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Povzetek
Vodja ni zdaleč le beseda brez pomena in funkcija, ki odpira vrata v svet − je velika
odgovornost do zaposlenih, organizacije, druţbe in ne nazadnje tudi do samega sebe.
Vsakdo pač ne more izpolnjevati pogojev vodje, še posebej tisti, ki ne poznajo
organizacije, njene strategije, zaposlenih in tisti, ki nimajo osebnih ciljev in ne
cenijo ter ne zaupajo druţbi in samemu sebi. Še posebno v zadnjem času je veliko
govora, raziskovanj in preučevanj s področja vodenja in na podlagi tega se je razvilo
mnogo stilov in metod, ki naj bi bile najboljše za vodenje. Ţal pa velikokrat te
značilnosti vodenja ostajajo zapisane le na papirju, drţijo le za določeno okolje in
mnogokrat v praksi ne obrodijo sadov. Kateri je najboljši način vodenja obsega toliko
teorij, kot je avtorjev in organizacij, zato je teţko slediti in voditi le po določeni
metodi oziroma stilu − pogostokrat se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Še
vedno pa ostajajo poštenost, odgovornost, spoštovanje, sočutnost do sočloveka in
usluţnost vrline, ki naj bi bile temelj vsakega vodje in predstavljajo tudi pot do
trajnega uspeha. V sedanjem času, ko je do materialnih dobrin teţje priti in
zaposlenega teţje nagraditi, se od vodij pričakuje, da zaposlenemu izkaţejo zahvalo
vsak dan, tudi na drugačen (etičen) način in z usluţnim vodenjem. Vsak vodja si ţeli,
da je med zaposlenimi in poslovnimi partnerji priljubljen, spoštovan in je vzor
zaposlenim, vendar pa do tega ni kratka in preprosta pot. Zdi se, da so usluţno
vodenje in usluţnost skozi čas ter materialne dobrine zbledele in poniknile, vendar
prihaja ponovno obdobje, ko se bodo tudi vodje zavedali pomena usluţnosti in dali
več poudarka na gradnji odnosov z zaposlenimi. Poznavanje področja usluţnega
vodenja smo preverili z raziskavo v neprofitni organizaciji, in sicer je to druga
raziskava s tega področja pri nas. Izvedli smo jo v redarskih sluţbah mestnih občin v
Sloveniji in na podlagi rezultatov prišli do presenetljivih zaključkov, kjer bi bilo
potrebno pred katerokoli spremembo pri vodenju zaposlenih znotraj posamezne
občine spremeniti ţe sam odnos in komunikacijo med vodji občin ter jih povezati
oziroma spodbuditi k medsebojnemu sodelovanju. Prav tako sta stik in komunikacija
z javnostjo oziroma obveščanje javnosti o poslovanju redarskih sluţb v povprečju
zelo slaba in kljub temu da je javnost potrebno obveščati, se mnogokatere sluţbe
temu delu raje izognejo. Majhnost drţave bi morala biti pri povezovanju in zaupanju
drug drugemu prednost, vendar se kaţe ravno nasprotno. Ţe v samem vrhu, med
vodji redarskih sluţb, bi bile potrebne korenite spremembe, utrditi pa bi bilo
potrebno tudi zaupanje in odnos med vodji in zaposlenimi − s takšnim načinom bi
lahko usluţno vodenje zaţivelo na vseh področjih in nivojih ter s tem dalo moţnost
izboljšavi trenutnega stanja.
Ključne besede: vodja, voditi, organizacija, zaposleni, usluţno vodenje.
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Summary – Analysis of servant leadership in the case of
wardens in urban municipalities in Slovenia
A leader is, by far, not only a word without meaning and a function, which offers
many opportunities − it is a great responsibility towards the employees, organisation,
society, and after all towards oneself. Not anyone can satisfy the conditions of a
leader, especially those, who are not familiar with organisation, its strategy,
employees and those, who do not have personal goals and do not value and trust the
society and themselves. Many researches and studies in the field of leadership have
been conducted recently. As a result, numerous styles and methods which were said
to be the best in the field of leadership, have been developed. Unfortunately, these
characteristics of leadership are not always put into practice or they function only in
certain environment and often do not bring results in practice. Every author or
organisation defends their own leadership style which makes it difficult to follow and
lead according to one method or style. These methods or styles often intertwine and
supplement each other. Fairness, responsibility, respect, sympathy for other people,
and servanthood are still virtues that every leader should have and that represent
the path to enduring success. Nowadays, when it is more difficult to get material
assets and to reward the employees, it is expected from leaders to express gratitude
to the employees every day also by other (ethical) means and by servant leadership.
Every leader wants to be popular and respected among the employees and business
partners and wants to be their role model but this is not an easy task. It seems that
servant leadership and servanthood have faded and disappeared in the course of time
and because of material assets but there is an era ahead, in which leaders will be
aware of the importance of servanthood and will put more emphasis on building
community with the employees. We examined the knowledge of servant leadership in
a non-profit organisation, which is the second research on this topic in Slovenia. It
was conducted among the parking enforcement officers in municipalities in Slovenia
and we came to surprising conclusions. The research showed that initially the
attitude and communication among the leaders of municipalities should be changed
and that connecting and mutual cooperation among them should be encouraged. This
should be followed by some changes in the leadership of the employees within the
individual municipality. Contacts and communication with the public or informing the
public about the operation of parking enforcement services are on average very poor
and even though the public should be informed, many services prefer to avoid these
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tasks. The smallness of the county should be the advantage when connecting and
trusting each other but the truth is, that it is exactly the opposite. Fundamental
changes should be introduced among the leaders of the parking enforcement services
and the trust and relations between the leaders and the employees should be
strengthened. In this manner servant leadership would become widely spread in all
fields and levels and would open up the possibility to improve the current situation.
Keywords: leader, to lead, organisation, employees, servant leadership.
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1

Uvod
Človek se ne rodiš, temveč postaneš. Celovit.
Z zavedanjem.
Janez Drnovšek, 2008

Ţivimo v času, v katerem smo priča neupoštevanju in nespoštovanju pravil, zakonov,
osnovnih etičnih in moralnih načel, enakosti in pravičnosti na vseh področjih ter
ravneh, za kar pa je v večini kriv sistem sprejemanja norm ter zahtev in pričakovanj
drugih; mnogokrat gre pri tem za pozabljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin
ter navsezadnje tudi za nespoštovanje sočloveka. Stremljenje za dobičkom,
vodenjem in ugledom v druţbi, razkazovanje (bahanje) z materialnimi dobrinami, so
le nekateri od vzrokov in vzvodov, da se za cilj v druţbi stori skoraj vse, kar je
potrebno za dosego določenega (tudi osebnega) cilja. Mnogokrat se v tem ciklu
spregleda najpomembnejši člen, ki je glavni akter pri doseganju strategije vodilnega
in organizacije − to je človek, zaposlen in sodelavec, ki bo vodji določen cilj pomagal
doseči s svojim delom, trudom in z znanjem. Ugotovljeno in znano je, da je človek
pri delu nenadomestljiv člen in pomemben predvsem pri razvoju organizacije,
gospodarstva in ne nazadnje tudi druţbe.
Doseg cilja organizacije pa ni odvisen samo od narave dela in človeka, časa in
vztrajnosti, ampak tudi od dejavnikov, ki so del organizacije, delovne klime in
vodstva. Vodje imajo v rokah mnogokatere niti, s katerimi dajo prednost zaposlenim,
jim izkazujejo spoštovanje, zahvalo ter občutek pripadnosti organizaciji − vsem tem
elementom pa daje prednost usluţno vodenje, katerega bomo natančneje
obravnavali skozi magistrsko delo.
Poleg osnovnih stilov in metod vodenja, ki jih poznamo iz teorije in prakse, se je
zaradi pomanjkanja spoštovanja vrednot sočloveka ponovno začutilo, da v sodobni
druţbi ne prevladuje le finančna/gospodarska kriza, ampak tudi kriza etike, morale,
vrednot in spoštovanja sočloveka. Prav tako je občutiti prisotnost razkoraka med
dejanji in njihovemu upoštevanju oziroma uresničevanju.
Človek je bliţino, pohvalo in nagrado za dobro opravljeno delo potreboval skozi ves
njegov

obstoj

in

razvoj,

sedaj,

ko

pa

je

v

svetu

nastopila

še

druga,

finančna/gospodarska kriza, pa so iz tega obroča toliko bolj izstopile te osnovne
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potrebe in ţelje človeka in druţbe. Izkazalo se je, da nagrade v obliki materialnih
dobrin niso več v ospredju in vodilnega pomena, ampak so v prvi vrsti še vedno tiste
osnovne, naravne vrednote in dobrine, ki so dane vsakemu človeku in se jih ne da
kupiti oziroma nadomestiti s čim drugim.
Naloga vodje ni samo predstavljati organizacije v javnosti, uresničevati njene
strategije in biti pri tem uspešen, ampak so od njega odvisni tudi zaposleni, kako jih
bo vodil, kakšna bo delovna klima, kako uspešni bodo zaposleni pri svojem delu, kako
se bodo pri delu počutili in se razvijali ter navsezadnje, kaj bodo storili za svojo
delovno mesto, osebno rast, uspeh in srečo. Če je človek srečen in uspešen poslovno,
je pogostokrat tudi zasebno − in to velja tudi obratno.
Splošno ţivljenjsko zadovoljstvo je povezano z zadovoljstvom pri delu predvsem pri
tistih, ki visoko cenijo svoje delo (Lobnikar in Čadeţ, 2004).
Vodja mora znati s svojim znanjem, delom in obnašanjem prepričati svoje zaposlene,
da mu sledijo in upoštevajo njegova navodila oziroma mu pomagajo do ţelenega cilja
organizacije. Čas in priloţnosti vedno pokaţejo resnico in dokaţejo, kdo je pravi
vodja in kdo si ta naziv zasluţi ter jim je vzgled. Niso pomembna le leta, poznavanje
okolja, delovne izkušnje in biti strokovnjak na določenem področju − v kolikor človek
pozabi kdo je in zakaj mu je bila naloga vodenja dodeljena, vse ostalo ni pomembno
in si ne zasluţi takšnega naziva.
Tavčar (1997) je svoje spoznanje o vlogi vodilnega, pomenu in spoštovanju zaposlenih
zapisal, da menedţer1 ne uspeva, če ni dober vodja ljudi − biti dober vodja pa
pomeni razumeti vrednote, interese, potrebe in ţelje sodelavcev in pri tem biti
olikan, torej izpolnjevati pričakovanja. Jedro vseh teh pričakovanj so slej kot prej
koristnost, poštenost in všečnost menedţerjevega vedenja. Tavčar (1997) ugotavlja
tudi, da so dobri in slabi, veseli in ţalostni dogodki, ki zadevajo in druţijo zaposlene,
menedţerju vselej priloţnost, da oblikuje notranjo kulturo organizacije v smer, ki jo
narekujejo smotri in cilji. Prav tako naj bi menedţer poudarjal za podjetje
pomembne vrednote, navade in razmerja med ljudmi ter ustvarjal vzdušje, v
katerem se zaposleni dobro počutijo − in prav takšen odnos je značilen za usluţno
vodenje.
1

Mnogokrat se poleg vodenja in vodij uporablja tudi termin »menedţment«. Vodenje je
pomensko oţji pojem in sestavni del procesa menedţmenta; je področje usmerjanja
sodelavcev k uresničevanju postavljenih ciljev organizacije. Kot pravi Moţina et al. (2002), je
vodenje sposobnost vplivanja, sposobnost in usmerjanje sodelavcev k doseganju ţelenih
ciljev. Tudi Stare (2005) pojasnjuje, da je vodenje ena izmed funkcij menedţmenta, vsekakor
pa ne gre za sinonim.
10

Ţe Sokrat je v svojih delih identificiral skupen element usluţnosti pri vseh oblikah
vodenja, in sicer da je temeljna odgovornost vodij zadovoljiti potrebe ljudi. Pri tem
je bilo po njegovem mnenju paradoksalno to, da je vodja, ki v ospredje ne postavlja
sebe, temveč sodelavce, vedno v prednosti pred vodji, ki tega ne počnejo (Adair,
1997).
Če zaposleni prejema pozornost, spoštovanje od nadrejenih in so njegove ţelje in
ideje slišane in celo upoštevane pri razvoju organizacije, se čuti kot del okolja in bo
zaradi tega vse to in še več tudi vračal nadrejenemu ter mu svoje odlike izkazoval pri
delu. Vodja si bo tako pridobil spoštovanje, ugled in učinkovito oziroma hitro rastočo
organizacijo.
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2

Razvoj, pomen, vloga in oblike vodenja

Vodenje (pogosto uporabljeno tudi voditeljstvo) je proces oblikovanja vizije podjetja
in določanja smeri delovanja organizacije, v naslednjem koraku pa prenos te vizije
na vse zaposlene in navduševanje zaposlenih za njeno uresničevanje (Kotter, 1990).
Poleg tega je vodenje tudi neposreden splet odnosa med vodjo in sodelavci za
uresničevanje strategije organizacije.
Ključni dejavnik vodenja je vodja, ki »z zgledom in nasveti vodi sodelavce, da bi
dosegel zastavljen organizacijski cilj« (Stare in Seljak, 2006).
Zaradi različnosti in raznovrstnosti del, s katerimi so se organizacije in osebe
srečevale, se je zaradi boljše organiziranosti in večje storilnosti ugotovilo, da je
vendarle bolje, da se pred izvedbo del naredi načrt (strategijo). Delo se uskladi in
razporedi med sodelavci, in sicer po njihovih zmoţnostih, pripravljenosti in
storilnosti. In to je le ena izmed dolţnosti in nalog dobrega vodenja in vodje.

2.1 Vpliv zgodovine na vodenje in razvoj
Mnogi poznavalci zgodovine, politike, vojske in vladanja so mnenja, da sta vloga in
vpliv posameznika ključna dejavnika za doseganje zadanih ciljev vodje in
organizacije. Prav zgodovina je tisti pravi pokazatelj, kako pomembna je osebnost
vodij (vladarji, politiki, oblastniki in bojevniki), saj je s svojimi dejavniki in osebnimi
lastnostmi zaznamovala prostor in čas v katerem se je dogajalo in dosegalo cilje.
Na tem mestu je prav, da omenimo le nekaj izbranih vodij, ki so se zapisali v
zgodovino in le-ta bi se pisala drugače, če izbrani vodje ne bi zaznamovali tistega
časa, v takih okoliščinah in ne bi bili vodje s takimi sposobnostmi, voljo in razumom.
Med njimi niso le vodje moškega spola, svoje mesto so si s trdim delom izborile tudi
ţenske in se tako zapisale v zgodovino.
Med najbolj poznanimi vodji zgodovine so zagotovo:


Ehnaton (Amenhotep IV.) − Faraon iz Amarne, vladar 18;



Čin Ši Huangdi − cesar in prvi vladar Kitajskega cesarstva;



Aleksander Veliki; Aleksander III. Makedonski (tudi Aleksander (III.));
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Gaj Julij Cezar;



Friderik II. Hohenstaufen;



Henrik VIII. Angleški;



Elizabeta I. Angleška ali Deviška kraljica;



Marija Terezija;



Katarina II. Aleksejevna ali bolj znana Katarina Velika;



Napoléon Bonaparte;



Kraljica Viktorija I.;



Abraham Lincoln;



Vladimir Ilyich Lenin;



Josip Visarijonovič Stalin;



Adolf Hitler;



Franklin Delano Roosevelt;



Winston Leonard Spencer Churchill.

Ţe od nekdaj poslovni svet ne temelji na moči in silovitosti, ampak se v ospredje
postavljajo sposobnosti in znanje vodje, ki se zna prilagajati okolju in ljudem ter s
tem zaposlene in organizacijo vodi in pripelje do ţelenega cilja.
Pri vodenju ne gre toliko za delovanje kot za vodenje. Razvoj voditeljskih veščin
temelji na prepoznavi obeh moči: notranje moči in moči, ki jo nudi poloţaj. V
osnovnem smislu je voditeljev izziv prav spojitev osebne moči s pozicijsko močjo.
Voditeljstvo ni nekaj, s čimer bi se človek rodil ali bi se za to izšolal, ampak nekaj,
kar človek razvije in v kar zraste (Kyle, 2000).
Podobno mišljenje kot Kyle je imel tudi bivši predsednik Republike Slovenije, Janez
Drnovšek (2008), ki je poleg dobrega vodje in stratega, veljal tudi za podpornika
pravičnosti, enakosti in srčnosti. S tem je dokazal, da je lahko usluţno vodenje
mogoče tudi na tako visokem poloţaju in je predvsem dobro za ljudi in prednost za
druţbo.
In če se je takšen stil vodenja izkazal za učinkovitega in dobrega za ljudi pri vodenju
drţave, je vsekakor dober tudi pri vodenju zaposlenih v organizacijah − ne glede na
tip, storitve, organizacijsko raven, število zaposlenih, čas in vrsto ter na način dela.
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili pomen vodenja za zaposlene,
organizacijo in druţbo.
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2.2 Pomen vodenja za zaposlene, organizacijo in družbo
Vodenje je proces, ki ga delimo na oţji in širši pomen, obema pa je skupno to, da se
morajo naloge in cilji med seboj skladati, povezovati in se podpirati. Širši pomen
vodenja zajema celoto in vse procese, ki organizacijo vodijo do realizacije ter
uresničitve strategije, medtem ko oţji pomen temelji na določeni osebi, ki prevzema
točno določeno delo, nalogo in sodelavce vodi do realizacije oziroma vrha njegove
učinkovitosti oziroma storilnosti. Pri uspešni organizaciji sta potrebna oba elementa,
njuni trdnost in povezanost pa se pokaţeta pri učinkovitosti in uspešnosti opravljenih
nalog, vodenju in doseganju rezultatov ter rasti organizacije.
Stare (2005) opredeljuje vodenje kot aktivnost vplivanja prvega posameznika (vodje)
na izvajanje aktivnosti drugega posameznika (ali skupine) z namenom, da bi drugi
posameznik (ali skupina) ravnal na način, da bi dosegel izraţeni cilj prvega
posameznika.
Voditi organizacijsko enoto ali večjo organizacijo je zelo zapleteno, saj nikoli ne
obstajajo zanesljive informacije o vseh njenih elementih, še posebej pa ne o
delavcih, od katerih ima vsak posameznik specifične vrednote in interese, znanje ter
motivacijo (Moţina in Merkač, 1990).
Na ugotovitve Moţine in Merkača (1990) zgoraj, je na drugi strani Abraham Maslow
med prvimi utemeljil motivacijo, potrebe in ţelje zaposlenih. Njegovo temeljno
izhodišče pri njegovi teoriji je, da obstaja pet človekovih potreb/ravni, ki skupaj
tvorijo hierarhičen red in se začnejo z osnovnimi potrebami. Pri tem še ugotavlja, da
ko se določena raven potreb zadovolji, se pojavijo nove, višje ravni. Te ravni so:
1.

fiziološke potrebe;

2.

potrebe po varnosti;

3.

potrebe po pripadnosti;

4.

potrebe po spoštovanju;

5.

samopotrjevanje.

Ravni potreb so prikazane tudi na Sliki 1.
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Slika 1: Hierarhija potreb po Maslowu (Vir: Po Jahnson, 1999)

Vodilni bi morali v skladu z Maslowovo teorijo ustvariti ustrezno klimo, znotraj katere
bi lahko zaposleni razvijali svoje potenciale. Zaposlenim bi morali zagotoviti večjo
samostojnost, raznolikost dela ter odgovornost, ki bi zaposlenim pomagala k
uresničevanju potreb višjega reda. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do
frustracije zaposlenih, ki bi povzročila zniţanje produktivnosti, zmanjšanje
zadovoljstva pri le-teh in umik iz organizacije (Wahba in Bridwell, 1987).
Poleg notranjih nesoglasij, finančnih in kadrovskih preprek, se mora vodja dobro
spoznati in obvladati tudi zunanje vplive, kot je okolje, konkurenca in pritisk na vseh
ravneh, kar prikazuje Slika 2.

Slika 2: Integracija ciljev vodenja (Vir: Kovač in Tivadar, 1990)
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Vodja mora običajno ţiveti pod stalnimi in raznovrstnimi pritiski, ne da bi ga to smelo
kaj dosti ovirati pri delu. Njegove naloge niso standardne ali periodične. Skoraj nikoli
nima na voljo vseh sredstev (znanja, surovin, prostora, časa), da bi lahko ustregel
vsem zahtevam, ki mu jih postavljajo od zunaj. Ima pa tudi svoje notranje zahteve,
recimo, kako bolje izkoristiti razpoloţljive vire, zagotoviti večjo zanesljivost glede
produktivnosti, zmanjševati stroške brez zmanjšanja proizvodnje in popestriti
(diverzificirati) zmogljivosti delovne organizacije (Moţina, 1994).
Glede na to, da mora biti sodobni trg bogatejši od povpraševanja in vemo, da izredno
hitro raste, je potrebno slediti tudi razmeram na trgu in pri tem upoštevati ţelje
končnega potrošnika. Skozi uresničevanje in doseganje vseh teh ravni, mora vodja
glede na organizacijo, okolje in zaposlene svoje vodenje prilagoditi in zavzeti
stališče, kjer bo upošteval strategijo in cilje organizacije ter hkrati izpolnjeval, ali se
vsaj pribliţal ţeljam in potrebam zaposlenih.
Vodenje je usmerjeno k ljudem in nalogam. Ukvarja se z vprašanjem, kako ljudi
motivirati, usmerjati, vplivati nanje, da bi zadane naloge izvrševali čim bolje ob čim
manjši porabi energije in čim večjem zadovoljstvu. Je predvsem usklajevanje dela
delavcev v celoto. Z vodenjem se oblikuje vedenje posameznika ali skupine pri
doseganju delovnih in organizacijskih ciljev. V okviru vodenja prihaja pogosto do
svetovanja, informiranja, učenja, ocenjevanja in razvoja sodelavcev. Pri tem so
pomembni tudi vzdušje, odnosi, kultura dela in vedenje v podjetju (Zupančič, 2001).
Trenutne razmere od vodij zahtevajo, da se neprestano izboljšujejo in premagujejo
kompleksne ovire, saj lahko le na tak način pozitivno vplivajo na organizacijo, njene
deleţnike, kulturo, klimo in uspešnost (Avolio et al., 2008). Podobnega mnenja so
tudi Dimovski, Penger in Peterlin (2009), ko pravijo, da današnji izzivi zahtevajo
drugačen pogled na obnovitev in ohranitev zaupanja. Ugotavljajo, da je sposobnost
hitrega okrevanja po kriznih situacijah odlike dobrih vodij in v tem času potrebujemo
prav takšne vodje, ki vodijo z namenom, vrednotami in integriteto.
Funkcija vodenja je v prizadevanju, da bi nudila neko strukturo za organizacijo
številnih različnih dejavnosti vodenja, razdeljena je na tri glavne dele, in sicer na
vodenje organizacije, vodenje informacij in vodenje kadrov. Vodenje organizacije
obsega tiste dejavnosti načrtovanja, vzpostavljanja in vzdrţevanja organizacijske
strukture, ki so potrebne za podporo ter operativne in vodstvene vidike v zvezi s
komunikacijskimi

kanali.

Vodenje

informacij
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obsega

dejavnosti

načrtovanja,

vzpostavljanja in vzdrţevanja načina določanja in pridobivanja bistvenih informacij
za podkrepitev tako operativnih, kakor tudi vodstvenih vidikov opravljanja storitev
komunikacijskih kanalov. Vodenje kadrov obsega tiste dejavnosti, ki zagotavljajo
kvalificirane in ustrezno pripravljene kadre za podkrepitev operativnih in vodstvenih
vidikov opravljanja storitev javnih komunikacijskih kanalov (Andrejčič et al., 1995).
Rozman (1996) vodenje opredeljuje kot kompleksno funkcijo, ki vključuje vse tiste
dejavnosti, ki so namenjene za spodbujanje podrejenih, da delajo učinkovito in
uspešno na kratki in dolgi rok. Je sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati
sodelavce k ţelenim ciljem ter je ena izmed mnogih prednosti, ki jih uspešen
menedţer mora obvladati. Je proces izvrševanja načrtovanih sistemov preko
motiviranja, komuniciranja ter osebnih karakteristik in potez (Rozman, 1996).
Uspešnost vodenja in vodje pa se ne meri po strogosti, izrečenih kaznih ali
molčečnosti, šibkosti, priljubljenosti, popularnosti, prijaznosti ali popustljivosti, saj
si dober vodja izbira in utira tisto pot in stil vodenja, ki je najbolj primeren glede na
čas, okolje, naloge, razpoloţljivosti sredstev ter kakšno skupino vodi, ter s tem in ob
tem dosega pozitivne rezultate oziroma z zaposlenimi uresničuje in dosega zadane
cilje organizacije. Njegova uspešnost se meri z uspešnostjo opravljenih nalog,
zadovoljstvom sodelavcev in rastjo organizacije.

2.3 Modeli oziroma stili vodenja
V začetku preteklega stoletja so raziskovalci pričeli preučevati osebnostne poteze in
značilnosti vodij, pri čemer so prvotno izhajali iz prepričanja, da se najboljši vodje
takšni ţe rodijo. To prepričanje se je v štiridesetih letih prejšnjega stoletja
spremenilo, in sicer na podlagi ugotovitev, da ne obstaja univerzalen nabor osebnih
karakteristik, po katerih bi se vodje razlikovali od ne-vodij, ter da zgolj osebne
značilnosti ne zadostujejo (Stogdill, 1948, v Northouse, 2010).
Stare in Seljak (2006) poudarjata, da je v zadnjem desetletju moţno zaslediti vedno
več zapisov o modelih in pristopih, ki uspešnost vodenja povezujejo z različnimi
vrstami inteligenc (npr. čustvena, socialna, duhovna).
Kot pravi Northouse (2010), je bilo preučevanje vedenja vodij osredotočeno na to,
kaj vodje pri vodenju počnejo in kako to počnejo, s poudarkom na tem, ali so bolj
usmerjeni v zaposlene ali bolj v delo (naloge, cilj in strategijo) ter kako to
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zdruţujejo s ciljem vplivanja na zaposlene. V tem pogledu se zelo razlikuje od
preučevanja značilnosti in veščin vodij, saj je v središču zanimanja to, kaj vodje
počno in ne kdo vodje so.
Skozi čas in raziskave se je razvilo mnogo teorij, metod in stilov vodenja, a so
raziskovalnemu področju in področju usluţnega vodenja najbolj sorodne teorije
transakcijskega, transformacijskega in etičnega vodenja. Nekateri avtorji so celo
mnenja, da sta transakcijsko in transformacijsko vodenje najboljša pribliţka
idealnemu vidiku vodenja.
Sorodna področja usluţnemu vodenju bomo predstavili v nadaljevanju.

2.3.1 Transakcijsko vodenje
Transformacijsko vodenje se je pojavilo kot regresivni izraz fantazij, hrepenenj
preteklosti, v katerih so se ljudje s pomočjo močnih avtoritarnih figur počutili varni
(Popper in Lipshitz, 1993).
Transakcijsko se imenuje zato, ker vodje reagirajo glede na to, kako se zaposleni
obnašajo; gre torej za sklenitev nekega dogovora med vodjo in sledilci.
Transformacijsko vodenje, ki vsebuje karizmo, motivacijo, intelektualno stimulacijo
in individualiziran pristop, pomeni, da se sledilci identificirajo s karizmo in
prizadevanji vodje ter ga ţelijo posnemati (Bass in Steidlmeier, 1999).
Za transakcijsko vodenje so značilne pogojne vrednote, kot so odkritost, poštenost,
odgovornost in spoštovanje obveznosti, ki predstavljajo pogoj za uresničitev in
dosego določenega cilja (vodje in organizacije).
Cilj pri transakcijskem vodenju je jasen: doseči zastavljene cilje in uresničiti
strategijo organizacije − če je potrebno, tudi z nagrajevanjem in s kaznovanjem
zaposlenih.
Vodja, ki se posluţuje tega stila, uporablja metodo nagrajevanja in kaznovanja.
Osebna rast zaposlenih in njihove osebne potrebe ga ne zanimajo, temveč je
osredotočen na opravljeno delo (Norhouse, 2010).
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Prvi faktor transakcijskega vodenja je pozitiven in se imenuje pogojno nagrajevanje,
do česar pride, ko je dogovorjeno delo opravljeno, storjeno. Pogojno nagrajevanje je
transakcijsko, ko je materialno in transformacijsko, ko je nagrada nematerialna (npr.
pohvala). Drugi faktor transakcijskega vodenja je negativen in se deli na dva dela:
aktivno vodenje z izjemami in pasivno vodenje z izjemami. V prvem primeru vodja
spremlja sodelavce in v primeru nepravilnosti takoj ukrepa, z namenom, da napako
odpravi. V drugem primeru (pasivno vodenje) pa vodja čaka in ukrepa šele
posledično, ko se pojavijo pritoţbe, oziroma ko so problemi ţe nastali (Bass in
Steidlmeier, 1999; Bass in Riggio, 2006).
Hočevar, Jakič in Zagoršek (2003) pojasnjujejo, da je transakcijsko vodenje temelj
dobrega vodenja − v osnovi prinaša ta oblika vodenja vrsto izmenjav ali transakcij
med vodjo in vodenimi. Pri tem se osredotoča na razčiščevanje ciljev, pričakovanj in
nagrad − apelira se predvsem na samointeres vodenih.
Vodja nagrajuje vedenje vodenih in od njih pričakuje pozitivno povratno informacijo
(MacKenzie, Podsakoff in Rich, 2001).

TRANSAKCIJSKI VODJA
Je posrednik

Vodenim posreduje

med strukturo in

informacije o materialnih,

vodenimi.

kadrovskih in drugih ugodnostih.

Slika 3: Lastnosti transakcijskega vodje (Vir: lasten)

Pri večjem številu zaposlenih, večji razdrobljenosti organizacije ali celo enot na
drugih lokacijah, je prisotnost, delavnost ter poštenost zaposlenih pri delu skoraj
nemogoče nadzorovati oz. ji slediti, kaj šele takšen način vodenja izvajati ter biti pri
tem pošten in neodvisen od ostalih dejavnikov ter mnenj ostalih. Zato je takšen
način vodenja nekoliko bolj primeren za vodenje manjših skupin zaposlenih, kjer
vodja še lahko sledi zaposlenim in opravljenim nalogam ter na podlagi svojega
presojanja in ocene primerno presodi, oceni, nagradi ali kaznuje zaposlene (vodene).
Price (2003) meni, da je etičnost in pristnost transformacijskega vodenja lahko
vprašljiva v primeru, ko lastni interesi vodje pridejo v nasprotje z zahtevanim
moralnim ravnanjem.
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Stare (2009) meni, da je temeljno izhodišče novega vodenja v preseganju
transakcijskega in spodbujanju transformacijskega vodenja. Podobno je ocenil tudi
Bass (1997), da bi bilo najboljše vodenje, če bi lastnosti transakcijskega in
transformacijskega vodenja zdruţili, oziroma da se kljub razlikovanju obeh navedenih
stilov vodenja ne izključujeta, ampak se dopolnjujeta.
Northouse (2007) celo meni, da transformacijsko vodenje dosega boljše učinke kot
transakcijsko vodenje.

2.3.2 Transformacijsko vodenje
Transformacijsko vodenje je po zapisih in ugotovitvah dosedanjih raziskav najbliţje
usluţnemu vodenju.
Danes transformacijsko vodenje velja za eno izmed najbolj priljubljenih stilov
vodenja in je deleţno precejšne pozornosti raziskovalcev. To vodenje je del novega
pristopa k vodenju in daje poudarek notranji motivaciji in razvoju zaposlenih (Bass in
Riggio, 2006), pri čemer ţe ime sporoča, da je transformacijsko vodenje proces, ki
spreminja in preobraţa ljudi (Northouse, 2010).
Transformacijsko vodenje je dinamičen in zapleten proces, v katerem vodje vplivajo
na vrednote, prepričanja in cilje zaposlenih ter jih spodbujajo k moralnim vrednotam
in idealom (Bass in Riggio, 2006).
Transakcijsko vodenje pomeni, da so tisti, ki vodji sledijo (sledilci), motivirani zaradi
obljub, pohval in nagrad, ki jih vodja omogoča; preko negativnega odziva, groţenj in
disciplinskih ukrepov pa vodja popravlja oziroma odpravlja njihove napačne odločitve
(Bass in Steidlmeier, 1999).
Pri transformacijskem vodenju izstopajo tako imenovane končne vrednote, kot so
svoboda, pravičnost in enakost ter so za cilj bistvene oziroma so cilj ţe same po sebi.
Prednost tega načina vodenja je tudi, da zaposleni ne le sledijo svojemu vodji,
ampak se s tem učijo ter svoje znanje in lastnosti prenašajo tudi izven delovnega
okolja oziroma organizacije.
Transformacijski vodja zagotavlja spremembe in gibanje v organizaciji, opredeljuje
in izreka vizijo prihodnosti ter oblikuje kredibilnost. Ti vodje s svojo avtoriteto in
močjo spodbujajo in motivirajo zaposlene, da jim zaupajo in sledijo njihovim
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dejanjem. Transformacijski vodje zagotavljajo nove smeri, navdihe in vedenje za
organizacijo (Tucker in Russell, 2004).
Transformacijsko vodenje je

tudi,

ţe poleg navedenega,

osredotočeno na

spodbujanje in navdihovanje zaposlenih k preseganju pričakovanih rezultatov dela,
na razvoj veščin vodenja med zaposlenimi in njihovim opolnomočenjem ter na
povezovanje osebnih ciljev zaposlenih s skupinskimi in z organizacijskimi cilji (Bass in
Riggio, 2006).
Ugotovitve v zadnjih tridesetih letih kaţejo, da je uporaba transformacijskega stila
vodenja učinkovitejša, da bolje vpliva na produktivnost in inovativnost ter je hkrati
napornejša od uporabe transakcijskega stila vodenja (Bass in Steidlmeier, 1999;
Avolio in Bass, 2002; Bass in Riggio, 2006).
Transakcijsko vodenje je dogovarjanje med vodjo in zaposlenimi o materialnih,
kadrovskih, socialnih in drugih ugodnostih, ki jih delavec uţiva, če dobro dela,
oziroma če opravlja delo v skladu z dogovori (Moţina, 1994).

TRANSFORMACIJSKI VODJA
Osredotoči se na skupno vizijo

Sodelavcem posreduje

in organizacijske spremembe.

informacije o materialnih,
kadrovskih in drugih ugodnostih.

Slika 4: Lastnosti transformacijskega vodje (Vir: lasten)

Pogosto se v literaturi pojavlja tipologija vedenja transformacijskega vodje. Ta po
mnenju Bassa in Riggia (2006) odraţa štiri tipe vedenja, in sicer:


idealizirani ali karizmatični vpliv;



inspiracijsko vodenje;



intelektualno stimulacijo;



upoštevanje posameznika.

Iz Tabele 1 na naslednji strani je razvidno, da imajo v vseh manj uspešnih
organizacijah vsi vidiki transformacijskega vodenja, razen inspiracijskega, majhen
pomen (Jandaghi in Farjami, 2009).
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Tabela 1: Uspešnost transformacijskega vodje (Vir: Jandaghi in Farjami, 2009)
Elementi
Idealiziran/karizmatični vpliv
Intelektualna stimulacija
Inspiracijsko vodenje
Upoštevanje posameznika

Skupina

Povprečje

Uspešne organizacije

3,37

Manj uspešne organizacije

2,58

Uspešne organizacije

3,33

Manj uspešne organizacije

2,86

Uspešne organizacije

3,47

Manj uspešne organizacije

3,13

Uspešne organizacije

3,12

Manj uspešne organizacije

2,69

Hočevar, Jaklič in Zagoršek (2003) so mnenja, da je transformacijsko vodenje
najvišja raven vodenja. Je vodenje v pravem pomenu besede. Vodja ne apelira le na
razumu vodenega, ampak pritegne tudi njegovo srce. Načini, kot so karizmatično,
transakcijsko in transformacijsko vodenje, predstavljajo pomembno obliko izvajanja
vodstvene funkcije. Toda za vodje je pomembno tudi to, da obvladujejo pravilne
pristope ravnanja z vodenimi v različnih situacijah.
Če se vodja posluţuje transformacijskega vodenja in ţeli to znanje posredovali in ga
uporabljati pri vodenju zaposlenih, ga mora v prvi vrsti osvojiti in s takšnim načinom
ţiveti tudi sam. Na daljši rok ni dovolj, da vodja narekuje zaposlenim določene
vrednote, drugačen način (stil) ţivljenja in jih uči poštenosti, če le-tega sam v praksi
ne uporablja oziroma ne izvaja in upošteva. Zavedati se mora, da je opazovan na
vsakem koraku in je vzgled vsem ostalim, še posebej podrejenim, ki mu sledijo.
Način ţivljenja, njegove navade in namere zaposleni opazujejo in ga ocenjujejo ter
kmalu spoznajo kakšen vodja je v resnici in mu s tem izkazujejo oziroma vračajo na
način, kakršen je vodja sam. Z načinom dela in obnašanjem neposredno raste tudi
vodja in na podlagi odnosov spreminja obnašanje tudi pri zaposlenih. Lahko rečemo,
da deli svoje znanje in poslanstvo preko svojega načina vodenja na druge, tudi na
poslovne partnerje.
Poleg zgoraj navedenih modelov vodenja je usluţnemu vodenju prav tako zelo blizu
tudi etično vodenje, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju.

2.3.3 Etično vodenje
Vsako vodenje bi moralo temeljiti na etiki, kar bi bilo v njenem nasprotju, pa bi bilo
neetično in ne bi bilo vodenje. Pri etičnem vodenju je predvsem poudarek na delu,
osebnosti in značaju vodij. V sodobnem času bi tudi vodje morali biti etični − ali pa
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vsaj spoštovati načela in smernice etičnosti in biti pošteni do zaposlenih, ki zanj
delajo in mu s tem pomagajo uresničevati njegove cilje in cilje organizacije.
Brickley, Smith in Zimmerman (2002) opredeljujejo etiko kot vejo filozofije, ki so jo
pred pribliţno 2.500 leti začeli raziskovati filozofi Sokrat, Platon in Aristotel ter
predstavlja sklop načel in pravil obnašanja ljudi. Ob tem pojasnjujejo, da natančna
definicija in soglasje, katera dejanja oziroma obnašanja ljudi naj bi bila etična ali
neetična, ne obstaja.
Yukl (2002) ugotavlja, da je etično vodenje v zadnjem obdobju vse bolj pomembno in
navaja kriterije, na podlagi katerih se lahko presoja posameznikovo ravnanje. To so
osebnostne vrednote in vrline, stopnja moralnega razvoja, namen, svobodno
odločanje, etično ali neetično vedenje, zunanji vplivi, itd. Hkrati avtor meni, da je
pri presoji tega ali je bilo neko ravnanje etično, potrebno upoštevati njegov namen,
skladnost z etičnimi standardi ter posledice, in da je osebnostna integriteta
pomemben dejavnik etičnega vodenja (Yukl, 2002).
V zadnjem desetletju se je etiko poudarjalo predvsem kot vir konkurenčne prednosti,
zagotavljanje pri ohranitvi dragocene delovne sile, ugleda organizacije in kasnejše
doseganje ciljev organizacije. To je pripeljalo do spoznanja, da se etičnost
preusmerja iz posameznika na organizacijski sistem. Etična sposobnost vključuje tako
vodstvene značilnosti, kot organizacijske sisteme za izboljšanje poslovnih praks in
rezultatov s pomočjo etičnega ravnanja. Etično ravnanje se osredotoča predvsem na
vedenje vodij, ki ga izzove organizacijski sistem. Posamezne odločitve so tako odsev
osebnih prepričanj, organizacijskega sistema in seveda nekih standardov (Elenkov,
Kuntz in Pimentel, 2008).
Uspešen vodja je namreč samo tisti, ki je etičen in učinkovit. Ravno etičnost ustvarja
vodje uspešne. Noben posameznik ali vodja nima ključa do etičnosti. Pravzaprav je
vsak odgovoren za opredelitev in izvajanje. Znati moramo razumeti etične izzive, s
katerimi se soočajo nepopolni ljudje, ki prevzemajo odgovornost vodenja. Le tako
bomo lahko razvijali boljše vodje, sledilce vodij, institucije in organizacije. Etičnost
se ne izplača vedno, vendar pa vedno šteje (Antonakis et al., 2004).
Etičnost sicer prihaja od znotraj, vendar pa se njen odsev vidi navzven. Vodja mora
najprej uveljaviti stvari, v katere verjame, na podlagi znanja, izobrazbe in izkušenj.
Tako mora ravnati v skladu s prepričanji. Svoja prepričanja potem uveljavlja na tak
način, da so učinkovita in da ti zaposleni znajo slediti. Ravno zaradi tega so tukaj
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vodje, da imajo ideje, jih znajo deliti, znajo poslušati in privabiti ljudi k sledenju. Iz
tega vidimo, in sicer če vodja stremi k etičnosti in njegov stil vodenja odseva
etičnost, potem se bodo tudi organizacija in zaposleni v njej tako obnašali. Vodja
dobi pozitiven odziv, če dela v tej smeri, in negativnega, če ni etičen in ne stoji za
tem, v kar verjame. Od vodje je odvisno, kakšno obsodbo si bo zapisal. Vendar je
višja cena za biti neetičen (Thomas, 2001).

ETIČNI VODJA
Osredotoči se na skupno

Sodelavce vodi s

Določa vizijo, pot razvoja

vizijo in organizacijske

spodbujanjem k višjim

organizacije in gradi

spremembe.

idealom in moralnim

organizacijsko kulturo.

vrednotam.
Slika 5: Lastnosti etičnega vodje (Vir: lasten)

Schermerhorn et al. (2008) ob izhodišču, da zgolj ravnanje po zakonih še ne pomeni,
da je ravnanje tudi etično, ugotavljajo, da je etično vodenje opredeljeno s
skrbnostjo, poštenostjo, z načelnostjo, s pravičnostjo, z ravnanjem po etičnih
pravilih, s pogovorom o etičnem ravnanju v organizaciji, z nagrajevanjem etičnega
ravnanja ter s sankcioniranjem neetičnega ravnanja.
Katere vrednote in kje se le-te nahajajo, sta Stricklandov in Vaughanov (2008) ţelela
prikazati na modelu, ki predstavlja razvoj etične kulture v neprofitnih organizacijah.
Model sta zasnovala na podlagi Maslowe hierarhije potreb. Njuno prepričanje je, da
se morajo vodilni osredotočiti na organizacijo samo in njen razvoj (pri tem so zunanji
vplivi priporočljivi) ter v kolikor organizacija ţeli ustvariti etično okolje, mora v prvi
vrsti doseči nekatere osnovne etične vrednote. Potrebe se razvijajo postopoma in se
na podlagi tega nadgrajujejo. Etična hierarhija vrednot je sestavljena iz:


finančnega področja (skrbno upravljanje z viri in s sredstvi);



odgovornosti (transparentnost/preglednost);



recipročnosti/vzajemnosti (vzdrţevanje obojestranskih koristnih odnosov
med donatorji in ciljno skupino);



spoštovanja (vključevanje zaposlenih, prostovoljcev in donatorjev v vse
organizacijske dejavnosti in ravni);



integritete

(ohranjanje

nekoruptivnih

poslanstvu organizacije).
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dejanj

ter

popolna

predanost

Slika 6: Hierarhija etičnih vrednot za organizacije (Vir: Strickland in Vaughan, 2008)

Etično ravnanje vodij je pogoj za vzajemno ravnanje sodelavcev in enako velja tudi
obratno. Etično ravnanje med vodji in poslovnimi partnerji vzbuja občutek zaupanja,
ki prerašča medsebojni poslovni nadzor. Vodje, ki se predvsem v kočljivih situacijah
pokaţejo za poštene in dosledne v svojem ravnanju, potemtakem tudi v druţbi
pridobijo ugled (Kovač, Mayer in Jesenko, 2004).
Če vodja in zaposleni sledijo ter redno upoštevajo navodila etičnosti, le-ta pridejo v
ospredje in postanejo del vsakdanjika oziroma postanejo ponotranjena. S tem
načinom vodenja si vodja pridobi zaupanje poslovnih partnerjev in zaposlenih,
zaposleni so na delu zadovoljni in učinkoviti ter vzorce prenesejo tudi v osebno
ţivljenje; organizacija se s tem krepi, raste in na trgu postaja konkurenčna.
a.

Avtentično vodenje

Koncept avtentičnosti ima korenine v grški filozofiji (Avolio in Gardner, 2005).
Avtorja razliko med avtentičnim vodenjem in drugimi stili vodenja pojasnjujeta s
tem, da je avtentično vodenje bolj generično (splošno) in predstavlja t. i. podlago
drugim 'pozitivnim' stilom vodenja, kot so npr. transformacijsko, usluţnostno,
spiritualno, itd. (Šumi, 2013).
Za sedanji čas je avtentično vodenje novejši koncept in zaradi tega še ne tako
poznan, zato je še toliko bolj zanimiv za različne raziskovalce.
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Avtentično vodenje predstavlja eno izmed novih področij raziskovanja in po mnenju
Northousa (2010) ţe njegovo poimenovanje sporoča, da se ukvarja s pristnostjo
oziroma z verodostojnostjo vodij in njihovega vodenja. V nasprotju s predhodno
omenjenimi teorijami vodenja je še vedno v fazi raziskovanja in oblikovanja (Bass in
Riggio, 2006; Northouse, 2010), pri čemer se je zanimanje zanj pojavilo ţe v zgodnji
fazi raziskovanja transformacijskega vodenja (Bass in Steidlmeier, 1999; Burns,
2010).
Dimovski et al. (2009) menijo, da je avtentičnost element kontinuuma, kar pomeni,
da bolj kot ljudje ohranjajo svoje vrednote, identitete, preference in čustva, bolj
avtentični so. Pomeni torej, da je avtentičnost proces, ki vključuje ohranjanje bistva
posameznika in pomeni delovati iskreno, v skladu s svojimi prepričanji in z
vrednotami.
Vodjo lahko drugi vidijo kot vizionarja zaradi zmoţnosti, da napove neko zelo
zaţeleno prihodnje stanje, s čimer se identificirajo tisti, ki vodji sledijo (Avolio in
Gardner, 2005).
George (2007) pa meni, da nihče ne more biti avtentičen vodja, če posnema nekoga
drugega. Posameznik se sicer lahko nekaj nauči iz izkušenj drugih, ampak ne more
biti v isti meri uspešen, če jih le posnema. Če je vodja neavtentičen, to pomeni, da
je njegova vizija le način za dosego njegovih osebnih ciljev, preko manipulacije s
tistimi, ki mu sledijo (Avolio in Gardner, 2005).
Za dolgoročno delovanje organizacij je to zelo neugodno, saj vodja ne deluje v dobro
organizacije kot celote ali v dobro zaposlenih, temveč le za lastno korist. V
današnjem času se v organizacijah pogosto pojavlja vodstvena kriza, ki nastane kot
posledica neavtentičnih vodij. Primer take organizacije je ameriško podjetje za
energetiko, Enron, ki je zaradi manipulacije finančnih praks postalo primer
neučinkovitega modela (Chabrak, 2005).
Shamir in Eilam (2005) menita, da se avtentični vodje pri vodenju ne pretvarjajo ter
te vloge ne opravljajo zaradi pridobitve statusa, časti ali drugih nagrad. Prav tako ni
njihov namen, da bi si izgradili podobo ali osebnost vodje. Avtentično vodenje je del
njihove osebnosti oziroma tega, kar čutijo, da je njihov resnični jaz. Pri udejanjanju
te vloge torej izkazujejo svojo resnično osebnost in delujejo na podlagi lastnih
pričakovanj in prepričanj. V intervjuju leta 2007 je Andrea Jung izjavila, da se počuti
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izjemno odgovorna za to, da ljudi okoli sebe ne razočara. Svoje delovno mesto in
poloţaj ne jemlje kot sluţbo, temveč kot del svojega ţivljenja. Kar avtentični vodje
rečejo je konsistentno s tem, kar delajo in v kar verjamejo, zato imajo visoko
stopnjo integritete in transparentnosti (Shamir in Eilam, 2005).
Avolio in Gardner (2005) pojasnjujeta, da je teorija avtentičnega vodenja tesno
povezana s pozitivnim psihološkim kapitalom in z vlogo pozitivne organizacijske klime
ter lahko zajema transformacijsko, karizmatično, spiritualno ali drugo obliko
pozitivnega vodenja.
b.

Spiritualno vodenje

Fry (2003) spiritualno vodenje opredeljuje kot način vodenja, ki temelji na notranji
motivaciji in skozi katerega se odraţajo vrednote, stališča in ravnanje, ki zaposlene
motivira oziroma navdihuje, pri čemer integriteta predstavlja enega izmed ključnih
temeljev.
Po Fry-u (2003) lahko teorijo spiritualnega vodenja razumemo kot poskus oblikovanja
celostnega pristopa k vodenju, ki bi povezal štiri temeljne dejavnike človekove biti
na delovnem mestu, in sicer telo (fizični dejavnik), mišljenje (logika), srce (čustva,
počutje) ter dušo.
Gavin et al. (2003) zagovarjajo stališče, da spiritualnost človeku prinaša zavedanje
pomena in smisla ţivljenja ter je ločena od religije, ki po mnenju avtorjev ne sodi v
delovno okolje. S tem da spiritualno vodenje ni povezano z religijo, se strinjajo tudi
Schermerhorn et al. (2008). Pomeni globok občutek, da je vse medsebojno povezano
in je lahko neizčrpen vir upanja ter volje, kar lahko človeku koristi na vseh
ţivljenjskih področjih. Na področju vodenja omogoča pogled preko vsakodnevnih
opravil, razumevanje poslanstva ter dolgoročnih ciljev, kar ne koristi zgolj vodji,
temveč celotni organizaciji in vsem deleţnikom. Poleg tega spiritualnost po mnenju
avtorjev vpliva tudi na medsebojne odnose, pri čemer ljudem iz različnih
veroizpovedi pomaga, da se skupaj zavzemajo za uresničevanje organizacijskega
poslanstva, ki delo osmišlja in mu daje bolj pomembno vlogo od zgolj izpolnjevanja
dolţnosti ter finančne kompenzacije (Gavin et al., 2003).
Tomovič (2009) kot najpomembnejši dejavnik pri oblikovanju organizacijske kulture,
etike, morale ter sprejemanju etičnih in druţbeno sprejemljivih odločitev, označuje
vodstvene osebe. Meni tudi, da je pomembna njihova zavezanost in pripadnost
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določenim (organizacijskim) vrednotam ter tudi njihov način vodenja, ki neguje in
spodbuja etično ravnanje v organizaciji.
Poleg zgoraj naštetih in opisanih teorij vodenja je hkrati prišlo tudi do razvoja
teorije usluţnega vodenja, ki ga uvrščamo v okvir etičnega vodenja in ga bomo
podrobneje predstavili v naslednjem poglavju.

28

3

Usluţno vodenje

Za mnoga področja so pravila, obveznosti in dolţnosti pisna oziroma zapisana ter
določena s predpisi, z akti in zakoni. So pa tudi področja, ko predpisov preprosto ni,
niso dovršeni ali so nepopolni, zato je pri tem potrebno poslušati samega sebe in
potrebe ter ţelje sočloveka. Na takšen način si drug drugemu izkazujemo
spoštovanje, okolju in druţbi pa s tem doprinesemo zadovoljstvo ter prijetno delovno
in druţbeno klimo. V druţbi materialne dobrine ne morejo nadomestiti dobrih
medsebojnih odnosov ter osebne in druţbene rasti − zavedati se moramo tudi, da
nobeden vodja ne more biti vodja brez ljudi oziroma zaposlenih.
Usluţno vodenje je eden izmed manj poznanih stilov vodenja, vendar je v teh
zadnjih, kriznih časih, prišel nekoliko bolj v ospredje in v veljavo. Vse več ljudi si ţeli
takšnega ravnanja, še posebej zaposleni (podrejeni). Vendar pa je potrebno za
takšen način vodenja vloţiti mnogo več truda kot pri drugih stilih vodenja, ga osvojiti
in predvsem izvajati tudi v zasebnem ţivljenju − postati mora stil ţivljenja.
Preden nekdo ţeli izvajati usluţni stil vodenja, mora dobro spoznati svoje zaposlene,
jim biti venomer na voljo (v dobrem in slabem), jim znati prisluhniti, pomagati,
upoštevati njihove potrebe, ideje in ţelje.
Ko pa si takšen vodja pridobi zaupanje in spoštovanje zaposlenih, mu bo organizacijo
uspelo veliko laţje pripeljati do ţelenih ciljev oziroma uresničevati strategijo
organizacije. In kar je za ta stil vodenja najpomembnejše: za vodjo so v ospredju
zaposleni, njihov odnos ter zadovoljstvo, s tem pa bo med zaposlenimi rastlo njegovo
zaupanje, odobravanje in spoštovanje.

3.1 Opredelitev pojma in področja uslužnega vodenja
Pojem »usluţen« se v praksi redkeje uporablja, Slovar slovenskega knjiţnega jezika
pa pojem opredeljuje za osebo, ki je pripravljena kaj narediti za koga, mu pomagati,
je usluţna in ustreţljiva. V prvi vrsti je takšna oseba koristna in dobrosrčna, brez
kakršnihkoli povratnih zahtev.
Usluţno vodenje je zelo močno povezano s transformacijskim stilom (načinom)
vodenja in kot ugotavlja Stone et al. (2004), je še na začetni stopnji, saj so se
raziskovalci bolj osredotočili na primerjavo še z ostalimi tipi vodenj ter metodami
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oziroma specifičnimi karakteristikami, v nasprotju s »popularnim« transformacijskim
vodenjem, ki je ţe dodobra analizirano in poznano.
Glavna razlika med transformacijskim in usluţnim vodjem se vidi v osredotočenosti
vodje. Načeloma oba tipa vodij kaţeta skrb za svoje sodelavce, vendar se pri
usluţnem vodenju »fokus« zanimanja zdi veliko večji. Transformacijski vodja bolje
skrbi za organizacijske cilje, medtem ko se usluţni vodja veliko bolj osredotoča na
zaposlene, ki mu sledijo. Treba je dodati, da to »sledenje« ni emocionalno oziroma
čustveno prizadevanje, temveč z vidika vodje pomeni brezpogojno skrb za dobrobit
tistih, ki oblikujejo celoto organizacije (Stone et al., 2004).
Usluţno vodenje poudarja tudi spoštovanje sodelavcev, upoštevanje njihovih ţelja,
poslušanje in mentorstvo oziroma učenje. Pravzaprav bi enako lahko trdili tudi za
transformacijsko vodenje, saj sta si obe teoriji najbolj podobni prav v poudarjanju in
spoštovanju posameznika. Toda večji poudarek pri »sluţenju svojim sodelavcem« je
opaziti

ravno

pri

usluţnem

vodenju.

Tovrstni

vodje

pridobivajo

vpliv

na

netradicionalen način. S tem ko jim dajo večjo svobodo pri izvajanju nalog, je v
organizaciji čutiti višjo stopnjo zaupanja (Stone et al. 2004).
Usluţno vodenje Spears (1998) ocenjuje kot dolgoročen, transformacijski način
ţivljenja in dela, ki ima potencial za pozitivne spremembe v druţbi. Ocenil je tudi,
da to vodenje ponuja upanje in nakazuje novo obdobje človeškega razvoja ter pot k
boljšim, bolj skrbnim organizacijam.

3.2 Zgodovina in dosedanja uporaba uslužnega vodenja
Jedro usluţnega vodenja, koncept, katerega idejni oče je Robert K. Greenleaf
(2008), poudarja druge in razume vlogo vodje kot servanta, in ne vodje. Usluţni
vodja je najprej usluţen in šele potem vodja. Primarni cilj usluţnega vodenja je
sluţiti potrebam drugih, kar pomeni pomagati ljudem pri razvoju, njihovih
prizadevanjih in napredku, prav tako pa je za take vodje značilno, da svojim
zaposlenim zagotovijo vizijo, kredibilnost in zaupanje (Stone et al., 2004).
Številni avtorji, ki so se ukvarjali z vodenjem, trdijo, da je pojem usluţnega vodenja
zdruţljiv s preostalimi modeli vodenja oziroma jih celo ta stil vodenja nadgrajuje
(Taylor et al., 2007).
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3.3 Vloga in pomen uslužnega vodenja
Dimovski (2005) opisuje, da je večina (učečih) organizacij sestavljena prav iz usluţnih
vodij, ki cenijo druge ljudi, delijo moč, širijo participacijo, pri drugih dajejo občutek
samozavesti, kreativnosti in polne pripadnosti. Ti vodje delujejo predvsem na dveh
področjih:


za izpolnitev ciljev in potreb svojih podrejenih;



za uresničevanje poslanstva organizacije.

Podoba usluţnega vodje je predstavljena v osebi, ki je pokorna, vdana ter upošteva
mnenje drugih akterjev v organizaciji, hkrati pa jim narekuje oziroma svetuje pri
stvareh, ki jim niso povsem jasne, medtem ko tradicionalna podoba vodje predstavlja
osebo, ki vodi in nadzira preostale. Usluţnostni tip vodenja je torej vse prej kot
avtokratski, v nasprotju s tradicionalnim tipom, za katerega je avtokratskost značilna
(Taylor et al., 2007).
Po ugotovitvah Howatson-Jones (2004) sam koncept usluţnega vodenja stremi
sluţenju potrebam in ţeljam sodelavcev ter njihovemu usposabljanju in rasti.
Avtorica ugotavlja, da usluţni vodja uporablja različne načine in pristope pri
upoštevanju potreb sodelavcev in z njimi sodeluje pri izvrševanju nalog in doseganju
ciljev organizacije. Poleg naštetega, pa avtorica usluţno vodenje uvršča med velike
izzive, saj ta način vodenja temelji na obojestranskem zaupanju in zrelosti oziroma
sprejemanju takšnega načina tudi vseh vpletenih.
Iz ugotovitev zgornjega lahko sklepamo, da je usluţno vodenje laţje in bolj primerno
izvajati v manjših organizacijah oziroma manjših delovnih skupinah, in ko je vodilni
prepričan, da lahko svojim zaposlenim popolnoma zaupa in čuti, da so le-ti predani
njemu in organizaciji tudi takrat, ko je sam odsoten.
Po Greenleafovi teoriji je Spears (1995) povzel enajst značilnosti usluţnega vodenja.
Te značilnosti so:


Ţelja po sluţenju: usluţni vodje imajo ţe v osnovi prirojeno ţeljo sluţiti
drugim. Četudi s tem sami ne bodo imeli kaj dosti koristi, so pripravljeni na
spremembe, ki bodo koristile drugim. Če povzamemo z drugimi besedami:
usluţni vodje so pripravljeni »ţrtvovati« svoje interese v dobro drugih
(»človek za človeka«).
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Poslušnost: usluţni vodje so odlični poslušalci in si ţelijo slišati poglede in
ideje zaposlenih, ki so jih pripravljeni tudi uresničiti in ovrednotiti.



Empatija: usluţni vodje so se zmoţni vţiveti v okoliščine in čustva drugih.
Tako začutijo še večjo zaupljivost svojih sodelavcev.



»Zdravljenje«: zmoţnost ustvariti okolje, ki spodbuja čustveno in duhovno
okrevanje svojih zaposlenih, je ključnega pomena pri usluţnem vodji. To so
osebe, na katere se zaposleni obračajo ob travmatični izkušnji.



Zaznavanje: usluţni vodje imajo močan čut za zaznavanje. Vedno iščejo
namige iz okolice, ki bi jih informirali in s tem pripomogli k še boljšim
odločitvam in mnenjem.



Prepričevanje: usluţni vodje so zelo prepričljivi in ponujajo močne,
prepričljive razloge ob izraţanju ţelja in zaposlenih nikoli ne silijo.



Sposobnost konceptualiziranja: usluţni vodje so zmoţni konceptualizirati
svet, dogodke in moţnosti. Gradijo okolje, ki spodbuja razmišljanje in
vrednotenje ustvarjalnih pristopov.



Predvidevanje: usluţni vodje so zmoţni predvideti prihodnje dogodke s
spretnim prebiranjem vzorcev iz okolja in s tem predvidevati prihodnost
organizacije.



Upraviteljstvo: usluţni vodje si ţelijo pripraviti organizacijo k povečanju
vrednosti za dobrobit druţbe. Delati pozitivne razlike v prihodnosti je
njihova značilna miselnost.



Zaveza za rast drugih (zavezanost): usluţni vodje imajo močno obvezo za
razvoj in rast zaposlenih. Ţelijo in se trudijo pomagati zaposlenim na
različnih ravneh, tudi na osebni, poslovni in duhovni.



Sposobnost oblikovanja skupnosti: usluţni vodje imajo močan čut za
skupnostno vzdušje in verjamejo v delovanje organizacije v skupnosti
(Spears, 1995; Crippen, 2005).

Na podlagi zgoraj opisanih elementov, ki so temelj in sestavni del usluţnega vodenja,
sta Trompenaars in Voerman (2010) svoj pogled na usluţno vodenje izdelala in ta
način vodenja prikazala tudi slikovno. Kot prikazuje Slika 7, si usluţno vodenje
razlagata kot (pajčevinasto) piramido, kjer je usluţni vodja v organizaciji istočasno
na vrhu in na dnu.
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Slika 7: Piramida usluţnega vodenja (Vir: Trompenaars in Voerman v Šumi, 2013)

Ko govorimo o usluţnem vodenju, se velikokrat srečamo tudi z integriteto. Definicij
za integriteto je zelo veliko, vendar pa so si vsi enotni v definiciji, ko pravijo, da
pomeni skladnost med moralnimi prepričanji in ravnanjem posameznika ter je v
ospredju spoštovanje vrednot, načel in etike. Kot pravi Verhezen (2008), takšen
vodja (oseba) pooseblja relativno jasne vrednote in načela v skladu s kognitivnim
vedenjem. Prav tako jo ta omenjeni avtor označi tudi kot trdno in zavestno
zagovarjanje moralnih načel.
Tudi Šumi (2006) razume integriteto kot skladnost med tem, kar posameznik
verjame, misli, govori in dela.

3.4 Predstavitev karakteristik oziroma dimenzij uslužnega
vodenja
Različni avtorji razumejo in opisujejo karakteristike oziroma dimenzije usluţnega
vodenja na različne načine. V nadaljevanju bodo na kratko predstavljene tiste
dimenzije, ki so najvaţnejše, in tiste, ki se pojavljajo najpogosteje.
a.

Konceptualne − abstraktne veščine

Konceptualne veščine pomenijo, da je vodja sposoben učinkovito razmišljati pri
reševanju kompleksnih problemov, ter da probleme rešuje z novimi oziroma
kreativnimi idejami (Liden et al., 2008).
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Konceptualnost pomeni tudi to, kako si predstavljamo kompleksno oziroma
abstraktno situacijo (Senge, 2002).
b.

Opolnomočenje

Opolnomočenje pomeni zagotavljanje avtonomnosti zaposlenih, da lahko samostojno
določajo, izvajajo in nadzirajo potek zaupanih nalog, pri čemer le-to ni primerno za
vsako organizacijo in je odvisno od razvojne stopnje, v kateri se posamezna
organizacija nahaja (začetek poslovanja, rast, zrelost, nazadovanje) (Bass in Riggio,
2006).
Čeprav je opolnomočenje pomemben dejavnik dobrega vodenja (Russell, 2001) in je
praviloma pozitivno, ima lahko tudi negativne posledice, ko npr. cilji zaposlenih niso
skladni z organizacijskimi ali so v nasprotju z njimi (Bass in Riggio 2006).
Opolnomočenje sodelavcev je pomembno tudi zato, ker vodje s prenosom pooblastil
in odgovornosti na sodelavce s tem v realno situacijo prenesejo tudi vizijo in na ta
način vzdrţujejo njeno trajnost (Bennis in Nanus, 2003).
c.

Empatija oziroma čustvena opora

Empatija oziroma čustvena opora je v kontekstu usluţnega vodenja razumljena na
dva načina, in sicer v odnosu do zaposlenih ter organizacije (Šumi, 2013).
Empatija pri vodenju je pomembna tudi zato, da lahko vodja razume, zakaj so
zaposleni ravnali tako, kot so. Posledično zaposlenim laţje odpušča storjene napake
in je bolj nagnjen k temu, da jim pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev (Lennick
in Kiel, 2009).
d.

Skrb za skupnost

Skrb za skupnost je med zadnjimi karakteristikami in daje prednost delu organizaciji,
ki deluje s ciljem, da se investira oziroma povrne več, kot se od nje prejme −
povezana je z druţbeno odgovornim ravnanjem organizacij.
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Za uresničevanje skrbi za skupnost je izjemnega pomena osebno zgledovanje po
vodjih (Wayn et al., 1997; Lennick in Kiel, 2009).
Greenleaf (2002) je bil prepričan, da se druţbeno odgovorno ravnanje, ki ga usluţno
vodenje spodbuja, prične s skrbjo za lastno osebnostno rast, saj odgovoren človek
skrbi tako zase, kot za druţbo.
Crossan in Mazutis (2008) ocenjujeta, da je skrb organizacije za skupnost v današnjih
časih, ko se vse bolj pričakuje oziroma terja etično ravnanje, enostavno nujna.

3.5 Vpliv

uslužnega

vodenja

na

zaposlene,

vodjo,

organizacijo in družbo
Prednosti usluţnega vodenja za vodjo in zaposlene smo opisovali ţe v prejšnjem
poglavju. S tem, ko so zadovoljni tako vodje, kot tudi zaposleni, neposredno raste in
se razvija tudi organizacija. Nedvomno pa je, da ima vsak pristop in način vodenja
tako slabosti kot tudi prednosti.
Nekateri vidijo slabost usluţnega vodenja ţe v poimenovanju tega vodenja, drugi v
smernicah in samem načinu, tretji pa so skeptični glede zaposlenih, rezultatov
organizacije in doseganja ciljev (vodij in organizacije). Na podlagi izkušenj lahko
hitro ugotovimo, da se nobeno delo, ki ni zahtevalo trdega truda in vztrajnosti, ne
more obdrţati, kaj šele, da se pričakuje, da bomo imeli od tega dolgoročne koristi.
Kritiki vidijo kontradiktornost ţe v samem imenu usluţnega vodenja, saj je sluţenje
predstavljeno kot sodelovanje in podpora in je povsem drugačno od pojma vodje.
Vodje so v večini prikazani kot osredotočeni sami vase in pri doseganju
organizacijskih, posredno tudi svojih ciljev, ter kot povzročitelji nelagodnosti pri
drugih (Howatson - Jones, 2004).
V nadaljevanju bomo predstavili razvoj, pomen, naloge in vlogo redarskih sluţb v
Sloveniji.
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4

Redarske sluţbe v Sloveniji

V novejšem obdobju je v Sloveniji v okviru prizadevanj za decentralizacijo nastala
nova ustavnopravna podlaga za prenos opravljanja posameznih nalog iz drţavne
pristojnosti na občine (in pokrajine). Organiziranje in zagotavljanje varnosti v lokalni
skupnosti je namreč sestavni del sistema notranje varnosti, zaradi česar mora
drţavna uprava vzpostaviti takšen zakonodajni okvir, ki opolnomoči lokalne skupnosti
tudi na področju zagotavljanja varnosti. Temu primarno sluţijo občinska redarstva,
kot posebni organ lokalne skupnosti in partner drţavne policije pri zagotavljanju
javne varnosti na lokalnem nivoju.
Obseg in kvaliteto varnosti javnega prostora v občini zagotavljajo tako javnopravni,
kot zasebnopravni subjekti, in sicer: policija, inšpekcijske sluţbe, sluţbe za zaščito in
reševanje, mestne oziroma občinske redarske sluţbe, gasilci in podjetja za zasebno
varovanje (Občinski program varnosti Mestne občine Ljubljana, 2008).

4.1 Razvoj in vloga redarskih služb v Sloveniji
Pooblaščene osebe občinskih redarstev vsekakor niso novost ali posebnost v občinah
po Sloveniji, saj njihovo delovanje in varovanje na občinski ravni zagotavljajo in
izvajajo ţe vrsto let.
Lokalno varnostno izročilo na Slovenskem je precej bogato. Prva lokalna varnostna
struktura je omenjena ţe v 15. stoletju v, in sicer v Gorskih bukvah. Omenjena
varnostna struktura v okviru običajnega prava predvideva lokalno varnostno strukturo
v vinorodnih predelih Slovenije (Lavtar in Kečanović, 2007).
Pooblaščene osebe občinskega redarstva vsekakor niso posebnost oziroma novost v
našem prostoru. Z mestnimi straţniki smo se na Slovenskem pričeli srečevati ţe od
nastanka Policijske direkcije v letu 1791, in to 70 let pred nastankom oroţnikov in kar
150 let pred nastankom milice oziroma policije, ki jo poznamo danes. Prepletanja
pristojnosti in trenj med monarhijo, kraljevino ali drţavo in na drugi strani z mestom,
trgom, občino oziroma lokalno skupnostjo, so najbolj vplivala na organizaciji varnosti
v lokalni skupnosti. Omenjena sluţba je nastajala in odmirala glede na stanje v
druţbi in druţbenih razmerjih. Bolj kot je bila druţba avtokratična, manj pristojnosti
je imela lokalna skupnost in manj je bilo mestnih straţnikov/občinskih redarjev. Bolj,
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kot je bila druţba demokratična, večje pristojnosti so bile dodeljene lokalni
skupnosti, kar je pripeljalo do večjega števila mestnih straţnikov/občinskih redarjev
(Jeršin, 2008).
Z razpadom Jugoslavije in osamosvojitvijo Slovenije v letu 1991 je organiziranost in
pristojnosti komunalnih redarstev na podlagi določb Ustave Republike Slovenije
(1991) bistveno spremenil Zakon o lokalni samoupravi (1993), ko pride do
razdruţevanja prejšnjih komunalno-redarskih sluţb. V tem obdobju se je bistveno
spremenila tudi organiziranost policije, kar je v praksi pomenilo, da občine niso
imele vpliva na delovanje policijskih postaj, saj so bile pristojnosti v celoti prenesene
na drţavni nivo (Jeršin, 2008).
Po osamosvojitvi je skladno z novo doktrino delitve oblasti sledil sprejem nove
zakonodaje s področja lokalne samouprave ter tudi na drugih področjih. Glede na to,
da je Republika Slovenija tudi podpisnica Evropske listine o lokalni samoupravi, ki
predvideva prenos pristojnosti na lokalne skupnosti, se je to zgodilo tudi na
varnostnem področju (Jeršin, 2008).
Varnostni sistemi morajo v moderni druţbi v celoto povezati vse organizacijske
strukture, ki s svojim delom zagotavljajo večjo stopnjo varnosti na različnih
področjih človekovega delovanja in ţivljenja, med njimi tudi občinska redarstva
(Dvojmoč, 2007).
Pečar (1992) ugotavlja, da je varnost posameznika in njegovih bliţnjih v okolju, kjer
ţivijo, delajo in bivajo, ţe od začetka tretjega tisočletja ena izmed ključnih sestavin
človekove kakovosti ţivljenja. Vključno s človekovimi pravicami in temeljnimi
svoboščinami pomeni vrednoto, ki je čedalje bolj pomembna v demokratičnih
ureditvah, kjer se ljudje, ob upoštevanju svojih pravic in obveznosti, zavedajo tudi
svojih pravic do vedno bolj varnega ţivljenja.
V okviru in v skladu s predpisi skrbi občinsko redarstvo za javno varnost in javni red
na območju občine in je pristojno nadzorovati varen in neoviran cestni promet v
naseljih,varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
varovati javno premoţenje, naravno in kulturno dediščino ter vzdrţevati javni red in
mir (Hriberšek, 2012).
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Po Ustavi Republike Slovenije spadajo v pristojnost občin lokalne zadeve, ki
prizadevajo samo prebivalce občin in jih lahko urejajo samostojno. Samostojnost
občin je nekoliko omejena, saj je z Zakonom o drţavni upravi (2002) določen nadzor
nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti, vendar sme pristojno ministrstvo
posamezno nalogo iz pristojnosti lokalne skupnosti opraviti neposredno, samo če bi
zaradi opustitve naloge utegnile nastati škodljive posledice za ţivljenje ali zdravje
ljudi, za naravno oziroma ţivljenjsko okolje ali premoţenje (Jeršin, 2008).

4.2 Ustanovitev in pooblastila mestnih redarstev
Mestno ali občinsko redarstvo se lahko ustanovi na predlog ţupana z odlokom, ki ga
sprejme občinski svet. V Sloveniji imamo 210 občin, zato bi bilo nesmiselno, da bi
vsaka občina imela svoje redarstvo. Tako so se manjše občine zdruţile in ustanovile
skupno tako imenovano medobčinsko redarstvo, ki obsega vsaj dve ali več občin. V
nekaterih občinah pa tudi nimajo ustanovljenega občinskega redarstva, pač pa imajo
na občini zaposlenega le redarja za opravljanje tovrstnih nalog. Kot določa zakon,
imajo občinski redarji velika pooblastila, ki posegajo na izjemno občutljiva področja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Hriberšek, 2012).
V skladu z zgoraj napisanim, vodjo občinskega redarstva imenuje in razrešuje ţupan
sam, vodjo medobčinskega redarstva pa soglasno imenujejo in razrešujejo ţupani
ustanoviteljic.
Vodja občinskega redarstva odloča o zadevah iz pristojnosti občinskega redarstva,
organizira in koordinira delo pooblaščenih uradnih oseb ter v okviru svojih pooblastil
odgovarja za zakonitost in strokovnost dela občinskega redarstva (Hriberšek, 2012).
Pooblastila in naloge v skladu s pravilniki in z zakonodajo na terenu izvršujejo
občinski redarji.
Občinski redarji so uradniki, ki so dolţni voditi postopke strokovno, kar pomeni, da so
tudi odgovorni za svoje odločitve, zato policisti med postopkom ne smejo vplivati na
njihovo odločitev. Vsekakor pa mora od občinskega redarja policist prevzeti
postopek, kadar ugotovi, da bo redar s svojim ravnanjem ali z odločitvijo storil
kaznivo dejanje, oziroma ko bi zaradi opustitve naloge utegnile nastati škodljive
posledice za ţivljenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma ţivljenjsko okolje ali
premoţenje. Skupno delo med policisti in redarji mora tako temeljiti na
medsebojnem razumevanju in spoštovanju (Jeršin, 2008).
38

Danes se občinski redarji v medijih pojavljajo kot nova varnostna sila ali kot nov
represivni organ, ki ima cel spekter nalog in pooblastil. Resnica pa je obratna, saj so
občinski redarji na slovenskih tleh zgodovinsko dejstvo in so se skozi zgodovino
pojavljali v različnih oblikah. Nova regulativa tej varnostni strukturi podeljuje nove
naloge in nova pooblastila, sočasno pa jim postavi stroge omejitve do te mere, da se
lahko resno vprašamo o moţnosti izvajanja vseh naloţenih nalog (Jeršin, 2008).
Slovenija je skozi razvijanja stanja v druţbi na področju redarskih sluţb postajala
čedalje bolj odprta in demokratična, kar pa glede na razmere in pogled na občinske
redarje ni prav − s tem so dobili naziv primarnega regresivnega organa in ne kot
preventivnega organa, ki pomaga policiji pri varnosti in urejanju občinskega okolja.
Poleg tega pa so občinske redarske sluţbe v zadnjem času pridobile veliko novih
nalog in pooblastil, ki so pomembna za razvoj mest in so bliţje ter bolj prijazna
občanom. S tega področja so zavezani tud Evropski listini lokalne samouprave
(MELLS)2, ki občinskim redarjem narekuje, da zagotavljajo učinkovito udeleţbo vseh
občanov pri odločanju in urejanju njihovega okolja.
Podeliti pooblastilo občinskemu redarju za odločanje v postopku mora biti v skladu s
splošnimi pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja sistem javnih usluţbencev. Prav
tako mora PUO opraviti predpisan preizkus znanja za vodenje in odločanje v
prekrškovnem postopku ter preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega
redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja (Emeršič, 2010).
Izobraţevanje občinskih redarjev se je začelo leta 2008 ter obsega 370 ur, izvaja ga
policijska akademija, kar pripomore k strokovni usposobljenosti občinskih redarjev. V
letu 2010 je bila sprejeta nacionalna poklicna kvalifikacija občinski redar ter katalog
strokovnih znanj in spretnosti. Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi
nacionalne poklicne kvalifikacije pripravilo nov pravilnik o izvajanju strokovnega
usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev, ki določa daljše izobraţevanje,
kar bi v določenem obdobju pripomoglo k boljši usposobljenosti občinskih redarjev, s
tem pa tudi k učinkovitejšemu zagotavljanju varnosti (Hriberšek, 2012).
Predvsem redarji, ki so na terenu in imajo več stika z ljudmi (strankami), so lahko ob
dobri strokovni usposobljenosti, učinkovitem delu, prijaznosti do ljudi in podpori
svojih

vodij

kos

vsem

spremembam

in

novostim

−

tudi

na

sistemskem,

organizacijskem, finančnem in pravnem področju.
2

Konkretizirana je v zakonodaji, ki pokriva in ureja področje redarstev v Republiki Sloveniji.
39

Kot določa zakon, imajo občinski redarji velika pooblastila, ki posegajo na izjemno
občutljiva področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Nedvomno je osnovni
namen zakona, da se izboljšajo varnostne razmere v občinah in da se hkrati uvede
več reda (Kušar, 2007).
Pristojnosti občinskih redarjev, ki so nadzorovali le zadeve manjšega pomena, se
širijo in povečujejo. Lik občinskega redarja se spreminja v nekakšnega mestnega
policista (Grdina, 2008).
Prav tako kot Grdina (2008) razmišlja tudi Jeršina (2008), saj ugotavlja, da se bodo v
bliţnji prihodnosti vloga in naloge občinskih redarjev še povečale. Zakon o občinskem
redarstvu (ZORed) jih je ţe premaknil iz segmenta sankcij v segment urejanja
druţbenih razmerij. Kot pravi avtor, je drugi pokazatelj nadaljnjega razvoja
pristojnosti občinskih redarjev zadnja novela Zakona o varnosti cestnega prometa.
Novela je prinesla nabor novih pristojnosti s področja urejanja prometa. To pomeni,
da bo zelo kmalu normalno, če bomo srečevali občinske redarje, ki bodo med drugim
usmerjali promet v kriţiščih.
Glede na zgornje očitke, smo občinske redarje glede na pooblastila in njihove naloge
primerjali s policijo, kar prikazuje tabela na naslednji strani.
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Tabela 2: Primerjava policijskih pooblastil policistov in pooblastil občinskih redarjev
(Vir: 3. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) in 10. člen Zakona o občinskem
redarstvu (ZORed), v Čas, Lobnikar in Pungerčar (v tisku))
POOBLASTILA POLICISTOV

POOBLASTILA OBČINSKEGA REDARJA

Zbiranje obvestil.

Opozorilo.

Vabljenje.

Ustna odredba.

Opozorilo.

Ugotavljanje istovetnosti.

Ukazovanje.

Varnostni pregled osebe.

Ugotavljanje identitete in identifikacijski

Zaseg predmetov.

postopek.
Iskanje oseb.

Zadrţanje storilca prekrška in kaznivega
dejanja.

Prekrito evidentiranje in namenska kontrola.

Uporaba fizične sile.

Prepoznava oseb po fotografijah.

Uporaba sredstev za vklepanje in vezanje.

Izdelava fotorobota.

Uporaba plinskega razpršilca.

Poligrafski postopek.
Cestna zapora z blokadno točko.
Uporaba tujega prevoznega sredstva, sredstva za
zvezo ali drugega sredstva.
Varnostni pregled in pregled osebe.
Vstop v tuje stanovanje in druge prostore.
Zaseg predmetov.
Protiteroristični pregled.
Začasna omejitev gibanja.
Privedba oseb.
Prepoved pribliţevanja določeni osebi, kraju ali
območju.
Prepoved udeleţbe na športnih prireditvah.
Prekinitev potovanja.
Pridrţanje oseb.
Uporaba prisilnih sredstev.
Varnostno preverjanje oseb.
Akreditacijski postopek.
Policijska pooblastila na vodah.
Zbiranje in obdelava podatkov.
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Na prvi pogled je nabor pooblastil širok, vendar primerjave s policijskimi pooblastili
pokaţejo, da ni tako. ZORed v 14. členu določa, da sme občinski redar uporabiti tri
vrste prisilnih sredstev, in sicer fizično silo, plinski razpršilec ter sredstva za
vklepanje in vezanje. Ta določba nam nakazuje na t. i. numerus clausus določanja
vrst prisilnih sredstev, ki jih bo smel pri izvajanju svojih nalog uporabiti občinski
redar (Ţaberl, 2007).
V času raziskave smo pridobili tudi podatke o številu zaposlenih v redarskih sluţbah v
mestnih občinah po Sloveniji. Po pričakovanjih imajo občine število zaposlenih
redarjev določeno glede na velikost in število prebivalcev posamične občine.
Kot kaţe Tabela 3, ima največ zaposlenih Mestna občina Ljubljana s 33 redarji, sledi
ji mariborska občina z 18 redarji in Kranj s 13 redarji. Najmanj zaposlenih redarjev
(dva) ima Mestna občina Kranj.
Tabela 3: Število zaposlenih redarjev in vodij v posamezni občini (Vir: lasten)
MESTNA OBČINA

REDARJI

VODJA

LJUBLJANA

33

1

MARIBOR

18

1

PTUJ

9

1

CELJE

8

1

KRANJ

13

1

NOVO MESTO

3

1

NOVA GORICA

4

1

KOPER

11

1

MURSKA SOBOTA

4

1

SLOVENJ GRADEC

2

1

VELENJE

8

1

SKUPAJ

113

12

V nadaljevanju bomo predstavili opis uporabljene metode, vzorca in vprašalnika ter
predstavili in interpretirali rezultate raziskave.
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5

Opis uporabljene metode, vzorca in vprašalnika

Na podlagi literature smo pregledali in na kratko opisali vodenje, predstavili usluţno
vodenje in stile vodenja, ki so najbolj sorodni usluţnemu vodenju. Iz dosedanjih
raziskav ter mnenj smo se lahko prepričali, da je usluţno vodenje primerno in dobro
tako za zaposlene, vodje, kot tudi za razvoj organizacije in druţbe. Ker je področje
usluţnega vodenja v svetu še v razvoju in s tega naslova še ni toliko raziskav kot z
drugih stilov in načinov vodenja, je tudi v Sloveniji ta način vodenja še v povoju.
Predvidevamo lahko, da ima Slovenija vse pogoje, da v svoje okolje vključi usluţno
vodenje na vseh področjih in je tokrat njena majhnost prednost, saj je s tega stališča
povezanost mest, organizacij ter poznanstev med seboj prednost pred drugimi
drţavami.
V Sloveniji je bila izvedena samo ena raziskava s področja usluţnega vodenja, in sicer
na primeru profitnih in neprofitnih organizacij. Primerjavo lahko naredimo v grobem,
je pa le-ta odlično izhodišče za nadaljnjo raziskovanje na vseh nivojih in področjih
(profitnih in neprofitnih organizacijah), obstaja pa tudi moţnost vključitve tega
načina vodenja na področjih, kjer je potrebna vključitev tudi elementov, ki so v
»nasprotju« z elementi usluţnega vodenja (vojska, policija, carina). V ta sklop
čedalje bolj spada tudi redarska sluţba, ki je sicer urejena na podlagi mestnih in ne
drţavnih zakonov oziroma predpisov.
Glede na to, da je raziskav s tega področja zelo malo, smo se odločili, da preverimo,
ali je usluţno vodenje primerno tudi za redarske sluţbe ter ali se ga ţe izvaja.
a.

Namen in cilji

Namen magistrskega dela je predstaviti karakteristike oziroma dimenzije usluţnega
vodenja. Poiskali smo načine kje in kdaj se jih posluţevati ter preverili, ali se jih
lahko posluţujemo tudi v redarskih sluţbah (na primeru mestnih občin v Sloveniji) in
ali se vodilni tega načina vodenja ţe posluţujejo.
Cilj magistrskega dela je ugotoviti, kateri elementi so pri usluţnem vodenju
najvaţnejši, kakšen vpliv in učinke imajo na zaposlene in vodje ter na podlagi
rezultatov raziskave izdelati predloge za oţivitev in krepitev usluţnega vodenja.
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V prvem delu magistrskega dela smo predstavili zgodovino, vlogo in pomen vodenja
ter modele oziroma stile vodenja, ki so podobni usluţnemu vodenju. Prav tako smo v
tem delu natančneje predstavili usluţno vodenje: opredelitev pojma in področja,
zgodovino in dosedanjo uporabo tega načina vodenja ter karakteristike oziroma
dimenzije. Na podlagi dosedanjih raziskav in ugotovitev s tega področja smo preverili
tudi neposreden vpliv tega vodenja na zaposlene, vodje in organizacijo.
V osrednjem (raziskovalnem) delu smo na podlagi prej zastavljenih hipotez prikazali
in opredelili elemente, ki so značilni za usluţno vodenje, in sicer na primeru
redarskih sluţb v vseh mestnih občinah v Sloveniji (11 občin). V tem delu smo
predstavili razvoj in vlogo redarskih sluţb, uporabljene metode, vzorca in vprašalnika
ter na kratko povzeli omejitve/probleme, s katerimi smo se srečali skozi raziskavo.
Rezultate raziskave smo predstavili v obliki raziskovalne analize, ki smo jo analizirali
s pomočjo statističnega orodja SSPS.
V zadnjem delu smo primerjali naše rezultate s teorijo in z ostalimi raziskavami s
tega področja in na podlagi rezultatov preverili trdnost hipotez. V razpravi smo
oblikovali ustrezne predloge in ukrepe za krepitev usluţnega vodenja, ki bi lahko bili
v pomoč pri uveljavljanju usluţnega vodenja v redarskih sluţbah in tudi drugih
organizacijah.
Magistrsko delo smo zaključili z ugotovitvami in morebitnimi dopolnitvami za našo
raziskovalno okolje.
Končni namen in cilj je torej preveriti, kaj je značilno za usluţno vodenje, kakšni so
vodje tega stila, kako le-to vpliva na zaposlene, razvoj in uspešnost organizacije ter
ali se vodje redarskih sluţb tega stila vodenja ţe posluţujejo.
b.

Uporabljene metode dela

Usluţno vodenje smo ţeleli preveriti v okolju, ki v navadi ne izvaja »mehkega načina«
vodenja. V ta namen smo izbrali redarske sluţbe v mestnih občinah v Sloveniji in
raziskavo izvedli s pomočjo kvantitativne metode raziskovanja druţboslovnih pojavov
− anketiranja.
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Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov:


teoretičnega dela (deskriptivnega pristopa): namenjen je predstavitvi
vodenja, predstavitvi vloge in pomena usluţnega vodenja ter njegovega
vpliva na zaposlene, vodje in organizacijo. Usluţno vodenje smo primerjali
tudi z ostalimi oblikami (stili) vodenja, ki so temu načinu vodenja najbolj
sorodni;



raziskovalnega dela (analitičnega pristopa): to je osrednji del magistrskega
dela, v katerem smo s pomočjo anketnega vprašalnika neposredno soočili
teorijo in prakso ter podali predloge za izboljšave trenutnega stanja na
raziskovanem področju.

V teoretičnem delu magistrskega dela smo uporabili metodo deskripcije (opisovanje
dejstev), metodo kompilacije (povzemanje stališča in ugotovitev različnih avtorjev)
in metodo komparacije (primerjali ugotovitve, stališča in sklepe različnih avtorjev s
preučevanega področja). Navedeno gradivo smo citirali v skladu s pravili fakultete.
V empiričnem delu, ki sledi teoretičnemu delu, smo uporabili metodo dedukcije (na
podlagi temeljnih teoretičnih del s področja usluţnega vodenja in prej postavljenih
hipotez) in metodo indukcije (na podlagi odgovorov, pridobljenih z anketnim
vprašalnikom). Za pridobitev podatkov smo anketo oblikovali v spletnem okolju 1ka in
povezavo do izpolnjevanja ankete poslali vsem vodjem redarskih sluţb v mestnih
občinah v Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Ptuj, Celje, Kranj, Novo mesto, Nova Gorica,
Koper, Murska Sobota, Slovenj Gradec in Velenje), ki so jo posredovali svojim
zaposlenim. Proces zbiranja podatkov je potekal od konca maja do sredine julija
2013.
Pridobljene podatke smo analizirali na podlagi statistične programske opreme/orodja
SPSS.

5.1 Hipoteze in raziskovalna vprašanja
S hipotezami, vezanimi na raziskovalni del magistrskega dela, smo postavili okvir
raziskovanja, ki je bil temelj in vodilo za pregled raziskovalnega področja.
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Da smo izvedeli kakšno je trenutno stanje in dosegli cilje magistrskega dela, smo si
zastavili naslednje hipoteze:


Hipoteza 1: Izobrazba in delovne izkušnje vodje ne vplivajo na usluţni stil
vodenja.



Hipoteza 2: Vodja pozna organizacijo in njene cilje ter je sposoben pri
reševanju kompleksnih problemov.



Hipoteza 3: Vodjo bolj skrbi za uspeh zaposlenih kot za svoj uspeh; tudi
razvoj zaposlenih mu predstavlja prioriteto.



Hipoteza 4: Redarske sluţbe v mestnih občinah v Sloveniji so pripravljene na
usluţni stil vodenja oziroma se ga ţe posluţujejo.

Na podlagi preverjanja hipotez smo skušali odgovoriti tudi na naslednja raziskovalna
vprašanja:


Kaj pomeni usluţno vodenje?



Kateri so ključni elementi oziroma dimenzije usluţnega vodenja?



Ali ima usluţno vodenje vpliv na zaposlene, in če ga ima, kakšno korist imajo
od tega zaposleni, vodje in organizacija?



Ali lahko stil (način) vodenja vpliva tudi na organizacijsko klimo,
učinkovitost zaposlenih in uspešnost organizacije?



Ali je lahko vodja kdaj »predober vodja« do svojih zaposlenih in sodelavcev?



Je usluţno vodenje v prekrškovnih organih primerno?



Kakšne so pomanjkljivosti trenutnega stanja v redarskih sluţbah?

5.2 Predstavitev vprašalnika in način izvedbe
Anketni vprašalnik smo povzeli iz raziskave, ki je bila v Sloveniji izvedena na vzorcu
profitnih in neprofitnih organizacij (Šumi, 2013). Vprašalnik je sestavljen iz treh
delov (Priloga 1): stil vodenja, demografski podatki za vodjo in demografski podatki
anketiranca (izpraševanca). Anketiranci so se osredotočili in ocenjevali le
neposrednega nadrejenega oziroma vodjo (ali vodjo tima).
Prvi del je vsebinski in se nanaša na stališča izpraševancev do vodenja, ki ga ima
njegov nadrejeni. Vprašalnik zajema 28 trditev, ki so se navezovale na stil vodenja
nadrejenega, pri čemer so se morali odločati na Likertovi lestvici od 1 do 7, pri
čemer 1- pomeni, da se sploh ne strinjajo in 7-, da se s trditvijo popolnoma strinjajo.
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V drugem delu so nas zanimali demografski podatki vodje, ki so ga izpraševanci
ocenjevali. Pri tem smo spraševali po spolu, starosti, delovnih izkušnjah in po stopnji
izobrazbe njihovega vodje.
V zadnjem (tretjem) delu, ki zajema demografske podatke anketirancev, nas so
zanimali sledeči podatki, in sicer: spol, starost, delovna doba, koliko časa ţe dela v
tej organizaciji, njihove naloge, izobrazba ter ali se izpraševalec še izobraţuje.
Omejitve pri raziskavi so se pokazale ţe v začetku, pri zbiranju števila zaposlenih v
vseh mestnih občinah v Sloveniji. Kljub temu da bi morale občine občane redno
obveščati o spremembah, novostih in dogajanju in le-te objavljati tudi na svojih
spletnih straneh, ţal temu v večini mestnih občin ni tako. Pojavile so se tudi teţave
pri zbiranju podatkov oziroma odgovorov na anketni vprašalnik − pri nekaterih
občinah je bilo lahko najti vodjo redarske sluţbe, drugod pa tega podatka ni bilo
mogoče najti niti na spletu. Do njih smo prišli šele po klicih in kasneje podatke
pridobili preko elektronske pošte.
Poleg navedenega, smo se pri zbiranju podatkov srečali z neodzivnostjo na anketni
vprašalnik, kar lahko pripisujemo in se hkrati sprašujemo, ali so vodje posredovali
anketni vprašalnik svojim zaposlenim, in če so, ali je bil morda vzrok neizpolnjevanju
strah zaposlenih do vodij, saj ţivimo v takšnem času, ko se vsak boji izgube sluţbe. O
morebitnih problemih oziroma odstopanjih na delovnem mestu zaposleni teţko
dajejo prave informacije, še posebej, če gre za vodjo, ki lahko zaradi tega škoduje
zaposlenemu in se zato raje izognejo odgovarjanju na vprašanja, ali pa celo zaradi
»lepše slike«, oddajo neprave informacije in stanje s tem olepšajo.
Pri prvem pošiljanju elektronske pošte s povezavo do vprašalnika, smo v tistih
občinah, pri katerih nismo našli podatkov o zaposlenih, hkrati prosili tudi o številu
zaposlenih. V predvidenem roku odgovora od nobene od teh občin nismo prejeli, zato
smo ponovno z elektronsko pošto prosili za vsaj ta podatek. Le ena občina se temu ni
odzvala, zato smo poskusili s telefonskim pogovorom, kjer vodja na to vprašanje,
koliko zaposlenim je vodja, ni ţelel odgovoriti, zato smo se za podatek obrnili na
kadrovsko sluţbo, kjer smo odgovor kasneje le prejeli.
Poleg tega smo pri prvem pošiljanju anketnega vprašalnika od ene izmed občin
prejeli odgovor, da je občina celo zaradi večje količine prihajajočih anketnih
vprašalnikov z različnih področij sprejela sklep, da zaradi povečanega obsega dela
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posameznih strokovnih delavcev pri pripravi zaprošenih podatkov tega ne morejo
zagotavljati.
V statistično analizo je bilo vključenih 113 zaposlenih redarjev, ki so ocenjevali
njihove vodje; od tega smo prejeli 62 izpolnjenih vprašalnikov. Pravilno in v celoti je
bilo izpolnjenih 39, kar v raziskovalnem okolju pomeni 34,5 odstotkov. Med prejetimi
je bilo tudi 23 vprašalnikov neustrezno izpolnjenih, zato teh podatkov nismo
upoštevali pri končni obdelavi podatkov.
Za statistično analizo zbranih podatkov je bila uporabljena programska oprema za
statistično analizo SPSS.
Pred

obdelavo

podatkov

smo

zanesljivost

vprašalnika

izvedli

z

izračunom

Cronbachovega koeficienta α, ki ga prikazuje Tabela 4.
Tabela 4: Izračun koeficienta zanesljivosti

Cronbach α

Število spremenljivk

,980

28

V našem primeru (za 28 spremenljivk/trditev) znaša Cronbach alfa 0,980, kar
pomeni, da je ta del vprašalnika visoko zanesljiv.

5.3 Vzorec
Izbira vzorca ni bila sistematična, saj ne zajema raznolikosti okolja, zato vzorec v
našem primeru ni slučajen. V vzorcu so zajete organizacije različnih velikosti, od
geografskih, gospodarskih do finančnih odstopanj.
Podatke za vzorec smo pridobili na podlagi zadnjega dela anketnega vprašalnika −
anketirance smo spraševali po njihovem spolu, starosti, izobrazbi, delovni dobi,
koliko časa delajo v trenutni organizaciji, ali opravljajo vodstvene naloge, koliko
osebam so neposredno nadrejeni, in ali so trenutno vključeni v izobraţevanje za
pridobitev višje stopnje izobrazbe.
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Vprašalnik je izpolnilo več moških, in sicer 28 oseb (71,8 %) ter 11 ţensk (28,2 %), kar
prikazuje Graf 1. Da bo vprašalnike izpolnilo več moških, je bilo pričakovati, saj še
vedno velja, da so v tovrstnih poklicih, ki veljajo bolj za »moške poklice« (policija,
vojska, redarske sluţbe), v večini tudi zaposleni moški. Ta trend se počasi spreminja,
kar pozitivno vpliva tudi na delovno klimo, storilnost in druţbo v celoti.

28,2 %
Moški
71,8 %
Ţenski

Graf 1: Spol anketirancev

Povprečna starost anketirancev je bila 36,6 let; najmlajši je bil star 22 let in
najstarejši 60 let.
Med anketiranci je bilo največ oseb s srednjo (19 oseb) in z visoko šolo (8 oseb),
najmanj pa z višjo šolo (4 osebe) in magisterijem ali s specializacijo (3 osebe). Med
anketiranci ni bilo oseb, ki so dokončali osmo stopnjo; doktorat.
Tabela 5: Izobrazba anketirancev
Število odgovorov

Odstotek

Srednja šola

19

48,7

Višja šola

4

10,3

Visoka strokovna

8

20,5

Univerzitetna

5

12,8

Magisterij ali specializacija

3

7,7

Doktorat

0

0

V povprečju je delovna doba anketirancev 14,3 let, najmanj 1 leto in največ 39 let.
Ob tem je v organizaciji, kjer delajo anketiranci trenutno, povprečje 5,8 let;
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najmanj 1 leto in največ 20 let. Iz tega je razvidno, da večina zaposlenih dobro
pozna delovno okolje, vodjo in cilje organizacije.
Anketiranci so pri naslednjem vprašanju odgovarjali, ali opravljajo naloge na
vodstvenem delovnem mestu, kar je 7 oseb (17,9 %) pritrdilo in 32 (82,1 %) zavrnilo.
Rezultati tega vprašanja so predstavljeni v Grafu 2.

17,9 %
Da
82,1 %
Ne

Graf 2: Ali anketiranec dela na vodstvenem delovnem mestu

Z zadnjim vprašanjem v tem sklopu smo anketirance spraševali, ali so trenutno
vključeni v kakšno izobraţevanje − pritrdilo je 13 oseb (33,3 %), kar prikazuje
spodnja tabela (Tabela 6). Glede na število potrjenih bi lahko rekli, da je malo,
vendar glede na to, da smo v času, ko se rezi pojavljajo na vseh področjih, je to za
zaposlene prednost in lahko nekaterim predstavlja kot nagrado.
Tabela 6: Vključenost v izobraţevanje
Število

Odstotek

Da

13

33,3

Ne

26

66,7

Anketiranci so v drugem delu navedli demografske podatke vodje, ki so ga
ocenjevali.

50

Največ anketirancev (32 oseb) ima moške vodje, kar v raziskovalnem okolju
predstavlja 82,1 % in le 7 oseb ima ţensko vodjo (17,9 %). Rezultate predstavlja
spodnji graf (Graf 3).

17,9 %
Moški

Ţenska
82,1 %

Graf 3: Spol vodje

Po podatkih, ki smo jih prejeli o samih vodjih redarskih sluţb, katerim smo anketni
vprašalnik tudi poslali po elektronski pošti, smo opazili, da so vse »vrhovne« vodje v
mestnih občinah le moškega spola.
Anketiranci so svojega vodjo ocenili tudi po starosti. Povprečna starost vodje je 40,1
leto; najmlajši naj bi imel 30 let in najstarejši 51 let.
Zaposleni so vodjo ocenjevali tudi po delovnih izkušnjah in večinoma so bili mnenja,
da so njihovi vodje izkušeni; povprečna ocena je bila 3,5.
Tabela 7: Izkušnje vodje
Število odgovorov

Odstotek

Popolnoma neizkušen

3

7,7

Neizkušen

4

10,3

Niti ni neizkušen niti izkušen

11

28,2

Izkušen

11

28,2

Zelo izkušen

10

25,6

Iz podatkov, kjer so anketiranci ocenjevali izobrazbo vodje, smo ugotovili, da je po
en anketiranec ocenil, da ima njegov vodja opravljeno srednjo in višjo šolo, največ
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pa jih je ocenilo, da ima njihov vodja opravljen magisterij ali specializacijo. Iz tega
lahko sklepamo, da imajo anketiranci visoko izobraţene vodje, kar prikazuje tudi
Tabela 8.
Tabela 8: Izobrazba vodje
Število odgovorov

Odstotek

Srednja šola

1

2,6

Višja šola

1

2,6

Visoka strokovna

8

20,5

Univerzitetna

9

23,1

Magisterij ali specializacija

20

51,2

Doktorat

0

0

V nadaljevanju bomo predstavili in interpretirali rezultate raziskave.
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6

Predstavitev in interpretacija rezultatov raziskave

Na podlagi rezultatov raziskave smo najprej izvedli faktorsko analizo, ki smo jo
uporabili za zmanjševanje števila spremenljivk − iz vprašalnika smo uporabili 28
trditev na temo usluţnega vodenja in dobili 4 faktorje, ki zajemajo lastnosti
obravnavanih spremenljivk in so vsebinsko povezani s posameznimi spremenljivkami.
Tabela 9: Lastne vrednosti in pojasnjena varianca izločenih faktorjev
Spremenljivka/
trditev

Začetna lastna vrednost
Skupaj

Varianca izločenih faktorjev

% od variance

Kumulativa %

Skupaj

% od variance

1

18,474

65,978

65,978

18,474

65,978

2

1,958

6,993

72,971

1,958

6,993

3

1,783

6,368

79,339

1,783

6,368

4

1,060

3,786

83,125

1,060

3,786

5

,724

2,585

85,710

6

,621

2,217

87,927

7

,515

1,840

89,767

8

,416

1,486

91,253

9

,383

1,368

92,621

10

,313

1,117

93,738

11

,277

,989

94,727

12

,276

,985

95,712

13

,210

,750

96,462

14

,173

,616

97,078

15

,156

,557

97,635

16

,145

,519

98,154

17

,137

,489

98,643

18

,104

,372

99,015

19

,057

,203

99,218

20

,052

,185

99,403

21

,040

,144

99,547

22

,034

,121

99,668

23

,028

,100

99,768

24

,023

,081

99,849

25

,018

,066

99,915

26

,012

,043

99,958

27

,008

,029

99,987

28

,004

,013

100,000
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V Tabeli 9 so predstavljene lastne vrednosti in pojasnjena varianca izločenih
faktorjev ter dobljene rešitve. Ker z dobljeno rešitvijo faktorske analize nismo bili
zadovoljni, smo le-to dodelali oziroma jo rotirali − najprej smo izvedli poševno, nato
pa še pravokotno rotacijo.
S pomočjo rotacijske metode smo dobili 4 faktorje. S prvim faktorjem pojasnimo
pribliţno 18,5 % skupne variance, z drugim 2 %, s tretjim 1,8 % in s četrtim faktorjem
pribliţno 1 %.
Skupna pojasnjena varianca vseh štirih izločenih faktorjev je pribliţno 23,3 %, ostalo
varianco (76 %) pa lahko pripišemo specifičnim faktorjem, katerih ne moremo
pojasniti z ţe vključenimi spremenljivkami.
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Tabela 10: Rotirana faktorska matrika
Faktor
1

2

3

4

Zdi se, da za moj uspeh skrbi bolj, kot za svojega.

,860

,087

,265

,196

Moje najpomembnejše interese postavlja pred lastne.

,852

,187

,223

,093

Spodbuja me k prostovoljnemu delu v skupnosti.

,771

,281

,160

,336

Ţrtvuje lastne interese, da zadovolji moje potrebe.

,748

,143

,193

,441

Pri njemu bi poiskal pomoč, če bi imel osebne teţave.

,746

,257

,011

,499

Skrbi za to, da dosegam osebne karierne cilje.

,715

,427

,330

,220

Brez vprašanj ve kdaj sem na »dnu«.

,714

,211

,027

,557

Razvoj moje kariere mu predstavlja prioriteto.

,684

,394

,393

,150

Prizadeva si za mojo osebno dobrobit.

,666

,454

,414

,167

Naredi vse, kar je v njegovi moči, da mi olajša delo.

,663

,396

,258

,378

Ima visoka etična načela.

,656

,380

,203

,490

Je vedno pošten.

,624

,541

,232

,235

Vedno je zainteresiran za pomoč ljudem v naši skupnosti.

,572

,557

,312

,280

Poštenost ceni bolj kot korist oziroma dobiček.

,563

,441

,272

,526

Moj vodja mi pove, če kaj ne poteka pravilno.

,127

,870

,149

,179

Temeljito pozna našo organizacijo in njene cilje.

,207

,804

,034

,423

Sposoben je učinkovito razmišljati pri reševanju kompleksnih

,313

,685

-,008

,536

,494

,640

,379

,177

,381

,630

,446 -,020

Vzame si čas, da se z menoj pogovori osebno.

,333

,577

,275

,494

Ţeli poznati moje karierne/razvojne cilje.

,519

,557

,466

,123

Poskrbi, da pridobim delovne izkušnje, ki mi omogočajo

,422

,512

,443

,490

,311

-,097

,045

,319

,805

,190

,245

,321

,761

,383

,315

,265

,655

,511

Moj vodja za dosego uspeha ne bi ogroţal etičnih načel.

,474

,291

,234

,707

Pomembna mu je skrb za skupnost, kjer organizacija deluje.

,346

,290

,389

,704

problemov.
Zmore reševati delovne probleme z novimi oziroma s
kreativnimi idejami.
Vključen je v aktivnosti skupnosti, v kateri organizacija
deluje.

razvoj novih veščin.
Ko moram v sluţbi sprejeti pomembno odločitev, se mi z

,821 -,030

nadrejenim ni potrebno predhodno posvetovati.
Pri delu mi prepušča odgovornost sprejemanja pomembnih
odločitev.
Pušča mi svobodo pri upravljanju zahtevnih situacij, in sicer
na način, ki se meni zdi najboljši.
Spodbuja me, da sam sprejemam pomembne odločitve pri
delu.
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Tabela 10 prikazuje končno faktorsko rešitev (rotirano faktorsko matriko) iz katere je
razvidno, da je rotirana faktorska rešitev vsebinsko ustrezna, saj so se spremenljivke
enakomerneje porazdelile med faktorje, mi pa smo s tem dobili vsebinsko smiselne
rešitve.
a.

Prvi faktor smo poimenovali konceptualne − abstraktne veščine vodje;
pripadajo mu naslednji dejavniki (spremenljivke):

 Zdi se, da za moj uspeh skrbi bolj, kot za svojega.
 Moje najpomembnejše interese postavlja pred lastne.
 Spodbuja me k prostovoljnemu delu v skupnosti.
 Ţrtvuje lastne interese, da zadovolji moje potrebe.
 Pri njemu bi poiskal pomoč, če bi imel osebne teţave.
 Skrbi za to, da dosegam osebne karierne cilje.
 Brez vprašanj ve kdaj sem na »dnu«.
 Razvoj moje kariere mu predstavlja prioriteto.
 Prizadeva si za mojo osebno dobrobit.
 Naredi vse, kar je v njegovi moči, da mi olajša delo.
 Ima visoka etična načela.
 Je vedno pošten.
 Vedno je zainteresiran za pomoč ljudem v naši skupnosti.
 Poštenost ceni bolj kot korist oziroma dobiček.
b.

Drugi faktor ocenjuje opolnomočenje nadrejenega; pripadajo mu naslednji
dejavniki (spremenljivke):



Moj vodja mi pove, če kaj ne poteka pravilno.



Temeljito pozna našo organizacijo in njene cilje.



Sposoben je učinkovito razmišljati pri reševanju kompleksnih problemov.



Zmore reševati delovne probleme z novimi oziroma s kreativnimi idejami.



Vključen je v aktivnosti skupnosti, v kateri organizacija deluje.



Vzame si čas, da se z menoj pogovori osebno.



Ţeli poznati moje karierne/razvojne cilje.



Poskrbi, da pridobim delovne izkušnje, ki mi omogočajo razvoj novih veščin.
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c.

Tretji faktor ocenjuje empatijo oziroma čustveno oporo; pripadajo mu
naslednji dejavniki (spremenljivke):

 Ko moram v sluţbi sprejeti pomembno odločitev, se mi z nadrejenim ni
potrebno predhodno posvetovati.
 Pri delu mi prepušča odgovornost sprejemanja pomembnih odločitev.
 Pušča mi svobodo pri upravljanju zahtevnih situacij, in sicer na način, ki
se meni zdi najboljši.
 Spodbuja me, da sam sprejemam pomembne odločitve pri delu.
d.

Četrti faktor ocenjuje skrb za skupnost in mu pripadajo naslednji dejavniki
(spremenljivke):



Moj vodja za dosego uspeha ne bi ogroţal etičnih načel.



Pomembna mu je skrb za skupnost, kjer organizacija deluje.

Prvi del vprašalnika se je navezoval na stil vodenja, ki ga ima vodja − sestavljen je
bil iz 28 trditev. Rezultate smo prikazali v spodnjih tabelah, po posameznih faktorjih.
Na vse trditve so anketiranci odgovorili oziroma podali svoje mnenje.

6.1 Predstavitev rezultatov za prvi faktor, ki smo ga
poimenovali konceptualne − abstraktne veščine
Svoj pogled, koliko vodji pomeni uspeh zaposlenega (podrejenega), so anketiranci
ocenjevali v trditvi, »Zdi se, da za moj uspeh skrbi bolj, kot za svojega«. Ugotovili
smo, da ta trditev sodi med tiste, ki so jih anketiranci najmanj potrdili − povprečna
ocena je 2,9 (standardni odklon: 1,62). Rezultati so predstavljeni v Tabeli 11.
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Tabela 11: Zdi se, da za moj uspeh skrbi bolj, kot za svojega
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

12

30,8

2 – ne strinjam se

5

12,8

3 – delno se ne strinjam

6

15,4

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

9

23,1

5 – delno se strinjam

5

12,8

6 – strinjam se

2

5,1

7 – popolnoma se strinjam

0

0

Še vedno je bila večina anketirancev (12 oseb) mnenja, da njihov vodja postavlja
svoje interese pred najpomembnejše interese zaposlenih − z oceno 7 (popolnoma se
strinjam) ni odgovoril nihče med anketiranci. Povprečna ocena te trditve je 3
(standardni odklon: 1,72).
Tabela 12: Moje najpomembnejše interese postavlja pred lastne
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

12

30,8

2 – ne strinjam se

3

7,7

3 – delno se ne strinjam

9

23,1

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

6

15,4

5 – delno se strinjam

5

12,8

6 – strinjam se

4

10,3

7 – popolnoma se strinjam

0

0

Anketiranci so tudi ocenjevali, ali jih nadrejeni spodbuja k prostovoljnemu delu v
skupnosti, mi pa smo po rezultatih ugotovili, da je bilo največ oseb (11), ki bi se s to
trditvijo delno strinjale. Povprečna ocena te trditve je 3,9 (standardni odklon: 2,10).
Tabela 13: Spodbuja me k prostovoljnemu delu v skupnosti
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

10

25,6

2 – ne strinjam se

2

5,1

3 – delno se ne strinjam

4

10,3

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

3

7,7

5 – delno se strinjam

11

28,2

6 – strinjam se

5

12,8

7 – popolnoma se strinjam

4

10,3
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Rezultati pri naslednji trditvi, »Ţrtvuje lastne interese, da zadovolji moje interese«,
so zelo zanimivi, saj se 12 oseb s to trditvijo sploh ni strinjajo in prav toliko oseb (12)
se je s to trditvijo popolnoma strinjajo. Povprečje te trditve je 3,7 (standardni
odklon: 1,70).
Tabela 14: Ţrtvuje lastne interese, da zadovolji moje potrebe
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

12

30,8

2 – ne strinjam se

6

15,5

3 – delno se ne strinjam

2

5,1

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

3

7,7

5 – delno se strinjam

4

10,3

6 – strinjam se

0

0

7 – popolnoma se strinjam

12

30,8

Anketiranci so pri naslednji trditvi, ali bi se v primeru svojih osebnih teţav zatekli in
iskali pomoč pri nadrejenemu, odgovorili sedeče: največ jih je (10 oseb) odgovorilo,
da se sploh ne strinjajo, in če bi imeli osebne teţave, pri nadrejenemu ne bi poiskali
pomoči. Povprečna ocena te trditve je 3,8 (standardni odklon: 2,10).
Tabela 15: Pri njemu bi poiskal pomoč, če bi imel osebne teţave
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

10

25,6

2 – ne strinjam se

3

7,7

3 – delno se ne strinjam

7

17,9

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

1

2,6

5 – delno se strinjam

8

20,5

6 – strinjam se

7

17,9

7 – popolnoma se strinjam

3

7,7

Naslednjo trditev, »Vodja skrbi za to, da zaposleni dosega osebne karierne cilje«, je
največ anketirancev potrdilo z oceno 4 (niti se ne strinjam niti se strinjam), in sicer
12 oseb − nihče trditve ni ocenil s »popolnoma se strinjam«. 10 anketirancev je celo
mnenja, da se s to trditvijo sploh ne strinjajo. Povprečna vrednost je 3,6 (standardni
odklon: 1,80). Rezultate te trditve prikazuje Tabela 16.
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Tabela 16: Skrbi za to, da dosegam osebne karierne cilje
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

10

25,6

2 – ne strinjam se

1

2,6

3 – delno se ne strinjam

4

10,3

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

12

30,8

5 – delno se strinjam

5

12,8

6 – strinjam se

7

17,9

7 – popolnoma se strinjam

0

0

Da je v poslovnem svetu pomembna tudi neverbalna komunikacija, vemo vsi, vendar
pa je večina anketirancev bila mnenja, da njihov vodja te veščine ali pa zaposlenih
ne pozna dovolj dobro. Več vprašanih, v skupnem seštevku, se s trditvijo, »Brez
vprašanj ve kdaj sem na »dnu«, ni strinjajo − kar 11 oseb se s to trditvijo sploh ni
strinjalo. Le eden izmed anketirancev se je s trditvijo popolnoma strinjal. Povprečna
ocena je 3,3 (standardni odklon: 1,88).
Tabela 17: Brez vprašanj ve kdaj sem na »dnu«
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

11

28,2

2 – ne strinjam se

5

12,8

3 – delno se ne strinjam

1

2,6

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

12

30,8

5 – delno se strinjam

4

10,3

6 – strinjam se

5

12,8

7 – popolnoma se strinjam

1

2,6

Za mnoge zaposlene je pomembna tudi gradnja kariere na delovnem mestu. Pri
demografskih podatkih smo ugotovili, da se kljub varčevalnim ukrepom v javni upravi
izobraţuje 13 oseb, kar v raziskovalnem okolju znaša 33,3 %. Pri trditvi ali vodji
razvoj kariere zaposlenega predstavlja prioriteto, je bilo ugotovljeno, da anketiranci
nimajo občutka, da se njihovi nadrejeni trudijo za njihovo kariero, oziroma da bi jim
le-ta predstavljala prioriteto. Največ anketirancev je to trditev ocenilo s 3 (delno se
strinjam), povprečna ocena pa je 3,3 (standardni odklon: 1,66).
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Tabela 18: Razvoj moje kariere mu predstavlja prioriteto
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

9

23,1

2 – ne strinjam se

2

5,1

3 – delno se ne strinjam

10

25,6

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

9

23,1

5 – delno se strinjam

4

10,3

6 – strinjam se

5

12,8

7 – popolnoma se strinjam

0

0

Na naslednjo trditev je največ anketirancev (10) odgovorilo, da si nadrejeni
prizadeva za osebno dobrobit zaposlenega − s to trditvijo se ni nihče popolnima
strinjal, 9 anketirancev pa je bilo mnenja, da to sploh ne drţi. Rezultate prikazuje
Tabela 19. Povprečna ocena je bila 3,4 (standardni odklon: 1,77).
Tabela 19: Prizadeva si za mojo osebno dobrobit
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

9

23,1

2 – ne strinjam se

5

12,8

3 – delno se ne strinjam

4

10,3

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

10

25,6

5 – delno se strinjam

5

12,8

6 – strinjam se

6

15,4

7 – popolnoma se strinjam

0

0

Da vodja naredi vse, kar je v njegovi moči, da zaposlenemu olajša delo, je z enakim
številom odgovorilo (8 anketirancev), in sicer z ocenama 3 (delno se strinjam) in 4
(niti se ne strinjam niti se strinjam). V skupnem seštevku je bilo več takšnih, ki so
trditev ocenjevali bolj negativno kot pozitivno. Najmanj anketirancev se je s trditvijo
popolnoma strinjalo − rezultate trditve prikazuje Tabela 20. Povprečna ocena te
trditve je 3,7 (standardni odklon: 1,70).
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Tabela 20: Naredi vse, kar je v njegovi moči, da mi olajša delo
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

4

10,3

2 – ne strinjam se

6

15,4

3 – delno se ne strinjam

8

20,5

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

8

20,5

5 – delno se strinjam

6

15,4

6 – strinjam se

5

12,8

7 – popolnoma se strinjam

2

5,1

Pri naslednji trditvi so anketiranci ocenjevali, ali ima njihov vodja visoka etična
načela, mi pa smo pri tem ugotovili, da se anketiranci s tem v večini niso strinjali. V
skupnem seštevku je bilo več takšnih, ki so trditev ocenjevali negativno. Največ (8
oseb) se s tem ni niti strinjalo niti se strinjalo − le trije so se s to trditvijo popolnoma
strinjali, kar prikazuje tudi Tabela 21. Povprečna ocena je bila 3,8 (standardni
odklon: 1,80).
Tabela 21: Ima visoka etična načela
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

5

12,8

2 – ne strinjam se

6

15,4

3 – delno se ne strinjam

6

15,4

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

8

20,5

5 – delno se strinjam

7

17,9

6 – strinjam se

4

10,3

7 – popolnoma se strinjam

3

7,7

Tabela 22 prikazuje mnenje in ocene anketirancev na vprašanje, ali je njihov vodja
vedno pošten. Največ (8 oseb) se s tem delno ni strinjalo. Povprečna ocena te trditve
je 3,9 (standardni odklon: 1,87).
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Tabela 22: Je vedno pošten
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

6

15,4

2 – ne strinjam se

3

7,7

3 – delno se ne strinjam

8

20,5

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

7

17,9

5 – delno se strinjam

5

12,8

6 – strinjam se

7

17,9

7 – popolnoma se strinjam

3

7,7

Največ anketirancev (8 oseb) se je s trditvijo, »Vedno je zainteresiran za pomoč
ljudem v naši skupnosti« strinjalo, vendar je v skupnem seštevku več negativnih kot
pozitivnih odgovorov. Povprečna ocena te trditve je 3,9 (standardni odklon: 1,83).
Tabela 23: Vedno je zainteresiran za pomoč ljudem v naši skupnosti
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

5

12,8

2 – ne strinjam se

5

12,8

3 – delno se ne strinjam

7

17,9

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

6

15,4

5 – delno se strinjam

6

15,4

6 – strinjam se

8

20,5

7 – popolnoma se strinjam

2

5,1

Vsakodnevna tema medijev je tudi okoriščanje vodij. Anketirance smo spraševali, ali
njihov vodja poštenost ceni bolj kot korist oziroma dobiček. Kljub temu da smo
raziskovali v neprofitni organizaciji, ki se ne meri po dobičku, ampak sluţi ljudem in
za ljudi, je še vedno več anketirancev mnenja, da to trditev niti ne morejo potrditi
niti zanikati. V skupnem seštevku lahko povzamemo, da njihov vodja poštenost ceni
bolj kot korist oziroma dobiček, kar prikazuje tudi Tabela 24. Povprečna ocena 3,9
(standardni odklon: 1,99).
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Tabela 24: Poštenost ceni bolj kot korist oziroma dobiček
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

6

15,4

2 – ne strinjam se

7

17,9

3 – delno se ne strinjam

1

2,6

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

9

23,1

5 – delno se strinjam

7

17,9

6 – strinjam se

4

10,3

7 – popolnoma se strinjam

5

12,8

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate za drugi faktor, ki v našem primeru
ocenjuje opolnomočenje nadrejenega (vodjo).

6.2 Predstavitev rezultatov za drugi faktor, ki ocenjuje
opolnomočenje nadrejenega
Prva trditev, ki so jo anketiranci ocenjevali je bila, »Moj vodja mi pove, če kaj ne
poteka pravilno«. Največ anketirancev (9 oseb) je to trditev ocenilo s 5 oziroma so se
s trditvijo popolnoma strinjali − tudi v skupnem seštevku se je več anketirancev s to
trditvijo strinjalo. Z najmanjšo oceno (1 - sploh se ne strinjam) so vodjo ocenile štiri
osebe. Povprečje te trditve je 4,7 (standardni odklon: 2,2).
Tabela 25: Moj vodja mi pove, če kaj ne poteka pravilno
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

4

10,3

2 – ne strinjam se

4

10,3

3 – delno se ne strinjam

2

5,1

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

6

15,4

5 – delno se strinjam

6

15,4

6 – strinjam se

8

20,5

7 – popolnoma se strinjam

9

23,1

Naslednja trditev se je nanašala na poznavanje organizacije in njenih ciljev s strani
vodje − s to trditvijo se je strinjalo največ anketirancev (12 oseb). Povprečna ocena
te trditve je 4,7, med drugim je ta trditev prejela tudi eno izmed najvišjih ocen
izmed vseh trditev, ki so jih ocenjevali anketiranci (standardni odklon: 2,09).
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Tabela 26: Temeljito pozna našo organizacijo in njene cilje
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

5

12,8

2 – ne strinjam se

3

7,7

3 – delno se ne strinjam

4

10,3

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

3

7,7

5 – delno se strinjam

4

10,3

6 – strinjam se

12

30,8

7 – popolnoma se strinjam

8

20,5

Najvišjo oceno so anketiranci pripisali trditvi, da je njihov vodja sposoben učinkovito
razmišljati pri reševanju kompleksnih problemov. Največ anketirancev se je s
trditvijo strinjalo (13 oseb). Povprečje je najvišje med trditvami, in sicer 4,6
(standardni odklon: 1,85).
Tabela 27: Sposoben je učinkovito razmišljati pri reševanju kompleksnih problemov
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

5

12,8

2 – ne strinjam se

2

5,1

3 – delno se ne strinjam

2

5,1

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

6

15,4

5 – delno se strinjam

8

20,5

6 – strinjam se

13

33,3

7 – popolnoma se strinjam

3

7,7

Največ (9 oseb) se je strinjalo s trditvijo, da nadrejeni zmore reševati delovne
probleme z novimi oziroma s kreativnimi idejami, kar je za področje redarske sluţbe,
kjer se srečujejo z različnimi problemi vsak dan, zelo pomembno in dobrodošlo za
razvoj organizacije. Povprečna ocena te trditve je 4 (standardni odklon: 2,08).
Tabela 28: Zmore reševati delovne probleme z novimi oziroma s kreativnimi idejami
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

7

17,9

2 – ne strinjam se

5

12,8

3 – delno se ne strinjam

4

10,3

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

5

12,8

5 – delno se strinjam

5

12,8

6 – strinjam se

9

23,1

7 – popolnoma se strinjam

4

10,3
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Da je vodja vključen v aktivnosti skupnosti, v kateri organizacija deluje, se je
strinjala večina anketirancev − z ocenama 5 (delno se strinjam) in 6 (strinjam se) jih
je ocenilo največ, in sicer 18 oseb. Povprečna ocena je 4,5 (standardni odklon: 1,93).
Tabela 29: Vključen je v aktivnosti skupnosti, v kateri organizacija deluje
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

5

12,8

2 – ne strinjam se

3

7,7

3 – delno se ne strinjam

3

7,7

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

5

12,8

5 – delno se strinjam

9

23,1

6 – strinjam se

9

23,1

7 – popolnoma se strinjam

5

12,8

Ali si nadrejeni vzame čas, da se z zaposlenim pogovori osebno, je bila naslednja
trditev, namenjena anketirancem. Več je bilo takšnih, ki so le-to lahko potrdi; v
drugi polovici, ki se nagiba k »popolnoma se strinjam«, je bilo takšnega mnenja 21
anketirancev. Povprečna ocena te trditve je 4,5 (standardni odklon: 1,89).
Tabela 30: Vzame si čas, da se z menoj pogovori osebno
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

4

10,3

2 – ne strinjam se

2

5,1

3 – delno se ne strinjam

7

17,9

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

5

12,8

5 – delno se strinjam

5

12,8

6 – strinjam se

11

28,2

7 – popolnoma se strinjam

5

12,8

Več anketirancev je bilo mnenja, da njihov vodja ne ţeli poznati karierne/razvojne
cilje zaposlenih, kot pa tistih, ki so obratnega mnenja, kar prikazuje Tabela 31.
Povprečna ocena trditve je 3,8 (standardni odklon: 1,97).
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Tabela 31: Ţeli poznati moje karierne/razvojne cilje
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

8

20,5

2 – ne strinjam se

3

7,7

3 – delno se ne strinjam

5

12,8

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

10

25,6

5 – delno se strinjam

4

10,3

6 – strinjam se

5

12,8

7 – popolnoma se strinjam

4

10,3

Iz naslednje in zadnje trditve tega sklopa, »Poskrbi, da pridobim delovne izkušnje, ki
mi omogočajo razvoj novih veščin«, lahko ugotovimo, da se jih je s to trditvijo največ
(9 oseb) delno strinjalo − rezultate prikazuje Tabela 32. Povprečna ocena te trditve
je 4,1 (standardni odklon: 1,94).
Tabela 32: Poskrbi, da pridobim delovne izkušnje, ki mi omogočajo razvoj novih veščin
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

5

12,8

2 – ne strinjam se

5

12,8

3 – delno se ne strinjam

4

10,3

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

6

15,4

5 – delno se strinjam

9

23,1

6 – strinjam se

5

12,8

7 – popolnoma se strinjam

5

12,8

Predstavitev rezultatov naslednjega faktorja, ki ocenjuje empatijo oziroma čustveno
oporo, bomo predstavili v nadaljevanju.

6.3 Predstavitev rezultatov za tretji faktor, ki ocenjuje
empatijo oziroma čustveno oporo
Temu sklopu pripadajo štiri trditve, ki jih bomo opisali spodaj. Na trditev, ali se
morajo zaposleni pri pomembnih odločitvah predhodno posvetovati še z nadrejenim,
je največ (9 anketirancev) odgovorilo, da se niti ne strinjajo niti se strinjajo. 7
anketirancev se s to trditvijo sploh ni strinjalo, 2 anketiranca pa sta se popolnoma
strinjala. Povprečna ocena je 3,6 (standardni odklon: 1,87), rezultati pa so
predstavljeni v Tabeli 33.
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Tabela 33: Ko moram v sluţbi sprejeti pomembno odločitev, se mi z nadrejenim ni potrebno
predhodno posvetovati
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

7

18,0

2 – ne strinjam se

6

15,4

3 – delno se ne strinjam

6

15,4

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

9

23,1

5 – delno se strinjam

2

5,1

6 – strinjam se

7

17,9

7 – popolnoma se strinjam

2

5,1

Naslednja trditev se je nanašala na odgovornost sprejemanja pomembnih odločitev,
ki naj bi jo imel anketiranec. Največ anketirancev se je s to trditvijo delno strinjalo
(9 oseb) − rezultati so predstavljeni v Tabeli 34. Povprečna ocena trditve je 4,1
(standardni odklon: 1,75).
Tabela 34: Pri delu mi prepušča odgovornost sprejemanja pomembnih odločitev
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

4

10,3

2 – ne strinjam se

5

12,8

3 – delno se ne strinjam

5

12,8

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

7

17,9

5 – delno se strinjam

9

23,1

6 – strinjam se

7

17,9

7 – popolnoma se strinjam

2

5,1

16. trditev na vprašalniku je spraševala po svobodi zaposlenih pri upravljanju
zahtevnih situacij in pri tem smo ugotovili, da je največ anketirancev (11 oseb)
odgovorilo z oceno 4 (niti se ne strinjam niti se strinjam). Povprečna ocena te trditve
je 4,1 (standardni odklon: 1,79).

68

Tabela 35: Pušča mi svobodo pri upravljanju zahtevnih situacij, in sicer na način, ki se meni
zdi najboljši
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

4

10,3

2 – ne strinjam se

4

10,3

3 – delno se ne strinjam

6

15,4

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

11

28,2

5 – delno se strinjam

4

10,3

6 – strinjam se

6

15,4

7 – popolnoma se strinjam

4

10,3

Največ (12) anketirancev je ocenilo, da jih njihov vodja ne spodbuja dovolj pri
njihovem sprejemanju pomembnih odločitvah na delovnem mestu. Povprečna ocena
te trditve je 3,4 (standardni odklon: 1,77), rezultati pa so prikazani v Tabeli 36.
Tabela 36: Spodbuja me, da sam sprejemam pomembne odločitve pri delu
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

6

15,4

2 – ne strinjam se

6

15,4

3 – delno se ne strinjam

12

30,8

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

5

12,8

5 – delno se strinjam

4

10,2

6 – strinjam se

2

5,1

7 – popolnoma se strinjam

4

10,3

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate za zadnji, četrti faktor.

6.4 Predstavitev rezultatov za četrti faktor, ki ocenjuje skrb
za skupnost
K četrtemu faktorju, ki ocenjuje skrb za skupnost, sta pripadli dve trditvi.
Pri vprašanju, ali bi vodja za dosego uspeha ne ogroţal etičnih načel, se je največ
anketirancev delno strinjalo (8 oseb), vendar pa preseneča podatek, da je tudi veliko
anketirancev (7 oseb) ocenilo, da se s tem sploh ne strinjajo. Povprečna vrednost
trditve je 3,9 (standardni odklon: 2,01).
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Tabela 37: Moj vodja za dosego uspeha ne bi ogroţal etičnih načel
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

7

17,9

2 – ne strinjam se

4

10,3

3 – delno se ne strinjam

6

15,3

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

4

10,3

5 – delno se strinjam

8

20,5

6 – strinjam se

6

15,4

7 – popolnoma se strinjam

4

10,3

Trditev, ali je vodji pomembna skrb za skupnost, kjer organizacija deluje, je enako
število anketirancev (8 oseb) ocenilo z ocenama 4 (niti se ne strinjam niti se
strinjam) in 6 (strinjam se). Povprečna vrednost te trditve je 4,5 (standardni odklon:
1,97), rezultati te trditve pa so prikazani v Tabeli 38.
Tabela 38: Pomembna mu je skrb za skupnost, kjer organizacija deluje
Lestvica

Število odgovorov

Odstotek

1 – sploh se ne strinjam

5

12,8

2 – ne strinjam se

2

5,1

3 – delno se ne strinjam

4

10,3

4 – niti se ne strinjam niti se strinjam

8

20,5

5 – delno se strinjam

5

12,8

6 – strinjam se

8

20,5

7 – popolnoma se strinjam

7

17,9

Pridobljene podatke bomo v nadaljevanju uporabili v razpravi in preverili, kaj in kje
bi lahko bile izboljšave ter kdo bi lahko na tem področju naredil korak dlje tudi v
praksi.
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7

Razprava in predlogi za prakso

Pri obdelavi rezultatov iz pridobljenih vprašalnikov je iz Grafa 1 moč ugotoviti, da je
le-te izpolnilo več moških kot ţensk, kar lahko nakazuje, da je v redarskih sluţbah v
Sloveniji še vedno več zaposlenih moških kot ţensk − podobni podatki so bili tudi pri
spolu vodij, kar ponazarja Graf 3. Glede na to, da je iz prakse znano, da se na
izpolnjevanje anketnih vprašalnikov odzove več ţensk, je lahko razlog za nekoliko
manjši odziv pri izpolnjevanju vprašalnikov tudi spol. Pri svoji raziskavi je Šumi
(2013) prišel do zaključka, da so ţenske bolj dovzetne za spremembe in je bilo tako
usluţno vodenje bolj zaznati na področju, kjer so bile vodje ţenskega spola, zato bi
bilo dobro, da se v področje redarskih sluţb vključijo tudi vodje ţenskega spola. V
vseh mestnih občinah v Sloveniji so trenutno na vodilnih poloţajih v redarskih sluţbah
le moški vodje.
Na podlagi demografskih podatkov lahko ugotovimo, da so tudi vodje redarskih sluţb
v

mestnih

občinah

v

Sloveniji

zelo

izobraţeni,

saj

je

več

kot

51,3

%

anketirancev/zaposlenih ocenilo, da ima njihov vodja opravljen magisterij ali
specializacijo − to je razvidno tudi iz Tabele 8, kjer so zaposleni ocenjevali izobrazbo
svojega vodje. Po tem sodeč lahko rečemo, da so vodje in menedţerji seznanjeni in
delno uporabljajo znanja, spretnosti in veščine, ki jih zahteva vodstveno področje ter
delo z zaposlenimi. Ta trditev pa ni pogojena, da to drţi tudi v praksi.
Nekoliko manj izobraţeni so bili anketiranci − največ zaposlenih ima opravljeno
srednjo šolo, najmanj pa magisterij ali specializacijo − nihče med anketiranci ni imel
opravljenega doktorata znanosti, kar prikazuje Tabela 5. Šumi (2013) je pri raziskavi
ugotovil, da pri ocenjevanju vodij starost pri zaposlenih vpliva negativno, kar
pomeni, da starejši kot je zaposleni, bolj je kritičen do integritete vodij, medtem ko
izobrazba in delovna doba zaposlenih vplivata pozitivno.
Iz pridobljenih podatkov na osrednja vprašanja, ki so se navezovala na usluţno
vodenje, smo s faktorsko analizo dobili lastne vrednosti in pojasnjeno varianco
izločenih faktorjev, katerih podatke prikazuje Tabela 9. Ker s podatki nismo bili
zadovoljni, smo faktorsko analizo rotirali ter dobili 4 izločene faktorje, ki smo jih
razdelili glede na našo proučevano vsebino. Prvi faktor

smo poimenovali

konceptualne-abstraktne veščine, drugi ocenjuje opolnomočenje, tretji empatijo
oziroma čustveno oporo in četrti skrb za skupnost − podrobnosti prikazuje Tabela 10.
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Da bi bilo najbolj smiselno, smo podatke predstavili v posameznem sklopu, glede na
posamezni faktor in ga komentirali.
Za prvi faktor, ki smo ga poimenovali konceptualne-abstraktne veščine, je pripadalo
največ trditev, in sicer 14. Po obdelavi podatkov za ta sklop so rezultati dokaj
zastrašujoči in niso dobri ne za vodje, še manj pa za zaposlene. Še vedno večina
zaposlenih v redarskih sluţbah meni, da njihov vodja najprej poskrbi za svoje uspehe
in interese, šele potem poskrbi za uspeh in interese zaposlenega, kar prikazujeta
Tabela 11 in Tabela 12. Anketiranci s tem, da jih vodja ne podpira pri njihovih
interesih in uspehih, svoje vodje ne morejo poveličevati oziroma mu pomagati pri
njihovih interesih. Nekoliko bolje je bilo ocenjena trditev, da vodje spodbujajo svoje
zaposlene k prostovoljnemu delu v skupnosti, a bi kljub temu lahko bil skupni
seštevek še vedno izziv za marsikaterega vodjo − rezultate prikazuje Tabela 13. Prav
tako so bili v skupnem seštevku anketiranci mnenja, da vodje ne ţrtvujejo lastnih
interesov, da bi zadovoljili potrebe zaposlenih (Tabela 14). Glede na zgoraj zapisano
ne moramo pričakovati, da bodo zaposleni svojega vodjo cenili in mu na podlagi tega
lahko zaupali, se nanj obrnili in pri njem poiskali pomoč tudi takrat, ko bi imeli
osebne teţave (Tabela 15). Anketiranci so bili nevtralni pri ocenah, ko so svoje vodje
ocenjevali, ali le-ti zaposlene spoznajo oziroma prepoznajo tudi takrat, ko so le-ti na
»dnu« (Tabela 17) ter pri trditvi, ali vodje skrbi, da njegovi zaposleni dosegajo
karierne cilje (Tabela 16). Vodja bi moral svoje zaposlene poznati tako dobro, da bi
jih spoznal tudi takrat, ko jim na osebnem področju ne gre najbolje in bi jim moral
ob takšnih zadevah pomagati po svojih najboljših močeh. Je ţe res, da bi se morala
zasebnost ločiti oziroma ne bi smela vplivati na poslovno področje, vendar je
velikokrat nemogoče določiti mejo in jo prepovedati (bolezen ali smrt v druţini,
otroci, partner …). Mnogim zaposlenim s ciljem kariera veliko pomeni in so zanjo
pripravljeni ţrtvovati tudi del zasebnosti oziroma prostega časa. Iz raziskave je bilo
mogoče ugotoviti, da je bilo več zaposlenih v redarskih sluţbah mnenja, da
njegovemu nadrejenemu razvoj kariere zaposlenega ne predstavlja prioritete (Tabela
18), ampak še vedno le-ta najprej poskrbi zase in svoj napredek. Prav tako so
zaposleni ocenili, da si vodja bolj prizadeva za svojo osebno dobrobit kot za dobrobit
zaposlenega (Tabela 19), kar se sklada s prejšnjimi ugotovitvami. Naloge vodje so
tudi razdelitev del po sistemu, da zaposlenemu olajša delo in zato naredi vse, kar je
v njegovi moči − v raziskavi se je več zaposlenih strinjalo, da tega nadrejeni ne
počnejo oziroma je bilo več odgovorov v negativni smeri, kar prikazuje tudi Tabela
20. Da je lahko vodja usluţen, mora poznati in upoštevati tudi etična načela.
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Zaposleni so v tem delu svoje vodje bolje ocenili, kar pomeni, da so njihovi vodje z
njimi seznanjeni in jih nekateri tudi upoštevajo, kar prikazuje Tabela 21. V sklop
usluţnega vodenja spada tudi poštenost, za kar se anketiranci niso strinjali oziroma
so svojega vodjo ocenili, da ni vedno pošten (Tabela 22), a kljub temu je bilo več
anketirancev takšnih, ki bi svojega vodjo ocenili, da je vedno zainteresiran za pomoč
ljudem v njihovi skupnosti (Tabela 23). Da bi organizacija dosegala svoje cilje in
hkrati izpolnjevala potrebe in ţelje zaposlenih, se mora vodja posluţevati poti, ki
vodijo do zadanega cilja ter hkrati vzdrţevati prijetno delovno klimo med
zaposlenimi. Glede na čas, pa se uspešnost organizacije velikokrat meri po dobičku in
se pri tem ne upošteva ali meri zadovoljstvo zaposlenih; velikokrat je v ospredju le
dobiček. Glede na to, da spadajo redarske sluţbe pod javni (neprofitni) sektor in
delujejo v korist občanov in ne proizvajajo (oziroma se merijo po dobičku ali
izrečenih kazni), je bilo pričakovati, da vodje dajejo večji pomen na povezanosti,
graditvi kariere in zadovoljstvu zaposlenih, vendar pa v raziskavi ta trditev ni bila v
popolnosti potrjena. Več anketirancev je bilo mnenja, da vodja poštenosti ne ceni
bolj kot koristi oziroma dobiček (Tabela 24).
Iz zgornjih dejstev, ki so rezultat raziskave, lahko ugotovimo, da zaposleni nimajo
prave opore pri svojih vodjih, saj le-ti svoje zaposlene ne poznajo dovolj dobro, tako
da jim zaposleni teţko zaupajo in se posledično temu na njih tudi ne obračajo po
pomoč ali pričakujejo razvoj svoje lastne kariere na trenutnem delovnem mestu. Do
podobne ugotovitve je prišel tudi Šumi (2013), ki pravi, da so zaposleni najslabše
ocenili pripravljenost vodij, da bi najprej poskrbeli za zaposlene in potem zase,
oziroma da bi sodelavce postavljali v ospredje.
Drugemu faktorju, ki ocenjuje opolnomočenje nadrejenega, je pripadalo 8 trditev in
so jih glede na prvi faktor anketiranci ocenili z večjim zaupanjem do svojega
nadrejenega. Večina anketirancev se je popolnoma strinjala, da jim njihov vodja
pove, kaj zaposleni dela narobe, oziroma če kaj ne poteka prav (Tabela 25), kar je v
vsaki organizaciji za razvoj zelo pomembno in se lahko na takšen način v bodoče
izognejo ponovitvi napak. Pri zastavljenih ciljih oziroma strategiji vodja teţko dosega
rezultate, če le-te in organizacijo, zaposlene in okolje ne pozna dovolj dobro −
večina anketirancev je to področje najbolje ocenila in potrdila, da njihov vodja
organizacijo in njene cilje pozna temeljito (Tabela 26), kar je pomembno tako za
razvoj in uspešnost same organizacije, kot tudi za zaposlene. Prav tako je pri
doseganju zastavljenih ciljev in v kriznih trenutkih pomembno, da ima za takšne
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situacije vodja razvite tudi sposobnosti in obvlada veščine, za kar so anketiranci
ocenili, da je njihov vodja sposoben učinkovito razmišljati (tudi) pri reševanju
kompleksnih problemov (Tabela 27), kar nakazuje na znanje in razvitost
komunikacijskih veščin. Poleg komunikacijskih veščin pa mora vodja znati reševati
tudi delovne probleme z novimi oziroma s kreativnimi idejami − večina anketirancev
je ocenila, da njihov vodja to sposobnost ima in jo tudi uporablja v njihovem
delovnem okolju (Tabela 28). Glede na to, da so zaposleni večinoma v stiku s
strankami oziroma z občani in se velikokrat srečujejo z nezadovoljnimi in s
kaznovanimi osebami, morajo poleg razvite komunikacijske sposobnosti biti s takšnim
načinom vešči tudi sami ter probleme reševati ţe na terenu, ob prvem stiku s stranko
oziroma z občanom. Vodja pogosto s strankami nima opravka, razen v primeru
nezadovoljstva pri delu zaposlenega ali pritoţb nad izrečeno kaznijo ali samim
postopkom. Anketiranci pa so pozitivno ocenili svojega vodjo in njegovo vključenost v
aktivnosti skupnosti, v kateri organizacija deluje (Tabela 29). Prav bi bilo, da bi se
vodja redno udeleţeval podobnih aktivnostih kot zaposleni, saj bi s tem pokazal
pripadnost organizaciji in zaposlenim ter se jim s takšnim načinom še bolj pribliţal,
sam pa bi pri tem bolje spoznal okolje in predvsem zaposlene. Kljub hitenju in
pomanjkanju časa vodij, zaposlenim veliko pomeni, da si le-ta najde čas zanje in se z
njimi osebno pogovori. Letni pogovor je za zaposlenega premalo in je bolj naravnan
na delovno okolje, kjer vodja o zaposlenem ne spozna druge (bolj osebne in zasebne)
plati ter s tem ne poglobita njune vezi. Pri tem so se anketiranci večinoma strinjali,
da si njihov vodja najde čas in se z njimi pogovori tudi osebno (Tabela 30), kar je za
vodje pohvalno. V primerjavi z rezultati, pa vseeno to ne zadostuje pri zaposlenih − v
tem pogledu bi bil potreben razmislek o kakšnih temah se pogovarjata, o času in
priloţnostih. Glede na vrsto in način dela vodja zaposlenih velikokrat ne more
nadzorovati in biti prisoten pri vseh dejavnostih zaposlenih enako, a bi lahko bilo za
izboljšanje tega problema v času administrativnih zadev omogočeno, da si zaposleni
in vodje delijo pisarno (ameriški sistem pisarne), ali pa da so vsaj v istem nadstropju
in si tako po zaključku z delom na terenu povedo, kaj se je dogajalo in se ob tem
seznanijo z delom. S takšnim načinom bi njihovo delo potekalo laţje, vsi bi bili
obveščeni o sprotnem dogajanju ter se hkrati spoznavali in druţili ţe v sluţbenem
času. S takšnim načinom bi vodja spoznal tudi njihove karierne/razvojne cilje, za
katere anketiranci trenutno ocenjujejo oziroma se deloma strinjajo, da jih njihov
vodja ţeli poznati (Tabela 31). Prav tako se večina anketirancev strinja, da njihov
vodja poskrbi, da zaposleni pridobijo delovne izkušnje, ki jim omogočajo razvoj novih
veščin (Tabela 32). Kljub temu da se morajo tudi vodje neprofitnih organizacij
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dokazovati svojim nadrejenim, bi vseeno lahko več pozornosti namenili predvsem
zadovoljstvu in razvoju zaposlenih. Zanimivo je, da je Šumi (2013) ugotovil, da se
vodje profitnih organizacij veliko več ukvarjajo z zaposlenimi kot v neprofitnih
organizacijah, kar je nerazumljivo, saj v neprofitnih organizacijah niso obremenjeni z
dobičkom oziroma z dokazovanjem na različnih področjih.
Pri našem raziskovanju je tretji faktor ocenjeval empatijo oziroma čustveno oporo −
pripadajo mu štirje dejavniki/trditve. Glede na rezultate prejšnjih dveh faktorjev
lahko sklepamo, da v kolikor zaposleni vodji ne zaupajo, se nanje tudi v času stiske in
problemov ne bodo obračali po rešitve oziroma po pomoč. Anketiranci so se deloma
strinjali s trditvami, ko se pri sprejemanju pomembnih odločitev ni potrebno
predhodno posvetovati z nadrejenim (Tabela 33), ter da vodja zaposlenim pušča
svobodo pri opravljanju zahtevnih situacij, ki se zaposlenemu zdijo najboljše (Tabela
34). Da pri delu vodja zaposlenim prepušča svobodo pri upravljanju zahtevnih
situacij, ki se le-tem zdijo najboljše (Tabela 33), nakazuje na zaupanje v zaposlene.
Anketiranci se niso strinjali oziroma smo opazili nekoliko niţje rezultate pri
spodbujanju vodij zaposlenih, da bi se lahko zaposleni sami odločali in sprejemali
pomembne odločitve pri delu (Tabela 36), za kar bi se lahko vodje bolj potrudili, se
zaposlenemu večkrat posvetili in jih večkrat spodbudili, da se pri teţjih odločitvah
odločajo sami. Iz rezultatov lahko sklepamo, da vodje zaposlenemu dajo več
svobode, kar pomeni, da zaposlenim bolj zaupajo, kot zaupajo zaposleni
nadrejenemu (vodji). Iz tega lahko sklepamo tudi, da se zaposleni laţje pogovorijo o
sluţbenih zadevah, nekoliko bolj zaprti pa so pri zaupanju in pogovoru z vodjo o
svojih zasebnih občutkih in druţinskih zadevah. Na to vpliva tudi druţba, način dela
ter delovno okolje, na kar vpliva tudi prevladujoči spol v organizaciji. V kolikor v
določeni organizaciji prevladuje le en spol, se opredeljuje le na določene teme in so
razgovori večinoma podobni, zato je najbolje, da se v vseh sluţbah in na vseh nivojih
zaposluje ţenski in moški spol. Povezanost in zaupanje bi se izboljšala tudi pri
vključevanju športnih dejavnostih in na področjih, kjer se zaposleni zadrţujejo
oziroma dejavnostih, ki zaposlene in vodje zdruţujejo.
Zadnji, četrti, faktor je ocenjeval skrb za skupnost, kateremu sta pripadali dve
trditvi. Večina anketirancev je svojega vodjo ocenila, da le-ta za dosego uspeha ne bi
ogroţal etičnih načel (Tabela 37), ter da mu je pomembna skrb za skupnost, kjer
organizacija deluje (Tabela 38). Iz tega lahko sklepamo, da se vodje trudijo, vendar
je za dosego cilja potrebna tudi podpora zaposlenih.
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S področja usluţnega vodenja se čuti pomanjkanje empiričnih raziskav, saj je ta,
poleg Šumijeve (2013), druga raziskava v Sloveniji. Prav tako, kot ugotavlja Šumi
(2013), bi raziskavo bilo smiselno ponoviti tudi v drugih (ne)profitnih organizacijah in
pri tem podrobno raziskovati in upoštevati razlike z vidika njihove dejavnosti,
velikosti ter demografskih značilnosti zaposlenih in njihovih vodij. Predvsem bi bilo
usluţno vodenje potrebno preučevati tudi z različnimi kvalitativnimi metodami
zbiranja podatkov, predvsem z intervjuji in opazovanjem z udeleţbo in poleg
osnovnih vprašanj pridobiti tudi druge podatke, ki bi lahko pripomogli k bolj
natančnim rezultatom.

7.1 Primerjava rezultatov s teorijo in z raziskavami s tega
področja
Iz mnogih področjih je znano, da velikokrat teorija ostane le teorija in se v praksi ne
obnese, vendar to lahko potrdimo le takrat, ko se jo tudi uporabi in na podlagi teh
rezultatov pride do tehtnih ugotovitev. Glede na to, da je usluţno vodenje področje,
ki je še zelo nepoznano in raziskano, bi bilo potrebno narediti več raziskav in na
podlagi tega podati in oceniti realno stanje.
Glede na trenutne razmere lahko rečemo, da druţba potrebuje spremembe, kar
vključuje tudi usluţno vodenje. V večini so vodje in menedţerji tisti, ki lahko z
uvedbo teh sprememb naredijo korak naprej in se zavzamejo za boljši jutri
zaposlenih, sebi in organizaciji. Kljub temu da je bilo v naši raziskavi vključenih malo
anketirancev in zato podatkov ne moremo posploševati na celotno populacijo (ali na
vse neprofitne organizacije), lahko potrdimo nekaj primerjav z dosedanjo teorijo in
edino narejeno raziskavo v Sloveniji s tega področja, ki jo je opravil Šumi (2013).
Za uresničevanje sprememb in novosti na področju redarstva ni dovolj le pobuda in
ideja, pomembno je tudi razmisliti, ali je druţba na te spremembe pripravljena.
Glede na rezultate naše raziskave lahko rečemo, da redarske sluţbe v mestnih
občinah v Sloveniji na ta korak še niso pripravljene, kljub temu da govorimo o
neprofitni organizaciji.
V splošnem pogledu z našo raziskavo ne moremo podpreti primarnega cilja usluţnega
vodenja, ki ga je zapisal Stone et al. (2004), in sicer da je najprej potrebno sluţiti
potrebam drugih, kar pomeni pomagati ljudem pri razvoju, njihovih prizadevanjih in
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napredku. Glede na to, da so anketiranci naše raziskave mnenja, da njihove vodje
najprej poskrbijo zase, s tem svojim zaposlenim ne zagotovijo vizije, kredibilnosti in
zaupanja v njih in njihovo delo.
Potrditi ne moremo niti trditve Stone et al. (2004), da je s tem, ko vodje dajo
zaposlenim večjo svobodo pri izvajanju nalog, v organizaciji čutiti višjo stopnjo
zaupanja. Pri naši raziskavi je bilo čutiti, da daje vodja zaposlenim svobodo tudi pri
odločanju, vendar s tem zaposleni še vedno ne morejo vodji zaupati svojih (osebnih)
teţav.
Kljub temu da naj bi bilo usluţno vodenje bolj namenjeno za manjša podjetja in
skupine, tega z našo raziskavo nismo mogli potrditi. Največja redarska sluţba v
Sloveniji šteje, z vodjo vred, 34 zaposlenih, pa vendar še vedno prihaja do
nepovezanosti in nezaupanja med zaposlenimi in vodji. Kljub temu da so bile vodje
naše raziskave zelo izobraţeni in mlajši, bi pričakovali, da so bolj prilagodljivi,
ustreţljivi in razumevajoči do svojih zaposlenih, česar pa ţal z našo raziskavo ne
moremo potrditi oziroma zaposleni svojega vodje niso tako ocenili. Tudi navkljub
visoki izobrazbi vodij ne moremo potrditi, da izobrazba vodij ne vpliva na vodenje,
kar je potrdila tudi Šumijeva (2013) raziskava.
Šumi (2013) je ugotovil, da je pri vodjih ţenskega spola usluţno vodenja bolj izraţeno
kot pri vodjih moškega spola, ter da so vodje ţenskega spola v primerjavi z vodji
moškega spola bolj dovzetne za štiri faktorje usluţnega vodenja (pomoč zaposlenim
pri osebnostni rasti, postavljanje zaposlenih v ospredje, čustvena opora zaposlenim
in skrb za skupnost). Kot sam pravi, ta ugotovitev predstavlja presenečenje, kar
pomeni, da lahko usluţno vodenje, gledano iz sociološke perspektive, obravnavamo
tudi kot ţenski fenomen, kar potrjujejo tudi ugotovitve nekaterih ostalih
raziskovalcev. V naši raziskavi je bilo vključenih več moških kot ţensk in po
elektronskih naslovih vodij je bilo ugotoviti, da so vsi vrhovni vodje redarskih sluţb v
mestnih občinah v Sloveniji moškega spola, kar bi lahko bil vzrok tudi nekoliko
slabšemu poznavanju tega področja vodenja ter vključevanju sprememb v
proučevano okolje.
Prav tako je Šumi (2013) v svoji raziskavi ugotovil, da je usluţni stil vodenja prisoten
med vodji v slovenskih profitnih in neprofitnih organizacijah, vendar je bolj kot v
neprofitni organizaciji prisoten v profitnih organizacijah. To bi lahko potrdili tudi z
našo raziskavo − zaposleni še vedno ne zaupajo svojemu vodji ter imajo občutek, da
vodja še vedno najprej poskrbi zase in šele na to za njih.
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Kljub zgoraj naštetim negativnostim, pa vendarle lahko v raziskavi najdemo tudi
lastnosti usluţnega vodenja (skrb za skupnost, prepuščanje odgovornosti zaposlenim,
vodja si vzame čas za zaposlene, temeljito pozna strategijo organizacije, je
zainteresiran pomagati v skupnosti ...). Vpliv na rezultate je lahko imel tudi čas
raziskave, saj za trenutne gospodarske situacije krivijo tudi njihove vodje.

7.2 Preverjanje hipotez
Na podlagi rezultatov se bomo v nadaljevanju najprej opredelili na štiri postavljene
hipoteze ter jih potrdili ali zavrnili s pomočjo ugotovljenih empiričnih rezultatov.
Hipoteza 1: Izobrazba in delovne izkušnje vodje ne vplivajo na usluţni stil vodenja.
Pri usluţnemu vodenju bi morale imeti prednost lastnosti in razum vodje do
zaposlenega, ne glede na njegovo izobrazbo in delovne izkušnje − to naj bi dajalo
usluţnemu vodenju le prednost. Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da so
vodje redarskih sluţb izkušeni (Tabela 7) in zelo izobraţeni (Tabela 8). Kljub temu pa
smo skozi rezultate ugotovili, da se vodje redarskih sluţb še ne posluţujejo usluţnega
stila vodenja.
Glede na ugotovljeno prve hipoteze ne moremo potrditi.
Hipoteza 2: Vodja pozna organizacijo in njene cilje ter je sposoben pri reševanju
kompleksnih problemov.
Tabela 26 potrjuje, da se večina zaposlenih strinja, da njihov vodja temeljito pozna
cilje in organizacijo v kateri deluje. Prav tako Tabela 27 lahko potrdi, da so vodje
sposobni učinkovito razmišljati tudi pri reševanju kompleksnih problemov. Tabela 28
pa potrjuje, da njihov vodja zmore reševati delovne probleme z novimi oziroma s
kreativnimi idejami. K temu bi lahko prispevala njihova visoka izobraţenost, delovne
izkušnje in starost.
Glede na navedeno lahko drugo hipotezo potrdimo.
Hipoteza 3: Vodjo bolj skrbi za uspeh zaposlenih kot za svoj uspeh; tudi razvoj
zaposlenih mu predstavlja prioriteto.
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Na podlagi Tabele 11 ugotovimo, da se zaposleni sploh ne strinjajo, da njihovega
vodjo bolj skrbi za njihov uspeh, kot za svojega − zaposleni se tudi deloma strinjajo,
da vodja skrbi, da le-ti dosegajo svoje osebne karierne cilje (Tabela 16). Prav tako
lahko iz Tabele 18 razberemo, da vodjem razvoj kariere zaposlenih ne predstavlja
prioritete, kar lahko potrjuje tudi Tabela 6, kjer kljub povprečno slabi izobrazbi
opazimo, da je le 13 zaposlenih vključenih v izobraţevanje.
Glede na navedeno tretje hipoteze ne moremo potrditi.
Hipoteza 4: Redarske sluţbe v mestnih občinah v Sloveniji so pripravljene na usluţni
stil vodenja oziroma se ga ţe posluţujejo.
Iz pridobljenih podatkov v raziskavi omenjene trditve, da se vodje redarskih sluţb
posluţujejo usluţnega stila vodenja, ne moremo v celoti potrditi. Pri postopku
zbiranja podatkov smo tudi ugotovili, da bi bilo pred uvedbo usluţnega vodenja
potrebno spremeniti tudi druge elemente in področja, ki bi jih morali izvajati vodje
redarskih sluţb med seboj. Nepovezanost tako majhnih področij škoduje razvoju
lokalnega pomena ter zaposlenim.
Na zgoraj ugotovljeno četrte hipoteze ne moremo potrditi.
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Sklep

Področje usluţnega vodenja je še zelo v začetni (razvojni in spoznavni) fazi, ne le v
Sloveniji, temveč tudi po svetu, in s tem je povezana tudi neraziskanost področja.
Ker ima podobne lastnosti kot transformacijsko in etično vodenje in je v praksi tudi
beseda »etično« bolj uporabljana kot »usluţno«, je morda nepoznavanje tega
področja moč pripisati tudi temu. Glede na čas, v katerem se nahajamo in nas
spremlja ţe nekaj let, se je začelo obujanje in spominjanje na zgodovino, ko so si
ljudje še stali ob strani, si med seboj pomagali, se razumeli ter spoštovali. A vendar
je v času hitenja, hrepenenja po materialnih zadevah ter uspehu, človeka premagala
njegova nekoliko »slabša stran« , ki se kaţe predvsem s tem, da se vsak bori zase,
svoje ime, imetje in ostale materialne dobrine, zaradi katerih »navadnega« človeka
druţba poveličuje in se največkrat po njem tudi zgleduje.
Slovenija je v primerjavi z ostalimi drţavami sveta ena najmanjših in bi lahko ob tem
pričakovali, da smo bolj enotni, povezani in močni, pa vendarle ni ravno tako. Prav
Slovenija slovi po zavisti, primerljivosti ter hlastanju po materialnih dobrinah z ţeljo,
da nas bo druţba laţje sprejemala in bolj cenila; in ravno to, je za to početje slabost
male drţave. Ta negativnost se največkrat pokaţe v situacijah, ko človek od
sočloveka potrebuje podporo, potrditev ali pomoč in tako ugotovi svoj »pravi« status
v druţbi. Ko je govora o druţbi na sploh, velikokrat posameznik na to ne daje
prevelike teţe − to občuti in pričakuje v okolju, kjer deluje (sluţba, oziroma
sluţbeno okolje) in kjer se počuti varnega (druţina).
Še posebej se izpostavlja sluţbeno okolje, kjer človek preţivi večji del dneva in z
različnimi ljudmi, ki imajo različne lastnosti, karakterje ter cilje. Pa vendar se je
potrebno prilagoditi, z njimi deliti čas sluţbe ter skupaj dosegati cilje organizacije.
Ţe medsebojno nerazumevanje med zaposlenimi človeku predstavlja ovire,
nezadovoljstvo ter obremenitev, ki jo pogostokrat tudi nehote prenese v svoj prosti
čas in druţinsko okolje. Še toliko večji problem predstavlja šibka vez in
nerazumevanje z nadrejenim, ki ima vse niti nad zaposlenim in je od njega odvisno
tudi zaposlenčevo preţivljanje, zasebno ţivljenje in navsezadnje standard ţivljenja
oziroma status v druţbi.
Povezanost med ljudmi, še posebej med zaposlenimi, je prednost vsakega delovnega
okolja, saj je to pogoj za uspeh in razvoj organizacije. Poleg ostalih nalog vodje

80

mora le-ta tudi skrbeti za pozitivno delovno klimo na delovnem mestu ter omogočiti
zaposlenim biti tisto, kar so, jih podpirati ter jim nuditi dobro tudi za njihov karierni
in osebni razvoj. Glede na finančno krizo, pa se v ospredje postavlja dobiček, rast in
uspeh organizacije. V tej točki se pozabi na človeka, ki je pomagal ustvariti dobro
ime organizacije in se vseskozi trudi za uspeh, od katerega morda ne bo imel ničesar
− to je zaposlen.
Nezaposlenost se veča iz dneva v dan, pogostokrat zaradi napak nadrejenih, škodo in
izgubo sluţbe pa občutijo »majhni« ljudje, ki so pogostokrat v podjetju pustili
mladost, poţrtvovalnost in ţivljenje. Povezava med vodjo in zaposlenimi je v tem
času še toliko bolj pomembna, saj lahko vodja pomaga in je naklonjen zaposlenemu
tudi takrat, ko gre zaposlenemu slabo, je v stiski, ali takrat, ko vodja zaposlenemu
za nagrado ne more podeliti materialnih dobrin. In nematerialne dobrine, ki jih tudi
vodja ali menedţer ne more kupiti ali jih zamenjati, pomenijo zaposlenim največ.
Kako malo je potrebno, da osrečiš sočloveka, velikokrat pozabimo tudi sami −
največkrat se tega spomnimo takrat, ko smo takšne pozornosti deleţni sami.
Usluţno vodenje, o katerem tudi sama pred raziskovanjem za namen magistrskega
dela nisem slišala veliko, ima morda za to, »sodobno« druţbo, negativen prizvok prav
po poimenovanju. Usluţno marsikdo zamenja za podrejenost nekomu, pa vendarle
temu ni tako − pa tudi če bi bilo, je to znak, da si za nekoga in nekomu storil nekaj
dobrega. Za takšno početje in razmišljanje je kriva predvsem druţba, v kateri se
gibljemo in delujemo, pri tem pa ima lahko vpliv tudi organizacija in vodje oziroma
menedţerji. Oni so tisti, ki zastavljajo mejnike, vodijo zaposlene in odločajo tudi o
tem, kako bo organizacija delovala.
Da lahko zaposleni sledijo takšnemu početju, obnašanju in razvoju, se morajo
zgledovati po svojih nadrejenih. Četudi bi določena organizacija ţelela slediti
takšnemu načinu vodenja in ga podpirala, ni dovolj, da so ta pravila napisana na
papir, v pogodbe ali razstavljena na hodnikih organizacije, ampak se jih mora
predvsem drţati oziroma jih upoštevati nadrejeni (vodje in menedţerji). V kolikor
ţeli vodja sprejeti takšno vodenje, mora pravila upoštevati tudi izven organizacije,
tudi v svojem druţinskem okolju. Lahko rečemo, da so te lastnosti del njega in
njegovega ţivljenja. Tisti, ki se bodo gibali okoli njega, ga bodo tudi posnemali, mu
sledili ter bo tako sam po sebi širil znanje in te lastnosti tudi ostalim v druţbi.
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Kljub temu da je v večini organizacij in pri delu, ki ga večina ljudi opravlja,
priporočljivo, da se loči zasebnost od poslovnega sveta − pa vendarle je včasih teţko
ali celo v nekaterih primerih nemogoče narediti in določiti mejo zdravega razuma.
Vodje in menedţerji od zaposlenih ne morejo pričakovati, da bodo venomer na voljo.
tudi v času dopusta ali bolezni. V kolikor je vez med zaposlenimi in nadrejenimi
močna, vlada medsebojno razumevanje in spoštovanje, v takšnem primeru se lahko
tudi v takšnih situacijah in okolju prilagodi in razume posamezne zadeve. Redarske
sluţbe so del lokalne samouprave in so zaradi njihovega načina dela, takšne situacije
prej izjema kot pravilo. A če se pojavi izreden primer in ga je potrebno urediti v
najkrajšem moţnem času, je prav, da se zaposleni odzove na prošnje vodje ter se
uskladi z ostalimi zaposlenimi. Medsebojno razumevanje v kriznih situacijah je po
navadi pokazatelj, kako so zaposleni (in vodje) med seboj usklajeni, naklonjeni in se
spoštujejo ter na koga se lahko v resnici tudi v ostalih situacijah zanesejo.
Vedno več je tudi pomislekov, da je dobiček v organizaciji pokazatelj uspešnosti − ta
trditev velikokrat drţi. Tako je potrdila tudi naša raziskava, kljub temu da redarske
sluţbe niso odvisne od dobička, niti se ne merijo po uspešnosti glede na izrečene
globe ali druge sankcije. V takšnih primerih in okolju bi javnost pričakovala, da so ti
zaposleni med seboj usklajeni, se poznajo ter se med seboj spoštujejo, ampak praksa
kaţe drugače. Govorimo o majhnih skupinah zaposlenih, kjer bi lahko to majhnost
izkoristili v svoje dobro.
Še vedno je bila večina anketirancev mnenja, da vodje najprej poskrbijo zase in
svoje uspehe in se ne ozirajo za uspehe in razvoj kariere zaposlenih, pa vendarle to
ni v vseh organizacijah pravilo. Tudi vodje niso sami krivi za nezaupanje ter takšno
situacijo, ki je trenutno na področju redarskih sluţb (in tudi na drugih področjih),
ampak bi svoje zanimanje, delo in energijo morali v to vlagati tudi zaposleni.
Nemogoče je graditi odnose le v eni smeri in pri tem pričakovati korenite spremembe
in to po moţnosti v najkrajšem moţnem času. V kolikor se bo vzpostavilo zaupanje,
se bo samo po sebi ukoreninilo tudi medsebojno spoštovanje in razumevanje.
Da bi lahko povezali zaposlene, njihove izkušnje in povezali ter vzpostavili
sodelovanje tudi med vodjami posameznih redarskih sluţb v Sloveniji, bi bile v
sistemu potrebne korenite spremembe na najvišjem nivoju. Trenutno stanje deluje
ravno v obratni smeri in širi nezadovoljstvo ter tekmovalnost med posameznimi
občinami, nezaupanja pa so deleţni s strani občanov oziroma strank. Potrebno bi bilo
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vzpostaviti enoten register, občine bi se morale med seboj povezati in graditi na
povezovanju in razvoju redarskih sluţb. Le s takšnim načinom bi bilo poslovanje,
gledano v celoti, učinkovito in primerno. Da vodje sluţb posameznih občin med seboj
ne komunicirajo oziroma se celo nekateri med seboj niti ne poznajo, je milo rečeno
najniţja točka, ki jo lahko davkoplačevalci pričakujemo od vodij oziroma njihovih
menedţerjev. Govorimo o 11-ih mestnih občinah v Sloveniji, le z nekaj zaposlenimi,
zato se situacija skozi oči občana lahko zdi nerazumljiva. Na drugi strani pa drţava
od velikih organizacij pričakuje, torej tam, kjer je zaposlenih po več sto ali tisoč, da
so le-te popolne in prinašajo drţavi rezultate, ki bi lahko bili primerljivi s tujino. S
tega stališča lahko trdimo, da bi bilo potrebno še veliko postoriti na lokalni ravni,
preden se obrnemo in rezultate primerjamo z gospodarstvom. In to področje bi
morali urediti menedţerji in vodje ter šele nato bi lahko takšno razmišljanje prenesli
na zaposlene. Glede na trenutno situacijo med vodji, je v tem trenutku teţko
pričakovati boljše rezultate s strani zaposlenih, oziroma lahko rečemo, da je
trenutno stanje zaposlenih razumljivo. Potrebne so spremembe pri temeljih, šele
nato lahko pričakujemo tudi napredek s strani vodij in zaposlenih. Teţko pa je
delovati na ravni in področju, kjer biješ bitko sam − v tem primeru bi bilo za redarske
sluţbe najlaţje, da se menedţerji oziroma vodje zdruţijo, se srečujejo in
izmenjujejo izkušnje ter skupaj oblikujejo predloge za spremembe in izboljšave.
Lahko rečemo, da smo na primeru redarskih sluţb z raziskavo ugotovili, da bi bilo
pred samo uvedbo usluţnega vodenja potrebno uvesti enoten register, kjer bi se
povezale vse (mestne) občine v Sloveniji, skupaj z zaposlenimi in vodji, kjer bi morali
začeti graditi na medsebojnem zaupanju in komuniciranju. Šele na to bi lahko uvajali
spremembe in izboljšave, kamor vsekakor spada tudi usluţno vodenje in spremembe,
ki bi bile potrebne na področju zakonodaje. Če bi stopili skupaj, bi bilo za vse mnogo
laţje − tako za zaposlene, vodje in menedţerje, kot tudi za davkoplačevalce, ki bi
lahko kasneje trdili, da je bilo za izboljšave trenutnega stanja izvedeno vse, kar je
bilo na razpolago in mogoče.
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Priloge

Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani,
sem študentka Fakultete za varnostne vede v Ljubljani in pripravljam magistrsko delo
z naslovom Vsebinska analiza uslužnega vodenja na primeru redarskih služb v
mestnih občinah v Sloveniji.
Za uspešno izvedbo magistrskega dela in empirične raziskave bi potrebovala vašo
pomoč, zato vas prosim za izpolnitev anketnega vprašalnika.
Vaše sodelovanje je prostovoljno in anonimno, pridobljeni podatki pa bodo
uporabljeni le za pripravo magistrskega dela ter v znanstveno-raziskovalne namene in
bodo predstavljeni le v zbirni obliki.
V kolikor vas bi zanimali rezultati raziskave, mi to prosim sporočite na elektronski
naslov jasmina.pinoza@gmail.com in vam jih bom po zaključku ankete posredovala.
Za čas in sodelovanje se vam ţe v naprej najlepše zahvaljujem.
Navodila za izpolnjevanje vprašalnika
Pri spodaj navedenih trditvah ocenjujte vašega NEPOSREDNO NADREJENEGA
oziroma vodjo (ali vodjo tima); to je oseba, ki vam daje največ navodil, ji največ
neposredno poročate ali z vami največ komunicira oziroma oseba, ki ocenjuje vaše
delo.
Prosim vas, da neprestano ocenjujete oziroma imate v mislih LE ENO IN ISTO OSEBO
(istega vodjo), ter da pri vsaki trditvi izberete le eno oceno oziroma vrednost. Vse
trditve veljajo tako za moški kot ţenski spol.
Poudarjam, vaši odgovori so zaupne narave in nihče ne bo izvedel zanje.
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I.

STIL VODENJA VAŠEGA VODJE

Naslednje trditve se navezujejo na stil vodenja vašega vodje. Vsako od njih pozorno
preberite in se odločite, v kolikšni meri se z njo strinjate. Svoje mnenje označite
tako, da obkrožite ustrezno vrednost ob posamezni trditvi. Pri tem 1 pomeni, da se
sploh ne strinjate s trditvijo, 7 pa pomeni, da se popolnoma strinjate s trditvijo.

sploh se ne strinjam 1

2

3

4

5

6

7 popolnoma se strinjam

1.

Moj vodja mi pove, če kaj ne poteka
pravilno.

1

2

3

4

5

6

7

2.

Pri delu mi prepušča odgovornost
sprejemanja pomembnih odločitev.

1

2

3

4

5

6

7

3.

Razvoj moje kariere mu predstavlja
prioriteto.

1

2

3

4

5

6

7

4.

Zdi se, da za moj uspeh skrbi bolj, kot za
svojega.

1

2

3

4

5

6

7

5.

Ima visoka etična načela.

1

2

3

4

5

6

7

6.

Pri njemu bi poiskal pomoč, če bi imel
osebne teţave.

1

2

3

4

5

6

7

7.

Pomembna mu je skrb za skupnost, kjer
organizacija deluje.

1

2

3

4

5

6

7

8.

Sposoben je učinkovito razmišljati pri
reševanju kompleksnih problemov.

1

2

3

4

5

6

7

9.

Spodbuja me, da sam sprejemam
pomembne odločitve pri delu.

1

2

3

4

5

6

7

10.

Skrbi za to, da dosegam osebne karierne
cilje.

1

2

3

4

5

6

7

11.

Moje najpomembnejše interese postavlja
pred lastne.

1

2

3

4

5

6

7

12.

Je vedno pošten.

1

2

3

4

5

6

7

13.

Prizadeva si za mojo osebno dobrobit.

1

2

3

4

5

6

7

14.

Vedno je zainteresiran za pomoč ljudem v
naši skupnosti.

1

2

3

4

5

6

7

15.

Temeljito pozna našo organizacijo in
njene cilje.

1

2

3

4

5

6

7
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16.

Pušča mi svobodo pri upravljanju
zahtevnih situacij, in sicer na način, ki se
meni zdi najboljši.

1

2

3

4

5

6

7

17.

Poskrbi, da pridobim delovne izkušnje, ki
mi omogočajo razvoj novih veščin.

1

2

3

4

5

6

7

18.

Ţrtvuje lastne interese, da zadovolji
moje potrebe.

1

2

3

4

5

6

7

19.

Moj vodja za dosego uspeha ne bi ogroţal
etičnih načel.

1

2

3

4

5

6

7

20.

Vzame si čas, da se z menoj pogovori
osebno.

1

2

3

4

5

6

7

21.

Vključen je v aktivnosti skupnosti, v
kateri organizacija deluje.

1

2

3

4

5

6

7

22.

Zmore reševati delovne probleme z
novimi oziroma s kreativnimi idejami.

1

2

3

4

5

6

7

23.

Ko moram v sluţbi sprejeti pomembno
odločitev, se mi z nadrejenim ni potrebno
predhodno posvetovati

1

2

3

4

5

6

7

24.

Ţeli poznati moje karierne/razvojne
cilje.

1

2

3

4

5

6

7

25.

Naredi vse, kar je v njegovi moči, da mi
olajša delo.

1

2

3

4

5

6

7

26.

Poštenost ceni bolj kot korist oziroma
dobiček.

1

2

3

4

5

6

7

27.

Brez vprašanj ve kdaj sem na »dnu«.

1

2

3

4

5

6

7

28.

Spodbuja me k prostovoljnemu delu v
skupnosti.

1

2

3

4

5

6

7

Za statistično obdelavo potrebujemo še nekaj demografskih podatkov. Prosim, če
odgovorite na vprašanja v nadaljevanju.
II.

DEMOGRAFSKI PODATKI VODJE, KI STE GA OCENJEVALI

29. Spol vašega vodje (obkrožite):

a) moški

30. Ocenite koliko let pribliţno je star vaš vodja: __________let.
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b) ţenski

31. Ocenite delovne izkušnje vašega vodje:
Popolnoma neizkušen
1

Zelo izkušen
2

3

4

5

32. Katero stopnjo izobrazbe ima vaš vodja (obkrožite najvišjo dokončano stopnjo
izobrazbe)?
a) srednja
b) višja
c) visoka strokovna
d) univerzitetna
e) magisterij ali specializacija
f) doktorat
III.

VAŠI DEMOGRAFSKI PODATKI

33. Spol (obkrožite):

a) moški

b) ţenski

34. Starost (število dopolnjenih let):

____________let.

35. Delovna doba (število dopolnjenih let):

____________let.

36. Koliko časa delate v organizaciji (število dopolnjenih let)? __________let.
37. Ali naloge opravljate na vodstvenem delovnem mestu (obkrožite)?
a) da

b) ne

38. Koliko ljudem ste neposredno nadrejeni? (vpišite številko)
39. Izobrazba (obkrožite najvišjo dokončano stopnjo izobrazbe):
a) srednja
b) višja
c) visoka strokovna
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____________.

d) univerzitetna
e) magisterij ali specializacija
f) doktorat
40. Ali ste v tem trenutku vključeni v izobraţevanje za pridobitev višje stopnje
izobrazbe, kot jo imate sedaj (obkrožite)?
a) da

b) ne

Najlepša hvala za vaše sodelovanje!
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PRILOGA 2: Podatki (Stil vodenja)

Median

Moj vodja mi pove, če kaj ne poteka pravilno.
Pri

delu

mi

prepušča

odgovornost

Mode

Std. Deviation

4,6923

5,0000

7,00

2,01512

sprejemanja 4,0513

4,0000

5,00

1,74641

pomembnih odločitev.
Razvoj moje kariere mu predstavlja prioriteto.

3,3077

3,0000

3,00

1,65679

Zdi se, da za moj uspeh skrbi bolj, kot za svojega.

2,8974

3,0000

1,00

1,61888

Ima visoka etična načela.

3,7692

4,0000

4,00

1,79856

Pri njemu bi poiskal pomoč, če bi imel osebne teţave.

3,6923

3,0000

1,00

2,10455

Pomembna mu je skrb za skupnost, kjer organizacija 4,4872

5,0000

4,00

1,97180

5,0000

6,00

1,84669

4,0000

4,00

1,82352

deluje.
Sposoben je učinkovito razmišljati pri reševanju 4,5641
kompleksnih problemov.
Spodbuja me, da sam sprejemam pomembne odločitve 4,2051
pri delu.
Skrbi za to, da dosegam osebne karierne cilje.

3,5641

4,0000

4,00

1,80343

Moje najpomembnejše interese postavlja pred lastne.

3,0256

3,0000

1,00

1,72424

Je vedno pošten.

3,8974

4,0000

3,00

1,87497

Prizadeva si za mojo osebno dobrobit.

3,3846

4,0000

4,00

1,77134

Vedno je zainteresiran za pomoč ljudem v naši 3,8974

4,0000

6,00

1,83238

4,6923

6,0000

6,00

2,09201

Pušča mi svobodo pri upravljanju zahtevnih situacij, in 4,0513

4,0000

4,00

1,79104

mi 4,1282

4,0000

5,00

1,93553

3,0000

3,0000

1,00

1,74718

skupnosti.
Temeljito pozna našo organizacijo in njene cilje.

sicer na način, ki se meni zdi najboljši.
Poskrbi,

da

pridobim

delovne

izkušnje,

ki

omogočajo razvoj novih veščin.
Ţrtvuje lastne interese, da zadovolji moje potrebe.
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Moj vodja za dosego uspeha ne bi ogroţal etičnih 3,9231

4,0000

5,00

2,00505

4,4872

5,0000

6,00

1,89003

kateri 4,4615

5,0000

5,00

1,93100

Zmore reševati delovne probleme z novimi oziroma s 4,0000

4,0000

6,00

2,07745

4,0000

4,00

1,87497

načel.
Vzame si čas, da se z menoj pogovori osebno.
Vključen

je

v

aktivnosti

skupnosti,

v

organizacija deluje.

kreativnimi idejami.
Ko moram v sluţbi sprejeti pomembno odločitev, se mi 3,5641
z nadrejenim ni potrebno predhodno posvetovati.
Ţeli poznati moje karierne/razvojne cilje.

3,7692

4,0000

4,00

1,96632

Naredi vse, kar je v njegovi moči, da mi olajša delo.

3,7436

4,0000

3,00

1,69702

Poštenost ceni bolj kot korist oziroma dobiček.

3,9231

4,0000

4,00

1,99189

Brez vprašanj ve kdaj sem na »dnu«.

3,3077

4,0000

4,00

1,88000

Spodbuja me k prostovoljnemu delu v skupnosti.

3,8718

5,0000

5,00

2,10488
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