravljanja, kot je
management po vojaškem načinu vodenja, osredotočen na načrtovanje, nadziranje in
upravljanje. V zadnjih letih se v podjetjih čedalje bolj uveljavlja sodoben pristop, ki
poudarja razmere za ustvarjalnost ter inovativno delo zaposlenih.
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V podjetjih ima vedno večjo veljavo način organiziranosti, ki povečuje delovno
motivacijo zaposlenih in izboljšuje učinkovitost podjetij. Tukaj je govora o
organizaciji, ki temelji na vključevanju in sodelovanju zaposlenih pri doseganju
ciljev podjetja (angl. High involvement organization). Njeni začetki segajo v
sedemdeseta leta, ko so se pojavila prizadevanja za izboljšanje kakovosti življenja v
delovnem okolju (angl. Quality of work life). Oba pristopa si prizadevata nadomestiti
sovražne odnose med delavci in managerji, ki so pogosti v podjetjih, z odnosi, za
katere je značilno predvsem sodelovanje (Tosi, Rizzo, Carrol, 1994).
Bulc meni, da kadre vse manj upravljamo in vse bolj razvijamo. V ozaveščenem
okolju se bolj posvečamo zagotavljanju pogojev za razvoj holističnega okolja, ki ga
kadri potrebujejo za svoj maksimalni prispevek in razvoj (Bulc 2006, 79).
Raziskava »The Human Era @Work« je pokazala, da noben dejavnik ne vpliva tako
močno na zadovoljstvo ljudi in verjetnost, da bodo ostali v podjetju, kot to, da se
čutijo povezani s poslanstvom podjetja in najdejo smisel v tem, kar počnejo.
Zato je treba o viziji in poslanstvu nenehno komunicirati. Odlični vodje izražajo
svojo vizijo z odličnostjo. Jasno podajo svoj namen, prepričanja in usmeritve.
Njihova prepričanja in prepričljivost pritegnejo vse druge, da želijo biti del te vizije
in prihodnosti. Še posebno za generacijo Y je pomembno, da vedo, kaj je namen in
pomen njihovega dela. To jih napaja z ustvarjalno energijo, s katero lahko
spreminjajo svet, rešujejo najzahtevnejše probleme in sprostijo svoj neverjetni
potencial (Rudmann 2016 72, 73).
Zaupanje in spoštovanje vrednosti zaposlenih
Delovna sila je ena največjih potencialnih vrednot, ki jih ima podjetje. Ali bo ta
vrednota kdaj do popolnosti uporabljena, je odvisno od vodenja. Naloga vodje je
razviti vsakega posameznika tako, da je motiviran in se kar najbolj potrudi pri delu.
To lahko stori tako, da jim pokaže, da je njihovo delo nekaj vredno in cenjeno. To
lahko doseže skozi zanimivo delo, ki ljudi stimulira, da bi izkoristili svoje potenciale,
pohvalo, ki je priznanje, da delo dobro opravljajo, in zanimanje za njihovo zasebno
srečo (Hemingway 1990, 20).
Tisti, ki nekaj pravilno dela in je deležen pozitivnega odziva, se bo nadvse verjetno
tudi v prihodnje vedel na želeni način. Enako pa je tudi verjetno, da tisti, ki je moral
za svoje početje poslušati grajo, ne bo več ponovil napačnega vedenja. Kaj pa je s
tistim, ki nekaj pravilno dela, a ne dobi nobenega odziva? Morda si bo še nekaj časa
prizadeval, prej ali slej pa bo odnehal. Mnogi voditelji opazijo, da njihovi ljudje
pravilno delajo, žal pa teh misli vselej tudi ne izrazijo. Če želimo dobro in trajno
učinkovitost, moramo svojim ljudem pokazati, da opažamo njihovo pravilno delo in
da ga cenimo (Blanchard 2003, 55).
V nadaljevanju bomo predstavili podjetje Petrol Energetika, d. o. o. in se osredotočili
na praktični del magistrskega dela, ki smo ga izvedli med managerji v podjetju Petrol
Energetika, d. o. o.
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6 ANALIZA IN REZULTATI RAZISKAVE V PODJETJU
PETROL ENERGETIKA, D. O. O.
6.1 Predstavitev podjetja Petrol Energetika, d. o. o.
Družba Petrol Energetika, d. o. o. je kot del skupine Petrol ponudnik celovitih
energetskih rešitev za industrijo, poslovne cone in geografsko povezane lokalne
skupnosti. Razvijajo nove poslovne modele in spodbujajo preoblikovanje
industrijskih odjemalcev v ponudnike novih storitev, ki ustvarjajo nove sinergije in
omogočajo rast poslovanja. Uspešno poslovanje temelji na prepoznanih referencah,
znanju in ugledu pri povezovanju različnih vlog: od dobavitelja, nosilca bilančne
podskupine za električno energijo in zemeljski plin, operaterja povezanih
distribucijskih sistemov, proizvajalca energije v decentraliziranih enotah ob
upoštevanju lokalnih virov in vse do upravljavca energetske infrastrukture (Petrol
energetika, 2017).

6.2 Vloge in cilji družbe Petrol Energetika, d. o. o.
Vloge in cilji družbe Petrol Energetika, d. o. o. kot kompetenčnega centra za razvoj,
širitev in implementacijo celovitih energetskih rešitev v industriji, poslovnih conah in
geografsko povezanih lokalnih skupnostih so ohranjati in razvijati status:
1. partnerja v razvoju krožnega gospodarstva in povezovanja med industrijo in
lokalnimi skupnostmi v izvajanju gospodarskih javnih služb, kot operater
distribucijskega sistema za zemeljski plin, toploto, vodo in električno energijo
(zadnjo omejeno na zaprte distribucijske sisteme);
2. energetskega integratorja pri razvoju ponudb trajnostnih in konkurenčnih
energetskih rešitev, individualno prilagojenih potrebam odjemalcev: inovativna
nabava, pametna omrežja, storitve upravljanja energetskih objektov in odjema na
strani porabnikov;
3. proizvajalca energije v decentraliziranih proizvodnih enotah ob upoštevanju
prehoda v nizkoogljično družbo ter uporabe lokalnih virov energije, ki temelji na
povečevanju deleža samooskrbe regije, poslovne cone ali industrije.
4. povezovalca interesov v razvoju pametnih mest, tovarn in omrežij (Petrol
Energetika 2017).
V letu 2016 so prejeli več nagrad za uspešno implementacijo projekta krožnega
gospodarstva. Projekt je po okoljski nagradi prejel še priznanje Taras, zlato priznanje
GZS na regionalni ravni in bronasto priznanje GZS za inovacije na nacionalni ravni
ter srebrno evropsko nagrado EUREM v kategoriji velikih podjetij. V sistem
daljinskega ogrevanja mesta in poslovne cone Ravne je uspešno integriral koristno
izrabo odpadne tehnološke toplote iz jeklarskih procesov. Z izvedbo pilotnega
projekta na Koroškem bodo dobro prakso nadaljevali z razvojem v smeri povečanja
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deležev samooskrbe regij ter prehoda v nizkoogljično družbo povsod tam, kjer so
lokalne skupnosti in gospodarstva pripravljeni v stičišče svojih interesov postaviti
svoje odjemalce in razviti njihovim potrebam in lokalnim danostim konkurenčne
poslovne modele (Petrol Energetika 2017).

6.3 Poslanstvo, vizija in vrednote
Poslanstvo podjetja Petrol Energetika, d. o. o.
Petrol Energetika, d. o. o. je družba, ki na področju gospodarsko zaokroženih
območij železarn Ravne in Štore zagotavlja strateško oskrbo z energijo in
energetskimi mediji bivšim železarskim družbam in bližnji okolici. S pridobitvijo
sedmih koncesij za izvajanje gospodarskih javnih služb sistemskega operaterja
distribucijskih omrežij zemeljskega plina in toplotne energije v občinah Ravne na
Koroškem, Hrastnik, Prevalje, Mežica, Muta, Dravograd in Sladki Vrh družba skrbi
tudi za celotno oskrbo občin s toplotno energijo in zemeljskim plinom (Petrol
Energetika 2017).
Vizija podjetja Petrol Energetika, d. o. o.
Z izpolnjevanjem zagotavljanja zanesljivosti v oskrbi z energijo in storitvami ter
izpolnjevanjem okoljskih in kakovostnih zahtev v proizvodnih in poslovnih procesih
družbe bomo krepili ugled podjetja in povečali njegovo konkurenčno prednost v
razmerah odprtega energetskega trga. Postali bomo vodilno podjetje za oskrbo
odjemalcev z energijskimi storitvami po poslovnem modelu MultiEnergyandUtility.
Družba Petrol Energetika, d. o. o. bo kot del skupine Petrol vrhunska ponudnica
celostnih energetskih in ekoloških storitev v javnem sektorju, industriji, na
gospodarsko zaokroženih območjih in geografsko povezanih območjih ter v novo
nastajajočih poslovnih conah. V Sloveniji bo družba prepoznana kot ena
najsodobnejših, najbolj dinamičnih, zaupanja vrednih in trajnostno naravnanih
energetskih družb, ki je prednostno usmerjena na odkrivanje in zadovoljevanje
potreb ter želja odjemalcev. Delovanje družbe in zaposlenih bo v celoti temeljilo na
sodobni organizacijski kulturi, ki jo uvajamo s sodelovanjem in podporo glavnih
deležnikov podjetja, predvsem zaposlenih (Petrol Energetika 2017).
Vrednote
V Petrolu čutijo posebno odgovornost do svojih zaposlenih, kupcev, dobaviteljev,
poslovnih partnerjev, lastnikov in družbe kot celote. Njihova pričakovanja
uresničujejo z motiviranimi in podjetniško usmerjenimi zaposlenimi, upoštevajo
temeljna zakonska in moralna pravila slovenske družbe in širša evropska merila ter
skrbijo za varovanje okolja (Petrol Energetika 2017).
Pomembne vrednote podjetja (Petrol Energetika 2017), so:



Spoštovanje: Spoštujemo sočloveka in okolje.
Zaupanje: S poštenostjo gradimo partnerstva.
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Odličnost: Hočemo biti najboljši v vsem, kar delamo.
Ustvarjalnost: S svojimi idejami ustvarjamo napredek.
Srčnost: Delamo zavzeto in pogumno.

6.4 Dejavnost podjetja
Petrol Energetika, d. o. o. je družba, ki na področju zaokroženih gospodarskih
območij Ravne in Štore zagotavlja strateško in celovito oskrbo z energijo in
energetskimi mediji velikim industrijskim odjemalcem s področja jeklarske industrije
(z električno energijo, zemeljskim plinom in toplotno energijo za daljinsko
ogrevanje, paro, tehničnimi plini, vodo ter stisnjenim zrakom). S pridobitvijo sedmih
koncesij za izvajanje gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskih
omrežij zemeljskega plina in toplote v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje,
Mežica, Dravograd, Muta in Hrastnik družba skrbi tudi za celotno oskrbo občin s
toplotno energijo in zemeljskim plinom. Proizvodnjo toplotne energije zagotavlja v
kombiniranem ciklusu, imenovanem kogeneracija, ob hkratni proizvodnji električne
energije (Petrol Energetika 2017).
Temeljna dejavnost družbe Petrol Energetika, d. o. o. je celovita oskrba odjemalcev z
različnimi vrstami energije in goriv, pare, tehničnih plinov, vode ter stisnjenega
zraka, vključno s projektiranjem in svetovanjem za stalno izboljševanje energetske
učinkovitosti, ter vzdrževanje in izvedba novogradenj na področju energetsko
oskrbovalnih sistemov in naprav (Petrol Energetika 2017).
Podjetje Petrol Energetika, d. o. o. navedene dejavnosti izvaja v vlogi trgovca,
zastopnika in posrednika pri nakupu in prodaji energentov ter v vlogi sistemskega
operaterja distribucijskih omrežij ter posrednika po 73. členu Energetskega zakona
pri oskrbi celotnega gospodarsko zaokroženega območja železarn Ravne in Štore ter
oskrbi odjemalcev z zemeljskim plinom in toploto v občinah Ravne na Koroškem,
Prevalje, Mežica, Dravograd, Muta in Hrastnik (Petrol Energetika 2017).

6.5 Konkurenčna prednost in strateške usmeritve
Tržno konkurenčna in zanesljiva ter varna in okolju sprejemljiva oskrba kupcev z
energijo in energetskimi mediji na območju gospodarsko zaokroženih območij
železarn Ravne in Štore in v regiji ter širšem slovenskem prostoru je najpomembnejši
cilj v poslovanju družbe Petrol Energetika, d. o. o. Pomembno konkurenčno prednost
podjetje zagotavlja tudi s podporo odjemalcev od ideje do končne rabe energije,
vključno s servisiranjem, vzdrževanjem, projekti za učinkovito rabo energije,
povečanjem energetske učinkovitosti in zmanjšanjem stroškov na njihovi strani
(Letno poročilo 2015, Petrol Energetika, d. o. o).
Ohraniti in razvijati vlogo proizvajalca, sistemskega operaterja distribucijskih
omrežij, trgovca, zastopnika in posrednika ter uspešen nastop na širšem
elektroenergetskem trgu in trgu zemeljskega plina je temeljna strateška usmeritev
podjetja v prihodnosti (Letno poročilo 2015, Petrol Energetika, d. o. o).
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6.6 Raziskava v podjetju Petrol Energetika, d. o. o.
Raziskavo o vlogi duhovne inteligence pri vodenju smo izvedli v podjetju Petrol
Energetika, d. o. o. V nadaljevanju predstavljamo rezultate in analizo raziskave.
6.6.1 Predstavitev rezultatov raziskave
Anketni vprašalnik smo izvedli med managerji v podjetju Petrol Energetika, d. o. o.
Vprašalnik je zajemal šest vprašanj, od tega se je prvih pet vprašanj nanašalo na
splošne osebne podatke managerjev glede spola, starosti, izobrazbe in njihovega
dela. V drugem sklopu vprašanj pa so odgovarjali v sklopu trditev, ki so jih ocenili
na lestvici od 1 do 5. Vprašalnik je tudi v prilogi magistrskega dela.
Slika 3: Spol anketiranih managerjev podjetja Petrol Energetika, d. o. o.

Vir: lasten vir.
Iz tabele 1 je razvidno, da je bilo v anketi udeleženih dvajset managerjev iz podjetja
Petrol Energetika, d. o. o. Od tega je bilo 45 % žensk in 55 % moških.
Slika 4: Starostne skupine anketiranih managerjev podjetja Petrol Energetika, d. o. o.

Vir: lasten vir.
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Iz tabele 2 je razvidno, da je 10 % managerjev, ki spadajo v starostno skupino od 31
do 40 let, 50 % je tistih, ki spadajo v starostno skupino 41 do 50 let in 40 % tistih
managerjev, ki spadajo v starostno skupino 51 let ali več.
Slika 5: Najvišje dosežena formalna izobrazba anketiranih managerjev podjetja
Petrol Energetika, d. o. o.

Vir: lasten vir.
Iz tabele 3 je razvidna ugotovljena formalna izobrazba anketiranih managerjev. Po
podatkih, ki smo jih dobili z opravljeno anketo, ima visoko šolo opravljeno 80 %
managerjev, višjo šolo 10 % managerjev in magisterij oziroma več 10 % managerjev.

Slika 6: Ravni managementa, na katerih anketirani managerji podjetja Petrol
Energetika, d. o. o. opravljajo delo.

Vir: lasten vir.
V anketi 4 je predstavljena raven managementa, na kateri managerji v podjetju Petrol
Energetika, d. o. o. opravljajo svoje delo. 15 % managerjev podjetja Petrol
Energetika, d. o. o., svoje delo opravlja v nižjem managementu, 70 % managerjev
podjetja Petrol Energetika, d. o. o. svoje delo opravlja v srednjem managementu in
15 % managerjev spada v top management.
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Slika 7: Trditve anketiranih managerjev podjetja Petrol Energetika, d. o. o.

Vir: lasten vir.
V vprašalniku, katerega trditve so prikazane na sliki 7, so managerji odgovarjali na
vprašanja tako, da so podane trditve ocenili z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocene
pomenijo: 1 – sploh se ne strinjajo, 2 – nekoliko se strinjajo, 3 – so neopredeljeni, 4 –
se strinjajo in 5 – se sploh ne strinjajo. Odgovorov pri teh trditvah je bilo skupno
devetnajst.
Splošni rezultati raziskave, ki smo jo opravili med managerji v podjetju Petrol
Energetika, d. o. o., so visoki, saj odgovori na vsako izmed zastavljenih vprašanj
presegajo povprečno vrednost 4,1 od 5, ki je najvišja vrednost posameznega
odgovora.
Rezultati trditev so pokazali, da so managerji nekoliko nižje, in sicer s povprečno
vrednostjo 4,1, ocenili trditvi: »Motivira me, da s svojim delom opravljam tudi
osebno misijo in ta občutek daje poseben pomen« ter »Za svojim mnenjem in dejanji
stojim, četudi jih ostali ne sprejemajo«.
Nato je s povprečno vrednostjo 4,2 sledila trditev: »Pri vodenju se zanašam na
zaupanje vase, zaupanje v proces življenja in tudi zaupanje v zaposlene«.
S povprečno vrednostjo 4,3 so managerji ocenili trditev: »Pri svojem delu zaupam v
svojo intuicijo in jo tudi uporabljam«. Nato s 4,4 sledi trditev: »Uporaba duhovne
inteligence pri vodenju (inspiracija, avtentičnost, etičnost, enakovredno
obravnavanje) mi je v pomoč pri vsakdanjem delu z ljudmi«.
Managerji so s povprečno vrednostjo 4,5 ocenili trditev: »Pri svojem delu spodbujam
raznolikost (ženske 7 moški na enakovrednem delovnem mestu, vključevanje mlajših
zaposlenih itd.)« in trditev: »Zaupam vase, v svoje vodenje ter stojim za svojimi
odločitvami, ki sem jih pripravljen/-a spreminjati, če je to potrebno.
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S povprečno vrednostjo 4,7 je bila ocenjena trditev: »Zase lahko ocenim, da se do
sebe in sodelavcev ter zaposlenih vedem pošteno in pravično«.
Managerji podjetja Petrol Energetika, d. o. o. so najvišje ocenili trditev, da živijo in
delujejo po vrednotah, kot so: sočutje, srčnost, poštenost, pravičnost, in sicer s
povprečno vrednostjo 4,8.

6.7 Deljenje hipotez
V anketnem vprašalniku magistrskega dela smo na začetku postavili tri hipoteze. Te
so bile naslednje:


H1: Za managerje podjetja x so značilne vrednote duhovne inteligence, kot
so: sočutje, poštenost, enakovredno obravnavanje v skladu s svojim
vodenjem.



H2: Managerje v podjetju x njihovo delo motivira, da z njim opravljajo tudi
osebno misijo oziroma poslanstvo.



H3: Managerjem v podjetju x je vodenje s prvinami duhovne inteligence v
pomoč pri vsakdanjem delu z ljudmi.

Po podatkih raziskave je raven duhovne inteligence v podjetju Petrol Energetika, d.
o. o. visoka in managerji so dobro seznanjeni z vrednotami čustvene inteligence
(sočutje, poštenost, enakovredno obravnavanje itd.). Hipoteza 1 je dobila povprečno
vrednost 4,8 od 5.
Prav tako managerje delo motivira in z njim opravljajo svoje poslanstvo. Hipoteza 2
je dobila povprečno vrednost 4,1 od 5.
Hipoteza 3, s katero smo predpostavljali, da je vodenje s prvinami duhovne
inteligence v pomoč pri vsakdanjem delu z ljudmi, pa je dobila povprečno vrednost
4,4 od največje možne vrednosti 5.
Vse tri hipoteze lahko potrdimo, saj so vse dobile povprečno vrednost več kot 4,1.

6.8 Predlogi za izboljšave
Po izvedeni anketi sodeč so managerji v podjetju Petrol Energetika, d. o. o. duhovno
inteligentni. Nekoliko nižji odstotek povprečne vrednosti trditev je bil pri zaupanju
vase in zavedanju svojega poslanstva, zato predlagamo seminarje na temo
učinkovitega samozavestnega vodenja s prvinami duhovnosti, ki naj se začnejo pri
managerjih samih.
Duhovna inteligenca se z vajo in urjenjem utrdi kot mišica, zato so tukaj pomembni
tudi delo vsakega individualnega posameznika posebej in njegovo samoopazovanje,
samorefleksija in iskanje rešitev. Priporočamo tudi meditacijo ter vaje čuječnosti.
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Ker imamo ljudje navadno ravno za razreševanje svojih lastnih izzivov in preseganje
svojih omejujočih navad, prepričanj in vzorcev kakšno slepo pego, ki nam
onemogoča, da bi sebe videli v realni luči, predlagamo tudi občasne mentorje
oziroma trenerje osebne in duhovne rasti, s katerimi bi managerji, glede na njihove
osebne in službene izzive (kar gre v resnici z roko v roki), lahko tudi individualno
predelovali in razreševali, ko bi bile za to potrebe.
V okviru podjetja pa so priporočljivi tudi raznovrstni teambuildingi managerjev, ki
se tako učijo različne »uporabne duhovnosti«, ki jo vnašajo v vsakdan, odnose in
delo z zaposlenimi.
Mogoče je za slovenski managerski prostor in vodenje na splošno še malce
vizionarsko napovedovati inovativne predloge, vendar pa bi vseeno dodali, da bi bilo
smiselno v podjetje, kot je Petrol Energetika, d. o. o., uvesti tudi izolirane sobe
oziroma prostore, ki bi managerjem omogočali tudi krajše sprostitve med delovnim
časom, ko bi to potrebovali.
Poleg vsega naštetega pa so pomembni tudi čuječnost, sprostitvene tehnike, različne
metode, s katerimi ozaveščamo in preobražamo različna čustvena stanja (metoda
EFT), športne dejavnosti, meditacija, različne vadbe, kot so joga, taichi, biodanza ter
podobno, kar lahko, če se še ne, tudi sami uporabimo v svojem vsakdanjem življenju.
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7 SKLEP
Vloga duhovne inteligence ima velik pomen na vseh področjih v življenju, njena
naloga in pomen pa se vse bolj priznavata tudi v poslovnem svetu. Upoštevanje
duhovne inteligence in njenih prvin, kot so sočutje, sodelovanje, povezovanje,
humanitarnost in intuitivnost, je tudi prehod iz nekaterih načinov vodenja, ki zgolj z
avtoriteto in ukazovanjem večkrat precej omejeno vplivajo na razvoj potencialov
vseh sodelujočih v različnih poslovnih strukturah in organizacijah.
Vodenje ima pri vsem še posebej odgovorno vlogo. Pozitiven zgled in duhovno
inteligentni vodja s svojo karizmo navdihneta marsikatero spremembo. Če se
navežemo zgolj na vodenje v smislu poslovnega sveta, lahko opazimo, da na podlagi
temeljev vodenja deluje celoten ustroj podjetij, prav tako se odraža pri delovni klimi
in tudi pri zaposlenih ter njihovem zadovoljstvu, kreativnosti, produktivnosti in
motivaciji.
Navsezadnje se vodenje odraža tudi pri spremembah na družbeni ravni, zato je še
bolj pomembno zavedanje, da dober zgled vodenja za seboj povleče marsikatero
pozitivno spremembo, ki trajno vpliva na razvoj celotne družbene strukture.
Vpliv duhovne inteligence pri vodenju smo na praktičnem primeru izvedli v podjetju
Petrol Energetika, d. o. o. Na podlagi ankete smo prišli do ugotovitev, da je v
podjetju duhovna inteligenca visoka in da so managerji dobro seznanjeni z
vrednotami čustvene inteligence (sočutje, poštenost, enakovredno obravnavanje
zaposlenih). V magistrskem delu smo potrdili vse tri zastavljene hipoteze.
V življenju je pravzaprav vse celota in nič se med seboj ne izključuje, zato je odnos,
ki ga ima manager pri svojem vodenju in sodelovanju z zaposlenimi, na neki način
tudi prikaz njegovega odnosa na drugih ravneh njegovega življenja. Sodobni trendi
vodenja poudarek namenjajo avtentičnosti, inspiraciji, intuiciji, viziji in karizmi, s
čimer je v prvi vrsti gotovo zgled prav duhovno inteligentni manager oziroma vodja.
Duhovno inteligenco večkrat iščemo zunaj sebe, vendar je prvotnega pomena
vendarle to, da jo najprej najdemo v sebi in skozi to povezavo tkemo odnose z vsemi
ljudmi okrog sebe. Z nenehnim samorazvojem lahko s pomočjo duhovne inteligence
spreminjamo svoja prepričanja in omejujoče vzorce, kar nam v življenju lahko
nadvse pomaga pri lažjem soočanju z različnimi življenjskimi okoliščinami, tako
doma kot tudi v delovnem okolju.
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Priloga 1: Vprašalnik za managerje v podjetju Petrol
Energetika, d. o. o.
VPRAŠALNIK
Pozdravljeni,
sem Mateja Sekavčnik, študentka Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor. V svojem
magistrskem delu raziskujem vpliv duhovne inteligence na vodenje v podjetju x.
Anketa je popolnoma anonimna in prosim vas za iskrene odgovore. Za sodelovanje
se vam prisrčno zahvaljujem in vam želim vse lepo.
V vprašalniku odgovorite tako, da vprašanja ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer
ocene pomenijo: 1 – se sploh ne strinjate, 2 – se nekoliko strinjate, 3 – neopredeljeni,
4 – nekoliko se strinjate in 5 – absolutno se strinjate.
Katerega spola ste?
M□

Ž□

Koliko let imate?





20–30 let
31–40 let
41–50 let
Nad 50 let

Kakšna je vaša izobrazba?




Diploma
Magisterij
Doktorat
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TOČKE

TRDITVE

1. Motivira me, da s svojim delom opravljam svojo osebno misijo in ta 1 – 2 – 3 – 4 – 5
občutek daje poseben pomen.

2. Uporaba duhovne inteligence pri vodenju (inspiracija, avtentičnost, 1 – 2 – 3 – 4 – 5
etičnost) mi je v pomoč pri vsakdanjem delu z ljudmi.

3. Zase lahko ocenim, da se (do sebe, sodelavcev in zaposlenih) vedem 1 – 2 – 3 – 4 – 5
pošteno in pravično.

4. Pri svojem vodenju se zanašam na zaupanje vase, v proces življenja in 1 – 2 – 3 – 4 – 5
tudi v zaposlene.

5. Pri svojem delu spodbujam raznolikost (ženske – moški na 1 – 2 – 3 – 4 – 5
enakovrednem del. mestu, vključevanje mlajših zaposlenih itd.)

6. Živim in delujem po vrednotah, kot so: sočutje, srčnost, poštenost, 1 – 2 – 3 – 4 – 5
pravičnost.

7. Zaupam vase in v svoje vodenje ter stojim za svojimi odločitvami ter
sem jih pripravljen/-a spreminjati, če vidim, da ne ustrezajo več dobrobiti
širše vizije.
1–2–3–4–5

8. Pri svojem delu zaupam v svojo intuicijo in jo tudi uporabljam.

1–2–3–4–5

9. Za svojim mnenjem in dejanji stojim, četudi jih drugi ne sprejemajo.

1–2–3–4–5
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