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POVZETEK 
 

 

Vsak posameznik ima doloĉeno predstavo o sebi. Sklop vseh predstav posameznika o 

lastnem telesu, ĉustvih, sposobnostih in znanjih, odnosih z ljudmi oziroma o lastnem 

prepriĉanju se imenuje samopodoba. Samopodoba posameznika se oblikuje vse od 

zgodnjega otroštva preko mladostništva, ki predstavljata tudi kljuĉni obdobji, ko se 

izoblikuje temeljni oziroma veĉji del posameznikove samopodobe. Samopodoba je 

strukturirana iz veĉ podroĉij – v strokovni literaturi se izpostavlja predvsem podroĉja, ki 

so povezana s splošno, telesno, ĉustveno, socialno in akademsko samopodobo. Pregled 

teorij in prispevkov na podroĉju samopodobe kaţe, da obstaja veĉ razliĉnih modelov, ki 

prikazujejo strukturiranost samopodobe. Najpomembnejši korelat samopodobe je 

samospoštovanje, ki kaţe na to, kako posameznik sprejema oziroma doţivlja samega 

sebe. Posameznik z dobro, tj. pozitivno samopodobo ima visoko, tj. pozitivno 

samospoštovanje, kar pomeni, da se ceni, spoštuje, se sprejema takšnega, kakršen je, 

je zadovoljen, pozitivno naravnan, itd, medtem ko ima posameznik s slabo 

samopodobo slabo, tj. nizko samospoštovanje, kar pomeni, da ima negativno stališĉe 

do sebe, se ne ceni, se ne sprejema, je negativno naravnan, itd. V procesu vodenja je 

zato pomembna predvsem pozitivna samopodoba vodje.  

 

V procesu vodenja je pomembno, kakšna je samopodoba vodje. Predvsem pozitivna 

samopodoba vodje je tista, ki lahko vpliva na kvaliteten medosebni odnos z vodenimi 

oziroma na vedenje vodje in tudi vodenih. Rezultati izvedene raziskave samopodobe 

vodij v drţavni upravi (upravnih enotah) kaţejo, da sta izmed prouĉevanih podroĉij 

samopodobe najniţje izraţeni predvsem socialna in telesna samopodoba, najvišje pa je 

izraţena splošna samopodoba. Ker je za vodje pomembno, da imajo dobro razvite 

predvsem socialne spretnosti oziroma spretnosti za delo z ljudmi, je rezultat raziskave 

o socialni samopodobi vodij v drţavni upravi (upravnih enotah) pomemben pokazatelj 

podob vodij o svojih predstavah na socialnem podroĉju. Ĉe je samopodoba na t.i. 

socialnem podroĉju nizko izraţena oziroma slaba, lahko pomeni, da imajo vodje slab 

pogled na samega sebe v odnosu z drugimi. Tudi rezultati telesne samopodobe 

predstavljajo pomembne informacije o pogledih vodij na svoj zunanji videz, saj lahko 

odnos vodij do svojega lastnega telesnega videza pomembno vpliva na zvišanje ali 

zniţanje samospoštovanja in prispeva k (ne)uspešnosti odnosov.  

 

Magistrsko delo podaja praksi drţavne uprave oziroma strokovnjakom s podroĉja 

ĉloveških virov pomembne informacije za nadaljnja raziskovanja, saj predstavlja 

osnovo povezanosti podroĉij samopodobe in vodenja.  

 

Kljuĉne besede: vodenje, vodja, splošna samopodoba, telesna samopodoba, 

emocionalna samopodoba, socialna samopodoba, drţavna uprava. 
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ABSTRACT 

 
 
Each individual has a particular concept about him- or herself. Set of all individual's 

concepts concerning their body, emotions, abilities and knowledge, human relationships 

and their own behaviour is called self-concept. Self-concept of an individual is formed 

since early childhood and adolescence, which represent key periods for the development 

of basic or major part of their self-concept. Structure of the self-concept is divided into 

several fields – professional literature particularly emphasises areas related to general, 

physical, emotional, social and academic self-concept. Review of theories and articles in 

the field of self-concept shows the existence of several models demonstrating structure of 

the self-concept. The most important correlate of the self-concept is self-esteem, which is 

an indicator of how individuals accept or experience themselves. An individual with good 

(positive) self-concept has high (positive) self-esteem, which means they appreciate, 

respect and accept themselves the way they are and are satisfied, positively oriented, etc. 

An individual with poor self-concept has poor (low) self-esteem, which means they see 

themselves in a negative way, they do not appreciate and accept themselves, they are 

negatively oriented, etc. Positive self-concept of the leader is therefore very important for 

the leading process.  

 

Self-concept of the leader is important for the leading process. Positive self-concept of the 

leader can particularly affect quality attitude to the employees, or behaviour of the leader 

and the employees. Results of the conducted survey concerning self-concept of leaders in 

the public administration (administrative units) show that among the investigated areas, 

social and physical self-concepts were the most poorly expressed, and general self-

concept was the highest. Since the leaders should have well-developed social skills, or 

skills required for working with people, the survey results on the social self-concept of the 

leaders in public administration (administrative units) represent an important indicator of 

the leaders’ self-concepts in the social field. If self-concept in the so-called social field is 

poorly expressed or poor, this can signify that the leaders have a poor self-concept of 

themselves in relationships with others. Results concerning physical self-concept also give 

important information on the leaders' concept of their appearance, which might 

significantly increase or decrease self-esteem and contribute to (un)successfulness of 

relationships.  

 

The Master’s thesis provides the public administration practice and experts in the field of 

human resources with important information for further research, as it represents the 

foundation of the link between self-concept and leadership.  

 

Key words: leadership, leader, general self-concept, physical self-concept, emotional self-

concept, social self-concept, public administration.
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1 UVOD 

 

 

Pomenu vodenja ljudi in primernosti vodij se v slovenski javni upravi namenja vse veĉ 

pozornosti tako na podroĉju raziskovanja kot tudi v smislu praktiĉnega izvajanja. Uspešno 

vodenje ljudi zahteva od vodij, da imajo ustrezne kompetence, ki pomembno vplivajo na 

to, da bodo doseţeni zastavljeni cilji. Vodenje ljudi mora postati izziv za vsakega vodjo, 

saj lahko s pravilnim oziroma ustreznim vodenjem vpliva na doseganje zastavljenih ciljev, 

zadovoljstvo zaposlenih, ugled organizacije, itd.  

 

Vodenje se lahko obravnava z antropološkega, psihološkega, sociološkega, tehnološkega, 

ekonomskega, organizacijskega, kulturološkega in drugih vidikov in to je tudi razlog, da se 

v strokovni literaturi uporabljajo razliĉne opredelitve pojma vodenja. Vodenje je proces, v 

katerem vodja na podlagi svojih posebnih sposobnosti, osebnostnih lastnosti in znanja, z 

zanj znaĉilnim ravnanjem vpliva na ljudi, da bi vzajemno dosegli dogovorjene cilje. Z 

vidika poslovanja organizacije je vodenje še posebej pomembno zato, ker moĉno vpliva 

na aktivnosti oziroma vedenje posameznikov in skupin. Vendar pa je potrebno razlikovati 

vodenje ljudi v javnem sektorju z vodenjem ljudi v zasebnem sektorju, saj vpliva na 

vodenje v javnem sektorju tudi opredeljenost javne uprave z razliĉnimi predpisi.  

 

Kljuĉni dejavnik vodenja je vodja, saj predstavlja osrednjo, središĉno toĉko, po kateri se 

zgledujejo vodeni in prihajajo k tej »toĉki«, ko potrebujejo nasvet oziroma pomoĉ. 

Pomembna naloga vodje je, da vodene vodi na naĉin, da jim kaţe pot do rešitve in to 

tako, da vodeni sami pridejo do rešitve in ne, da jim vodja pove rešitev. Raziskave 

potrjujejo, da osebnost vodje vpliva na uspešnost vodenja – in vodja si na podlagi svoje 

osebnosti izoblikuje tudi doloĉeno predstavo o samem sebi. Torej predstavo o tem kaj si 

misli o sebi, svojih sposobnostih, lastnostih, o svojem telesu, moţnostih v ţivljenju, 

uspehih in neuspehih. V strokovni literaturi se za opis omenjenih znaĉilnosti uporablja 

izraz »samopodoba«. In ravno to predstavlja tisti predmet, ki ga je smiselno raziskovati 

oziroma prouĉevati in ugotoviti povezanost z (ne)uspešnostjo vodenja ljudi. V kolikor ima 

posameznik slabo samopodobo oziroma negativno samospoštovanje, predstavlja tveganje, 

da bo lahko takšen posameznik (v doloĉenem ĉasu) izvajal neuspešno vodenje ljudi.  

 

Pri opredelitvi pojma samopodoba se v slovenski in svetovni (tuji) literaturi pojavlja 

številĉnost izrazov, ki opredeljujejo pojem samopodoba. Pri samopodobi gre za doloĉene 

predstave posameznika do samega sebe. Posameznik si na razliĉnih podroĉjih (telesni 

videz, socialni odnosi, druţinski odnosi, delovni rezultati, itd.) ustvarja predstave in 

obĉutenja samega sebe. To se ponotranji v tako imenovanem sebstvu (realni in idealni 

jaz) in na osnovi tega oziroma kot rezultat tega se nato izgradi predstava posameznika o 

samem sebi - posameznik se kategorizira, definira samega sebe.   

 

Vsak posameznik ima doloĉeno predstavo o sebi in teţnja slehernega posameznika je, da 

si izgradi ĉim bolj pozitivno samopodobo. Oblikovanje samopodobe je v veliki meri  
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povezano s posameznikovim socialnim okoljem, ki ima velik vpliv na to, kakšen pogled 

oziroma predstave si bo izoblikoval o sebi. Samopodobo posamezniku namreĉ potrdijo 

tisti, ki so za njega zelo pomembni (druţina, prijatelji). In ĉe takšne podpore ni deleţen, 

ali je deleţen zmanipulirane pozitivne potrditve, bo obĉutil posledice nestabilne oziroma 

slabe samopodobe. Pri opredelitvi samopodobe zato ni dovolj samo ugotovitev, da gre za 

dejstvo kaj posameznik misli o sebi, ampak gre tudi za ustvarjanje nekega notranjega 

miselnega »vzorca« o tem kaj drugi mislijo o posamezniku in kako naj samega sebe 

predstavi v socialnem okolju. Takšna ugotovitev izhaja iz teze o t.i. zrcalnem jazu.  

 

Ljudje, ki so za doloĉenega posameznika pomembni, lahko s svojimi komentarji, 

sugestijami, ĉustvi, neverbalno komunikacijo, govorjenjem in drugim razliĉno vplivajo na 

vedenje posameznika. Naĉin reagiranja in sporoĉanja informacij s strani pomembnih ljudi 

predstavlja doloĉeno ogledalo, v katerem se posameznik opazuje in ocenjuje ter si 

ustvarja doloĉene notranje miselne vzorce, ki jih nato prilagaja idealnemu oziroma 

realnemu jazu. Posledice tega se kaţejo kot predstava posameznika o samem sebi.   

 

Samopodoba je povezana s samospoštovanjem in pogosto se oboje tudi enaĉi. 

Samospoštovanje predstavlja najpomembnejši del samopodobe, njegov vrednotni vidik, s 

pomoĉjo katerega posameznik obĉuti samega sebe. Samospoštovanje se razume kot 

pozitivno ali negativno stališĉe posameznika do samega sebe. Pozitivno stališĉe ali visoko 

samospoštovanje pomeni, da se posameznik sprejema takšen, kakršen je, se ceni, je 

zadovoljen s sabo, se ĉuti vrednega spoštovanja. Oseba z nizkim samospoštovanjem 

oziroma negativnim stališĉem do sebe, se ne ceni, se ne vidi kot vrednega, niti se mu ne 

zdijo pomembne svoje lastnosti. 

 

Pri doloĉanju koncepta uspešnega vodenja je smiselno upoštevati temeljna spoznanja o 

samopodobi. Vodja ima lahko nizko (negativno) ali visoko (pozitivno) samopodobo. Visoka 

samopodoba vodje pomeni, da vodja zaupa v svoje sposobnosti, odloĉanje, znanje, 

stališĉa, se ceni, spoštuje in je zadovoljen sam s seboj ter izţareva pozitivno energijo. 

Vodja z nizko samopodobo pa dvomi v svoje sposobnosti, znanja, stališĉa, se ne spoštuje 

in ne ceni ter ni zadovoljen sam s seboj.  

 

Vzpostavitev pozitivnega odnosa oziroma predstav vodje do samega sebe, zaupanje v 

svoje sposobnosti, znanja in samospoštovanje, predstavljajo tisti vidik vodje, ki ga je 

potrebno znanstveno prouĉevati in ugotoviti ali obstaja vpliv na to, da bo vodja uspešno 

in uĉinkovito vodil zaposlene. Vodja lahko na podlagi tega kakšen pogled ima o sebi 

oziroma kako se sprejema, poslediĉno vpliva na vedenje vodenih. Pri doloĉanju koncepta 

uspešnega vodenja je zato smiselno upoštevati vse znaĉilnosti posameznika z visoko 

samopodobo oziroma pozitivnim samospoštovanjem. Vsa našteta dejstva pa predstavljajo 

vzrok, ki lahko povzroĉa posledice v organizacijah ((ne)zadovoljstvo zaposlenih, doloĉen 

ugled organizacije v javnosti, itd.).   

 

Glavni problem in predmet prouĉevanja v okviru magistrskega dela je ugotoviti kakšna je 

samopodoba vodij v drţavni upravi (upravnih enotah) in v povezavi s tem ugotoviti katere 
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dimenzije oziroma podroĉja samopodobe vodij so najniţje oziroma najvišje izraţene. 

Predmet raziskovanja oziroma prouĉevanja je torej vodja kot temeljni dejavnik v procesu 

vodenja, od katerega je odvisno ali zna na podlagi svoje podobe o sebi ter s svojimi 

osebnostnimi lastnostmi, sposobnostmi in znanjem vplivati na vodene, da se pribliţajo 

oziroma doseţejo zastavljene cilje.  

 

Tako kot vsak posameznik je tudi vsak vodja edinstven in neponovljiv. To je tudi razlog, 

da se najprej prikaţe pomen ter tudi posledice samopodobe posameznika in se osredotoĉi 

na tiste dejavnike, ki vplivajo na razvoj samopodobe, šele nato pa se ugotovi kakšna je 

samopodoba vodij v drţavni upravi (upravnih enotah) in katero podroĉje samopodobe je 

najniţje oziroma najvišje izraţeno,. V magistrskem delu so prikazani vsi kljuĉni pojmi, ki 

so povezani s temo magistrskega dela.   

 

Temeljne hipoteze magistrskega dela so:  

o H1: Telesna samopodoba je pri prouĉevanih ţenskah višje izraţena kot pri moških. 

o H2: Socialna samopodoba je pri prouĉevanih moških višje izraţena kot pri ţenskah. 

o H3: Emocionalna samopodoba je pri prouĉevanih moških višje izraţena kot pri   

ţenskah. 

o H4: Telesna samopodoba je izmed prouĉevanih podroĉij samopodobe pri vodjih 

najniţje izraţena. 

o H5: Emocionalna samopodoba je pri prouĉevanih vodjih, ki so stari 45 let ali veĉ višje 

izraţena v primerjavi z mlajšimi od 45 let. 

o H6: Telesna samopodoba je pri prouĉevanih vodjih, ki so stari 45 let ali veĉ niţje 

izraţena v primerjavi z mlajšimi od 45 let. 

 

Namen raziskovanja je poudariti pomen samopodobe posameznika oziroma vodij 

(potencialnih) za uspešnost vodenja. Vodja je namreĉ tisti, ki s svojim vedenjem vpliva na 

delovanje (vedenje) zaposlenih in s tem poslediĉno na uspešnost in uĉinkovitost drţavne 

uprave. Glavni cilj raziskovanja oziroma prouĉevanja je ugotoviti kakšna je samopodoba 

vodij v drţavni upravi in katero podroĉje samopodobe vodij je najniţje oziroma najvišje 

izraţeno oziroma najbolj problematiĉno. To pomeni, da v kolikor se ţeli doseĉi glavni cilj, 

je potrebno opraviti raziskavo in ugotoviti: 

o samopodobo vodij v organih drţavne uprave (upravnih enot); 

o katera podroĉja samopodobe vodij so najniţje in najvišje izraţena.  

 

S teoretiĉno analizo obravnavanega podroĉja in izvedeno raziskavo se ţeli spodbuditi 

ukrepe in poudariti pomen preverjanja samopodobe vodij oziroma potencialnih vodij v 

organih drţavne uprave. Dosedanja raziskovanja na temo samopodobe v slovenskem in 

svetovnem merilu se nanašajo predvsem na: 

o opredelitev samopodobe mladostnikov (Kobal-Palĉiĉ, 1997; Pierson in Harrison, 1964; 

Offer, 1969; Shavelson in Bolus, 1982; Robinson, Tayler, Piolat, 1990; TIMSS, 2000; 

drugi);  

o opredelitev samopodobe odraslih (Tam in Watkins, 1995; Fleming in Elovson, 1988; 

Kuhn in McPartland, 1954; Rentch in Heffner, 1992; drugi);    
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o opredelitev samopodobe bibliotekarjev (Kobal-Grum, 2004); 

o opredelitev samopodobe gledaliških igralcev (Mason, 1986; Collete, 1988; Hammond 

in Edelmann, 1991; Vevar, 1996; drugi); 

o prikaz razliĉnih modelov samopodobe posameznika (Offer, 1969; Shavelson in  Bolus, 

1982; Tam in Watkins, 1995; Markus in Kitayama, 1991; Fleming in Watkins, 2001).  

 

Magistrsko delo predstavljala pomemben in nov vidik pri prouĉevanju samopodobe vodij v 

drţavni upravi. Raziskavo s podroĉja samopodobe vodij je smiselno povezovati tudi s 

konceptom uspešnosti vodenja zaposlenih v drţavni upravi in ugotavljati kakšna je stopnjo 

povezanosti. Pomemben znanstveni prispevek na tem podroĉju predstavlja raziskava 

Stareta (2005) »Povezanost osebnostnega potenciala za vodenje z uspešnostjo vodenja«, 

ki prikazuje pomembnost osebnostnih lastnosti posameznika v procesu (ne)uspešnega 

vodenja.   

 

Pripravo magistrskega dela so v sklopu prouĉevanja samopodobe vodij v drţavni upravi 

spremljale nekatere teţave in omejitve. V teoretiĉnem delu magistrskega dela je bilo 

zaznati teţave pri neenotnem pojmovanju pojma samopodobe in zato je bilo 

prepoznavanje vsebin in njihovo razumevanje precej zahtevno. Tudi pomanjkanje 

ustrezne literature, ki se konkretno nanaša na samopodobo vodij oziroma na pomen 

samopodobe vodij na (ne)uspešnost vodenja je predstavljalo teţavo pri teoretiĉnem 

prouĉevanju podroĉja. Iz tega izhajajoĉ je bila zaznana tudi teţave v smislu neobstoja 

raziskave s podroĉja samopodobe vodij, ki bi imela zelo pomembno znanstveno 

veljavnost. Pregled virov je pokazal, da obstaja manjše število strokovnih del oziroma 

raziskav s podroĉja raziskovanja samopodobe vodij, toda nikjer ni bilo moţno zaslediti in 

najti raziskave, ki se nanaša na ugotavljanje samopodobe vodij v drţavni upravi.  

 

Omejitve, povezane z izvedbo raziskave, se nanašajo na problem doloĉitve vzorca, saj so 

številni organi drţavne uprave locirani predvsem v glavnem mestu in tudi vsi ne izvajajo 

vsebinsko enakih oziroma podobnih nalog. S tem razlogom je bila sprejeta odloĉitev, da 

se raziskava opravi v organih, ki so porazdeljeni po celotni drţavi in v katerih se opravljajo 

vsebinsko podobne oziroma enake naloge. Odloĉitev je bila, da se raziskava opravi v vseh 

upravnih enotah. Pri tem ni bilo zaznanih velikih teţav, saj so v raziskavi sodelovale vse 

upravne enote, razen ene, ki je odklonila sodelovanje. Omejitev, ki je bila zaznana, se 

nanaša tudi na pomanjkanje javne objave števila vseh vodij organizacijskih enot v 

upravnih enotah, ki so strokovno tehniĉni javni usluţbenci. Vodje kot uradniki so 

objavljeni na portalu upravnih enot, vodij organizacijskih enot kot strokovno tehniĉnih 

javnih usluţbencev pa je objavljenih samo nekaj.  

 

Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del je teoretiĉno zasnovan z namenom 

poglobljenega razumevanja pojmov s podroĉja vodenja in samopodobe posameznika 

oziroma samopodobe vodij. Teoretiĉnemu delu magistrskega dela sledi empiriĉni del, ki 

obsega raziskavo s podroĉja samopodobe vodij v drţavni upravi (upravne enote). V sklopu 

empiriĉnega dela je bila uporabljena metoda anketiranja, ki predstavlja postopek s 
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katerim na podlagi ankete raziskujemo in zbiramo podatke, informacije, stališĉa in 

mišljenja o raziskovalnem predmetu.  

 

Magistrsko delo je razdeljeno na devet poglavij. V prvem poglavju oziroma uvodu so 

pojasnjeni problem, predmet, namen in hipoteze magistrskega dela. Predstavljeni so tudi 

cilji in omejitve ter teţave, ki so spremljale pripravo magistrskega dela.   

 

Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi teoretiĉnega vidika vodenja. Prikazana je 

razlika med menedţmentom in vodenjem, predstavljen je pomen oziroma razumevanje 

vodenja kot procesa, v okviru katerega potekajo razliĉne aktivnosti med vodjem, vodenimi 

in okolišĉinami. Poglavje je tudi teoretiĉno zaokroţeno, saj so predstavljeni teoretiĉni 

vidiki oziroma temeljne teorije vodenja, in sicer teorija osebnostnih znaĉilnosti, situacijska 

teorija, vedenjska teorija, teorija LMX in teorija povezana s karizmatiĉnim, transakcijskim 

in transformacijskim vodenjem. Predstavljeni so tudi stili vodenja.  

 

Tretje poglavje je iz vsebinskega vidika nadaljevanje drugega poglavja, saj prikazuje 

kljuĉni dejavnik vodenja – vodjo. V tem poglavju je podrobnejše prikazan vodja z vsemi 

svojimi nalogami, ki jih mora opravljati, in lastnostmi, ki so znaĉilne za njega. Predvsem 

osebnostne lastnosti vodje so tiste, ki imajo vpliv na uspešnost vodenja ljudi in zato so 

tudi podrobno prikazane v magistrskem delu. Prikazane so tudi moĉi, ki so povezane v 

vodjem. Zadnji del tretjega poglavja zajema predstavitev samopodobe vodje in sluţi kot 

doloĉen uvod v podrobnejšo predstavitev samopodobe v ĉetrtem poglavju.  

 

Ĉetrto poglavje je pomembno za razumevanje podroĉja samopodobe, saj so v poglavju 

predstavljene razliĉne opredelitve pojma samopodobe oziroma vrednostni vidiki, ki so 

povezani s samopodobo. Razumevanje vseh znakov samopodobe (dobra, slaba) je moţno 

samo, ĉe se ugotovi kdaj se zaĉne oblikovati samopodoba posameznika, kaj vse vpliva na 

oblikovanje in kako je zgrajena (strukturirana). Vsa omenjena spoznanja so pomembna za 

pojasnjevanje in razumevanje samopodobe slehernega posameznika. Poglavje zato 

podrobnejše predstavlja teoretiĉne vidike samopodobe in s tem povezan proces razvoja 

oziroma oblikovanja samopodobe. Prikazani so tudi razliĉni modeli, ki so bili izoblikovani 

za razumevanje in merjenje samopodobe. Poleg modelov razliĉnih avtorjev so v poglavju 

predstavljene tudi strukturne znaĉilnosti oziroma podroĉni vidiki samopodobe. 

Razumevanje podroĉnih vidikov, ki so prikazani v zadnjem delu ĉetrtega poglavja, je 

pomembno tudi zaradi tega, ker je empiriĉni del magistrskega dela povezan s 

posameznimi podroĉnimi vidiki samopodobe.   

 

Peto poglavje je namenjeno predstavitvi podroĉja, v katerem se izvaja raziskava oziroma 

iz katerega prihajajo vodje, ki sodelujejo v raziskavi. Razvoj slovenske drţavne uprave gre 

v smeri veĉanja vloge vodenja v upravi, veĉje uĉinkovitosti ter usmerjenosti k rezultatom 

in strankam uprave. V poglavju je zato predstavljena drţavna uprava oziroma umestitev 

upravnih enot znotraj drţavne uprave. Upravne enote so izpostavljene zato, ker se 

raziskava osredotoĉa oziroma nanaša na ugotavljanje samopodobe vodij v upravnih 

enotah. S tem namenom je v poglavju prestavljeno tudi razumevanje vodenja v drţavni 
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upravi. Zadnji del poglavja se osredotoĉa na predstavitev vodij v drţavni upravi oziroma 

na doloĉitev kdo so sploh vodje v drţavni upravi.  

 

Šesto poglavje predstavlja poglavje v katerem so prikazani rezultati raziskovanja. V 

zaĉetnem delu poglavja je prikazan potek raziskovanja, katera metodološka orodja so bila 

uporabljena, koliko vodij je sodelovalo v raziskavi in kakšne so njihove znaĉilnosti iz 

statistiĉnega vidika. V osrednjem oziroma glavnem delu šestega poglavja so predstavljeni 

analizirani rezultati raziskave. Rezultati so prikazani tako, da so najprej predstavljeni v 

sklopu splošne, emocionalne, telesne in socialne samopodobe. V sklopu vsakega 

posameznega podroĉja so prikazane analize nekaterih trditev. Splošni predstavitvi 

rezultatov raziskave nato sledi predstavitev glede na delovno podroĉje vodij in nato še 

analiza oziroma predstavitev rezultatov glede na spol. Predstavitev posameznih 

spremenljivk znotraj podroĉij samopodobe oziroma glede na delovno podroĉje in spol je 

prikazana na naĉin, da si nekatere spremenljivke sledijo od najbolj splošnega analiziranja 

v bolj konkretno analiziranje, glede na delovno podroĉje in spol. Analiza rezultatov je 

narejena s programom SPSS in pri posameznih trditvah oziroma sklopih trditev je 

prikazano tudi preverjanje s T-testi.  

 

Sedmo poglavje je namenjeno preverjanju hipotez magistrskega dela. Pred raziskovanjem 

je bilo v okviru magistrskega dela oblikovanih šest hipotez. V sedmem poglavju se nato 

hipoteze preveri z razliĉnimi T testi oziroma se hipoteze potrdi ali zavrne. 

 

Osmo poglavje predstavlja prispevek magistrskega dela oziroma rezultatov raziskave k 

znanosti in stroki ter predstavlja predloge za nadaljnja raziskovanja. Pri tem je pomembna 

teoretiĉna opredelitev povezanosti podroĉij samopodobe in vodenja oziroma vodje. Za 

prakso drţavne uprave so zanimivi tudi rezultati raziskave, saj predstavljajo zanimive 

informacije predvsem za ljudi, ki se ukvarjajo s ĉloveškimi viri. Predlaganih je veĉ 

predlogov za raziskovanje povezanosti vodenja in samopodobe.     

   

V devetem poglavju oziroma zakljuĉku so predstavljene temeljne ugotovitve teoretiĉnega 

in empiriĉnega prouĉevanja samopodobe vodij v drţavni upravi (upravnih enotah). V 

zakljuĉku so predstavljena tudi lastna stališĉa avtorja magistrskega dela do rezultatov 

raziskave. Na osnovi rezultatov raziskave so se izoblikovale doloĉene ugotovitve in na 

podlagi le-teh so podani nekateri predlogi za nadaljnja raziskovanja. Temu poglavju 

sledijo še navedba literature in virov in priloge.  
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2 VODENJE 

 

 

Znanstveniki in strokovnjaki na razliĉne naĉine prikazujejo pomembnost procesa vodenja 

in nekateri1 menijo, da je vodenje podobno kot organizacija staro toliko, kot je staro 

ĉloveštvo. V literaturi zasledimo številne2 opredelitve vodenja in veĉina vodenje 

opredeljuje kot funkcijo menedţmenta (v nadaljevanju so predstavljene nekatere 

opredelitve vodenja).  

 

2.1 OPREDELITVE VODENJA 

 
Vodenje je sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati sodelavce k ţelenim ciljem 

(Moţina, 1994b, str. 525). Podobno pojmuje vodenje Vecchio (1995, str. 302), ki meni, da 

je vodenje proces, s pomoĉjo katerega skuša nekdo prepriĉati sodelavce, da opravijo 

nalogo, ki si jo je zaţelel. Tudi Mayer (v: Kovaĉ, 2004, str. 11) opredeljuje vodenje kot 

proces, v katerem vodja na podlagi svojih posebnih sposobnosti, osebnostnih lastnosti in 

znanja, z zanj znaĉilnim ravnanjem vpliva na ljudi, da bi (vzajemno) dosegli (dogovorjene) 

cilje. Northouse (2007, str. 3) pa meni, da je vodenje proces, v katerem posameznik 

vpliva na skupino drugih posameznikov, da doseţejo skupni cilj. Stare (2005a, str. 17) 

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 naĉin, da bi dosegel izraţeni cilj prvega posameznika. Podobno meni 

Hur (2008, str. 359), saj razume vodenje kot niz vodstvenih aktivnosti, s katerimi se vpliva 

na podrejene z namenom dobre prizadevnosti doseĉi cilje organizacije. Gangle (v: Scobie, 

2009, str. 15) meni, da je vodenje usposabljanje ĉlanov skupine v doloĉenih kvalitetah, 

znaĉaju in sposobnostih, kar bo v vsakokratnih razmerah imelo za rezultat spremenjeno 

obnašanje skupine v smislu podpore vzajemno sprejemljivim ciljem.  

 

Hellriegel in Slocum (1996, str. 445) opredeljujeta vodenje kot vplivanje na zaposlene, da 

ti delujejo v smeri doseganja ciljev. Higgins (1991, str. 500) meni, da je vodenje zmoţnost 

prepriĉati druge, da sledijo doloĉenim ciljem, kar se doseţe s povezovanjem ljudi v skupini 

in z motiviranjem. Brajša (1983, str. 187) podobno opredeljuje vodenje, saj meni, da je 

vodenje zelo zapleten medosebni proces, saj gre za delo z ljudmi, ki so zapletena in 

zahtevna bitja. Yukl (2002, str. 2) opozarja in navaja, da je pojem vodenje prenesen iz 

splošnega slovarja v strokovnega, ne da bi ga kakorkoli spreminjali oziroma prilagajali. To 

še danes povzroĉa nemalo teţav pri razumevanju pojma, ki ga skušajo enaĉiti s pojmi 

moĉi, avtoritete, menedţmenta, administracije, nadzora itd. Kovaĉ (2004, str. 11) 

predlaga, da je za preglednejši prikaz in celovitejšo razumevanje vodenja potrebno bolj 

natanĉno pogledati posamezne razseţnosti vodenja, kar najlaţje doseţemo s pomoĉjo 

razmejitve vodenja z menedţmentom. Vodenje je sestavni del menedţmenta.  

                                            
1 Bass, Antonakis, Yukl, Avolio, Bennis, Gardner, Kotter, Kovaĉ, Mayer, itd.  
2 Nekatere prikazujemo v podpoglavju 2.1 



8 
 

2.1.1 Menedţement in vodenje 

 
Beseda menedţment izhaja iz italijanske besede »manegio« oziroma »mennegiare« in 

francoske besede »manege«, ki pomeni jahalnica, se pravi prostor, kjer konji teĉejo v 

krogu in jih dreser spodbuja z dolgim biĉem (Nordstrom in Ridderstrale, 2001, str. 186). 

Najveĉkrat pa pojem menedţment povezujemo z angleškim glagolom »to manage« 

(upravljati, voditi). Ta prevod ni povsem primeren, ker ga povezujemo z lastnino, ki je 

stvar lastnikov (Pirtovšek, 1998, str. 3).  

 

Fayol (1916) kot tisti, ki ga lahko imamo kot utemeljitelja menedţmenta (upravno-

organizacijske smeri oziroma uprave/administrativne funkcije), se je med prvimi ukvarjal s 

vprašanjem, kaj bi vodilni morali delati in kaj v resnici delajo. Pojasnil je upravno funkcijo 

(menedţment – v smislu upravljanja) in jo opredelil kot aktivnost, ki zajema planiranje, 

organiziranje, ukazovanje, koordiniranje in nadziranje (po Stare, 2005a, str. 18). 

Omenjena definicija še danes predstavlja osnovo za opredelitev menedţmenta. Fayol je 

izoblikoval tudi štirinajst temeljnih naĉel organizacije in menedţmenta, in sicer (Ivanko, 

2005, str. 59): delitev dela, avtoriteta, disciplina, enotnost ukazovanja, enotnost vodenja, 

podrejanje posameznih interesov splošnim interesom, nagrajevanje, centralizacija, 

hierarhija, red, praviĉnost, stalnost osebja, iniciativnost in enotnost osebja. Naĉela lahko 

razporedimo v tri skupine in tretjo skupino sestavljajo naĉela vodenja zaposlenih. Stare 

(2005a, str. 23) pa zelo nazorno pojasnjuje, da je iz navedene opredelitve razvidno, da je 

vodenje ena izmed funkcij menedţmenta, vsekakor pa ne gre za sinonim. 

 

Northuose (2007, str. 9) pojasnjuje, da je vodenje proces, ki je zelo podoben 

menedţmentu v veĉ smereh.3 Toda hkrati dodaja, da je vodenje drugaĉno od 

menedţmenta. Dessler (2001, str. 3) pa meni, da je menedţment kot »proces planiranja, 

organiziranja, vodenja in kontrole ĉlanov organizacije ter uporaba vseh organizacijskih 

resursov za dosego postavljenih ciljev«. Za Moţino (1994b, str. 15) je menedţment 

mentalna dejavnost ljudi v organizacijskem sistemu. Je kljuĉni podsistem v organizaciji, 

ker povezuje in usmerja vse druge podsisteme. V tem smislu menedţment vsebuje 

(Moţina, 1994b, str. 16): 

o koordinacijo ĉloveških, materialnih in finanĉnih virov s cilji organizacije; 

o povezovanje organizacijskega razpoloţenja, kar pomaga doseĉi individualne in skupne  

      cilje; 

o uĉinkovito opravljanje nalog, kot so: opredeljevanje ciljev, naĉrtovanje, pridobivanje 

      virov, organiziranje, izvajanje, spremljanje, kontroliranje; 

o izpeljava razliĉnih poslovnih dejavnosti razvojne, informacijske in odloĉitvene narave. 

 

Kovaĉ (2004, str. 17) meni, da je vodenje pomensko oţji pojem od menedţmenta 

oziroma, da je vodenje ena izmed funkcij, ki so opredeljene z menedţmentom. Kotter 

(1990, str. 3–8) pa meni, da vodenje ni ena izmed funkcij menedţmenta, med katere 

                                            
3
 Northouse (2007, str. 9) meni, da vodenje obsega moĉ (vpliv) enako kot menedţment. Vodenje 

obsega (namenjeno) delo z ljudmi kot tudi menedţment.   
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šteje samo naĉrtovanje, doloĉanje finanĉnih sredstev, organiziranje in naĉrtovanje. Torej 

povsem loĉi koncept menedţmenta od koncepta vodenja. Njegova opredelitev pravi, da 

je: 

o menedţment bolj formalen, znanstven in zato univerzalen; 

o pri menedţmentu gre za planiranje, organiziranje, nadziranje in reševanje teţav 

(problemov); 

o vodenje pa je namenjeno bolj usmerjanju ljudi, motiviranju in navduševanju.  

 

Veĉina4 avtorjev vodenje opredeljuje kot eno izmed osnovnih funkcij menedţmenta in kot 

meni Moţina (1994a, str. 17) se razlika v samem razumevanju vodenja kot menedţmenta 

kaţe v pomenu besede organizacija in ĉlan organizacije. »Vodenje kot management 

obstaja za zagotavljanje ciljev organizacije, medtem ko se vodenje kot leading pojavi, ko 

kdo ţeli vplivati na vedenje posameznika ali skupine v organizaciji«. V delu se 

osredotoĉamo na razumevanje vodenja kot vplivanje na posameznika ali skupino z 

namenom izpolnitve dogovorjenega cilja.  

 

2.1.2 Vodenje kot proces  

 

Vodeni v organizaciji oziroma socialni situaciji lahko s svojim vedenjem silijo vodjo, da 

izbere ustrezen stil (naĉin) vodenja. Toda vodja bo naĉin vodenja prilagodil tudi na 

okolišĉine oziroma situacijo, v kateri izvaja aktivnosti, in to s ciljem uspešno realizirati 

dogovorjeno oziroma zadano nalogo. Prepletanja vseh treh elementov lahko razumemo 

enako, kot menijo Hoĉevar (2003, str. 130–131) in drugi, da je »vodenje proces, v 

katerem enakovredno sodelujejo vodja, vodeni in okolišĉine«. Vodja o sebi lahko misli, da 

je odliĉen vodja, a to postane le, ĉe tako menijo tudi tisti, ki jih vodi. Naĉin vodenja je 

odvisen tudi od lastnosti vodenih, saj se glede na to spreminja tudi naĉin (stil) vodenja. 

Uĉinkovitost vodenja je odvisna tudi od okolišĉin, v katerih se vodja in vodeni nahajajo 

(po Hoĉevar et al., 2003, str. 130–131). 

 

Slika 1: Vodenje kot proces 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: lastni 

 

Moţina (1994b, str. 499) pojasnjuje, da je vodenje zapleten in kompleksen proces in ni 

enkratno dejanje, temveĉ je niz veĉjega števila dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in 

                                            
4 Bass (1990), Stare (2005), Yukl (2002), Stare (2005) itd. 

vodja vodeni 

okolišĉine 
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spremljanje zaposlenih (vodenih). Pri vodenju gre torej za proces, ki ga oblikujejo 

razmerja oziroma interakcije med vodjo, vodenimi in okolišĉinami. Toda vodja je tisti, ki 

izbere stil vodenja, in zato izkustveno ugotavljamo, da so za vodjo pomembne doloĉene 

kompetence oziroma lastnosti, da lahko uĉinkovito izvaja aktivnosti. Med pomembnimi 

lastnostmi je tudi pozitivna samopodoba.     

 

2.2 TEORETIČNI VIDIKI VODENJA 

 
Teorije in modeli vodenja, ki so bili izoblikovani v zgodovini, prikazujejo, da je 

prouĉevanje vodenja oziroma vplivanje na ljudi, da izvedejo konkretno nalogo ali se 

usmerijo v doloĉeno smer, bilo zelo intenzivno. Tudi številne opredelitve vodenja so 

posledica razliĉnih prouĉevanj, ki so bila opravljena. Na podlagi pregleda literature 

ugotavljamo, da obstaja veĉ razliĉnih teorij oziroma pristopov prouĉevanja vodenja. To 

najbolj nazorno kaţe slika 2. Antonakis (2004, str. 6) in ostali razporejajo celotno obdobje 

prouĉevanja vodenja do leta 2000 v osem glavnih velikih šol prouĉevanja vodenja. V 

našem delu pa izpostavljamo predvsem naslednje teorije vodenja: 

o teorije osebnostnih znaĉilnosti vodij (osebnostni pristop5); 

o teorijo vedenja vodij (vedenjski pristop6); 

o situacijske teorije (situacijski pristop7); 

o teorija LMX8; 

o novejše (sodobne) teorije. 

 

Slika 2: Prikaz proučevanja vodenja skozi zgodovino (obdobja vodenja) 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Legenda:  zelo aktivno                   zmerno aktivno                   veĉinoma neaktivno 

 

Vir: Antonakis et al. (2004, str. 7) 

                                            
5 Angl. trait approach.  
6 Angl. behavior approach. 
7 Angl. situational approach. 
8
 Angl. Leader-Member Exchange Theory. 
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Po pregledu strokovne literature ugotavljamo, da so se v zaĉetku 20. stoletja zaĉela prva 

znanstvena raziskovanja vodenja. Zaĉetne teorije vodenja so se osredotoĉale na 

osebnostne znaĉilnosti vodij in na vedenje vodij. 

 

2.2.1 Teorija osebnostnih značilnosti vodij 

 

Raziskovalci, ki so se ukvarjali z uvodnimi prouĉevanji vodenja, so ţeleli doloĉiti oziroma 

ugotoviti, zakaj in od kod nekateri ljudje postanejo »moĉni vodje« (po Northouse, 2007, 

str. 15). Teorija, ki se je izoblikovala, je poimenovana kot teorija »velikega moţa«, ker se 

osredotoĉa predvsem na osebnostne znaĉilnosti vodij.9 V ospredju je bilo zagovarjanje, da 

so osebnostne lastnosti tiste, ki loĉijo vodje od ne-vodij. Kot navaja Bass (1990b, str. 5–

6), so verjeli, da se ljudje rodijo z lastnostmi dobrega vodje. Kasneje so omenjena 

spoznanja zaradi negativnih interpretacij zavrgli (po Antonakis et al., 2004, str. 6). 

 

Torej vodenje z vidika osebnostnih znaĉilnosti vodij lahko razumemo kot vodenje, kjer 

vodja poseduje doloĉene lastnosti (karakteristike) in kvalitete, ki ga naredijo za vodjo in 

ga loĉijo od ne-vodje. Iz teorije osebnostnih znaĉilnosti so se razvili modeli osebnostnih 

znaĉilnosti, ki, kot meni Moţina (1994b, str. 531), temeljijo na domnevi, da so 

osebnostne, socialne in fiziĉne posebnosti znaĉilne za vodjo. Kljuĉne znaĉilnosti za 

identifikacijo vodje so fiziĉne, osebnostne, socialne in delovne.  

 

Tabela 1: Predstavitev osebnostnih značilnosti 

 

Osebne značilnosti 

fizične osebnostne socialne delovne 

starost stabilnost izobrazba iniciativnost 

videz samozavestnost mobilnost delavnost 

vitalnost prilagodljivost olikanost odgovornost 

 

Vir: Moţina (1994b, str. 531) 

 

Glavna pomanjkljivost teh modelov je, da preveĉ poudarjajo fiziĉne in osebnostne 

znaĉilnosti. Fiziĉne znaĉilnosti nikakor niso povezane z uspešnim vodenjem, morda le 

oznaĉujejo vodjeve sposobnosti. Pridejo pa prav pri opravljanju nekaterih vrst fiziĉnega 

dela, nikakor pa višina, teţa, vitkost ipd. niso povezane z uspešnim vodenjem. Za 

osebnostne lastnosti lahko reĉemo, da so povezane z uspešnimi vodji, vendar ne toliko, 

da bi nanje kazali trdni rezultati (Moţina, 1994b, str. 531). Nastran - Uletova (2004, str. 

239) pa pojasnjuje, da te lastnosti niso bile prisotne pri vseh vodjih in v vseh situacijah v 

enaki meri. Kljub tem omejitvam Moţina (1994b, str. 531) meni, da modelov osebnih 

znaĉilnosti vodje ne smemo prehitro preĉrtati. Po eni strani zaradi tega ne, ker so 

nekatere osebnostne in socialne znaĉilnosti, npr. komunikativnost, analitiĉnost, 

                                            
9 Northouse (2007, str. 15) navaja naslednje »velike« moţe oziroma vodje: Gandhi, Abraham 
Lincoln, Napoleon. 
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samostojnost, pogajalstvo, povezane z uspešnim delom vodje, in po drugi strani, ker 

lahko vsaka od naštetih lastnosti v primerni povezavi z drugimi prispeva deleţ k 

uĉinkovitemu izpolnjevanju nalog vodje.   

 

2.2.2 Vedenjska teorija  

 

Pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili ob prvi teoriji vodenja, so spodbudile raziskovalce, da so 

zaĉeli vodenje prouĉevati z drugega vidika, in sicer z vidika vedenja vodij. Na razvoj 

vedenjske teorije so vplivali tudi Lewin, Lippet in White10, saj so z uvodnimi prouĉevanji 

stilov vodenja ţeleli ugotoviti vpliv stilov vodenja na obnašanje posameznika ali skupine. 

Sadler (2003, str. 11) pojasnjuje, da so opazovali predvsem vedenje vodij. Raziskovalci, ki 

so prispevali svoje ugotovitve k izoblikovanju teorije vedenja vodij, kot navaja Moţina 

(1994b, str. 532), so zaĉeli prouĉevati, kaj vodje bolj ali manj uspešno poĉno, kako dajejo 

naloge podrejenim, kdaj in kako komunicirajo, kako delajo in podobno. Ena izmed prvih 

študij, ki se je pojavila v poznih štiridesetih letih 20. stoletja, je nastala na Univerzi v 

Ohiu11 (po Northouse, 2007, str. 69).  

 

2.2.2.1 Ohio študija    

 

Skupina raziskovalcev12 iz ohajske univerze je zaĉela z analiziranjem vedenja 

posameznikov, ki vodijo skupino ali organizacijo. Ţeleli so ugotoviti, kakšno je vedenje 

posameznikov, in s tem namenom so oblikovali listo, ki obsega veĉ kot 1.800 razliĉnih 

opisov vedenj posameznikov, ki vodijo skupino. Iz tega so nato oblikovali listo 150 

vprašanj in so jo poimenovali LBDQ.13 Vprašalnik je nato prejelo tisoĉe ljudi, ki delujejo v 

izobraţevalnih, vojaških in industrijskih organizacijah, da ocenijo vedenja svojih vodij. 

Rezultati so pokazali tipiĉna vedenja vodij (Northouse, 2007, str. 70). V splošnem sta bila 

ugotovljena dva koncepta vodenja, ki so ju raziskovalci poimenovali spodbujanje strukture 

(initiating structure, IS) in upoštevanje (consideration, C), ki se nanaša na upoštevanje 

zaposlenih (Stare in Seljak, 2006, str. 55).  

 

Koncept orientiranosti na »upoštevanje strukture« se prepoznava v aktivnosti vodje, ki 

definira in organizira aktivnosti skupine. Vodja definira vloge ĉlanov, vsebino nalog in 

vedenje ter naĉrtuje in kontrolira doseganje ciljev. Poleg tega zahteva od ĉlanov skupine 

upoštevanje splošnih pravil, standardov in navodil ter navede svoja priĉakovanja glede 

rezultatov, ki naj bi jih podrejeni dosegli. Koncept »upoštevanje ljudi« se kaţe v zaupanju 

in pozornosti v odnosu predpostavljenega do skupine. Koncept spodbuja dvostransko 

komunikacijo kot posledico pripravljenosti vodje za uvajanje sprememb in participacijo 

zaposlenih pri delu. Vodja ima prijateljski odnos s svojimi podrejenimi oziroma s tistimi, ki 

jih vodi (Stare in Seljak, 2006, str. 55). Tako kot navajata Stare in Seljak tudi Haplin in 

                                            
10 Lewin, Lippet in White so prouĉevali na Univerzi Lowa in zaradi tega njihova prouĉevanja 
imenujemo Lowske študije (po Stare in Seljak, 2006, str. 52).   
11 Angl. Ohio State University. 
12 Pri pregledu literature zasledimo, da so to bili Stogdill, Hemphill, Coons, Fleishman itd. 
13

 Leader Behavior Description Questionnaire. 
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Winer (v: Kovaĉ, 2004, str. 29) v svojem konĉnem poroĉilu navajata dva faktorja, in sicer 

spoštovanje sodelavcev in strukturiranje nalog. Moţina (1994b, str. 533) pa je na podlagi 

pregleda literature poimenoval dve dimenziji oziroma dva sloga vodenja, ki sta bila 

izoblikovana v Ohio študijah kot »skrb za ljudi« in »skrb za naloge«. Rezultat raziskovanj 

na Univerzi v Ohiu je »dvodimenzionalna teorija«, na osnovi katere se razvije t. i. Ohio 

vodstveni kvadrat. V enakem ĉasovnem obdobju, ko je bila oblikovana raziskovalna 

skupina na Univerzi v Ohiu, se je bila oblikovala tudi skupina raziskovalcev14 na Univerzi v 

Michiganu15 (Northuose, 2007, str. 70). 

 

2.2.2.2 Michiganska študija 

 

Na Univerzi v Michiganu je skupina raziskovalcev izvedla številne16 študije vedenja vodij v 

organizacijah, saj jih je zanimal predvsem odnos oziroma povezava med nadzornim stilom 

(vedenjem vodje) in uĉinkovitostjo ter zadovoljstvom ljudi (po Stare in Seljak, 2006, str. 

54). Prvotne raziskave so obsegale prouĉevanje vodij in tudi skupin menedţerjev v 

organizacijah zavarovalništva in proizvodnje. Vkljuĉene so bile tudi ţeleznice. Podatke o 

vedenjih vodij so pridobivali s pomoĉjo anket in intervjujev. Rezultati študij so na zaĉetku 

pokazali tri razliĉne tipe vedenja med uspešnimi in neuspešnimi vodji, in sicer (Yukl, 2002, 

str. 53): 

o vedenje vodij, ki je orientirano na odnose z zaposlenimi; 

o vedenje, ki je usmerjeno na sodelovanje (participacijo) zaposlenih; 

o vedenje vodij, ki je orientirano na delo. 

 

Kasneje so na podlagi novih dognanj oblikovali dva tipa (koncepta) vedenja vodij, ki 

zdruţujeta prva tri vedenja vodij, in sicer (Bowers in Seashore, 1966, str. 242): 

o orientiranost na zaposlene; 

o orientiranost na proizvodnjo.  

 

Vodje, ki so orientirani na zaposlene, spodbujajo ljudi k sodelovanju, k odloĉanju in z 

vsemi sredstvi skušajo zagotoviti dobro vzdušje in zadovoljstvo pri delu (po Moţina, 

1994b, str. 533). Kot navaja Northouse (2007, str. 70), se vodje zanimajo za zaposlene in 

jim dajejo posebno pozornost, ki jo potrebujejo. Zanimajo se za njih in jim nudijo 

podporo. Skušajo razumeti probleme zaposlenih, pomagati pri razvoju in karieri zaposlenih 

(Yukl, 2002, str. 53). Koncept je zelo podoben konceptu »upoštevanje (consideration, C), 

ki se nanaša na upoštevanje zaposlenih« in je bil izoblikovan v okviru študije Univerze v 

Ohiu17. Drugi tip (koncept) »orientiranost na proizvodnjo« poudarja usmerjenost vodij na 

tehniĉne vidika dela, ki jih morajo opraviti delavci, in kaţe, da vodje gledajo na zaposlene 

kot na sredstvo za izpolnitev, opravljanje doloĉene naloge (po Bowers in Seashore, 1966, 

str. 242). Kovaĉ (2004, str. 31) navaja, da je podobnost z Ohio študijo na prvi pogled zelo 

                                            
14 Katz, Maccoby, Morse, Kahn in drugi. 
15 University of Michigan Survey Research Center. 
16 Študije (raziskave), ki so bile izvedene v okviru omenjene teorije, v svojem delu The prediction 

of productivity navaja Kahn (1956). 
17 To navaja veĉ avtorjev, npr. Northouse, Bowers, Seashore, Stare, Yukl. 
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velika. Toda drugaĉe od raziskovalcev Univerze v Ohiu so michiganski raziskovalci menili, 

da sta oba tipa (koncepta) nasprotna in se izkljuĉujeta ter sta prikazana na 

enodimenzionalni lestvici.18 To pomeni, da so vodje, ki so bili orientirani na proizvodnjo, 

bili manj orientirani na zaposlene in vodje, ki so bili orientirani na zaposlene, so bili manj 

orientirani na proizvodnjo (po Kahn, 1956, str. 42–43).  

 

Northouse (2007, str. 72) pojasnjuje, da so bile zakljuĉne ugotovitve michiganskih 

raziskovalcev podobne ugotovitvam  raziskovalcev iz Univerze v Ohiu, saj so predstavili, 

da sta oba tipa (koncepta) medsebojno neodvisna in se ne izkljuĉujeta. Na osnovi 

empiriĉnih ugotovitev je bilo kot rezultat michiganskih študij podano mnenje, da je s 

hierarhiĉnega vidika orientiranost na naloge bolj smiselna na višjih (hierarhiĉnih) nivojih, 

na srednjih nivojih je primerna kombinacija obeh orientiranosti, na niţjih nivojih pa je pri 

vodenju primernejša orientiranost na ljudi (Stare in Seljak, 2006, str. 54). V okviru 

vedenjske teorije se najbolj izpostavlja predvsem t. i. vodstvena mreţa19 oziroma »model 

Blake in Mouten«, ki je bil deleţen tudi kritik,20 ki so se nanašale predvsem na to, ali je 

primeren za vse okolišĉine oziroma situacije. Zaradi tega se je vse bolj zaĉelo izpostavljati 

pomembnost situacije in okolja ter vlogo vodje v njem. Ţe v tistih prvih pregledih zgodnjih 

teorij vodenja je bilo navedeno, da osebnostni pristop in vedenjski pristop nista dovolj za 

razumevanje vodenja (po Bass, 1990b, str. 563). Oblikovala se je situacijska teorija. 

 

2.2.3 Situacijska teorija     

  

Situacijska teorija se osredotoĉa na prilagajanje stila vodenja zahtevam razliĉnih situacij.21 

Nasprotno od raziskovalcev teorije osebnostnih znaĉilnosti so raziskovalci situacijske 

teorije predlagali, da so za vodenje pomembne situacijske zahteve, saj situacijski dejavniki 

doloĉajo, kdo se bo pojavil kot vodja (Bass, 1990b, str. 38). Pomembnost same situacije 

je v svoji izjavi podal ţe Stogdill, saj je povedal, da morata biti oba – tako posameznik in 

situacija –vkljuĉena v pojasnjevanje nastanka vodenja (Bass, 1990b, str. 38).  

 

Situacijska teorija vodenja izhaja iz predpostavke, da rezultati vodenja niso funkcija 

doloĉenih lastnosti vodje, temveĉ je uspeh vodenja odvisen od interakcije med 

kontekstom (situacijo), vodjem in vodenimi (po Kovaĉ, 2004, str. 32). Zagovorniki 

situacijske teorije so v primerjavi z zagovorniki teorije osebnostnih znaĉilnosti videli 

nastanek »velikega vodje« drugaĉe, saj so menili, da je pojav »velikega vodje« rezultat 

ĉasa, prostora (situacije) in okolišĉin22 in ne samo rezultat njegovih osebnostnih 

znaĉilnosti. In ţe iz tega lahko izkustveno ugotavljamo, da je uspešnost vodenja odvisna 

od situacije oziroma okolišĉin, v katerih se znajde vodja, in da je potrebno temu tudi 

prilagoditi stil vodenja. Predvsem vedenjske teorije so bile tiste, ki so do takrat 

                                            
18 V tem kontekstu je to prevod angleške besede »a single continuum«. 
19 Angl. Managerial Grid. 
20 Glej Stare in Seljak (2006, str. 65). 
21 To ugotavljamo na podlagi pregleda literature razliĉnih avtorjev, in sicer Blass, Northouse, Stare, 

Kovaĉ, Hersey in Blanchard itd. 
22 Primerjaj Bass (1990b, str. 38). 
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izoblikovale in podale nekatere stile vodenja in se ukvarjale z dilemami, ali obstaja stil 

vodenja, ki je najbolj uĉinkovit in uspešen. Odgovor so podali modeli, ki so se izoblikovali 

v okviru situacijske teorije. Postalo je jasno, da ni univerzalnega stila vodenja, ki bi bil 

primeren za vse situacije. Po situacijski teoriji je namreĉ uspešnost vodenja odvisna od 

ustrezne izbire naĉina vodenja, ta pa od konkretne situacije oziroma okolišĉin (Stare in 

Seljak, 2006, str. 56). Prav situacija pa je najbolj kritiĉna pri doloĉanju najboljšega naĉina 

vodenja (Moţina, 1994b, str. 535). Situacijskih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost 

vodenja, je veĉ.23 Vsak model, ki je bil izoblikovan v okviru situacijskega pristopa (teorije), 

vsebuje nekaj dejavnikov.   

 

Northouse (2007, str. 91) meni, da je eden najbolj splošno priznanih pristopov vodenja 

prav situacijski pristop (teorija), ki sta ga razvila24 Hersey in Blanchard ter temelji na 

Reddinovem 3D modelu, ĉeprav je v okviru situacijske teorije posebno pozornost zbudila 

tudi kontingenĉna teorija Fiedlerja (1967), v kateri izhaja iz osrednje hipoteze, da je 

storilnost skupine funkcija stila vodenja in skupinske situacije, ki omogoĉa ali omejuje 

izvajanje izbranega stila vodenja (po Kovaĉ, 2004, str. 33).  

 

Zagovorniki situacijske teorije vodenja so z modeli, ki so jih razvili, doprinesli v proces 

razumevanja vodenja nov pogled oziroma vidik, saj izhajajo iz teze, da na uĉinkovitost 

vodenja vpliva tudi situacija, v kateri se znajdeta vodja in vodeni ter v zvezi s tem tudi vsi 

situacijski dejavniki. Malo po tem, ko je situacijska teorija postala popularna in, kot 

izpostavljajo Antonakis (2004, str. 8) in ostali, predvsem kontingenĉni model vodenja, se 

zaĉne poizkus drugih vrst raziskav, ki temeljijo na teoriji odnosa25 pri vodenju.  

 

2.2.4 Teorija LMX  

 

LMX26 teorija je bila izdelana kot pristop, ki pojasnjuje doloĉen odnos med vodjem in 

vodenim (Kang in Stewart, 2007, str. 532). To potrjuje tudi Yukl (2002, str. 116), saj 

meni, da teorija LMX opisuje vlogo izgradnje procesov med vodjo in vodenim ter opisuje, 

kako vodje razvijajo razliĉne odnose z vodenimi.  

 

V povzetku pregleda razvoja teorije LMX Grean in Uhl-Bien (v: Schriesheim et al., 1999, 

str. 63) prikazujeta in predlagata sprejem pogleda, da se je teorija LMX izoblikovala v 

štirih fazah in ugotovitve v vsaki fazi so temeljile na ugotovitvah predhodnih faz. Prva 

faza, ki jo navajata, je faza, v kateri se ugotovi, da vodja razvija razliĉne odnose z 

vodenimi pri njihovem delu. Druga faza se osredotoĉa na razliĉnost odnosov, ki jih ima 

vodja do vodenih, in zaĉne pojasnjevati mreţo okoli LMX konstrukta.  

                                            
23 Moţina (1994b, str. 535) opredeljuje naslednje: zrelost ĉlanov v skupini, potrebe zaposlenih, 
odloĉanje v skupini, odnosi med ĉlani in vodjo, vir moĉi vodje, zapletenost dela (nalog), osebne 

znaĉilnosti vodje.  
24 Northouse (2007, str. 91) navaja, da je bil situacijski pristop od njegovega samega zaĉetka 
veĉkrat obdelovan, redefiniran.  
25 V tem kontekstu »relational theory of leadership«.   
26 Angl. »leader-member exchange theory«. 
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Izdelava modela vodenja je raziskave LMX premaknila v tretjo fazo, ki poudari premik 

razlikovanja odnosov vodij do vodenih do tega, da zaĉnejo vodje razmišljati na naĉin, 

»kako lahko delajo z vsako osebo«. Poudarja, da je za razvoj nekega partnerskega 

odnosa pomembna osredotoĉenost na vsakega izmed njih. Zadnja faza se osredotoĉa na 

veĉje kolektive in raziskuje, kako so razmerja med vodjo in vodenim organizirana znotraj 

in zunaj organizacijskega sistema. V zaĉetnih raziskavah teorije LMX, ki je bila nato 

poimenovana VDL,27 so se raziskovalci osredotoĉali na lastnosti vertikalne vzpostavitve 

odnosa vodij z vsemi, ki so vodeni (po Northouse, 2007, str. 152). Vodje in vodeni 

razvijajo odnos razliĉno in rezultat tega sta dve skupini vodenih, in sicer »in-group«28 in 

»out-group«. S tistimi, ki so v »in-group«, je vodja razvil visoko stopnjo kakovostnega 

odnosa, kar pomeni, da se odnosi prepoznajo z visoko stopnjo odgovornosti, vplivanja na 

odloĉitve in dostopa do ĉlana skupine. Nizko kakovostni odnosi pa se kaţejo v tem, da 

vodja nudi nizko podporo ĉlanom skupine, ĉlani pa imajo nizko stopnjo odgovornosti in 

zmoţnosti vplivanja na spremembe (po Stare, 2005, str. 60). V to skupino pa sodijo vsi, ki 

so v »out-group«. Antonakis (2004, str. 8) in ostali pri tem poudarjajo še, da visoko 

kakovosten odnos temelji na zaupanju in medsebojnem spoštovanju, nizko kakovosten 

odnos pa temelji na nekem zadovoljstvu, ki je obvezujoĉe.           

 

Po zaĉetnih raziskavah je prišlo do osredotoĉenosti na LMX teorijo v povezavi z 

uĉinkovitostjo same organizacije. Študije so bile usmerjene predvsem na ugotavljanje, 

kako je kakovosten odnos »vodja-vodeni« usklajen oziroma povezan s pozitivnimi izidi za 

vodje, vodene, skupine in organizacije na splošno. Raziskovalci so ugotovili, da visoko 

kakovosten odnos vodja-vodeni povzroĉa odliĉno pripadnost organizaciji, boljše delovne 

spretnosti, veĉ pozornosti in pomoĉi s strani vodij, odliĉno sodelovanje, zadovoljstvo 

vodenih in drugo (po Northouse, 2007, str. 155). Ta ugotovitev je zelo pomembna, saj to 

pomeni, da so posledice takega odnosa pozitivne in se kaţejo v veĉ segmentih. Ravno na 

tem temelji bistvo teorije LMX, da  vodja vzpostavi odnos z vsakim sodelavcem iz svoje 

skupine (Stare in Seljak, 2006, str. 60).  

 

Teorijo LMX oziroma rezultate, ki jih povzroĉa visoko kakovosten odnos med vodjo in 

vodenim, lahko razumemo kot odliĉen prispevek v razumevanju zakaj je pomembno, da 

se vodja osredotoĉa in namenja svoj ĉas za ljudi v organizaciji ter z njimi vzpostavlja 

kakovostne odnose. Teorija predstavlja zanimiva spoznanja, ki se jih omenja29 kot 

pomembna pri razvoju novejših (sodobnih) teorij vodenja, ki se usmerjajo v smer, da je 

potrebno pri vodenju upoštevati tudi moralno, etiĉno orientiranost vodij in vodenih.   

 

 

 

                                            
27 Angl. »vertical dyad linkage«. 
28 Stare (2005a, str. 60) poimenuje skupino »in-group« kot »naši« in skupino »out-group« kot 
»niso naši«.  
29 To v svojem delu Leadership – Past, Present and Future navajajo Antonakis et al., (2004, str. 
11).  
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2.2.5 Novejša (sodobna) teorija vodenja 

 

V osemdesetih letih 20. stoletja so se pojavili novi30 pogledi na vodenje, ki so zaĉeli 

izpostavljati predvsem dejavnike motivacije, karizme in kasneje tudi etiĉno-moralne vidike 

vodenja. Vodenje je bilo usmerjeno v skupno zadovoljstvo vodij in vodenih. Prvi vidik 

oziroma doprinos k oblikovanju »nove paradigme vodenja« je bil vidik karizmatiĉnega in 

transakcijskega vodenja, ki pa je v naslednjih letih pomembno vplival na oblikovanje 

transformacijskega vidika vodenja, ki predstavlja vodenje s spodbujanjem k moralnim 

vrednotam in omogoĉa vkljuĉevanje zaposlenih v proces oblikovanja odloĉitev. Stare 

(2009, str. 5) meni, da je temeljno izhodišĉe novega vodenja v preseganju 

transakcijskega in spodbujanju transformacijskega vodenja.    

 

2.2.5.1 Karizmatično vodenje    

      

Beseda »karizma« oznaĉuje moĉ, vpliv.31 Karizma oznaĉuje dominantno osebo, ki ima 

moĉan ĉustven vpliv na sodelavce in veliko moĉ nad njimi, še posebej v ĉasu krize, ko se 

pojavi moĉna potreba po iskanju novih poti iz krize. Karizma je torej lastnost, ki jo v vodjo 

investirajo sodelavci in mu jo lahko tudi vzamejo (po Kunĉiĉ, 2006, str. 44). Po mnenju 

Bassa (1990b, str. 220) sta nujna pogoja za karizmatiĉno razmerje ta, da mora biti vodja 

oseba moĉnih naĉel (pogledov), odloĉen, samozavesten in ĉustveno stabilen ter njegovi 

ali njeni vodeni (privrţenci) se morajo identificirati z vodjo kot osebo, ĉe so ali niso v krizi. 

 

Karizmatiĉno vodenje se nanaša na dojemanje vodje v oĉeh podrejenih. »V oĉeh« 

podrejenih (privrţencev) ima karizmatiĉni vodja nadnaravne sposobnosti, zato je idol, 

nadĉlovek in vreden ĉasti kulta osebnosti. Posledica tega so »slepo« zaupanje podrejenih 

v pravilnost odloĉitev vodje, brezpogojno zaupanje in sprejemanje vodje, njegovih idej ter 

poslušnost, pripadnost in vdanost vodji (Stare in Seljak, 2006, str. 81).  

 

Eden prvih, ki je izpostavil koncept »karizme« ter vzpostavil temelje za prihodnja 

raziskovanja in poslediĉno vplival na oblikovanje karizmatiĉnega vodenja, je bil Weber 

(1947), ki je videl karizmatiĉne vodje kot izjemno spoštovane ljudi, ki so obdarjeni s 

kvalitetami, ki predstavljajo vzor kvalitete drugim, in ki imajo neverjeten vpliv na vodene 

(Bass, 1990b, str. 184). Bass (v: Sadler, 2003, str. 31) pojasnjuje, da se karizma, ki jo 

ima vodja, ustvarja kot kombinacija ĉustvenih znaĉilnosti (izraznosti), samozaupanja, 

odloĉnosti in nekakšne svobode pri notranjih konfliktih. Karizmatiĉni vodje so zelo moĉnih 

(trdnih) lastnih prepriĉanj (radikalni, nekonvencionalni, tvegajo, vizionarji, podjetniški, 

dajejo zgled). 

 

 

                                            
30 Glej Leadership – Past, Present and Future (Antonakis et al., 2004).   
31 V tem kontekstu »divinely inspired gift«. 
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Po pregledu literature32 se ugotovi, da se najbolj izpostavljajo predvsem tri teorije 

karizmatiĉnega vodenja, in sicer: 

o Housova (1977) teorija – predstavlja vedenje karizmatiĉnih vodij, njihove sposobnosti 

in lastnosti ter okolišĉine, v katerih se bo najlaţje uveljavil oziroma prišel do veljave. 

Lastnosti in vedenje vodje se izpostavljata kot dva kljuĉna dejavnika karizmatiĉnega 

vodenja. Karizmatiĉni vodje imajo radi moĉno potrebo po moĉi, visokem 

samozaupanju in moĉnem prepriĉanju v njihov prav. Visoka potreba po moĉi motivira 

vodjo, da vpliva na zaposlene, samozaupanje in moĉna prepriĉanost pa poveĉujeta 

zaupanje zaposlenih v vodjo.   

o Atributivna oziroma teorija Conger-Kanung (1987) – temelji na tem, da sta avtorja 

predpostavljala, da je karizma »atributiven (pripisan) fenomen«.33 Vodeni doloĉajo 

oziroma pripisujejo vodji karizmatiĉnost na podlagi njegovega vedenja, sposobnosti in 

situacije. Karizma bi naj bila »pripisani fenomen« in na podlagi tega naj bi vodja 

vplival na vedenje zaposlenih kot tudi na njihove vrednote.  

o Motivacijska teorija – temelji na izhodišĉu povezanosti doloĉene ravni motivacije s 

karizmatiĉnim vodenjem. Prvi, ki so zaĉeli raziskovati34 povezanost, so bili House, 

Shamir in Arthur. Izpostavljajo, da doloĉeni uĉinki karizmatiĉnega vodenja vplivajo na 

vodene in vsi uĉinki nastajajo z vodenjem, ki vkljuĉuje samopredstavo (samopodobo) 

vodenih in povezuje motivacijo s samoizraţanjem, samospoštovanjem, samoveljavo in 

doslednostjo do samega sebe (po Shamir et al., 1993, str. 590).      

 

Karizmatiĉno vodenje lahko ima pozitivne uĉinke na vodene, njihovo zadovoljstvo in 

sprejemanje vodje kot tistega, ki jim je zgled in v katerega verjamejo. Precejšnje 

prekrivanje s karizmatiĉnim konceptom vodenja pa predstavlja koncept transakcijskega 

vodenja, ĉeprav je obiĉajno definirano splošneje (Yukl v: Stare in Seljak, 2006, str. 81).      

     

2.2.5.2 Transakcijsko vodenje 

 

Transakcijsko vodenje je dogovarjanje med vodjo in zaposlenimi o materialnih, 

kadrovskih, socialnih in drugih ugodnostih, ki jih delavec uţiva, ĉe dobro dela, oziroma ĉe 

opravlja delo v skladu z dogovori (Moţina, 1994b, str. 548). Temu pritrjuje35 tudi Burns 

(v: MacKenzie et al., 2001, str. 118), ki meni, da transakcijsko vodenje vkljuĉuje neko 

izmenjavo med vodjem in vodenim in to tako, da vodja doloĉa nagrado v zameno za 

napor vodenega (podrejenega), ter O'Shea (2009, str. 237) s sodelavci, ki poudarjajo, da 

se vodja, ki uporablja transakcijsko vodenje, opira na moţnost izmenjave nekih vrednosti 

s podrejenimi z namenom doseganja organizacijskih ciljev. Torej gre za proces, v katerem 

je medsebojna transakcija koristna, saj definira odgovornosti in ugodnosti. Transakcijski 

vodja deluje na podlagi (Moţina, 1994b, str. 549): 

o nagrajevanja: odloĉa o nagrajevanju za prizadevno delo, daje priznanja za doseţke; 

                                            
32 Bass (1990b, str. 188-190), Yukl (2002, str. 241-245), Shamir et al., (1993, str. 590). 
33 Angl. »attributional phenomen«. 
34 V literaturi lahko zasledimo, da se zelo izpostavlja tudi avtor Choi.  
35 Zraven Burnsa in O'Shea s sodelavci smo po pregledu literature ugotovili, da podobno menijo 
tudi Homans, Blau, Holland, Avolio, Bass, MacKenzie, Podsakoff, Rich itd. 
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o vodenje z izjemami (aktivno): spremlja dogajanje in išĉe nove odmike od pravil in 

      standardov; 

o vodenje z izjemami: v dogajanje posega le, ĉe standardi niso doseţeni; 

o vodenje brez vajeti: odpoveduje se odgovornosti in se izogiba timskemu naĉinu dela. 

 

Hoĉevar (2003, str. 161) in drugi 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 osredotoĉa na razĉišĉevanje ciljev, priĉakovanj in nagrad. Apelira se 

predvsem na samointeres vodenih. Po mnenju Bassa (v: MacKenzie et al., 2001, str. 118) 

imamo dve glavni obliki oziroma faktorja transakcijskega vedenja vodij, in sicer prvo 

obliko imenujemo »vedenje, ki nagrajuje«36, drugo obliko pa imenujemo »menedţment 

izjem« oziroma »vedenje, ki kaznuje«.37 Prva oblika predstavlja proces izmenjave med 

vodjo in vodenim, v katerem je trud vodenih zamenjan z doloĉeno nagrado.  S to obliko 

vodenja vodja doseţe dogovor z vodenimi o tem, kaj je potrebno narediti oziroma 

dokonĉati (po Northouse, 2007, str. 185). Vodja nagrajuje vedenje vodenih in od njih 

priĉakuje pozitivno povratno informacijo (MacKenzie et al., 2001, str. 118). Druga oblika 

»menedţment izjem« oziroma »vedenje, ki kaznuje«, predstavlja vodenje, v katerem je 

vedenje vodij do vodenih sestavljeno iz razliĉnih oblik negativnih povratnih informacij 

(npr. popravek, kritike, in/ali druge oblike kazni). Vsebuje dve obliki, in sicer »aktivno« in 

»pasivno«. Vodje uporabijo obliko »aktivnega menedţmenta oziroma vedenja«, ko vodeni 

kršijo pravila. Pasivno obliko pa uporabljajo samo takrat, ko doloĉeni standardi (norme) 

niso doseţeni ali ko zaĉnejo nastajati problemi (po Northouse, 2007, str. 185). 

 

2.2.5.3 Transformacijsko vodenje 

 

Novejša teorija vodenja oziroma novejši pogled na vodenje ljudi temelji na paradigmi 

transformacijskega vodenja, ki predstavlja, kot meni Northouse (2007, str. 175), proces, 

ki se spreminjanja in ki spreminjanja ljudi. Transformacijsko vodenje se je pojavilo kot 

regresivni izraz fantazij, hrepenenj preteklosti, v katerih so se ljudje poĉutili varni s 

pomoĉjo moĉnih avtoritarnih figur (Popper in Lipshitz, 1993, str. 25). Prvi, ki je formuliral 

termin »transformacijsko vodenje«, je bil Downton (1973), toda kot pomembnejši pristop 

vodenja se zaĉne pojavljati šele z delom politiĉnega sociologa Burnsa (1978), ki je 

opredelil tudi dva tipa vodenja, in sicer transakcijsko in transformacijsko vodenje. Vodje 

pa je opisal kot ljudi, ki se naveţejo na motive vodenih v smislu doseganja boljših ciljev 

vodij in vodenih (Northouse, 2007, str. 176). S tem, kako je Burns opredelil vodje, je 

nakazal pomemben vidik usmerjenosti vodij. Transakcijsko vodenje je razumel kot proces 

razvijajoĉih se medsebojnih odnosov, ki nastanejo zaradi vplivanja vodje na podrejene ter 

vplivanja podrejenih na vodjo. Podrejeni preko (ne)spreminjanja, odzivnosti in 

morebitnega odpora oblikujejo vedenje vodij (Stare, 2005a, str. 79). Burns je verjel, da je 

transakcijsko vodenje nasprotujoĉe transformacijskemu vodenju. Temu ne pritrjuje Bass 

                                            
36 Angl. »contingent reward behavior«. 
37 Angl. »contingent punishment«(Podsakoff et al., 1984). Bass imenuje drugo obliko vedenja 
oziroma omenjeni faktor kot »menedţment izjem« oziroma »management by exception«. 
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(1990b, str. 220), saj meni, da transformacijsko vodenje dopolnjuje uĉinke 

transakcijskega vodenja. Na podlagi takšnih ugotovitev je sredi osemdesetih let 20. 

stoletja Bass izoblikoval svoj koncept transformacijskega vodenje, ki je temeljil na delu 

Burnsa in Housa.38 Pozornost je namenil predvsem vodenim in ĉustvenim elementom ter 

pri tem definiral, da je sama »karizma« pomembna, vendar ni zadosten pogoj za 

transformacijsko vodenje (po Northouse, 2007, str. 180).  

 

Bass (1990a, str. 21) meni, da lahko govorimo o transformacijskem vodenju takrat, ko 

vodje prepoznajo interese svojih zaposlenih in ko pripravijo svoje zaposlene, da pogledajo 

ĉez oziroma preseţejo svoje lastne interese za dobro skupine. Bass je v svojem konceptu 

transformacijskega vodenja oblikoval štiri faktorje, ki so pomembni pri transformacijskem 

vodenju, in sicer (po Bass, 1990a, str. 21; po Northouse, 2007, str. 181–184): 

o »karizma« – opisuje vodje, ki imajo moĉ in vpliv. Zaposleni se ţelijo identificirati z 

njimi in imajo visoko stopnjo zaupanja v njih. Taki vodje imajo zelo visoke moralno-

etiĉne standarde in zaposleni imajo do njih veliko spoštovanje; 

o »inspiracija« – vodja ima tudi visoka priĉakovanja do zaposlenih in zato deluje na 

naĉin, da navdihuje z motivacijo, da doseţe pripadnost organizaciji in njeni viziji. 

Vodje izraţajo pomembne namene na enostaven naĉin; 

o »intelektualna stimulacija« – vodje ţelijo pokazati svojim zaposlenim nove naĉine, 

kako rešiti probleme, uĉijo jih videti razliĉnosti problemov in priprave racionalnih 

rešitev. Spodbujajo zaposlene h kreativnosti in inovativnosti ter k doseţkom, v katere 

verjamejo; 

o »usmerjenost k posamezniku« – vodje nastopajo kot mentorji in pomagajo 

zaposlenim, da doseţejo svoje osebne cilje, ki so si jih zastavili. Torej kaţejo osebno 

zanimanje za posameznika in vsak vodja obravnava vsakega zaposlenega zase. 

 

Northouse (2007, str. 184) meni, da transformacijsko vodenje dosega boljše uĉinke kot 

transakcijsko vodenje. To potrjuje tudi Bass (1990b, str. 218–219), ki navaja, da je 

mnogo raziskav,39 ki so bile opravljene, potrdilo, da so uĉinki transformacijskega vodenja 

dobri, saj imajo transformacijski vodje med drugim tudi boljše odnose z zaposlenimi kot 

transakcijski vodje. Razliko med transformacijskim in transakcijskim vodenjem oziroma 

vodjem na primeru drţave zelo dobro opisuje Bass (v: Tourish et al., 2002, str. 150), ki 

zapiše, da »transformacijski vodja poudarja, kaj lahko ti narediš za svojo drţavo, 

transakcijski vodja pa, kaj lahko tvoja drţava naredi za tebe«. Hoĉevar (2003, str. 161) in 

drugi pa menijo, da je transformacijsko vodenje najvišja raven vodenja. Je vodenje v 

pravem pomenu besede. Vodja torej ne apelira le na razum vodenega, ampak pritegne 

tudi njegovo srce. Naĉini kot so karizmatiĉno, 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 razliĉnih situacijah.  

                                            
38 House (1976) je v pribliţno enakem ĉasovnem obdobju, kot je Burns objavil svojo teorijo 

transformacijskega vodenja, objavil teorijo o karizmatiĉnem vodenju. 
39 Glej Bass (1990b, str. 218–219), kjer so raziskave tudi bolj podrobno predstavljene. 
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2.3 STILI VODENJA 

 

Pri vodenju uporabljajo vodje razliĉne naĉine, kako pristopajo do vodenih, in ravno vodeni 

to najbolj intenzivno obĉutijo. Študije v zgodovini so prouĉevale vodje in vodenje iz 

razliĉnih vidikov in po pregledu vseh teorij ugotovimo, da na vodenje vpliva veĉ 

dejavnikov, ki so povezani tudi z izbiro stila vodenja, ki ga vodja uporablja.  

 

Na splošno se lahko stil vodenja opredeli kot relativno trajen (dalj ĉasa) vzorec vplivanja 

na ljudi z namenom vzajemnega doseganja postavljenih ciljev. To znaĉilno ravnanje 

predstavlja zbir za posameznega vodjo specifiĉnih ravnanj in vodstvenega obnašanja. Pri 

tem vodja uporablja razliĉne vzvode in inštrumente ter s tem oblikuje celovito in zanj 

znaĉilno obliko stila vodenja (Kovaĉ in Jesenko, 2004, str. 22).  

 

Stil vodenja doloĉa tudi nekakšen hierarhiĉni odnos vodje in njegovih podrejenih, ki se 

vzpostavi zato, da bi lahko vodja opravljal dve med seboj prepleteni funkciji, ki sta 

(Treven, 2001, str. 159): 

o upravljanje procesa: odloĉanje, naĉrtovanje, organiziranje, spremljanje izvedbe, 

nadzor, vrednotenje uspešnosti, usmerjanje ter reševanje problemov; 

o upravljanje ljudi: motivacija, sodelovanje, komunikacija, spoštovanje, razumevanje, 

podpora in svetovanje.   

 

Pregled teorij razkriva, da se je v zgodovini izoblikoval en temeljni pristop, ki temelji na 

dveh skrajnostih, in sicer k nalogam ter k ljudem usmerjeni stil vodenja. To potrjuje tudi 

Bass (1990b, str. 416), ki meni, da veliko teorij o vodenju izhaja ravno iz modela dveh 

nasprotujoĉih stilov vodenja. Zelo podobno sta vodenje oziroma stile vodenja razlagala 

tudi Tannenbaum in Schmidt (1958), saj sta v svojem modelu opredelila dve skrajnosti, in 

sicer avtokratiĉni in demokratiĉni stil vodenja. Toda zraven teh dveh skrajnosti sta 

opredelila, da obstaja med omenjenima stiloma še veliko drugih stilov vodenja. Svoje 

raziskave sta upirala predvsem na problem, kako naj bo vodja demokratiĉen v odnosu do 

svojih podrejenih in kako naj istoĉasno ohrani tudi avtoriteto in nadzor nad organizacijo, 

za katero je odgovoren (po Tannenbaum in Schmidt, 1986, str. 129). Rezultat raziskovanj 

Tannenbauma in Schmidta je model, ki opredeljuje sedem stilov vodenja oziroma vedenj 

vodij, in sicer (po Kovaĉ, 2004, str. 26): avtoritativen, patriarhalen, posvetovalen, 

konzultativen, participativen, delegativen, samoupraven.  

 

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj pomembnejših oziroma najbolj izpostavljenih stilov 

vodenja: 

o avtoritativni stil vodenja: delovanje vodje je usmerjeno izkljuĉno na utrjevanje 

lastnega poloţaja prek hierarhiĉnega poloţaja v organizaciji. Vodja odloĉitve sprejema 

sam, na podrejene pa vpliva s posredovanjem nalog, ki so v obliki ukazov. Vsako 

sodelovanje podrejenih pri postavljanju ciljev in iskanju poti za njegovo uresniĉitev je 

nezaţeleno. Vsaka samostojnost in samoiniciativnost moti, zato ni skladna z 

avtoritativnim naĉinom vodenja (po Rozman et al., 1993, str. 206).  
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      Vedenje vodje je takšno, da (po VD, 2010) daje veliko navodil in le malo pojasnjuje, 

naĉrtuje delovne naloge, daje natanĉna navodila in postopke za izvajanje nalog, 

vnaprej doloĉa kontrolne toĉke, preverja rezultate, pogosto komunicira v pisni obliki, 

na vprašanja odgovarja kratko. Nastran - Uletova (2004, str. 242) pojasnjuje, da 

takšen naĉin vodenja sproţa pri podrejenih obĉutke odvisnosti in nemoĉi, neke vrste 

infantilnost, ki se kaţe tudi v tem, da skupina slabše funkcionira in celo razpade, ĉe je 

vodja odsoten. Povzroĉa tudi atmosfero pasivnosti in apatije pri ĉlanih (zaposlenih).  

 

o Karizmatiĉni stil vodenja:40 predstavlja vodenje, v katerem so vodje sprejeti s strani 

vodenih kot moĉne osebnosti in ta povezanost je tako moĉna, da se vodeni z njimi 

identificirajo. Takšni vodje imajo pogosto visoke moralne in etiĉne standarde ter so 

posebni in zelo spoštovani (po Northouse, 2007, str. 181–182). Vodje imajo po 

mnenju vodenih posebno moĉ, ki vodi tudi do tega, da jim zaĉnejo slepo slediti.        

 

o Demokratiĉni stil vodenja: vodja je zelo usmerjen v odnose z zaposlenimi in 

vzpodbuja zaposlene za medsebojno sodelovanje pri odloĉitvah. Vodja tudi analizira 

situacije in zaposlenim svetuje, nudi pomoĉ pri reševanju problemov, posluša in 

upošteva predloge zaposlenih, ustvarja harmoniĉno in kreativno delovno vzdušje in z 

zaposlenimi sodeluje na istem nivoju (VD, 2010).   

 

o Kooperativni stil vodenja: terja od zaposlenih sposobnost in voljo prevzemanja 

odgovornosti. To pomeni, da zaposleni v organizaciji razvijejo predloge, vodje pa 

izberejo rešitve. Vodje vodijo zaposlene tako, da jim pri delegiranju naloge 

prepušĉajo odgovornost za odloĉanje. Kljub temu pa vodje v nekaterih primerih 

tolerirajo nepripravljenost zaposlenih za neko odloĉitev. Tak stil vodenja se prepozna 

po tem, da so zaposleni vkljuĉeni v proces odloĉanja oziroma so jim naloge 

delegirane, delujejo samostojno in med njimi je prisotno zaupljivo sodelovanje (po 

Stare in Seljak, 2006, str. 79–80).    

       

Izbira ustreznega stila vodenja naj bo usmerjena predvsem v zasledovanje cilja, kako 

zaposlene ĉim bolj pritegniti k uĉinkovitemu in kreativnemu sodelovanju. Idealnega stila 

vodenja ni, je pa njegov izbor odvisen od številnih dejavnikov, kot so npr. osebnostne 

lastnosti vodje, medsebojni odnosi v podjetju, organizacijska kultura, strokovnost in 

motiviranost sodelavcev, zahtevnost in zapletenost delovnih nalog ter ĉasa, ki ga imamo 

na razpolago. 

 

 

 

 

 

                                            
40 Bolj podrobno je karizmatiĉni stil predstavljen v podpoglavju 2.2.5.1. 
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3 VODJA 

 

 

Kljuĉni dejavnik vodenja je vodja, ki »z zgledom in nasveti vodi sodelavce, da bi dosegel 

zastavljen organizacijski cilj« (Stare in Seljak, 2006, str. 89). Gibb (v: Nastran - Ule, 1994, 

str. 237) opredeljuje, da je vodja: 

o dominantna osebo z moĉjo in vplivom, s katerim deluje na obnašanje in aktivnosti 

drugih; 

o »centralna oseba« za ĉlane skupine, ego-ideal skupine; 

o oseba, ki ima najveĉji vpliv na druge in katerega vpliv skupina prostovoljno sprejema. 

 

Vodja opravlja pomembne naloge v procesu vodenja in ima v organizaciji oziroma skupini 

osrednjo vlogo. Njegova vloga je pomembna, saj ne da samo vpliva na ljudi, da doseţejo 

dogovorjene cilje, njegova vloga je tudi v tem, da je vzgled ljudem na podroĉju morale 

oziroma etiĉnih standardov. Temu pritrjuje tudi Branden (2000, str. 61), ki pravi, da 

»premalo vodilnih razume in ceni stopnjo, do katere so vzor drugim. Ne prepoznajo, kako 

podrobno ljudje okrog njih vĉasih nezavedno opazujejo in prevzemajo njihove drobne gibe 

in kako se njihov vpliv odraţa v celotni organizaciji«. Gardner (1990, str. 23) opozarja na 

zelo pomembno dejstvo, saj meni, da je veliko »naših« vodij tudi v vlogi vodenih v nekih 

drugih oblikah, povezavah. Zaradi tega je potrebno vlogo vodje sprejeti in opravljati 

odgovorno in razumeti vodene.   

 

To, kar vodja naredi ter pove, je pogosto vidno v povratni reakciji v vedenju vodenih. To 

vedenje je pomembno in izkustveno ugotavljamo, da mora vodja takšno vedenje 

zaznavati in izboljševati. Na vedenje oziroma na uspešnost vodenja lahko vpliva s svojimi 

sposobnostmi, znanjem in lastnostmi.41 Toda Stare (2005a, str. 86) meni, da je zmoţnosti, 

ki naj bi jih imel posamezni vodja za uspešno vodenje, teţko opredeliti in to tudi zaradi 

vpliva vodenih in posamezne situacije.  

 

Enotni vzorec, katere in koliko nalog, kakšne lastnosti ter kakšna znanja oziroma 

sposobnosti mora imeti vodja, je torej teţko definirati. Toda kljub temu ugotavljamo, da 

po pregledu strokovne literature obstajajo zapisi, ki doloĉajo splošne naloge in ĉloveške 

zmoţnosti, ki so znaĉilne za uspešnega (dobrega) vodjo.      

 

3.1 NALOGE IN ZNANJE VODJE 

 

S poloţajem oziroma vlogo, ki jo ima vodja v organizaciji oziroma v procesu vodenja, nase 

prevzema tudi odgovornost za izvajanje nalog, ki so potrebne, da sploh lahko govorimo o 

vodenju oziroma poloţaju vodje. Raĉnik (2010) meni, da je vodja lahko tisti, ki je zmoţen 

opravljati naslednje naloge, in sicer: 

                                            
41 Znanje, sposobnosti in lastnosti (osebnostne, socialne) lahko razumemo tudi kot ĉloveške 
zmoţnosti.  
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o naĉrtovanje: vodji morajo biti povsem jasni cilji skupine, ki jo vodi. V kolikor vodja 

ciljev ne razume, ima teţave z naĉrtovanjem. Vodja mora razumeti tudi, na kakšen 

naĉin bo cilj realiziran. Za uspešno naĉrtovanje potrebuje vodja strokovno znanje s 

podroĉja, ki ga vodi, in znanja s podroĉja vodstvenih vešĉin; 

o nadziranje: vodja mora jasno vedeti, s katerimi merili lahko presoja, ali skupina 

dosega ustrezne rezultate oziroma cilje; 

o organiziranje: vodja mora znati opredeliti pot, po kateri bo skupina, ki jo vodi, 

dosegla cilj ob racionalni uporabi virov ter sredstev. Vodja mora razumeti, kdo kaj 

naredi, kdaj to naredi in kako to naredi. Le s tem lahko suvereno odloĉa o tem, kako 

se bo odvijal proces izvedbe. Za suvereno organiziranje potrebuje vodja kljuĉna 

znanja s podroĉja vodstvenih vešĉin ter strokovno znanje s podroĉja, ki ga vodi;  

o koordiniranje: vodja mora znati usklajeno zdruţiti aktivnosti veĉ ljudi ali veĉ 

organizacijskih enot, da bi bil cilj doseţen v okviru zastavljenih rokov in predvidenih 

standardov. Za suvereno koordiniranje potrebuje vodja predvsem znanja s podroĉja 

vodstvenih vešĉin ter znanja s podroĉja komunikacije; 

o motiviranje: vodja ima tudi dolţnost oziroma nalogo, da spodbuja vodene z 

doloĉenimi sredstvi, da bodo z zadovoljstvom in lastnim pristankom opravljali 

dogovorjene naloge. Vodja zato potrebuje znanja s podroĉja psihologije vodenja ter 

komunikacijske spretnosti; 

o delegiranje: vodja opravlja tudi nalogo dodeljevanja nalog in odgovornosti 

kompetentnim zaposlenim. Z delegiranjem dobi zaposleni poleg odgovornosti za 

izvedbo tudi ustrezne pristojnosti. Za suvereno delegiranje potrebuje vodja strokovno 

znanje s podroĉja, ki ga vodi, znanja s podroĉja vodstvenih vešĉin ter znanja s 

podroĉja komunikacije. 

 

Florjanĉiĉ (1994, str. 184) meni, da obstajajo neposredne in kadrovske dolţnosti oziroma 

naloge vodij. Predvsem kadrovskim nalogam namenja posebno pozornost in med njih 

uvršĉa: 

o razporejanje ljudi na prava mesta v skladu z njihovimi sposobnostmi in znanjem ter 

stalno preverjanje delovnih rezultatov vsakega posameznika; 

o usmerjanje novih kadrov – njihovo seznanjanje z elementi delovnega procesa; 

o »training« – dopolnilno usposabljanje in izboljševanje dela posameznikov v delovnem 

procesu ter izkorišĉanje »krivulje uĉenja« (skrajšanje delovnega ĉasa za posamezna 

opravila zaradi pridobljenih izkušenj) za poveĉanje produktivnosti dela; 

o zagotavljanje uĉinkovitega sodelovanja z delavci in med njimi; 

o interpretacijo, hitro in enostavno tolmaĉenje poslovne politike in delovnih postopkov v 

organizaciji sodelavcem in dobro organiziran sistem dvosmernih komunikacij: skrbno 

negovanje posvetovalnega poloţaja delavcev pri izboljšanju delovnih procesov; 

o kontrolo stroškov dela (zmanjšanje porabe ţivega dela) ter finanĉnih in materialnih 

sredstev; 

o skrb za delovne razmere.   
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Nastran - Uletova (1994, str. 237) pa pojasnjuje, da so »razliĉne raziskave vloge vodij in 

odnosov med vodjem in vodenimi pokazale, da so pomembne predvsem tri vrste nalog 

vodij, in sicer: 

o Psihološke naloge: je potrebno razumeti v smislu zahtev (ţelja), ki jih vodeni 

naslavljajo vodji, oziroma doloĉene psihološke potrebe, ki jih skušajo zadovoljiti s 

pomoĉjo vodje. Gre za neuradne, velikokrat ne javno izraţene ali celo nezavedne 

ţelje vodenih, ki naj bi jih zadovoljevali prek vodje. Predvsem gre za naslednje naloge 

vodje: 

- vodja kot psihološka opora vodenim, kot identifikacijska oseba, kot simbol 

skupine, ki daje vodenim obĉutek varnosti in samozaupanja, potrditve; 

- vodja kot nosilec odgovornosti za delovanje in poĉutje celotne skupine; 

- vodja kot tisti, ki prevzema in prenaša obĉutke krivde vodenih za neuspeh.  

o Socialne naloge: so povezane z organizacijo ţivljenja v skupini (organizaciji) in s 

socialno klimo v skupini (organizaciji). Pri tem gre predvsem za naslednje naloge 

vodje: 

- vodja kot organizator; organizira in koordinira delitev dela med vodenimi; 

- razsodnik; v sporih in konfliktih znotraj skupine (organizacije); 

- predstavnik skupine navzven; 

- kadrovik, ki razdeljuje funkcije in vloge vodenim; 

- informator oziroma ideolog skupine.   

o Strokovne naloge: vodje so tisti, na katere obiĉajno ljudje mislijo, ko govorijo o 

vodenju. Gre predvsem za naslednje naloge vodje: 

- koordinator aktivnosti; 

- planer; 

- strokovnjak z znanjem na delovnem podroĉju.  

 

Vodje vsekakor potrebujejo doloĉena znanja oziroma sposobnosti, da lahko naloge 

izvajajo oziroma izvršijo na kakovosten in uĉinkovit naĉin. Temu pritrjuje tudi Northouse 

(2007, str. 39–40), ki pojasnjuje, da je zraven tega, kakšen »tip osebnosti« je vodja, 

pomembno tudi kakšna znanja in sposobnosti ima, saj le-te vplivajo in so potrebna za 

uĉinkovito oziroma uspešno vodenje. Znanje42 in sposobnosti43 vodje lahko razumemo v 

smislu »kaj lahko vodja doseţe, izvrši oziroma izpolni«, osebnostne lastnosti44 vodje pa 

kaţejo na dejstvo »kdo vodja je«.  

 

                                            
42 Kohont (2005a, str. 35) pojasnjuje, da je »znanje kumulativna zaloga kognitivnih spretnosti in 
informacij, ki jih imajo posamezniki, druţina in skupnost in jih lahko uporabijo pri delu, v osebnih in 

druţbenih situacijah. Znanje je torej informacija, opredeljena z izkušnjami, resnico, presojo, 
intuicijo in vrednotami: gre za enkratno kombinacijo, ki posameznikom in organizacijam omogoĉa 

sprejemanje novih situacij in sprememb«. 
43 Musek in Peĉjak (v: Kohont, 200a5, str. 35) menita, da so »sposobnosti tiste lastnosti, ki najbolj 

bistveno vplivajo na doseţke in uspešnost pri reševanju razliĉnih nalog ter problemov. Doloĉajo 

razlike o tem, kar kdo more ali zmore«.  
44 Osebnostne lastnosti so trajne znaĉilnosti, po katerih se posamezniki razlikujejo med seboj. Pri 

vsakem posamezniku se te lastnosti zdruţujejo v znaĉilen vzorec, ki je enkraten in neponovljiv, v 
njegovo osebnost (Musek in Peĉjak, 1995, str. 30). 
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Z raziskovanjem in pojasnjevanjem znanj oziroma spretnosti vodij se je ukvarjal tudi Katz 

(1955) in opredelil, da je za vodje pomembno, da na razliĉnih ravneh usklajujejo razliĉna 

znanja oziroma spretnosti, ĉe ţelijo dosegati uspešne rezultate pri vodenju. Tri temeljna 

znanja oziroma spretnosti so oziroma jih Katz (1955, str. 34) poimenuje kot tehniĉne 

spretnosti, spretnosti za delo z ljudmi in konceptualne spretnosti. Tehniĉne45 spretnosti 

predstavljajo znanja o metodah, procesih, procedurah in tehnikah. Gre za specializirana 

znanja, analitiĉne sposobnosti in sposobnosti uporabe primernih orodij in tehnologij. 

Tehniĉne spretnosti predstavljajo oziroma vsebujejo tudi dejanska znanja o organizaciji 

(pravila, strukture, sisteme vodenja, znaĉilnosti zaposlenih) in znanja o organizacijskih 

produktih (izdelkih) in storitvah (po Yukl, 2002, str. 192). 

 

Katz (1972, str. 92) pojasnjuje, da so spretnosti za delo z ljudmi pomemben oziroma 

sestavni del vseh stvari, ki jih vodja opravlja, dela. To potrjuje tudi Yukl (2002, str. 195), 

ko meni, da so spretnosti za delo z ljudmi46 bistvene za vplivanje na ljudi. Takšne 

spretnosti predstavljajo znanja in sposobnosti za delo v skupini oziroma sposobnosti za 

vodenje doloĉene skupine. Gre torej za sposobnosti, ki jih ima oziroma bi jih moral imeti 

vodja za delo z ljudmi. Te spretnosti so drugaĉne od tehniĉnih spretnosti (predstavljajo 

delo s »predmeti, stvarmi«), saj gre za sposobnosti,47 ki pomagajo vodjem k bolj 

uĉinkovitemu delu s podrejenimi oziroma vodenimi in to z namenom, da se doseţejo 

organizacijski cilji. Vodja, ki ima zelo dobro razvite takšne spretnosti oziroma sposobnosti, 

se zaveda svojega razpoloţenja, domnev in prepriĉanj drugih posameznikov (vodenih) in 

skupin. Ustvarja tudi klimo oziroma vzdušje zaupanja, v katerem se zaposleni (vodeni) 

poĉutijo udobno in varno. Takšne spretnosti so pomembne, saj gre tudi za motiviranje in 

razumevanje vodenih (po Katz, 1955, str. 34–35). Bass (1990b, str. 110) pojasnjuje, da 

so raziskave pokazale, da so takšne spretnosti zelo pomembne in vplivajo na uspešnost in 

napredek vodje oziroma na uspešnost vodenja. To potrjuje tudi z raziskavo, ki jo je 

izvedel Boyatzis (1982), saj je pokazala, da se na podlagi spretnosti dela z ljudmi loĉijo 

uspešni vodje od neuspešnih. Bass tudi meni, da morajo vodje zaĉutiti vodene in pri tem 

izpostavlja samo »empatijo« (Yukl, 2002, str. 195). Tudi Goleman (2001) poudarja pomen 

empatije v odnosih z drugimi in med druţbene48 spretnosti uvršĉa (v: Stare, 2005a, str. 

84):  

o empatijo (zavedanje ĉustev, potreb in skrbi drugih): 

- razumevanje drugih – prepoznavanje obĉutkov in pogledov drugih in izkazovanje 

zanimanja za njihove zadrege; 

- razvojna rast drugih – prepoznavanje potreb drugih po napredovanju in 

prepriĉevanje o njihovih sposobnostih; 

- ustreţljivost – predvidevanje, prepoznavanje in izpolnjevanje potreb drugih; 

                                            
45 Katz (1955, str. 34) jim poimenuje kot »technical skill«. 
46 Angl. »human skill«. 
47 Bass (1990b, str. 195) jih poimenuje tudi kot »socialne, druţbene spretnosti« in meni, da s tem 

mislimo na sposobnosti, ki omogoĉajo razumevanje obĉutkov, razpoloţenja in motivov vodenih ter 
sposobnosti dobre komunikacije in prepriĉevanja.  
48 Goleman s tem razume tisto vrsto spretnosti, ki jih je Katz (1955) poimenoval kot »human skill«, 
Bass pa jih je poimenoval kot »interpersonal skills« oziroma »social skills«.  
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- zavzemanje za razliĉnosti – ustvarjanje priloţnosti za sodelovanje razliĉnih ljudi; 

- poslovodna zavest – prepoznavanje skupinskih ĉustvenih tokov in odnosov glede 

na vplivnost; 

o druţbene spretnosti (spretnosti v vzbujanju zaţelenega odzivanja drugih): 

- vplivnost – obvladovanje uĉinkovitih taktik prepriĉevanja; 

- sporazumevanje – pozorno poslušanje in prepriĉljivost v oddajanju sporoĉil; 

- obvladovanje sporov – pogajanje in reševanje nesporazumov; 

- vodenje – navdihovanje in usmerjanje posameznikov in skupin; 

- spodbujanje sprememb – uvajanje in obvladovanje sprememb; 

- navezovanje stikov – gojenje koristnih odnosov; 

- pridruţenost in sodelovanje – usklajenost v dejavnosti z drugimi in usmerjenost k 

skupnim ciljem; 

- timske sposobnosti – ustvarjanje usklajenega dopolnjevanja med ĉlani skupine ali 

sinergije pri izpolnjevanju skupnih ciljev. 

 

Konceptualne spretnosti so sposobnosti, ki so pomembne pri ustvarjanju idej in konceptov 

(Northouse, 2007, str. 42). Predstavljajo oziroma vsebujejo analitiĉne sposobnosti in 

sposobnosti logiĉnega razmišljanja. Gre torej za umske spretnosti, ki so osrednje pri 

kreiranju, ustvarjanju vizije in strategije organizacije. To potrjuje tudi Yukl (2002, str. 

194), saj meni, da so konceptualne spretnosti bistvene za uĉinkovito planiranje, 

organiziranje in reševanje problemov. Odgovornost vodje je namreĉ tudi v tem, da 

koordinira delo v organizaciji in to veĉkrat tudi med loĉenimi deli sistema oziroma oddelki.  

In za uĉinkovito koordinacijo vodja potrebuje spretnosti, ki mu pomagajo razumeti, 

kakšna je povezava med posameznimi deli sistema, oddelki in kako spremembe v enem 

delu sistema uĉinkujejo oziroma vplivajo na druge dele sistema.    

   

Za vodje je zelo pomembno, da imajo vsa tri znanja oziroma spretnosti, ki jih je opredelil 

Katz (1955), toda potrebno je razumeti in se zavedati, da so nekatere spretnosti v 

doloĉenih hierarhiĉnih strukturah, na katerih so vodje, bolj pomembne od drugih. 

Tehniĉne spretnosti oziroma znanja so zelo pomembna na niţjem in srednjem 

hierarhiĉnem nivoju vodilnega osebja49 in manj pomembna za vodilno osebje, ki je 

najvišje v hierarhiĉni strukturi (npr. predsedniki, »šefi, direktorji« podjetij itd.). Spretnosti 

oziroma znanja za delo z ljudmi so pomembna za vodje oziroma vodilno osebje na vseh 

hierarhiĉnih nivojih in izkustveno ugotavlja, da v kolikor vodja nima ustreznih spretnosti za 

delo z ljudmi, ne bo uspešen oziroma bo vodenje neuspešno. Konceptualne spretnosti so 

manj pomembne za »niţje, nadzorno« vodilno osebje in zelo pomembne za vodilno 

osebje, ki je na najvišjem nivoju v hierarhiĉni strukturi in srednjem nivoju (po Northouse, 

2007, str. 40–43). Slika 3 prikazuje pomembnost posameznih vrst spretnosti oziroma 

znanj, ki jih je opredelil Katz, in to glede na nivoje v hierarhiĉni strukturi.      

 

 

                                            
49 Katz (1955) imenuje vodjo oziroma vodilno osebje z besedo »administrator«, Northouse (2007, 
str. 40–41) pa imenuje vodilno osebje kot »management«.  
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Slika 3: Vrste znanj (spretnosti) vodilnega osebja po nivojih 

 hierarhične strukture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: povzeto po Katz (1972, str. 90 – 102) in Northouse (2007, str. 41). 

 

V zaĉetku devetdesetih let 20. stoletja je skupina raziskovalcev izvedla raziskave z glavnim 

ciljem, da se poišĉe rešitev za razumevanje, kateri so tisti elementi (dejavniki), ki vplivajo 

na uĉinkovitost dela (vodenja). V ospredju so bila predvsem vprašanja, ki so povezana z 

dejstvi zakaj so nekateri vodje dobri pri reševanju problemov, drugi pa niso, katere so 

tiste specialne spretnosti, ki naredijo vodjo dobrega, in kakšen uĉinek imajo vodjeve 

individualne znaĉilnosti, izkušnje v karieri in vplivi okolja na izvršitev doloĉenega dela 

(razumemo lahko tudi na vodenje) (po Northouse, 2007, str. 43). Na podlagi teh videnj 

oziroma vprašanj, ki so se pojavljala pri raziskovalcih, so Mumford (2000) in drugi 

izoblikovali model50 spretnosti za (uspešno) vodenje. Model je opredeljen tudi kot model 

zmoţnosti,51 saj se skuša ugotoviti oziroma poiskati odnos (interakcijo) med znanjem in 

spretnostmi (vešĉinami) vodje in njegovo uspešnostjo. Interakcija med vodjo in vodenimi 

predstavlja le en vidik oziroma smer razumevanja zelo kompleksnega socialnega oziroma 

druţbenega fenomena vodenja. Drugi vidik oziroma druga smer, kateri je potrebno tudi 

nameniti pozornost, pa se osredotoĉa na problem individualnih znaĉilnosti vodje oziroma 

na to, kakšne zmoţnosti mora imeti vodja, da je lahko uspešen pri opravljanju dela 

oziroma vodenja (Mumford et al., 2000, str. 155). Pomembno se je torej osredotoĉiti na 

vodjo oziroma na njegove zmoţnosti in kot poudarjajo Mumford (2000, str. 156) in drugi 

                                            
50 Model so izoblikovali Mumford, Zaccaro, Harding, Jacobs in Fleishman in ga poimenovali kot 

»skill-based model of leadership« (glej Mumford et al., 2000, str. 11–25). 
51 To v svojem delu navaja Northouse (2007, str. 43). 

Spretnosti, ki so pomembne 

tehniĉne 

 
delo z ljudmi 

 
konceptualne 

Vodilni (TOP) 
menedţment -
vodilno osebje 

Srednji 
menedţment -
vodilno osebje 

 
tehniĉne 

 
delo z ljudmi 

 
konceptualne 

Niţji (nadzorni) 
menedţment -

vodilno osebje 

 
tehniĉne 

 
delo z ljudmi 

konceptualne 



29 
 

»osredotoĉenost na posameznega vodjo ni nekaj novega, saj so se tem ukvarjale ţe 

zaĉetne teorije, ki so poudarjale pomen lastnosti vodij«. Na podlagi takšnega razmišljanja 

se je izoblikoval model spretnosti za vodenje, ki temelji na treh kljuĉnih vrstah oziroma 

tipih spretnosti, in sicer (Mumford et al., 2000, str. 13) na spretnostih za reševanje 

kompleksnih problemov, spretnostih za iskanje oziroma izgradnjo rešitev in spretnostih, ki 

so pomembne v socialnih odnosih v obliki razsojanja, iskanja rešitev med ljudmi in 

zaznavanja problemov ter ţelja ljudi. Northouse (2007, str. 44) sicer pojasnjuje, da model 

temelji na petih komponentah, kot so: kompetence, individualne lastnosti vodje, rezultati 

vodenja, karierne izkušnje in vplivi okolja – toda izpostavlja, da so predvsem 

kompetence52 tiste, ki predstavljajo »srce« tega modela in predstavljajo kljuĉne dejavnike 

za uspešnost vodenja. Med kompetence pa spadajo tudi spretnosti za reševanje 

problemov, socialne (druţbene) spretnosti in znanja.   

 

Za razumevanje dejstva, kakšne ĉloveške zmoţnosti so pomembne, da jih ima vodja, ĉe 

ţeli uspešno voditi svoje podrejene oziroma vodene, se tudi v okviru tega modela najbolj 

izpostavlja znanja oziroma spretnosti, ki so povezane z odnosom do ljudi oziroma 

razumevanja ljudi. Toda takšne sposobnosti se razume še v širšem pomenu, saj se 

priĉakuje, da zraven tega, da vodja vzpostavlja dobre odnose z vodenimi, rešuje oziroma 

razsoja pri problemih in jih pri ljudeh tudi skuša zaznati, rešuje tudi probleme, ki so 

povezani z organizacijo kot celoto. Zaradi tega je pomembno, da imajo vodje takšne 

spretnosti, ki mu omogoĉajo, da v kolikor se pojavi kakšen problem, da ga razumejo in 

rešijo. Naloga vodje je torej tudi ta, da v kolikor se pojavi kakšen problem, da ga razume 

in formulira v smislu, da predlaga ideje, rešitve, kako problem rešiti. To tudi pomeni, da 

mora imeti dovolj informacij o delovanju celotne organizacije, saj lahko le s pomoĉjo 

pravih informacij rešuje probleme (po Mumford et al., 2000, str. 158–162).      

 

Mumford (2000, str. 164) in drugi menijo, da je potrebno zraven kompetenc pri vodenju 

upoštevati tudi izkušnje vodij, saj so pomembne in vplivajo na razvoj znanja in spretnosti 

vodij. Northouse (2007, str. 50) pojasnjuje, da je potrebno v okviru tega modela 

izpostaviti tudi eno izmed lastnosti vodij, in sicer lastnost, ki vodje opozarja, da ima 

njihova »osebnost« vpliv na razvoj njihovih znanj in sposobnosti (npr. odprtost, 

tolerantnost za nejasnosti in radovednost uĉinkujejo na motivacijo vodje v smislu, da 

skuša rešiti probleme, ki se pojavljajo v organizaciji. V primeru konfliktnih situacij pa bosta 

lahko lastnosti zaupanja in prilagodljivosti koristni oziroma ugodni pri uspehu). Mayer 

(2004, str. 52) pa je ugotovil, da obstajajo nekatere53 temeljne znaĉilnosti oziroma 

lastnosti, ki so skupne uspešnim vodjem, ĉeprav njihova razvitost ni v premem sorazmerju 

z uspešnostjo vodenja, marveĉ le v pozitivni soodvisnosti oziroma pomembnem 

korelativnem odnosu.   

 

                                            
52

 Kompetenca pomeni zmoţnost delovati uspešno in uĉinkovito, kapaciteto, znanje ali sposobnosti 

narediti nekaj korektno ali uĉinkovito, podroĉje osebne ali skupinske zmoţnosti (v: Stare in Seljak, 

2006, str. 133). 
53 Znaĉilnosti po mnenju Mayerja prikazujemo v tabeli 2. 
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3.2 LASTNOSTI VODJE     

 

Na uspešnost vodje ne vplivajo samo njegove sposobnosti, znanja in lastnosti, ampak tudi 

znaĉilnosti vodenih, situacija oziroma okolišĉine itd. Po pregledu literature ugotovimo, da 

vsak posamezni avtor iz svojega vidika opredeljuje lastnosti, ki so znaĉilne za uspešnega 

vodjo. V tabeli 2 so prikazani pogledi nekaterih avtorjev na lastnosti, ki bi jih morali imeti 

uspešni vodje. 

 

Tabela 2: Predstavitev ključnih lastnosti uspešnih vodij 

 

Northouse 

(2007) 

Kirkpatrick in 

Locke (1991) 

Stogdill 

(1974) 

Mayer 

(2004) 

- inteligentnost 

- samozaupanje 

- odloĉnost 

- poštenost 

- druţabnost 

- prodornost 

- motiviranost 

- poštenost 

- zaupnost 

- kognitivnost 

- strokovnost 

- uspešnost 

- vztrajnost 

- opazovanje 

- samozaupanje 

- odgovornost 

- kooperativnost 

- tolerantnost 

- vplivnost 

- druţabnost 

- inteligentnost 

- osebnost v 

oţjem pomenu 

- ustvarjalnost 

- izraznost 

- empatija 

- pozitivna 

samopodoba 

- odloĉnost 

- etiĉna naĉela 

- altruizem in 

filantropija 

  

Vir: Northouse (2007, str. 18-19), Mayer (2004, str. 53-56) 

 

Po primerjavah lastnosti lahko ugotovimo, da vsi avtorji izpostavljajo lastnost zaupanje 

vodje v samega sebe oziroma spoštovanje samega sebe, svojih sposobnosti. Tudi po 

mnenju Maxwella (2007, str. 101) je vodja lahko tisti, ki osvoji »zakone vodenja«, vendar 

pa postane vodja uĉinkovit šele zaradi svoje notranjosti. Torej je pomemben vodja kot 

osebnost, ki ima jasno zavedanje o sebi, o tem, kaj ţeli doseĉi, in verjame v samega sebe.  

 

Maxwell (2007, str. 10) izpostavlja 21 pomembnih lastnosti, ki jih morajo imeti uspešni 

vodje, in sicer: znaĉaj, karizma oz. oĉarljivost, predanost, komunikacija, sposobnost, 

pogum, razsodnost, moĉ osredotoĉenosti, velikodušnost, dajanje pobud, poslušanje, 

navdušenje, pozitiven pristop, reševanje teţav, odnosi, odgovornost, prepriĉanost vase, 

samodisciplina, usluţnost, uĉljivost, vizija. Tudi Raĉnik (2008a) meni, da so za uspešnega 

vodjo pomembne naslednje lastnosti, kot so pogum, samoobvladovanje, obĉutek za 

praviĉnost, suverenost pri odloĉitvah, optimizem, simpatija in razumevanje, sodelovanje, 

pripravljenost na sprejemanje polne odgovornosti in sposobnost naĉrtovanja.  
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Hoĉevar (2003, str. 135) in ostali pojasnjujejo, da raziskava, ki so jo izvedli raziskovalci 

konzorcija GLOBE, zraven pozitivnih lastnosti vodij prikazuje tudi univerzalno negativne 

oziroma nezaţelene lastnosti. Ugotovili so, da je vodjeva integriteta (zanesljivost, 

praviĉnost, poštenje) kljuĉnega pomena za njegov uspeh vsepovsod po svetu. Le ĉe je 

kredibilen, bodo vodeni verjeli v njega. Druga pomembna univerzalna lastnost odliĉnega 

vodje je vizionarstvo. Vodja mora biti usmerjen v prihodnost in oblikovati privlaĉno vizijo 

razvoja organizacije. Postaviti mora nekakšne smernice razvoja skupine, oddelka, 

organizacije. Pomembna lastnost vodje je tudi karizma (navduševanje in motiviranje 

vodenih). Vodeni bodo sledili vodji, ki je dinamiĉen, pozitiven in spodbujajoĉ. V raziskavi54 

se sicer navajajo še nekatere druge pozitivne lastnosti vodje, toda zaznamo lahko tudi 

univerzalno negativne lastnosti, ki jih lahko imajo vodje in zmanjšujejo njegovo 

uĉinkovitost povsod po svetu. 

 

Vodja, ki ni sposoben sodelovati z drugimi, ne more voditi nikogar. Ĉe se prepušĉa 

negativnim ĉustvom (je razdraţljiv) ali pa je preveĉ diktatorski, bo z uporabo sile, moĉi ali 

denarnih nagrad na kratek rok mogoĉe uspešen, vendar ga bodo dolgoroĉno zapustili vsi, 

ki to lahko storijo (po Hoĉevar et al., 2003, str. 135). V nadaljevanju so izpostavljene 

nekatere lastnosti vodij, in sicer inteligentnost, odloĉnost, druţabnost, poštenost, 

samozaupanje in ĉustvena stabilnost.55 Inteligentnost je psihološki konstrukt in kot meni 

Jurman (2004, str. 46) je pri bolj natanĉni opredelitvi »pomembno, ali na inteligentnost 

gledamo unitaristiĉno ali pluralistiĉno. Ĉe nanjo gledamo unitaristiĉno, inteligentnost 

pojmujemo kot enovito in celovito znaĉilnost ĉloveka, ĉe pa gledamo pluralistiĉno, jo 

vidimo kot veĉje ali manjše število faktorjev oziroma sposobnosti«. Po mnenju Muska 

(1993a, str. 249–250) lahko inteligentnost razdelimo v pet skupin, znaĉilnosti posamezne 

skupine pa se nanašajo na: 

o sposobnost mišljenja in umskega presojanja, miselnega razumevanja, miselnega 

uvidevanja odnosov; 

o sposobnost duševnega in umskega prilagajanja novim situacijam, iznajdljivost in 

uspešnost prilagajanja; 

o sposobnost uporabe znanja in reševanja problemov ter nalog; 

o sposobnost uĉenja in osvajanja znanja; 

o uĉinkovitost v medsebojnih odnosih in uspešno obnašanje v socialnih situacijah.  

Inteligentnost je pomembna tudi pri vodenju ljudi in kot meni Northouse (2007, str. 19) je 

moţno, da so inteligentne sposobnosti vodij drugaĉne od vodenih in zaradi tega lahko 

pride do neuĉinkovitega vodenja, saj imajo namreĉ vodje z dobrimi, moĉnimi 

inteligenĉnimi sposobnostmi drugaĉno komunikacijo z vodenimi, ker so njihove ideje 

prezahtevne za razumevanje pri vodenih. Govorijo prehitro in pri tem izpušĉajo miselne 

sekvence, ki jih sicer misli vsebujejo. 

                                            
54 Glej Hoĉevar et al., (2003, str. 136). 
55 Zadnji dve lastnosti sta zaradi podroĉja prouĉevanja v magistrskem delu prikazani v svojem 
podpoglavju. 
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Stare in Seljak (2006, str. 84) poudarjata, da je v zadnjem desetletju moţno zaslediti 

vedno veĉ zapisov o modelih in pristopih, ki uspešnost vodenja povezujejo z razliĉnimi 

vrstami inteligenc (npr. ĉustvena, socialna, duhovna). Iz tega vidika je tudi Goleman 

(2008, str. 55) opredelil ĉustveno inteligentnost, saj meni, da je potrebno zraven 

razumske inteligence56 upoštevati še ĉustveno inteligenco. Razumska inteligenca namreĉ 

pomaga ĉloveku, da poskrbi zase, da se uveljavi, ĉustvena inteligenca pa omogoĉa 

sodelovanje z drugimi, povezanost z drugimi, biti eno z drugim (po Stare in Seljak, 2006, 

str. 86). Vodja kot glavni dejavnik v procesu vodenja je tisti, ki vzpostavlja stik s svojimi 

vodenimi in jih skuša na podlagi svojih ĉloveških zmoţnosti prepriĉati ter usmeriti v 

realizacijo dogovorjenih ciljev. Pri tem je vsekakor zraven razumske inteligence57 

pomembna tudi ĉustvena inteligenca.  

Prva sta ĉustveno inteligenco predstavila Salovey in Mayer (1990), kasneje pa se je 

osnovni opredelitvi ĉustvene inteligence oziroma osnovnemu modelu s svojo opredelitvijo 

pridruţil tudi Goleman.58 Po mnenju Kompare (2002, str. 407) in drugih pomeni ĉustvena 

inteligenca sposobnost izkazovanja, uravnavanja in prepoznavanja ĉustev pri sebi in 

drugih. Weisinger (2001, str. 17) pa opredeljuje ĉustveno inteligenco kot »preprosto 

povedano inteligentno uporabo ĉustev. Svoja ĉustva »namerno« uporabljamo tako, da 

nam pomagajo k takšnemu vedenju in mišljenju, ki nam je v korist«.  

Ĉustvena inteligenca je pomembna predvsem zaradi tega, ker doloĉa zmogljivosti in iz njih 

izhajajoĉe ĉustvene spretnosti, ki so pomembne pri delu z ljudmi. Goleman (2001, str. 38) 

meni, da so ĉustvene spretnosti priuĉene sposobnosti, ki temeljijo na ĉustveni 

inteligentnosti in pogojujejo izjemno delovno storilnost. Ĉustvena inteligentnost namreĉ 

doloĉa posameznikove zmogljivosti za uĉenje praktiĉnih zmogljivosti, ki temeljijo na petih 

prvinah, kot so zavedanje sebe, obvladovanje sebe, motivacija, empatija in spretnosti v 

medosebnih odnosih. Ĉustvena spretnost pa pokaţe, kolikšen deleţ zmogljivosti je 

posameznik pretvoril v delovne spretnosti. Kljub temu da je mogoĉe posameznik visoko 

ĉustveno inteligenten, mu s tem še ni zagotovljeno, da bo osvojil tiste ĉustvene 

spretnosti, ki so pomembne pri delu.   

 

Weisinger (2001, str. 145) pojasnjuje, da je »ĉustvena inteligenca bistvenega pomena za 

uspeh v odnosih oziroma interakcijami z drugimi, saj ne gre le za to, da bi koristila le vam 

(nam), temveĉ tudi drugim«. Zaĉne se jo uporabljati tako, da ĉlovek (vodja) prepozna 

                                            
56 Razumsko inteligenco se lahko izmeri in doloĉi se t. i. inteligenĉni kvocient (IQ). Northouse 

(2007, str. 19) meni, da ĉe je npr. IQ vodij zelo drugaĉen od IQ vodenih, se lahko pojavi 
neuĉinkovito vodenje oziroma nasprotni uĉinek vodenja. Temu pritrjuje tudi Mayer (2004, str. 53), 

saj meni, da »visoko inteligentni ljudje praviloma niso dobri vodje. Visoko razvit logiĉni um jih 
obraĉa v dialog s samim seboj, zato so pogosto zazrti predvsem vase in manj odprti k drugim. 

Toda pri tem dodaja, da je veĉina uspešnih vodij nadpovpreĉno inteligentnih«.  
57 Goleman (2008, str. 77–78) meni, da je za moškega z visoko razumsko inteligenco znaĉilen širok 

razpon intelektualnih interesov in sposobnosti. Tak moški je zelo ambiciozen in visoko storilen, 

predvidljiv in zelo vztrajen. Za tip ţenske z visoko razumsko inteligenco so znaĉilna priĉakovana 
intelektualna samozavest in tekoĉe izraţanje misli; takšna ţenska ceni vse, kar je povezano z 

intelektualnostjo, in ima širok razpon intelektualnih in estetskih interesov.  
58 V strokovni literaturi se omenja tudi Bar-On. 
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ĉustva in obĉutke drugih (npr. vodenih) in se na njih tudi odzove in ta ĉustva se nato 

usmerjajo do uspešne rešitve situacije in na ta naĉin se pomaga drugim, da pomagajo 

sebi. Ĉustvena inteligentnost je pomembna za uspešnost vodenja v veĉ smereh, saj 

pomaga vodjem reševati kompleksne probleme, oblikovati dobre odloĉitve, naĉrtovati, 

kako izkoristiti ĉas ĉim bolj uĉinkovito, prilagoditi obnašanje situaciji in upravljati s krizo 

(Yukl, 2002, str, 197). Odloĉnost je povezana s pogumom in predstavlja zelo kompleksno 

kategorijo, ki je moĉno odvisna od ĉustvene komponente (po Mayer, 2004, str. 56) 

okolišĉin, v katerih se vodja znajde, oziroma ĉustvene inteligence. In odloĉnost v 

kontekstu ĉustvene inteligence opredeljuje Weisinger (2001, str. 163), saj meni, da je 

odloĉnost sposobnost, da »se postavite za svoje pravice, mnenja, ideje, prepriĉanja in 

ţelje, hkrati pa vse to spoštujete tudi pri drugih«. Dobrih vodij ni strah sprejemati oziroma 

oblikovati odloĉitev (po Shahani, 2008). To potrjuje tudi DePree (v: Branden, 2000, str. 

65), saj meni, da »ko je vse govorjenje, poslušanje, razpravljanje in medsebojno vplivanje 

konĉano, mora nekdo reĉi, naredili bomo takole. To je delo vodje«. 

Najuspešnejši vodje, ki stvari izpeljejo do konca in nenehno napredujejo v svojem 

ţivljenju, vedo, da je ţivljenje neskonĉen niz odloĉitev. Kadar se znajdejo v teţavah, ne 

razmišljajo kot ţrtve. Verjamejo, da njihove okolišĉine bolj kot nakljuĉja doloĉajo 

odloĉitve, ki jih sprejemajo. Vodje celo v okolišĉinah, za katere niso odgovorni, sprejmejo 

odgovornost za svoja dejanja. Zavedajo se, da se stvari v ţivljenju kopiĉijo in da so 

odloĉitve dobre in slabe (po Clemmer, 2008, str. 52). Ĉe je vodja omahljiv, pokaţe, da si 

ne zaupa dovolj. Za vodje je nujno, da se usposobijo do te mere, da znajo hitro 

sprejemati odloĉitve. Da bi bili pri tem uspešni, je potrebno širše poznavanje organizacije. 

Ko dobro poznajo te stvari, se lahko vodje glede procedur in vlog posameznikov v 

delovnih procesih odloĉajo hitro in uĉinkovito (Raĉnik, 2008a). Odloĉnost se sporoĉa z 

besedami, z naĉinom, kako se jih izreĉe, in s telesno govorico (Weisinger, 2001, str. 164). 

Druţabnost je zelo pomembna lastnost vodij in kot meni Northouse (2007, str. 20) lahko 

vidimo vodje, ki imajo lastnost druţabnosti kot prijateljske, obzirne, vljudne, diplomatske. 

Druţabni vodje imajo zelo dobre osebnostne sposobnosti in ustvarjajo zdruţevalni odnos z 

vodenimi. Maxwell (2007, str. 105–106) pojasnjuje, da je »lastnost oziroma sposobnost 

sodelovanja z drugimi in ustvarjanja odnosov brezpogojno nepogrešljiva za uĉinkovito 

vodenje. Ni dovolj, da ima vodja zgolj ţeljo po vodenju – imeti mora tudi soĉutje do 

drugih in mora znati najti najboljše v njih, ne najslabše. To mu uspe, kadar mu je za ljudi 

iskreno mar in zato vodja ne more biti uĉinkovit vodja, takšen, ki mu bodo ljudje hoteli 

slediti, ĉe ljudi ne bo imel resniĉno rad. Sposobnost navezave pristnega stika in 

razumevanja je kljuĉni dejavnik uspeha na podroĉju odnosov«.     

Vodja ne sme biti ĉlovek, ki je odtujen od ljudi in je osamljen oziroma, ki spada v tako 

imenovano druţbo, ki je po mnenju Bstan-dzin-rgya-mtsho (2004, str. 7) »druţba, v kateri 

je ljudem vedno teţe in teţe drug drugemu pokazati osnovno naklonjenost. Namesto 

obĉutka povezanosti in pripadnosti, smo priĉa visoki stopnji osamljenosti in odtujenosti«. 

Temu pritrjuje tudi Fromm (2010, str. 111), ki meni, da je »sodobni ĉlovek odtujen od 

sebe, od svojih soljudi in od narave«. Dejstvo je, da med vodjo in vodenimi (tudi druţbo) 
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deluje dvojni odnos: na eni strani vodeni oziroma druţba vpliva na vodjo, ga oblikuje in 

spreminja, na drugi strani pa tudi vodja vpliva in spreminja vodene (druţbo).    

Vodje, ki so pošteni vzbujajo zaupanje v vodenih, saj verjamejo, da bodo to, kar vodje 

obljubijo, tudi naredili. Imajo moĉna naĉela in prevzemajo odgovornosti. Poštenost 

odlikuje vodje, katerim verjamemo, saj so lojalni, vredni zaupanja (po Northouse, 2007, 

str. 20). Poštenost je povezana z razvijanjem obĉutka za praviĉnost med vodenimi. Raĉnik 

(2008a) meni, da je za vsakega, ki ţeli biti vodja, »nujno, da razvije obĉutek za 

praviĉnost, saj vodja, ki tega obĉutka nima, pri vodenih ni spoštovan, niti mu ne zaupajo. 

Praviĉnost pomeni jasna pravila in doslednost pri njihovem izvajanju. Ko priĉne vodja 

delati izjeme, se njegova verodostojnost zmanjša«. V povezavi z lastnostmi vodij se zelo 

pogosto omenjata59 tudi samozaupanje in ĉustvena stabilnost. Zaradi tolikšne pozornosti v 

literaturi in pomembnosti za vodjo prikazujemo omenjeni dve lastnosti v naslednjih dveh 

podtemah. 

 
3.2.1 Samozaupanje    

 

Branden (2000, str. 60) pojasnjuje, da raziskave o vodenju kaţejo, da so ljudje sposobni 

izrednih dejanj za vodje, v katere zaupajo, in poudarja, da je delo ljudi manj prepriĉljivo, 

ko ni zaupanja med njimi. Toda, da lahko vzbudimo zaupanje pri drugih, je potrebno 

najprej zaupati v samega sebe. To potrjujeta tudi Musek in Peĉjak (1995, str. 219), saj 

menita, da le ĉlovek, ki zaupa vase, je s seboj preteţno zadovoljen, samokritiĉen in 

usmerjen k napredku, lahko uspešno vodi druge, kajti negativen odnos do sebe izkljuĉuje 

naklonjenost do drugih kot osnovo za sodelovanje.  

Ĉlovek, ki dvomi vase, ne more spodbujati razmišljanja o kvaliteti drugih. Malo verjetno 

je, da bi oseba, ki ĉuti, da ne zasluţi doseţkov in uspeha, spodbudila teţnje k visokim 

doseţkom pri drugih. Prav tako vodje ne morejo izvabiti najboljšega iz ljudi, ĉe je njihova 

iz negotovosti izhajajoĉa osnovna potreba dokazati, da imajo oni prav, drugi pa se motijo 

(Branden, 2000, str. 54). Clemmer (2008, str. 21) meni, da »moramo biti vsi vodje, ne 

glede na naš uradni naziv ali poloţaj, in da moramo zaĉeti pri sebi, šele potem lahko 

vplivamo na druge, jih usmerjamo, jim pomagajmo in vodimo. Ko se nekdo razvija v 

vodjo, se pravzaprav razvija v izjemno uĉinkovitega ĉloveka in vodenje se razkrije v naših 

dejanjih, toda zaĉne pa se v nas«. 

Maxwell (2007, str. 119) pojasnjuje, da »vodje, ki niso prepriĉani vase, so nevarni – 

samim sebi, ljudem, ki jim sledijo, organizacijam, ki jih vodijo – kajti v njihovi vlogi se 

ĉlovekove znaĉajske napake le okrepijo. Negativna »navlaka«, ki jo vlaĉijo s seboj skozi 

ţivljenje, postane še hujše breme, ĉe skušajo voditi druge«. Maxwell (2007, str. 120) tudi 

navaja nekaj lastnosti ljudi (vodij), ki niso prepriĉani vase oziroma ne zaupajo v sebe, 

svoje sposobnosti: 

                                            
59 Bass (1990), Northouse (2007), Yukl (2002), Mayer (2004), Goleman (2009), Branden (2000), 
Clemmer (2008), Maxwell (2007) itd. 
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o »tudi drugim ne morejo vliti samozavesti«: tega, ĉesar nimaš, ne moreš dati drugim. 

Kdor ni spreten, drugih ne more uĉiti, kako naj bodo spretni, in kdor ni prepriĉan 

vase, tudi ne more nikomur pokazati, kako naj bo prepriĉan vase. Vodja, ki ţeli 

postati uĉinkovit, takšen, ki mu bodo drugi hoteli sledili, mora poskrbeti, da se bodo 

ljudje (vodeni), ki vodji sledijo, v svoji koţi dobro poĉutili. In ĉe sam ni takšen, tudi 

drugim ne more omogoĉiti tega, kar ţeli od njih; 

o »veĉ jemljejo kot dajejo«: ljudje (vodje), ki niso prepriĉani vase, nenehno išĉejo 

potrditev, odobravanje in ljubezen. Zato jih zanima le, kako bi pridobili samozavest in 

te ne morejo »vcepiti« komurkoli drugemu. V osnovi jemljejo in ne dajejo in takšni 

ljudje ne morejo biti dobri vodje;  

o »nenehno omejujejo svoje najboljše ljudi«: le vodje, ki so prepriĉani vase (zaupajo v 

sebe), lahko drugim vlijejo moĉi. Negotov vodja pa se moĉi boji, kajti boljši ko so 

njegovi ljudje (vodeni), bolj ogroţenega se poĉuti – in bolj se bo trudil, da jih bo 

omejeval na njihovi poti do uspeha in priznanj;  

o »nenehno omejujejo tudi organizacijo«: ta lastnost oziroma sposobnost se v prvi vrsti 

nanaša na ljudi, toda poslediĉno je povezana z vodjo. Kadar namreĉ ljudje (vodeni), 

ki sledijo, ne dobijo ţelene potrditve, jim to odvzame pogum in sĉasoma prenehajo 

dajati vse od sebe. In ko se to zgodi, trpi celotna organizacija (to seveda lahko velja 

tudi za vodje). Po drugi strani pa samozavestni vodje, ki zaupajo v sebe, zmorejo 

verjeti v druge, ker verjamejo vase. Niso arogantni, poznajo svoje prednosti in 

slabosti in se spoštujejo. Kadar njihovi vodeni dobro delajo, se ne ĉutijo ogroţene. 

Zelo se potrudijo, da bi okoli sebe zbrali najboljše ljudi in jih pripravili do tega, da bi ti 

dali vse od sebe. In kadar ekipa takšnega vodje uspe, ga to zelo razveseli. Zanj je to 

najveĉja nagrada in dokaz, da je spreten.     

 

Yukl (2002, str. 185) pojasnjuje, da veĉina študij o lastnostih vodij kaţe, da je 

samozaupanje v pozitivni zvezi z uspešnostjo in napredkom ter da je nujna za vodenje.60 

Vodje z visokim samozaupanjem opravljajo teţavne naloge in mnogo zahtevajo od sebe. 

In tisti vodje, ki imajo visoka priĉakovanja do sebe, imajo visoka priĉakovanja tudi za 

svoje podrejene (vodene). Vodje z nizkim samozaupanjem se skušajo izogniti reševanju 

(vidijo, da jih raje ni) problemov ali prenašajo odgovornosti na nekoga drugega. 

 

Branden (2000, str. 106) pa meni, da »ĉe ne zaupamo v svoje sposobnosti, bomo dvomili 

v sposobnosti drugih in bomo tudi v njih izzvali nezaupanje«. Torej, ĉe vodja ne zaupa v 

svoje sposobnosti, lahko negativno vpliva tudi na vodene in to na naĉin, da bo na njih 

prenesel oziroma v njih vzbudil dvome oziroma nezaupanje v lastne sposobnosti. 

 

3.2.2 Čustvena stabilnost  

 

V odnosu med ljudmi imajo pomembno vlogo ĉustva in s tem povezana ĉustvena 

stabilnost oziroma obvladovanje ĉustev. Izraz emocija (ĉustvo) ima svoj koren v latinski 

besedi motere (gibati se); pred to besedo stoji predpona e-, ki vkljuĉuje pomen gibati se 

                                            
60 Yukl posebej izpostavlja, da je nujna za karizmatiĉno vodenje. 
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stran in tako napeljuje k pomenu, da je teţnja k dejavnosti vsebovana v vsaki emociji 

(Goleman, 2008, str. 23). Musek (2005b, str. 140) meni, da so emocije (ĉustva) 

kompleksen psihiĉni (duševni) pojav, ki ima veĉ vidikov. Ĉustva se kaţejo v znaĉilnih 

oblikah obnašanja, npr. smeh, jok, ĉustvena mimika. Poleg opazljivega obnašanja 

spremljajo ĉustva tudi številne manj opazne in neopazne fiziološke reakcije, med 

najpogostejšimi so fiziološke spremembe v elektriĉni prevodnosti koţe, spremembe v 

delovanju srca, krvnega in ţilnega sistema, dihanja. S ĉustvi torej doţivljamo poseben 

odnos do pojavov, predmetov, oseb. Oatley in Jenkins (2002) pojasnjujeta, da je pri 

opredelitvi ĉustev pomembno upoštevati predvsem naslednje (v: Smrtnik Vitulić, 2007, 

str. 10): 

o ĉustva so pogosto odziv na zavestno ali nezavedno vrednotenje dogajanja kot 

pomembnega za nek pomemben cilj; ĉustvo doţivljamo kot pozitivno, ko cilj 

doseţemo, in negativno, ko nastopi ovira pri doseganju cilja; 

o bistvo ĉustev je v pripravljenosti za delovanje in v izoblikovanju naĉrtov; ĉustva 

dajejo prednost tistim posameznim smerem delovanja, ki jih posameznik oceni kot 

pomembnejša, zato lahko prekinejo ali »tekmujejo« z alternativnimi duševnimi 

procesi ali delovanjem. Razliĉne vrste pripravljenosti ustvarjajo razliĉne vrste odnosov 

z drugimi ljudmi; 

o ĉustva obiĉajno doţivljamo kot posebno vrsto duševnih stanj, ki jih pogosto 

spremljajo ali jim slede fiziološke spremembe, izrazi, pripravljenost za delovanje ali 

samo delovanje.  

 

Subjektivno doţivljamo ĉustva kot vzburjena stanja s pozitivnim ali negativnim 

predznakom in z doloĉeno kognitivno vsebino, ki je usmerjena k doloĉenemu objektu ali 

cilju: veselimo se neĉesa, ljubimo nekoga itd. Subjektivna vsebina naših ĉustev se da 

opredeliti s tremi dimenzijami (Musek, 2005b, str. 140):  

o hedonskim tonom (ugodje–neugodje);  

o jakostno dimenzijo (intenzivno–šibko ĉustvovanje) in  

o aktivno dimenzijo (vzburjenje–pomirjanje).  

 

Tabela 3: Funkcija pozitivnih in negativnih čustev 

POZITIVNE EMOCIJE (pribliţevanje) NEGATIVNE EMOCIJE (izogibanje) 

Obnašanje Ĉustvo Obnašanje Ĉustvo 

Orientacija Preseneĉenje Borba Jeza, sovraštvo 

Eksploracija Priĉakovanje Beg Strah 

Zbliţevanje Veselje, sreĉa Prekinitev Gnus 

Spolno obnašanje Simpatija, ljubezen Iskanje opore Ţalost 

Vir: Musek (2005b, str. 142) 

Ĉustva dajejo ĉloveku dragocene informacije o njem, drugih in situacijah (Weisinger, 

2001, str. 27). Ĉustva spodbujajo tudi k dejanjem. Vsako od osnovnih ĉlovekovih ĉustev 

je edinstveno po tem, kako se razkriva z razpoznavnim biološkim zapisom. Tako npr. (po 

Musek, 2005b, str. 144 in Goleman, 2008, str. 24–25): 
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o Jeza: poţene kri v roke, da hitreje pograbijo doloĉen predmet; srĉni utrip naraste in 

naval hormonov, kot je adrenalin, izzove sunkovit skok energije, ki zadostuje za silovit 

napad. 

o Strah: poţene kri v veĉje skeletne mišice, na primer na nogah, da se hitreje poţenejo 

v beg, medtem ko obraz pobledi, saj je kri odtekla drugam. Malo ĉustev ima takšen 

vpliv na naše obnašanje in poĉutje kot strah. Je vodilno ĉustvo pri sooĉenju z 

nevarnostmi, uravnava naše izogibalno obnašanje in je med najpogostejšimi 

negativnimi ĉustvi in strah je povezan z dolgo vrsto psihiĉnih teţav, problemov in 

motenj. Je osnova tesnobe, anksioznosti, ki je skupni imenovalec vseh ĉustvenih in 

tudi razpoloţenjskih motenj, in je sestavni del temeljne osebnostne dimenzije, 

nevroticizma. Problem ĉloveka je, da ne reagira s strahom in tesnobo le na dejanske 

nevarnosti, ampak (vĉasih še bolj) na priĉakovane in namišljene nevarnosti in 

neugodnosti, ki se morda nikoli ne bodo zgodile. Prav to dejstvo dela ĉlovekovo 

ţivljenje bolj stresno, kot bi bilo sicer, saj vodi v kroniĉni stres, ta pa lahko dalje v 

izgorelost in psihosomatske teţave. 

o Veselje: poveĉa dejavnost v moţganskem centru, ki zavira negativna ĉustva, 

razvnema vso razpoloţljivo energijo ter zatira tista ĉustva, iz katerih se porajajo skrb 

vzbujajoĉe misli.  

o Gnus: sporoĉa odvratnost po okusu in vonju, tudi v prenesenem pomenu.  

o Jeza, sovraţnost in agresivnost: jeza ĉloveka mobilizira za agresivnost in napad. Je 

drugo vodilno negativno ĉustvo. Z jezo in agresivnostjo reagira ĉlovek na vrsto 

situacij in draţljajev, najbolj seveda tedaj, ĉe se ĉuti ogroţenega.   

»Po pravilu se ljudje izogibamo tistim objektom in dejavnostim, ki povzroĉajo negativna 

ĉustva (neugodje, strah, gnus, ţalost), usmerjamo se k tistim, ki zbujajo pozitivno 

ĉustvovanje (ugodje, veselje, simpatijo, estetski uţitek)« (Musek in Peĉjak, 1995, str. 

111). Za vsako ĉustvo je znaĉilna tudi osebnostna poteza in tabela 4 prikazuje, kakšne so 

osebnostne poteze za posamezno ĉustveno vrsto. 

Tabela 4: Prikaz osebnostne poteze ob posameznem čustvu 

OSNOVNA ČUSTVA OSEBNOSTNA POTEZA 

jeza61 agresivnost 

strah opreznost, ubogljivost 

veselje druţabnost, ţivahnost 

ţalost depresivnost, potrtost 

sprejemanje prilagodljivost 

zavraĉanje opozicionalnost 

priĉakovanje radovednost 

preseneĉenje pustolovstvo, nekontroliranost 

Vir: prirejeno po Musek in Peĉjak (1995, str. 114) 

                                            
61 Jeza, skrb, veselje, preseneĉenje spadajo v kategorijo ĉustev, ki jih Musek in Peĉjak (1995, str. 
114) imenujeta »situacijska ĉustva«. 
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Pri ĉustvih je potrebno razlikovati tudi ĉustva glede na trajnost, globino in jakost. Zelo 

moĉna, a kratkotrajna ĉustvena stanja so afekti (npr. bes). Šibka in dolgotrajna ĉustvena 

stanja so razpoloţenja. Ĉustvena in razpoloţenjska stanja imajo klub svoji relativno manjši 

intenzivnosti precejšen vpliv na obnašanje in dejanja ter odloĉitve, ki jih ljudje 

sprejemamo, so posledica prevladujoĉih razpoloţenj. 

Musek in Peĉjak (1995, str. 114–115) pojasnjujeta, da so v raziskavah ugotovili, da so 

ljudje pripravljeni veliko bolj pomagati takrat, kadar so dobro razpoloţeni (pozitivno 

ĉustveno stanje) in manj takrat, ko so slabe volje (negativno ĉustveno stanje). Zanimivo 

je, da obstajajo med posamezniki znatne razlike glede razpoloţenj. Za ekstravertne osebe 

je znano, da nihajo v razpoloţenjih, medtem ko so introvertne osebe nekako 

razpoloţenjsko poravnane. 

Mayer (v: Goleman, 2008, str. 83) ugotavlja, da se ljudje na razliĉne naĉine odzivajo na 

ĉustva in jih upravljajo: 

o Ljudje, ki se zavedajo sebe: takšni ljudje se zavedajo svojega razpoloţenja in imajo 

zato prefinjeno ĉustveno ţivljenje. Njihov jasen pogled na ĉustvovanje lahko moĉno 

vpliva na druge osebnostne poteze: so neodvisni, zaupajo v omejitve, ki si jih sami 

postavijo, so duševno trdni in na ţivljenje gledajo s pozitivnega stališĉa. Ĉe so 

nerazpoloţeni, tega ne premlevajo in niso obsedeni s tem. Sposobni so se hitro 

izvleĉi.  

o Popustljivi ljudje: takšni ljudje se pogosto pustijo premagati ĉustvom in se ĉutijo 

nemoĉne, da bi jim ubeţali, kot da bi ĉustva prevzela nadzor nad njihovim ţivljenjem. 

Nemirni so in se slabo zavedajo svojih ĉustev, zato se izgubljajo v njih, namesto da bi 

jih ocenili z njihove resniĉne strani. Tako skoraj niĉesar ne storijo, da bi se znebili 

slabega razpoloţenja, ker ĉutijo, da nimajo nadzora nad ĉustvenim ţivljenjem. 

Pogosto se imajo za poraţence, ki ne obvladujejo svojih ĉustev. 

o Dovzetni ljudje: takšnim ljudem je veĉinoma jasno, kaj obĉutijo, in so obenem tudi 

dojemljivi za razpoloţenja, zato jih niti ne poskušajo spremeniti. Dovzetne ljudi bi 

lahko razdelili v dve skupini: v prvi so dobrovoljneţi, ki jim ni mar, da bi spreminjali 

razpoloţenje, v drugi pa so ljudje, ki se dobro zavedajo svojega razpoloţenja, a se 

kljub temu prepustijo slabi volji in jo sprejemajo na naĉin »laissez-faire« ter niĉesar 

ne ukrenejo, da bi se je znebili, kljub silni ţalosti – takšen vzorec obnašanja je 

znaĉilen za depresivne ljudi, ki so se prepustili obupu.     

Tolle (2009, str. 21–24) meni, da »se ĉustva porajajo tam, kjer se stikata um in telo. So 

odziv telesa na um in ĉustvo ponavadi ni niĉ drugega kakor ojaĉan in z energijo nabit 

miselni vzorec, in ker je njegov energijski naboj velikokrat premoĉan, smo sprva le teţko 

dovolj prisebni, da bi ga opazovali. Hoĉe nas obvladati in to mu ponavadi tudi uspe – 

razen ĉe v nas ni dovolj »prisebnosti duha«. Ĉe ga namreĉ ni in nas potegne v nezavedno 

poistovetenje s ĉustvom, kar se tudi dogaja, to ĉustvo postane »mi«. Tako se med našim 

mišljenjem in ĉustvom pogostoma sklene nekakšen zaĉarani krog: eno se hrani z 

drugim«. Tudi Goleman (2008, str. 42–43) povezuje ĉustva z umom, saj pojasnjuje, da 

»imajo ĉustva poseben um, ki si lahko ustvari lastno mnenje, neodvisno od razumnega 
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uma«. Meni, da vidni signal najprej potuje v talamus,62 od tam pa nato v središĉe 

korteksa.63 Toda del signala iz talamusa potuje naravnost in po hitrejši poti do amigdale,64 

ki pa sproţi ĉustveni odziv, preden korteks sploh dojame, kaj se dogaja. Zveza med 

amigdalo ter korteksom je kriva za spore in nesporazume med glavo in srcem, med mislijo 

in obĉutkom in nezavedno oblikovana mnenja so ĉustveni spomini, ki so shranjeni v 

amigdali.  

Noben vodja ne more biti uĉinkovit, ĉe se ne nauĉi obvladovati tudi svojih ĉustev in 

upravljanja z njimi, pa naj so to ĉustva, povezana s potrebo po priljubljenosti, z 

neprimernimi razkazovalnimi nagoni, s tekmovanjem s podrejenimi, z zašĉito samega sebe 

ali z jezo, strahom in negotovostjo (Branden, 2000, str. 66). Obvladovanje ĉustev ne 

pomeni, da jih potlaĉimo in tako ne izkoristimo dragocenih podatkov, ki nam jih ponujajo. 

Obvladovanje pomeni, da ĉustva razumemo in razumevanje uporabimo za uĉinkovito 

ravnanje v posameznih situacijah (tudi pri delu oziroma vodenju ljudi) (Weisinger, 2001, 

str. 20–21).  

 

Branden (2000, str. 66) meni, da je treba ĉustva prepoznati, priznati, izkusiti in sprejeti 

(brez obsojanja samega sebe), ni pa nujno tudi ukrepati, kadar bi bilo to v nasprotju z 

višjimi nameni. Izkustveno lahko ugotovimo, da vodja torej ni uĉinkovit, ĉe ne zna 

obvladovati svojih ĉustev oziroma ĉe ni ĉustveno stabilen. Ĉustvena stabilnost pa je 

lastnost, ki prepreĉuje dolgotrajno skrajno ĉustvovanje in omogoĉa, da se oseba 

sorazmerno hitro vrne v nevtralna ĉustvena stanja. Ta lastnost je zato temeljni dejavnik 

ĉustvenega samoobvladovanja in obrambe proti posledicam delovanja stresa, ki mu je 

vodja nenehno izpostavljen (Mayer, 2004, str. 54). Ĉustvena stabilnost je za vodje še 

posebej pomembna pri reševanju medsebojnih konfliktov in pri zastopanju organizacije 

(Kirkpatrick in Locke, 1991, str. 55).     

Ljudje z visoko ĉustveno stabilnostjo imajo veĉ samokontrole, samoobvladovanja (so manj 

impulzivni), njihova ĉustva so stabilna, trdna in sposobni so sprejemati kritiko, saj se ţelijo 

uĉiti iz napak. Osredotoĉajo oziroma skrbijo tudi za druge ljudi (Yukl, 2002, str. 186). Ĉe 

se vodje nauĉijo brez zatiranja, zanikanja ali zavraĉanja upravljati s svojimi ĉustvi in 

dvigniti nad obĉutke, ki so jim napoti, ĉe postavijo svojo neposredno presojo realnosti, s 

katero se sooĉajo, pred vse drugo, zraste njihov status, okrepi se njihov obĉutek lastne 

vrednosti in njihova profesionalna uĉinkovitost. Takšen vodja istoĉasno in v istem procesu 

postane boljši ĉlovek in boljši izvrševalec. Toda sposobnost delovanja na ta naĉin zahteva 

                                            
62 Skupek ţivĉnih celic v sredini velikih moţganov, vidni pomol: moţganski centri za obĉutenje 

boleĉine so v talamusu (SSKJ). 
63 Moţganska skorja ali korteks je zunanja plast velikih moţganov, ki leţijo najbolj frontalno in 

zajemajo pribliţno 70 % lobanjske votline. V korteksu se nahaja veĉina teles ţivĉnih celic. Zašĉiten 
je s tremi moţganskimi ovojnicami ali meningami (meningitis je vnetje moţganskih ovojnic, 

encefalitis pa vnetje moţganske mase) in nadzoruje vse zavestne funkcije. 
64 Beseda izhaja iz gršĉine in pomeni »mandelj«. Gre za skupek med seboj povezanih skladov celic, 
namešĉenih nad moţganskim deblom. Amigdala deluje kot središĉe ĉustvenega spomina in 

uravnava vse ĉustvene strasti. Je torej središĉe v moţganih, ki ustvarja ĉustva (po Goleman, 2008, 
str. 36–37).  
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visoko stopnjo samozavedanja (obĉutenja samega sebe, samozaupanja). Ĉustev, ki se jih 

ne zavedamo, jih zanikamo ali ne priznamo, ne moremo uspešno obvladovati. Prav 

nasprotno, tako zatrta ĉustva obvladujejo nas (Branden, 2000, str. 66).  

Zavedanje samega sebe je ena od znaĉilnosti oziroma lastnosti uĉinkovitih in uspešnih 

vodij. Brez samozavedanja vodje ne morejo upravljati s seboj; ĉe ne zmorejo upravljati 

samih sebe, ne morejo primerno voditi niti drugih. Takšnim vodjem ponavadi primanjkuje 

ĉustvene inteligence, ki je temelj spretnosti v medsebojnih odnosih (Branden, 2000, str. 

66). Weisinger (2001, str. 32) temu pritrjuje, saj meni, da je »samozavedanje 

najpomembnejši del ĉustvene inteligence ter uspeha na delovnem mestu in pomanjkanje 

te sposobnosti slabo vpliva na uĉinkovitost dela«. Tudi Clemmer (2008, str. 64) 

pojasnjuje, da je na vsakem posebej odgovornost sprejemanja lastnih ĉustev: »Sami se 

odloĉimo, da bomo izgubili ţivce. Sami se odloĉimo, da bomo postali ljubosumni. Sami se 

odloĉimo, da bomo sovraţili.« Pri ĉustveni inteligenci pa je bistvo ravno v tem, da znamo 

ĉustva prepoznati, jih inteligentno obvladovati in to vodi do ĉustvene stabilnosti. Ĉustva 

so torej pomemben faktor, ki jih je potrebno upoštevati v procesu vodenja. Tako pri 

vodenih in predvsem pri vodjih. Vodja, ki je ĉustveno stabilen, obvladuje65 svoja ĉustva in 

s tem obvladuje in nadzira tudi sebe. Branden (2000, str. 106) meni, da ĉe »nismo 

sposobni nadzirati sami sebe, ne moremo voditi drugih. Ĉe zatiskamo oĉi pred svojimi 

obĉutki in ĉustvi, bomo slepi tudi za obĉutke in ĉustva drugih«.  

Izkustveno ugotovimo, da lahko vodje na svoja in na ĉustva vodenih reagirajo zelo 

razliĉno in to kaţe na dejstvo, da so razliĉno ĉustveno stabilni. Toda tudi druge lastnosti 

so zraven ĉustvene stabilnosti v procesu vodenja pomembne. V nadaljevanju 

predstavljamo osebnostne (notranje) lastnosti, ki so znaĉilne za vodje, oziroma ki vplivajo 

na uspešnost in uĉinkovitost procesa vodenja.  

 

3.2.3 Osebnostne lastnosti vodje 

 

Raziskave66 so pokazale, da so z uspešnostjo vodenja zelo povezane tudi nekatere 

osebnostne lastnosti, ki jih imajo vodje. Avsec (2010b, str. 123–124) pojasnjuje, da so 

raziskovalci na podroĉju petih osebnostnih lastnosti oblikovali tako imenovani model 

»velikih pet« oziroma »Big Five model«. Osnovni model je zelo pogost pri raziskovanju, 

toda kljub temu se je izoblikovalo na temelju osnovnega modela veĉ67 zelo podobnih 

rešitev petih faktorjev. Smith in Canger (2004, str. 468) pojasnjujeta, da model sestavljajo 

naslednji faktorji, in sicer (po Smith in Canger (2004, str. 465–481), Yukl (2002, str. 192), 

Northouse (2007, str. 21): 

                                            
65 Weisinger (2001, str. 91) meni, da je potrebno obvladovati tako negativna ĉustva (jeza, 
zaskrbljenost, strah, potrtost, nezadovoljstvo, itd.) kot tudi pozitivna ĉustva (veseljem, 

zadovoljstvo, zaupljivost, itd.). Celo tako lepo ĉustvo, kot je navdušenje, lahko vĉasih vodi v 
impulzivno vedenje.    
66 Glej Smith in Canger (2004, str. 467–481) v prispevku Effects of Supervisor "Big Five" 

Personality on Subordinate Attitudes. 
67

 Glej »Pet velikih faktorjev osebnosti« – Avsec (2010b, str. 121–152). 
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o ĉustvena stabilnost (zmoţnost obvladovanja ĉustev) – sem prištevamo tudi 

»nevroticizem«, ki pa predstavlja dimenzije, in sicer teţnjo k zaskrbljenosti, 

nezanesljivosti, negotovosti, preobĉutljivosti, ranljivosti, nesprošĉenosti, 

nezadovoljstvu); 

o ekstravertiranost (teţnja k temu, da je ĉlovek druţaben in ima pozitivno energijo, 

samozavest); 

o odprtost (usmerjenost h kreativnosti, inovativnosti, informiranju, radovednosti); 

o natanĉnost (teţnja k vestnosti, skrbnosti, organiziranosti, nadzorstvu, zanesljivosti, 

odloĉnosti); 

o naklonjenost, sprejemljivost (usmerjenost k sprejetju, zaupanju, nesebiĉnosti, 

odkritosrĉnosti).  

 

Judge (2002, str. 776) in drugi menijo, da obstaja moĉan odnos oziroma povezanost med 

lastnostmi petih faktorjev in vodenjem. To potrjujeta tudi Smith in Canger (2004, str. 

469), saj menita enako kot Judge (2002) in ostali, da so štirje od petih faktorjev v 

pomembnem odnosu z vodjem oziroma vodenjem. Najbolj moĉno je z uĉinkovitostjo 

vodenja povezan faktor »ekstravertiranosti« (vodja naj bo torej usmerjen k temu, da bo 

oddajal pozitivno energijo, da bo samozavesten, druţaben itd.) in kot meni Northouse 

(2007, str. 22) so vse te lastnosti, ki jih opredeljuje omenjeni faktor, najpomembnejše 

lastnosti uspešnih oziroma uĉinkovitih vodij. Drugi najpomembnejši faktor v povezavi z 

vodenjem je »natanĉnost«.  

 

Faktorja »nevroticizem in odprtost« v modelu »velikih pet« sta pomembna v povezavi z 

vodenjem, ĉeprav so vse tiste lastnosti, ki so znaĉilne za »nevroticizem« v negativnem 

odnosu z vodenjem in ne v pozitivnem. To je zelo pomembno in izkustveno ugotovimo, da 

vodja, ki mu primanjkuje samozaupanja, ki je nesprošĉen, nesamozavesten, ĉustveno 

nestabilen, zaskrbljen, nezadovoljen (tudi s samim s seboj), depresiven, ne bo uĉinkovit 

oziroma uspešen vodja. Faktor »naklonjenost« pa je v najslabši povezavi z vodenjem in 

kot menita Smith in Canger (2004, str. 469) je to edini faktor, ki ni pokazal, da bi bil 

pomemben za uĉinkovitost vodje. 

 

Uspešnost vodje v povezavi z osebnostnimi lastnostmi predstavlja tudi Belbin (v: Špec, 

2007, str. 26) in meni, da je uspešen vodja tisti, ki je: 

o miren, hladnokrven in nevzkipljiv; 

o usmerjen k realnosti in praktiĉnosti; 

o ima visoko stopnjo samodiscipline; 

o ţe po naravi ga preveva entuziazem; 

o ekstravertiran, sposoben motivirati druge ĉlane tima; 

o izven tima ni preveĉ odprt in zna v socialnih odnosih obdrţati primerno distanco.  

 

Poleg tega bi naj bil vodja po mnenju Belbina (v: Špec, 2007, str. 26) še: ambiciozen, 

vztrajen, iniciativen, inteligenten, odloĉen, humoren, pošten, fleksibilen, tehniĉno in 

strokovno usposobljen, imel organizacijske sposobnosti, obĉutek za situacijo, izdelano 

vizijo prihodnosti organizacije, visoke etiĉne standarde, zaupal v napredek.  
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Vodja vpliva na veĉ podroĉij v organizaciji, in sicer na organizacijsko kulturo in klimo, 

motivacijo zaposlenih, vrednote in etiĉnost delovanja itd. To vodji vsekakor omogoĉajo 

tudi razliĉne oblike moĉi. 

 

3.3 MOČ VODJE 

 

Pojem moĉi je zelo pomemben pri razumevanju, kako ljudje uporabljajo vpliv drug na 

drugega v organizaciji (Yukl, 2002, str. 142). Moţina (1994b, str. 506) pojasnjuje, da je 

moĉ zmoţnost vplivati in usmerjati posameznika, skupino, organizacijo proti ţelenim 

rezultatom. Podobno meni Levinger (v: Atwater in Yammarino, 1996, str. 4), saj 

opredeljuje moĉ (socialno) kot zmoţnost posameznika, da vpliva na enega ali veĉ ljudi z 

dajanjem ukazov za spremembe. Daft in Noe (1992, str. 232) pojasnjujeta, da se moĉ 

nanaša na »zmoţnost«, potencial, ki ga ima vodja, da vpliva na vedenje podrejenih 

(vodenih). V procesu vodenja je koncept moĉi zelo pomemben, saj ima predvsem vodja 

konkretno moĉ »vpliva«, da uveljavi svojo voljo in kot pojasnjuje Moţina (1994b, str. 506) 

»osnove oziroma viri, iz katerih vodja ĉrpa moĉ, veliko povedo o tem, zakaj podrejeni 

(vodeni) sprejemajo navodila nadrejenega (vodje) ali zakaj jih ne sprejemajo in zakaj ne 

sodelujejo«. 

Weihrich in Koontz (v: Stare in Seljak, 2006, str. 109) menita, da je pojem moĉi širši od 

pojma oblasti. Medtem ko je oblast opredeljena kot pravica, ki nekomu pripada zaradi 

poloţaja, ki ga zaseda, je moĉ sposobnost posameznika ali skupine, da spodbudi 

verovanje in delovanje drugih posameznikov in skupin ali vpliva nanju. Koncept moĉi je 

zelo fleksibilen, saj ga lahko uporabimo v razliĉnih smereh in to tudi pomeni, da poznamo 

razliĉne oblike moĉi (po Yukl, 2002, str. 142). Po pregledu literature ugotavljamo, da 

avtorji zelo podobno navajajo razliĉne oblike moĉi, ki jih prikazujemo v tabeli 5. 

Tabela 5: Različne oblike moči vodje 

 

Raven in French 

(1958) 

Yukl in Falbe            

(1991) 

Moţina       

(1994) 

Konrad       

(2005) 

Vplivna moč Moč poloţaja Vplivna moč Vplivna moč 

nagrajevanje legitimna moĉ legitimna referenĉna 

prisila (kaznovanje) nagrajevanje nagrajevanje legitimna 

legitimna prisila (kaznovanje) moĉ pritiska nagrajevanje 

ekspertna informiranje referenĉna kaznovanje 

referenĉna ekološka moĉ ekspertna ekspertna 

 Osebnostna moč   

 referenĉna   

 ekspertna   

Vir: prirejeno po Raven in French (1958, str. 83), Yukl (2002, str. 145), Moţina (1994b, 

str. 506), Konrad (2005, str. 11 – 16) 
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Z opredeljevanjem in raziskovanjem moĉi vodij so se ukvarjali razliĉni68 strokovnjaki. 

Raven in French (1958) sta raziskovala in oblikovala razliĉne oblike moĉi vodje in v 

zaĉetnih teoretiĉnih zapisih sta doloĉila pet oblik moĉi, in sicer: moĉ nagrajevanja, prisile 

oziroma kaznovanja, legitimno moĉ, referenĉno in ekspertno moĉ (Raven in French, 1958, 

str. 83). V novejših zapisih je zaĉetni model nadgrajen še z eno obliko moĉi, in sicer z 

moĉjo »informiranja« (Raven, 2008, str. 2). Na podlagi modela69 moĉi medosebnega 

vpliva, ki sta ga oblikovala Raven in French, tudi Bass (1960) pojasnjuje, da obstajata dve 

splošni obliki moĉi vodij, in sicer moĉ poloţaja in osebnostna moĉ. Njegova osnovna teza 

je, da »moĉ izhaja iz osebe ali poloţaja« (Bass, 1990b, str. 228). Izhodišĉe takšnega 

razumevanja vsekakor predstavljajo ugotovitve, ki sta jih zapisala Raven in French, kar 

potrjuje tudi dejstvo, da Bass (v: Atwater in Yammarino, 1996, str. 5) opredeljuje oziroma 

upošteva »legitimno moĉ, nagrajevanje in prisilo (kaznovanje) kot tiste oblike, ki izhajajo 

iz samega poloţaja. Referenĉno in ekspertno moĉ pa vidi kot dve obliki osebnostne moĉi, 

ki temeljita oziroma sta odvisni od posameznikovih osebnostnih lastnosti.         

Moĉ poloţaja omogoĉa vodjem, da predlagajo kaznovanje in nagrajevanje svojih 

podrejenih (vodenih). Osebnostna moĉ pa jim omogoĉa, da se vodeni z njimi identificirajo 

(po Bass, 1990b, str. 228). S svojimi raziskavami sta Yukl in Falbe (1991) dokazala, da sta 

obe obliki moĉi sorazmerno (relativno) neodvisni in da vsaka vsebuje razliĉne ampak 

povezane, prekrivajoĉe se komponente (po Yukl, 2002, str. 144). Yukl in Falbe (v: Yukl, 

2002, str. 144) menita, da »moĉ poloţaja« vsebuje komponente, kot so legitimna 

avtoriteta, nagrajevanje, kaznovanje (prisila), informiranje in fiziĉno delo v okolju. 

Osebnostna moĉ pa vsebuje potencial vpliva, ki je pridobljen na podlagi strokovnega 

znanja in izkušenj ter vpliva, ki temelji na lojalnosti in prijateljstvu oziroma dobrih odnosih 

(po Yukl, 2002, str. 144). Northouse (2007, str. 7) to pojasnjuje tako, da meni, da 

»nekateri vodje imajo moĉ, ker vodeni v njih najdejo oziroma vidijo dober zgled, drugi pa 

imajo moĉ, ker jih vodeni vidijo kot visoko kompetentne.   

Stare (2005a, str. 108) pojasnjuje, da »na potek vodenja vpliva vplivna moĉ vodje, ki jo 

opredelimo kot sposobnost vodje, da s svojim vplivanjem povzroĉi, da druga oseba naredi 

nekaj«. Razliĉne oblike (vrste) vplivne moĉi vodje predstavljamo v nadaljevanju, in sicer 

legitimno moĉ, moĉ nagrajevanja, kaznovanja in informiranja, referenĉna moĉ in  

ekspertna moĉ. 

 

Legitimna moĉ je moĉ, ki izhaja iz samega poloţaja, ki ga ima nekdo (vodja) v organizaciji 

in poloţaj mu omogoĉa ter daje pravico, da vpliva na vodene, da doseţejo cilj. Vsekakor 

pa poloţaj oziroma legitimna moĉ, ki izhaja iz tega, prinaša tudi obvezo. Raven (2008, str. 

4) opredeljuje štiri znaĉilnosti oziroma pravila »legitimne moĉi«, in sicer: vzajemnost (npr. 

nekdo mi je pomagal, ko sem pomoĉ potreboval, sedaj ĉutim odgovornost, da mu 

pomagam nazaj), praviĉnost,  odgovornost (pomeni obveznost pomagati tistim, ki si sami 

ne morejo pomagati) in poloţaj.  Legitimna moĉ je povezana tudi z avtoriteto, ki izhaja iz 

                                            
68 French, Raven, Bass, Mintzberg, Lord, Martin, Hunt, Levinger itd. 
69 Ang. A Power/Interaction Model of Interpersonal Influence. 
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samega poloţaja. Vedenje oseb, ki jim ga omogoĉa poloţaj, lahko opredelimo kot 

»mehko« vedenje v obliki vljudnosti ali »trdo« vedenje, kot je direktnost, jasnost, 

oblastnost, nepopustljivost. V nevarnih, teţkih situacijah je zelo pomembno, da je vodja 

bolj direkten oziroma jasen kot pa »mlahav« oziroma vljuden. Direktni ukaz vodje s 

posebnim tonom glasu je vĉasih nujen, da »zbudi« in šokira vodene za delo (glej Yukl, 

2002, str. 146).     

 

Moĉ nagrajevanja se nanaša na nagrajevanje in vsi tisti vodje, ki dajejo nagrade vodenim, 

ki teţko oziroma dobro delajo, uporabljajo moĉ nagrajevanja (Northouse, 2007, str. 8). 

Torej ta moĉ omogoĉa vodji, da vodene nagrajuje. Ena oblika nagrajevanja vodenih je v 

obliki plaĉila, razdelitve dobiĉka, bonusov ali drugih ekonomskih spodbud (po Yukl, 2002, 

str. 147). Lahko pa se uporabljajo tudi druge »nematerialne« nagrade, kot so ustreznejše 

delovno mesto, dopust v skladu z ţeljami delavca (vodenega), napredovanje itd. (po 

Moţina, 1994b, str. 506). Ĉe so nagrade uporabljene prepogosto, kot tista oblika, s katero 

se lahko vpliva na vodene, je moţno, da pride do tega, da zaĉnejo vodeni dojemati 

razmerje oziroma odnos do vodje izkljuĉno iz ekonomskega vidika. Takrat vodeni 

priĉakujejo nagrado v vsakem trenutku, ko se zahteva od njih kaj novega ali 

neobiĉajnega. Tako za vodjo kot vodene je boljše, ĉe vidijo in gradijo svoj odnos na 

skupni pripadnosti oziroma lojalnosti in prijateljstvu (po Yukl, 2002, str. 148).    

 

Moĉ kaznovanja (prisile, pritiska) temelji na tem, da lahko vodja vpliva na vodene na 

naĉin, da jih kaznuje oziroma jim izreĉe groţnjo, da jih bo kaznoval (glej Raven, 2008, str. 

2–3). Gre za specifiĉno obliko moĉi, ki je dosegljiva vodjem, saj lahko pri vplivanju na 

vodene uporabijo prisilo (kazen), da doseţejo nek uĉinek (glej Northouse, 2007, str. 8). V 

kolikor se ţe uporablja prisila (groţnja) oziroma »teţke« besede, s katerimi ţelimo vplivati 

na vedenje vodenih, je potrebno te izreĉi pred kaznovanjem in ne po kaznovanju (po 

Bass, 1990b, str. 241). Moţina (1994b, str. 506) meni, da so lahko kazni, ki jih vodja 

uporablja, zelo razliĉne, in sicer: odtegljaji pri prejemkih, manj ţeleno delo, oĉitki itd. Ta 

oblika je tudi manj uĉinkovita v primerjavi z moĉjo po nagrajevanju. Zgodi se lahko, da se 

namesto izboljšanja pojavijo negativne oblike vedenja, sprenevedanja itd. Yukl (2002, str. 

148) pa meni, da se v nekaterih organizacijah lahko vodeni uprejo takšnemu naĉinu 

ravnanja vodij, saj imajo moţnost, da organizirajo demonstracije (stavke), sabotirajo 

delovanje itd.   

Moĉ informiranja predstavlja zelo pomembno moĉ, ki jo ima vodja, saj mu ta oblika moĉi 

omogoĉa, da ima dostop do vseh nujnih oziroma pomembnih informacij (razpolaga z 

njimi), jih kontrolira in prenaša oziroma pošilja tudi drugim (Yukl, 2002, str. 152). Na 

podlagi informacij vodja zelo natanĉno pojasnjuje vodenim, kako morajo opraviti delo, da 

bo proces bolj uĉinkovit in boljši. To vodeni tudi razumejo in sprejemajo (po Raven, 2008, 

str. 2).  

Referenĉna moĉ temelji na hrepenenju oziroma poţelenju vodenih po identifikaciji z vodji 

in tudi po tem, da bi bili vodeni sprejeti s strani vodij (Bass, 1990b, str. 235). Stare 

(2005a, str. 110) meni, da se privrţenci podredijo vodji, ker ga obĉudujejo, oboţujejo in 
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cenijo. Vodja torej predstavlja vzgled in jim je vzornik. Vodeni bi bili radi podobni vodji, 

ker so jim všeĉ njegove osebnostne lastnosti, in zato mu tudi sledijo in ga posnemajo (po 

Moţina, 1994b, str. 506). Referenĉna moĉ je pomemben vir oziroma pripomoĉek vplivanja 

na vodene, vendar je takšna moĉ tudi omejena (Yukl, 2002, str. 150). Takšna moĉ vodje 

vsekakor predstavlja pomemben instrument, s katerim lahko vodja s svojo osebnostjo 

vpliva na uspešnost vodenja oziroma na izvajanje nalog. Vodeni si ţelijo pridobiti 

spoštovanje vodij, saj v njih vidijo popolno osebo. Ljudje pa ravnamo na naĉin, da ţelimo 

pridobiti oziroma išĉemo spoštovanje ravno od ljudi, ki jih sami najbolj spoštujemo, 

cenimo (glej Bass, 1990b, str. 235).    

Ekspertna moĉ je moĉ, ki jo ima vodja zaradi svojega znanja, sposobnosti, izkušenj in 

spretnosti. Znanje in sposobnost sta tudi dva glavna vira osebnostne moĉi v organizaciji 

(po Yukl, 2002, str. 151). Privrţenci se podredijo vodji, ker verjamejo, da ima specifiĉno 

znanje, ki omogoĉa oblikovanje najboljšega predloga oziroma najboljše poti za dosego 

cilja (Stare in Seljak, 2006, str. 110).    

Mintzberg (1990, str. 167–174) pa navaja, da so zaţelene lastnosti vodij povezane s tremi 

vrstami neformalnih vlog, in sicer (Mintzberg, 1990, str. 168-172, Ivanko in Stare, 2007, 

str. 29–30): 

o Medosebne vloge:  

- figura: opravljanje formalnih obveznosti; 

- vodja: motiviranje, kadrovanje, usposabljanje, ocenjevanje itd.; 

- zveza: vzdrţevanje mreţ komunikacij in povezav posameznih delov v organizaciji 

itd. 

o Informacijske vloge:  

- monitor: usmerjanje, opominjanje, pridobivanje informacij za sebe itd. 

- deseminator: razdeljevanje informacij vodje podrejenim kot skupini ali vsakemu 

posebej; 

- predstavnik organizacije: predstavljanje organizacije in komuniciranje z javnostmi 

itd. 

o Vloge odloĉanja: 

- podjetnik: zagotavlja materialna sredstva za organizacijo, išĉe nove ideje, 

spodbuja nove projekte itd. 

- odpravljanje motenj: pogosto se sreĉuje s situacijami (tudi proti svoji volji), v 

katerih mora znati obvladovati nezaţelene ali nepredvidene situacije, kot so 

nenadne krize, konflikti med zaposlenimi, odhodi kljuĉnih kadrov itd. 

- razdeljevalec virov: odloĉa o tem, kdo bo kaj naredil in s kakšnimi sredstvi itd. 

- pogajalec: pogajati se mora z veliko ljudmi in organizacijami (pogosto vodi 

pogajanja). 

Razliĉne oblike moĉi omogoĉajo vodji, da uĉinkovito vpliva na vodene. Moĉ je vsekakor 

povezana z vodenjem, saj je po mnenju Northouse (2007, str. 7) »del procesa vplivanja in 

pomeni zmoţnost ali potencial za vplivanje«. Vodja vpliva na veĉ podroĉij v organizaciji in 

vpliv na ta podroĉja pomeni poslediĉno tudi vpliv na vodene.   
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3.4 SAMOPODOBA VODJE 

 

Pogled vodje na samega sebe oziroma njegova samopodoba je v odnosu do vodenih 

pomembna predvsem zaradi tega, ker vpliva na njegovo vedenje in s tem poslediĉno tudi 

na vedenje vodenih ter tudi na samozavest in samozaupanje vodje v okviru njegovih 

posameznih dimenzij samopodobe. Nastran - Uletova (1994, str. 238) pojasnjuje, da so 

strokovnjaki70 na podlagi raziskav ugotovili, da je za dobre vodje znaĉilna izgrajena in 

realna samopodoba o sebi. Kobal Grumova (2004, str. 99) meni, da v kolikor je 

samopodoba izoblikovana (izgrajena), je to logiĉno posledica tega, da je hkrati tudi 

strukturirana. Uspešen vodja mora imeti visoko splošno samopodobo in to pomeni, da 

mora biti samozavesten, se doţivljati kot kompetentnega, ĉustveno stabilnega, 

spoštovanega od zaposlenih in širše okolice itd. V kolikor se vodja ne bo spoštoval, ne bo 

zadovoljen sam s sabo, svojih delovnih nalog ne bo opravljal profesionalno in se ne bo 

dodatno izobraţeval bo neuspešen vodja.     

 

Oblikovanih je bilo veĉ modelov samopodobe,71 ki doloĉajo posamezne dimenzije oziroma 

faktorje samopodobe. Na splošno samopodobo vodij vpliva veĉ faktorjev oziroma 

dimenzij.72 Pri dimenziji akademska samopodoba izkustveno ugotovimo, da dobri rezultati 

oziroma uspešnost na delovnem mestu pomembno vpliva na samopodobo vodij. Na 

visoko raven samopodobe vodij vplivajo dodatna izobraţevanja in udeleţbe na razliĉnih 

prireditvah, ki imajo status »pomembnih prireditev«. Z dodatnim izobraţevanjem vodja 

izboljšuje svoje sposobnosti ter znanje in to mu daje samozavest in obĉutek, da pridobiva 

sodobna znanja, vešĉine in da ne zaostaja v strokovnem razvoju za drugimi (vodenimi, 

vodji). Tudi dimenzija telesna samopodoba (omenjena dimenzija spada v modelu Fleming 

in Watkins v faktor samoocene) ima velik vpliv na visoko razvito samopodobo vodij. Od 

vodij se priĉakuje, da bodo na delovnem mestu urejeni in bodo s svojim zunanjim 

videzom in obnašanjem zgled svojim podrejenim. V kolikor se pojavijo znaki ljubosumnosti 

vodij do drugih73 zaradi znakov, da ima nekdo boljši slog oblaĉenja od njih, da je zunanji 

(telesni) videz drugih boljši od njihovega in ĉe z nekaterimi svojimi telesnimi deli (npr. z 

nosom, ustnicami, rokami, zadnjico, itd.) niso najbolj zadovoljni, kaţe vse to na to, da je 

njihova telesna samopodoba nizka oziroma slaba.  

 

Ţigonova (2010, str. 19) pojasnjuje, da je za ĉloveka lastno telo veliko veĉ kot le zunanja 

podoba, svoje zunanjosti ne moramo nikoli loĉiti od obĉutenja svojega ţivljenjskega 

poloţaja. In ĉe je posameznikov cilj nenehno izboljševanje ţivljenjskega poloţaja, so 

posledice na dlani: sodobna druţba je obsedena z doseganjem telesnega videza, ki naj bi 

se ĉimbolj pribliţal temu idealu. Telesni videz (mlado, lepo, popolno) postaja oznaĉevalec 

vrednot, saj se na njegovi osnovi sklepa tudi o drugih posameznikovih lastnostih. 

                                            
70 Nastran - Uletova (1994, str. 238) navaja naslednje avtorje: Bird (1940), Mann (1959), 

Sorrentino in Boutillier (1975).  
71 Modeli so predstavljeni v podpoglavju 4.4.  
72 Po pregledu modelov samopodobe se izpostavljajo predvsem akademska samopodoba, telesna 

samopodoba, medosebna (socialna) samopodoba, emocionalna samopodoba itd. 
73 Npr. podrejenih, ostalih vodij itd. 
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Vsakršno odstopanje od (nedosegljivih) lepotnih idealov velja za hibo oziroma napako. 

Lepotne ideale si sicer posameznik ustvarja sam pri sebi znotraj svojega »jaza«, toda da 

»idealni jaz« zaĉne delovati na takšen naĉin, ga spodbujajo tudi mnoţiĉni mediji, ki 

posamezniku vsiljujejo vse teţje dosegljive ideale (tudi telesne) in nekateri vsemu temu 

»slepo« sledijo. Rezultat vsega tega pa je slaba samopodoba. Nastran - Uletova (2004, 

str. 296) meni, da je teţnja vsakega posameznika, da si izgradi ĉimbolj pozitivno 

samopodobo, ki se po moţnosti ohranja skozi ĉas in dograjuje z novimi pozitivnimi 

elementi. Seveda je to le ideal, ki ga v realnosti dosega le malokdo in nihĉe v celoti ne 

realizira. Za ĉloveka zato ni optimalno doseganje ĉim bolj popolne samopodobe, temveĉ 

doseganje ĉim manj travmatske in zanj ĉim bolj produktivne samopodobe, torej 

ravnoteţja med osebnimi priĉakovanji ter naĉrti in priĉakovanji okolice.  

 

Tudi dimenzija »medosebna samopodoba« je za vodje pomembna, saj se osredotoĉa na 

podroĉje socialnih (medosebnih) odnosov. Od vodij se priĉakuje, da bodo znali vzpostaviti 

primeren odnos ter komunikacijo s svojimi zaposlenimi, strankami in drugimi ljudmi. To je 

tudi razlog, da se od vodij priĉakuje, da imajo visoko samopodobo na podroĉju 

medosebnih odnosov oziroma socialnih odnosov.  

 

Na samopodobo vodij vplivajo tudi njihovi odnosi v druţini in to potrjuje tudi Kobal 

Grumova (2004, str. 103), ki meni, da »posameznik, ki je zadovoljen doma, je zadovoljen 

tudi v sluţbi. Res je sicer, da se nezadovoljstvo od doma pogosto prenaša na delovno 

mesto (in obratno), vendar moramo vedeti, da je glavni dejavnik pri ustrezni strokovni 

samopodobi dejstvo, kako posameznik obvladuje in se sooĉa s teţavami doma«.   

 

Izkustveno lahko ugotovimo, da lahko naloge vodenja opravljajo tisti posamezniki, ki 

imajo dobro (pozitivno) samopodobo in s tem visoko samospoštovanje. Nizka 

samopodoba in s tem nizko samospoštovanje vodij lahko povzroĉa doloĉene posledice v 

organizacijah (npr. nezadovoljstvo zaposlenih) in to kaţe na to, da posamezniki, ki imajo 

slabo (negativno) samopodobo in s tem povezano nizko samospoštovanje, niso najbolj 

primerni za uspešno vodenje ljudi. Pomen samopodobe vodij je pomemben, ker lahko 

imajo posledice samopodobe (pozitivne, negativne) doloĉen vpliv na vedenje vodje in s 

tem tudi na odnos z vodenimi.  

Vodja je najpomembnejši v procesu vodenja in kot poudarja Clemmer (2008, str. 83) 

»vodja sluţi in pomaga drugim, zato mora vedeti, kako ga vidijo. Vendar pa ne more 

sluţiti, pomagati in podpirati drugih, ĉe njegova dejanja ne izvirajo iz njegove notranjosti. 

Le ĉe je prepriĉan vase, lahko prepriĉa druge«. Pristno vodenje namreĉ izvira iz 

notranjosti. Ljudje znajo ĉedalje bolj razkrinkati nepristne vodje. Hitro vidijo razliko med 

vodjo, ki deluje nauĉeno, in vodjo, ki deluje iz srca. In pogoj za takšno vodenje je 

vsekakor jasno izoblikovana samopodoba in to predvsem stabilna, pozitivna samopodoba. 

Toda vodje obiĉajno ne priznajo, da pomen tega, kar so kot »osebnosti«, vpliva na vsak 

vidik njihove organizacije in ne cenijo vpliva, ki ga s svojim zgledom nudijo drugim. V 

kolikor ţelijo ustvariti uĉinkovito in visoko zmogljivo organizacijo, morajo s svojim 

vedenjem izraţati lastnosti, ki jih priĉakujejo od podrejenih (Boţiĉ, 2004, str. 241).  
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4 POJMOVANJE SAMOPODOBE 

 

 

V medsebojnih odnosih in pri opravljanju doloĉene aktivnosti posameznika ima 

pomembno vlogo konstrukt opisa samega sebe oziroma predstave, ki jo ima sleherni 

posameznik o samem sebi. Torej predstave o tem, kaj si ĉlovek misli o sebi, svojih 

sposobnostih, lastnostih, o svojem telesu, moţnostih v ţivljenju, uspehih in neuspehih. V 

strokovni literaturi se za opis omenjenih znaĉilnosti uporablja izraz »samopodoba«.  

 

Konstrukt samopodobe oziroma pogled na samega sebe je zelo povezan z »ljubeznijo do 

sebe« oziroma s tem, da se ima ĉlovek rad. Košiĉek (1998, str. 12) pojasnjuje, da je 

»ĉlovek, ki se nima rad, takšen, ker se ne spoštuje, se boji samega sebe, zaniĉuje samega 

sebe, se celo sovraţi. Takšno stališĉe do sebe izhaja iz nesposobnosti ţiveti tako, da bi bil 

zadovoljen s seboj. Oseba, ki se nima rada, sicer išĉe moţnost, da bi bila zadovoljna in bi 

se uveljavila v lastnih oĉeh, vendar to dela napaĉno. Hodi po poti, ki je ne pelje k cilju. 

Uspehi, ki jih doţivlja na njej, so le navidezni, sluţijo ji za samoprevaro, da ji ne bi bilo 

treba priznati zgrešenosti svoje ţivljenjske poti«.  

 

Samopodobo si posameznik ustvarja kot edinstvena osebnost, ki po mnenju Allporta (v: 

Samuel, 1981, str. 3) predstavlja dinamiĉno organizacijo posameznih psihodinamiĉnih 

sistemov, ki doloĉajo posameznikovo znaĉilno vedenje in misli. In ker smo ljudje socialna 

bitja, saj vzpostavljamo odnose z drugimi ljudmi, vpliva na kakovost vzpostavitve ter 

ohranitev odnosa z drugimi tudi osebnost vsakega posameznika in s tem povezana 

njegova podoba o samem sebi. To potrjuje tudi Musek (2005b, str. 1), saj meni, da »šele 

na podlagi ustreznega poznavanja osebnosti se lahko dobro znajdemo v medsebojnih 

odnosih in si jih urejamo tako, kot si ţelimo«.  

 

Tudi v procesu vodenja prihaja do interakcije med vodjo in vodenimi, torej do odnosa 

med razliĉnimi osebnostmi. In zato sta osebnost posameznika in njegova podoba o sebi 

pomembni v procesu vodenja. Stare in Seljak (2006, str. 189) pojasnjujeta, da 

»ugotavljanje potenciala za vodenje temelji prav na spoznanju osebnosti oziroma 

posameznih vidikov osebnosti«. Rogers (v: Kohont, 2005a, str. 36) pa meni, da je vedenje 

posameznika kot edinstvene osebnosti odvisno od tega, kar si misli o sebi, kako se 

doţivlja.  

 

Pri raziskovanju samopodobe ljudi ugotovimo, da avtorji, ki prouĉujejo konstrukt 

samopodobe, izhajajo iz temeljnih tez oziroma predpostavk, ki jih je za opredelitev pojma 

»jaz« zapisal zaĉetnik eksperimentalne psihologije74 James (1890) v znamenitem delu 

Principles of psychology. 

                                            
74 Prva znanstvena raziskovanja »jaza« v psihologiji (jaz kot subjekt in jaz kot objekt).  
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James je »jaz«75 razdvojil na jaz kot subjekt – ĉisti ego, ki je dejaven (nosilec delovanja), 

in jaz kot objekt – empiriĉni ego, ki je pasiven in kot tak predmet samoopazovanja ter 

psihološkega prouĉevanja. Za prouĉevanje samopodobe je pomemben predvsem »jaz« 

kot objekt, ki prikazuje podobo, ki si jo posameznik ustvarja o sebi (po Avsec, 2010a, str. 

40; Kobal, 2000, str. 19, Burns, 1979, str. 6–9). 

 

Slika 4: Jamesov76 model »jaza« (sebstva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po Burns (1979, str. 7), Kobal (2000, str. 20) 

 

»Hierarhiĉno najvišje podroĉje zavzema duhovni jaz, ki vkljuĉuje pojmovanja in predstave 

posameznika o sebi kot o razmišljujoĉem, psihiĉnem in duhovnem bitju. Sledi mu socialni 

jaz, ki ga sestavljajo doţivljanja in pojmovanja posameznika o tem, kakšen je in kakšen 

naj bo v oĉeh drugih. James meni, da ima posameznik toliko socialnih jazov, kot je oseb, 

ki jih ta posameznik pozna, oziroma kot je socialnih skupin, katerih stališĉa so zanj 

pomembna« (Avsec, 2010a, str. 40).  

 

Kljub temu da James najmanj pozornosti namenja telesnemu jazu, ki ga postavlja na dno 

hierarhiĉne strukture, saj meni, da prispevajo posameznikova doţivljanja, predstave in 

                                            
75 Pojem »jaz« predstavniki posameznih teorij osebnosti opredeljujejo vsak iz svoje perspektive. 

Toda za razumevanje bomo opredelili z »jazom«, tako kot Jung, središĉe zavednega dela osebnosti 
in k temu dodali še Freudovo mnenje, da je tudi velik del samega »jaza« nezaveden. Pri tem 

nezavednem jazu na zavestni ravni pa je smiselno upoštevati tudi razlago Epsteina (v: Kobal - 
Grum, 2003, str. 26), da »nezavedni nivo zavesti« hrani vsebine, ki v normalnih okolišĉinah pod 

nobenim pogojem ne morejo postati zavestne (ĉeprav se celotno duševno dogajanje odvija skozi 

zavestno delovanje, le nivoji, na katerih se posameznik tega delovanja zaveda bolj ali manj, se 
med seboj razlikujejo). Sebstvo pa razumemo tako kot Kobalova (2000, str. 23) – sinonim »jaza«.    
76 James sicer ne posveĉa velike pozornosti »telesnemu jazu«, ker ga ima za manj pomembnega 
od ostalih »jazov« in zato ga je postavil na dno lestvice. 
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materialno sebstvo (samopodoba) 

telesno sebstvo (samopodoba) 
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pojmovanja o lastnem telesu le manjši deleţ k njegovi samopodobi, so bistveni del 

samopodobe posameznika tudi predstave in pojmovanja, ki jih ima posameznik o svojem 

telesu (telesni jaz). To potrjujejo tudi zadnje77 raziskave na tem podroĉju (po Avsec, 

2010a, str. 40, Kobal, 2000, str. 19–21). 

 

Pri opredelitvi samopodobe ni dovolj samo splošna ugotovitev, da gre za dejstvo, kaj 

posameznik misli o samem sebi, ampak gre za mnogo bolj zapleten notranji proces. 

Posameznik si namreĉ ustvarja oziroma oblikuje nekakšen notranji miselni »vzorec« o 

tem, kaj drugi mislijo o njem in kako naj samega sebe predstavi v socialnem okolju – in 

na podlagi takšnega notranjega procesa si posameznik sam pri sebi oblikuje doloĉeno 

podobo o sebi. Tudi Košiĉek (1998, str. 23) meni, da »je osrednja potreba slehernega 

ĉloveka potreba po uveljavljanju samega sebe v lastnih oĉeh. Toda soĉasno s potrebo po 

uveljavljanju v lastnih oĉeh ĉuti ĉlovek potrebo po tem, da se uveljavi pri ljudeh, med 

katerimi ţivi – obe dve potrebi pa sta med seboj pogojeni, bolj ali manj odvisni druga od 

druge, oziroma vplivata druga na drugo«. Takšno razumevanje samopodobe posameznika 

pa je ţe podobno teoriji zrcalnega jaza, ki jo je izoblikoval ameriški sociolog in predstavnik 

simboliĉnega interakcionizma Colley (1902), in v kateri trdi, da podobe, ki so jih drugi 

ustvarili o nas, vplivajo na našo lastno podobo o sebi. Zrcalni jaz definira kot tisto 

samopodobo, ki si jo posameznik ustvarja s stališĉa pomembnih drugih in zato je »jaz« 

oziroma sebstvo odsevno (po Avsec, 2010a, str. 41). Odsevnost pa je sestavljena iz treh 

naĉelnih elementov (osnov), in sicer (Burns, 1979, str. 14): predstave o tem, kako nas 

vidijo drugi, predstave o tem, kako nas drugi presojajo, in en element predstavljajo tudi 

naše emocije (obĉutki), ki nas ob tem spremljajo, kot npr. ponos (ĉast) in poniţanje 

(trpinĉenje, ţalitev). Colleyevo teorijo je izpopolnil Mead (1934), ki tudi izpostavlja, da na 

oblikovanje samopodobe vpliva asimilacija socialnih odnosov. Pojasnjuje, da druţba 

pomeni posamezniku zrcalo, s pomoĉjo katerega oblikuje lastno podobo, ki je razĉlenjena 

in dinamiĉna. Meadu pomeni povezava med posameznikom in druţbo jezik oziroma 

simboli, ki omogoĉajo komunikacijo med dvema osebama in posameznika s samim seboj 

(njegov notranji dialog) (Adlešiĉ, 1999, str. 5).   

 

Svoje razumevanje samopodobe je s svojimi idejami predstavil tudi Freud – in to 

predvsem s tem, da je opozoril na nezavedne aspekte jaza in s tem na bolj poglobljeno 

razumevanje oblikovanja samopodobe. Temu so nekateri rekli kar »ne-jaz«, vseboval pa 

naj bi vse tiste lastnosti, ki jih ima posameznik, pa zanje ne ve, da jih ima, ker jih ne 

mara. Samopodoba po mnenju Freuda moĉno vpliva na ravnanje posameznika; vĉasih 

vpliva na obnašanje prav usodno in mnogokrat nezavedno in celo proti volji posameznika 

(po Musek, 1993b, str. 346–348). 
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 Glej Samopodoba – Avsec (2010a, str. 40). 



51 
 

Freud (1987, str. 134) kot utemeljitelj78 psihoanalize meni, da psihiĉno dejanje 

posameznika na splošno deluje v dveh fazah, med katerima je vkljuĉena nekakšna 

preizkušnja (cenzura). V prvi fazi je nezavedno in pripada sistemu »nezavedno«79 (Nzv); 

ĉe ga pri preizkušnji cenzura zavrne, mu je prehod v drugo fazo onemogoĉen; potem zanj 

reĉemo, da je »potlaĉeno« in mora ostati nezavedno. Ĉe pa prestane to preizkušnjo, 

vstopi v drugo fazo in pripada drugemu sistemu, ki ga imenujemo sistem predzavednega 

(Zv). Toda njegovo razmerje do zavesti s to pripadnostjo še ni enoznaĉno doloĉeno. Ni še 

zavestno, paĉ pa sposobno ozavedenja – zdaj lahko v primernih pogojih brez posebnega 

odpora postane objekt zavesti. Z upoštevanjem te sposobnosti ozavedenja se to imenuje 

tudi sistem predzavestnega (Zv). V nadaljnjem prouĉevanju Freud (1987, str. 305–314) 

navaja, da je tudi v »jazu«80 lahko marsikaj nezavednega. To pojasnjuje s tem, da se je v 

zaĉetni fazi »jaz« razumel kot tisto, ki je temelj zavesti, obvladuje dostope do tistega, kar 

odvaja vsa vzdraţenja v zunanji svet; ta »jaz« je tista instanca duševnosti, ki nadzoruje 

vse svoje parcialne procese.81 Iz tega »jaza« izvirajo tudi potlaĉitve.  

 

S prouĉevanjem »jaza« in tudi iz tega izhajajoĉe samopodobe so se ukvarjali še mnogi 

drugi avtorji (npr. Rogers, Mead, Jung, Adler, Sullivan, Horney itd.), toda v 70. letih 20. 

stoletja je bil konstrukt samopodobe jasneje definiran in avtorji82 teh opredelitev danes 

veljajo za »klasike« na tem podroĉju (po Zupanĉiĉ, 2005, str. 38). Za razumevanje 

samopodobe je pomembna tudi teorija diskrepantnih jazov, ki jo je razvil Higgins (1987). 

Poleg realnega jaza, ki vkljuĉuje lastnosti, za katere posameznik meni, da so znaĉilne 

zanj, navaja še dve dimenziji ţelenih jazov: idealni jaz, ki vkljuĉuje upe, ţelje, aspiracije, 

in imperativni jaz, ki vkljuĉuje dolţnosti, odgovornosti itd. (po Avsec, 2010a, str. 50).   

 

                                            
78 Hjelle in Ziegler (1992, str. 86) pojasnjujeta, da je Freud s svojim »topografskim modelom« 
predstavil, da se »psihiĉni, duševni del« posameznika sestoji iz treh zavesti, in sicer: 

- zavestnega, zavednega (jaz): predstavlja tisto raven, ki je sestavljena iz obĉutkov in izkušenj, 
ki se jih zavedamo v danem trenutku. Freud (v: Hjelle in Ziegler, 1992, str. 87) meni, da 

obstaja le majhen del naše duševnosti (priĉakovanja, obĉutki, spomini), ki se ga zavedamo in 
ga lahko pripišemo temu delu zavesti.  

- predzavestnega (nadjaz): je tisti, ki ga lahko vĉasih razumemo tudi kot »dosegljivi spomin«78 

– to so torej vse izkušnje, ki niso zavedne v doloĉenem trenutku, ampak se lahko vĉasih 
pojavijo in se jih enostavno spomnimo. Predzavestni del si Freud predstavlja kot most med 

zavednim in nezavednim duševnim umom. 
- nezavednega (ono): najgloblji in glavni sloj (plast) ĉlovekovega uma pa je tisti, ki je nezavedni 

in se ga ne zavedamo. Nezavedno zajema na eni strani dejanja, ki so samo latentna, zaĉasno 

nezavedna, sicer pa se od zavednih po niĉemer ne razlikujejo, in na drugi strani procese, kot 
so denimo potlaĉeni, ki bi se morali, ĉe bi ostali zavestni, najostreje loĉiti od drugih zavestnih 

procesov. 
 
79 Freud (1987, str. 312–313) pojasnjuje, da poznamo dve vrsti nezavednega: latentno, ki je 
vseeno zmoţno ozavedenja, in potlaĉeno, ki se samo po sebi in brez pomoĉi ne more ozavesti. 

Latentno, ki je nezavedno samo deskriptivno – ne pa v dinamiĉnem smislu – se poimenuje 

»predzavestno«; nezavedno pa je lahko tudi dinamiĉno nezavedno potlaĉeno.  
80 »Jaz« ţe razume kot tisti del, ki je tudi v predzavestnem.   
81 Ponoĉi gre spat, a tedaj še vedno izvaja cenzuro sanj.  
82 Shavelson, Marsh, Offer, Wylie. 
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Podroĉje samopodobe oziroma »predstave o sebi« je pomembno tudi zaradi tega, ker kot 

meni Košiĉek (1998, str. 24) je ĉlovekova samozavest vĉasih tako omahljiva, da je 

njegovo mnenje o sebi skoraj popolnoma odvisno od tega, kaj drugi menijo o njem. In 

kadar ĉlovek išĉe merilo lastne vrednosti v glavnem v samem sebi, ne pa v mnenju okolja, 

hodi po ţivljenjski poti, ki ga bo pripeljala do resniĉnega uveljavljanja v lastnih oĉeh, do 

spoštovanja samega sebe in ljubezni do sebe. 

  

Ĉe je ĉlovek pri vrednotenju sebe zmeraj bolj ali manj odvisen od stališĉa drugih ljudi do 

njega, ne hodi skozi ţivljenje po doloĉeni, zanesljivi stezi, marveĉ tava sem in tja, 

dovoljuje, da ga tuje mnenje o njem zanaša na stranske poti, ki ne vodijo proti 

njegovemu cilju. Ker je tuje mnenje o njem spremenljivo, nikoli ni gotov o sebi, ne zaupa 

si, njegova samozavest ostane šibka, majava. Seveda ga to dela nezadovoljnega s samim 

seboj in ga spodbuja h kljubovanju samemu sebi. Tak ĉlovek se ne trudi, da bi res 

zadovoljeval potrebo po uveljavljanju samega sebe, temveĉ pogosto ravna tako, da bi se 

hotel mašĉevati samemu sebi, se celo kaznovati za nezadovoljstvo s samim seboj.  

 

4.1 OPREDELITEV SAMOPODOBE 

 

Pri opredelitvi pojma samopodoba ugotovimo, da se v slovenski literaturi uporablja 

številĉnost izrazov, ki opredeljujejo pojem samopodobe (po Kobal, 2000, str. 17). Nekateri 

mu pravijo samoidentiteta (Musek, 1993a, str. 359), identiteta (Zupanĉiĉ, 1993, str. 208), 

socialni jaz (glej Nastran - Ule, 1994, str. 292–302), samopercepcija (Ferbeţer, 2008, str. 

25).  

 

V angleški literaturi pa self (James, 1890, Cooley, 1902), self-actualisation (Rogers, 1951, 

Maslow, 1954), self-image (Offer et al, 1988), self-concept (Shavelson in Bolus, 1982), 

self-esteem (Rosenberg, 1965), identity (Kroger, 1989) in drugo.  

 

S konstruktom samopodobe se ukvarjajo številni83 strokovnjaki in ravno v tem lahko 

poišĉemo vzrok za številĉnost84 pojmov, ki opredeljuje samopodobo. Vsem pojmom pa naj 

bi bilo po mnenju Nastran - Uletove (1994, str. 296) skupno, da gre pri tem konstruktu za 

mnoţico odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja do samega85 sebe. Posameznik v ta 

razmerja vstopa postopoma, s pomoĉjo obĉutkov, predstav, vrednotenj in ocen samega 

sebe, svojih tipiĉnih socialnih naravnanosti, ki jih, najprej preko prvotnega objekta, 

kasneje pa preko širšega druţbenega okolja, razvija ţe od rojstva dalje. Gre za obĉutek 

lastne kontinuitete v prostoru in ĉasu ter dejstvo, da tudi drugi prepoznajo to kontinuiteto.  

 

S slovenskim pojmom »samopodoba« po mnenju Kobalove (2000, str. 24) razumemo 

vkljuĉenost dveh razliĉnih konceptov, in sicer ameriškega self-concept in evropskega self-

image. Self-concept opredeljuje zavestno, pojmovno, torej tudi logiĉno in racionalno, self-

                                            
83 Shavelson, Marsh, Offer, Rogers, Markus, Wurf, Fleming, Watkins, Kobal - Grum, Avsec itd.  
84 To potrjujeta tudi Ahmed in Bruinsma (2006, str. 554). 
85 Podobno opredeljujeta koncept tudi Akram in Akram Naseem (2010, str. 78). 
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image pa bolj poudarja nezavedno, nagonsko in emocionalno. Oboje pa je zdruţba 

psihosocialne, telesne in vedenjske razseţnosti osebnosti – samopodoba. Podobno self-

concept opredeli tudi Tohme (v: Kobal, 1994, str. 31), saj pojasnjuje, da gre pri tem za 

celoto potez, podob, znaĉilnosti, okusov, vrednot, priĉakovanj itd., ki jih posameznik bolj 

ali manj jasno zaznava pri samem sebi in jih v skladu z drugimi in v skladu s svojimi 

socialnimi vlogami ustrezno organizira in usklajuje.  

 

Kobalova (1994, str. 31) domneva, da »gre pri samopodobi za dialektiĉni spoj zavestnega 

in nezavednega, pri ĉemer velja upoštevati, da nezavedno prekriva plašĉ obrambnih 

mehanizmov, ki omogoĉajo »jazu«, da nadzoruje »ono« in s tem prepreĉuje vdor 

nezaţelenih nagonskih impulzov. Tako so ozavešĉene le tiste vsebine, ki jih posameznik 

lahko integrira v svojo samopodobo«. Erikson (v: Musek in Peĉjak, 1995, str. 238) meni, 

da je samopodoba sklop predstav, pojmovanj, vrednotenj in prepriĉanj, ki jih nekdo 

oblikuje o samem sebi. Z njimi posameznik identificira samega sebe, identificira svoj lastni 

»jaz«. Ferbeţer (2008, str. 25) opredeljuje samopodobo kot »sliko ali opis samega sebe«.  

 

Burns (1979) pojasnjuje, da je »samopodoba neka sestavljena podoba o tem, kaj mi 

mislimo o tem, kaj smo, kaj mislimo, da bi lahko bili, oziroma kaj bi lahko dosegli, in kaj 

mislimo, da drugi mislijo o nas, ter kaj bi radi bili, oziroma kakšni bi radi postali«. Burnett 

(1999, str. 2) in drugi opredeljujejo »samopodobo kot multidimenzionalna ĉustvena, 

ocenjevalna, primerjalna in kognitivna prepriĉanja, ki jih imajo ljudje o posebnih lastnostih 

– in glavna tri podroĉja teh lastnosti so: telesno, socialno in akademsko podroĉje. 

Zimbardo in Gerrig (1996, str. 528) pa pojasnjujeta, da je samopodobo dinamiĉna 

struktura, saj vsebuje mnogo komponent, kot so:  

o lastni spomini o samem sebi; 

o prepriĉanja oziroma zaupanja o svojih lastnostih, motivih, vrednotah in sposobnostih; 

o idealni »jaz« oziroma idealna samopodoba, ki bi jo zelo radi dosegli, pridobili in s tem 

moţni »jazi« oziroma samopodoba, ki bi jo radi uvedli; 

o pozitivno in negativno vrednotenje samega sebe; 

o in prepriĉanja o tem, kaj drugi mislijo o nas.       

 

Razliĉne opredelitve je Kobalova (2000, str. 25) povzela v definiciji, da je »samopodoba 

organizirana celota lastnosti, potez, obĉutij, podob, stališĉ, sposobnosti in drugih psihiĉnih 

vsebin, za katere je znaĉilno, da: 

1. jih posameznik – v razliĉnih stopnjah razvoja in v razliĉnih situacijah – pripisuje 

samemu sebi, 

2. tvorijo referenĉni okvir (Musek, 1985), s katerim posameznik uravnava in usmerja 

svoje ravnanje, 

3. so v tesni povezavi z obstojeĉim vrednostnim sistemom posameznika ter z 

vrednostnim sistemom oţjega in širšega druţbenega okolja, 

4. so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov – nekakšne membrane 

med nezavednim in zavestnim, ki prepušĉa le tiste vsebine, ki so sprejemljive za 

posameznikov jaz. 
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Nastran - Uletova (2004, str. 299) pojasnjuje, da lahko gre tudi pri samopodobi za 

razmerje86 med idealno in aktualno samopodobo. Razlika med obema se velikokrat 

razume kot mera za samospoštovanje posameznika. Domneva se, da ljudje, katerih 

idealna in aktualna samopodoba se moĉno razlikujeta med seboj, trpijo za pomanjkanjem 

samospoštovanja.  

 

Lamovĉeva (1994, str. 16) pri definiranju pojma samopodobe loĉi med pojmom »sebe« in 

samopodobo. Pojem »sebe« opredeljuje kot relativno trajno, individualno, dinamiĉno in 

ocenjevalno kognitivno strukturo, ki jo posameznik razvije ob transakcijah s psihološkim 

okoljem. Takšna struktura je sestavljena iz tega, kar mislimo da smo, kar bi ţeleli biti 

(idealni jaz) in kar domnevamo, da drugi mislijo o nas. Dostopna je zavesti in jo izraţamo 

z verbalnimi simboli. V razvojnem smislu ji predhodi samopodoba (self-image), ki je bolj 

prvinska, doţivljajska, celostna in deluje na predstavnem nivoju. Samopodoba se ohranja 

vse ţivljenje in predstavlja »obĉuteni jaz«, medtem ko je pojem sebe »konceptualni jaz«.    

 

V delu s samopodobo razumemo sklop vseh predstav razliĉnih podroĉjih o tem, kar 

mislimo o sebi, da smo, in kar bi ţeleli biti in tudi vsak »miselni vzorec«, ki si ga 

ustvarjamo o tem, kaj drugi mislijo o nas. Posameznik si namreĉ ustvarja doloĉene 

predstave, odnose, obĉutenja, vrednotenja do sebe – in na osnovi takšnih trajnih odnosov 

do sebe se izgradi samopodoba, ki je torej nek rezultat odnosa do sebe (kategoriziramo 

samega sebe). Takšno obĉutenje pa se kaţe s samospoštovanjem, ki je najpomembnejša 

komponenta samopodobe. Brandenov (2000, str. 20) kot pripadnik sodobnega 

pojmovanja samopodobe pojasnjuje, da je samopodoba integrirana vsota 

samouĉinkovitosti in samospoštovanja. Samouĉinkovitost je zaupanje v lastne sposobnosti 

razmišljanja, presojanja, izbiranja in odloĉanja. Pomeni poznavanje in razumevanje svojih 

interesov in potreb, zanašanje nase in zaupanje vase. Samospoštovanje je opredeljeno 

kot zaupanje v lastne vrednote. Predstavlja pozitivna stališĉa do pravice do osebnega 

ţivljenja in sreĉe, do svobode uveljavljanja lastnih misli, ţelja, potreb in radosti. Omogoĉa 

nam vzajemno pozornost do drugih ljudi in zdrav obĉutek prijateljstva.  

 

Razumevanje samopodobe (dobra, slaba) je moţno samo, ĉe se ugotovi, kdaj se zaĉne 

oblikovati samopodoba posameznika, kaj vse vpliva na oblikovanje samopodobe in kako je 

samopodoba zgrajena (strukturirana). Vsa omenjena spoznanja so pomembna za 

pojasnjevanje in razumevanje samopodobe slehernega posameznika. 

 

4.2 RAZVOJ SAMOPODOBE 

 

Samopodoba posameznika je v veliki meri odvisna od tega, v kakšnem okolju je odrašĉal 

in kako je bila njegova edinstvenost sprejeta s strani pomembnih drugih87 (Špec, 2007, 

str. 12). Ţlebnik (1975, str. 108) pojasnjuje, da je »okolje kot pojav nekaj zelo 

                                            
86 Podobno v svoji teoriji o kongruentnosti samopodobe razmišlja tudi Rogers. 
87 Staršev, sošolcev, vrstnikov, prijateljev in drugih. 
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zapletenega in sestavljenega, ker vsebuje mnoţico najrazliĉnejših vplivov in ker je tudi 

samo po vrsti in znaĉaju razliĉno ter spremenljivo«. Na okolje lahko gledamo kot na 

skupek draţljajev, energetskih vplivov, ki uĉinkujejo na organizem. Draţljaji posredujejo 

ĉloveku informacije, ki jih ţivĉni sistem in duševni aparat predelujeta (analizirata), nato pa 

na podlagi tega uravnavata ravnanje, s katerim ĉlovek spet posega v okolje, se mu 

prilagaja in ga tudi prilagaja sebi, ga spreminja (Musek, 1993a, str. 328). 

 

Pri raziskovanju razvoja samopodobe posameznika je pomembno, kdaj in na kakšen naĉin 

se zaĉne razvoj samopodobe, ki je tesno povezan z razvojem osebnosti, saj si posameznik 

kot osebnost oblikuje svojo samopodobo. Musek in Peĉjak (1995, str. 210) pojasnjujeta, 

da sta za osebnosti razvoj posameznika pomembna proces vzgoje in socializacija na eni 

strani ter proces samooblikovanja na drugi strani. Osebnost se oblikuje pod moĉnimi vplivi 

druţbenega okolja. Starši, druţina, vrstniki, vzgojitelji, uĉitelji, vzorniki in drugi vplivajo na 

posameznika, da pridobi lastnosti, primerne za normalno ţivljenje v skupnosti. Osebnost 

se oblikuje tudi s pomoĉjo samodejavnosti, na podlagi zavestnih pobud in ravnanj 

posameznika. S tem ko vplivajo na razvoj osebnosti posameznika predvsem ljudje, tudi 

velik in pomemben del samopodobe posameznika zgradijo drugi ljudje. Od drugih 

posameznik dobi nekatere bistvene informacije, ki postanejo temeljni del podobe, ki si jo 

ustvari o samem sebi. Drugi posamezniku povedo, kakšen je in kakšen naj bo. 

Posredujejo mu »sporoĉilo« o tem, kaj pomeni, da je tak in tak. Starši, sorodniki, vrstniki, 

znanci, uĉitelji in vsa dolga vrsta t. i. socialnih agensov konstruira samopodobo 

posameznika ţe od malega (dopovedujejo, v ĉem je posameznik »dober« in v ĉem 

»slab«).  

 

Med najpomembnejšimi socialnimi agensi je predvsem druţina oziroma znotraj druţine 

predvsem oba starša. Pomen druţine88 kot tistega vplivnega dejavnika »okolja«, ki vpliva 

na razvoj osebnosti in samopodobe, je pomemben predvsem zaradi tega, ker je mlad 

ĉlovek89 v zaĉetku svojega ţivljenja odvisen od svojih druţinskih90 ĉlanov. Toda to še ne 

pomeni, da druţinski vpliv za ĉloveka ni pomemben v dobi odraslosti in starosti. Druţina je 

temeljna struktura, v kateri in po kateri nastaja ĉlovekov jaz in je najkompleksnejši in 

edinstven prostor, v katerem nastaja in se razvija ĉloveška psihiĉna struktura (Kompan 

                                            
88 Druţina je tisto okolje, v katerem in preko katerega stopa otrok najprej in zelo odloĉilno v stike z 

ostalimi ljudmi in ţivljenjem oţje in širše druţbe. Posebej pomembno je ĉustveno ozraĉje, ki vlada 
v druţini – kot so ĉustveni odtenki, razpoloţenja, ki lahko vplivajo na otroka ali spodbudno ali 

zaviralno, vedro ali mraĉno, ga navdaja z obĉutkom gotovosti, varnosti ali pa z negotovostjo 

oziroma dvomi (Ţlebnik, 1975, str. 112).  
89 Mislimo na otroka in mladostnika. 
90 Predvsem oĉe in mama sta najbolj pomembna pri razvoju otroka, saj kot meni Gosteĉnik (2001, 
str. 65) »sta oĉe in mati edini osebi v našem ţivljenju, ki sta nezamenljiva in v vsem 

nenadomestljiva. Oĉeta nikoli ne more zamenjati noben drug moški, nihĉe nikoli ne more stopiti na 
njegovo mesto, in tudi ĉe oĉe odide, ostaja v otrokovi psihi prisoten kot prazen, boleĉ prostor, ki 

vedno ĉaka samo nanj. Zamenjati ga ne more niti mati, saj lahko samo oĉe da otroku samozavest, 

obĉutek tveganja in razsodnosti ter vero vase, ĉesar ne more posredovati nihĉe drug. Na osnovi 
odnosa z oĉetom se v nas zgradi naša notranje psihiĉna podoba varnosti in samozavesti. Tudi mati 

je pomembna, saj otrok brez obĉutka, da je zaţelen, hoten in ljubljen, ne more uspeti v ţivljenju 
intimnih odnosov, saj ne verjame, da je lahko zares ljubljen. 
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Erzar, 2003, str. 25). Zlasti medĉloveški odnosi omogoĉajo razvoj ĉloveka, in zato je še 

kako pomembno, da so odnosi v druţini pozitivni. Za razvoj posameznika in njegove 

samopodobe je torej najprej pomemben odnos staršev do njega. Kompan Erzerjeva 

(2003, str. 34) meni, da »na otroke najbolj vpliva odnos staršev do samih sebe«. Torej, 

da bo otrok deleţen pozitivnega in »toplega« odnosa svojih staršev in da bo ta odnos tudi 

pravilno obĉutil91, je najbolj pomembno to, da imajo starši prvenstveno pozitiven92 odnos 

do samih sebe. Vsi omenjeni odnosi pa so povezani s samopodobo, ki jo posameznik 

vzpostavlja do samega sebe – pozitivna samopodoba je torej konstitutivna za razvoj 

vsakega posameznika.  

 

Pomen okolja oziroma drugih ljudi za razvoj samopodobe opredeljuje tudi Musek (1993b, 

str. 348–349), saj meni, da se v našo samopodobo vtisnejo izjave drugih, recimo o tem, 

kako smo »pridni«, »poredni«, »ţivi« itd. Vsa ta sporoĉila se bolj ali manj »primejo« naše 

duševnosti in postanejo del predstave, ki jo gojimo o sebi«. Samopodoba je torej v 

dobršni meri proizvod procesa socialnega konstruiranja in socialnega zrcaljenja – izjave 

drugih o nas so kot zrcalo, v katerem vidimo samega sebe. Adlešiĉeva (1999, str. 5) 

pojasnjuje, da »na razvoj samopodobe vplivajo razliĉni socialnopsihološki procesi, kot so 

sprejemanje informacij od pomembnih drugih, socialno primerjanje z drugimi osebami, 

prevzemanje vlog, vrednot in stališĉ socialnega okolja, v katerem posameznik ţivi, in 

identifikacija z modelom«. Tudi Nastran - Uletova (2004, str. 296) meni, da nam 

samopodobo potrdijo le drugi ljudje, to so tisti, ki so za nas kakorkoli pomembni ali 

zanimivi. Toda to morajo storiti brez pritiska ali manipulacij. Pozitivne samopodobe, ki jih 

doseţemo s podkupovanjem drugih, niso kaj dosti vredne, saj jih lahko hitro ogrozi kak 

bolj avtonomen in kritiĉen opazovalec. 

 

Po pregledu literature ugotovimo, da avtorji93 v svojih delih kot kljuĉni za razvoj 

samopodobe izpostavljajo predvsem obdobje otroštva94 in mladostništva. Juriševiĉ (1999, 

                                            
91 Firestone (v: Kompare Erzar, 2003, str. 33–34) pojasnjuje, da so otroci neverjetno obĉutljivi na 
drţo in odnos staršev do njih in se vedejo v skladu s to drţo. Otroci se poĉutijo varne, ko so starši 

pozitivno usmerjeni nanje, ko se lahko sprostijo in se sami poĉutijo varne. Ĉe pa starše obvladuje 
obĉutek manjvrednosti in so prvenstveno sovraţno in kritiĉno nastrojeni do sebe, bo otrok to 

obĉutil kot groţnjo za svojo varnost ter se bo ustrašil, da bo starše izgubil. Odnos staršev do otrok 

je namreĉ zgolj stranski produkt notranjih konfliktov in ambivalentne drţe staršev do samih sebe. 
Samo ĉe starši razvijejo soĉutje so samih sebe in dobijo vpogled v svoje notranje konflikte, bodo 

lahko nudili otrokom prostor za zdrav ĉustveni razvoj.   
92 Ne glede na to, kako pozorni so starši do otrok, bo njihov razvoj odvisen od odnosa, ki ga ima 

vsak izmed staršev do samega sebe. Firestone (v: Kompare Erzar, 2003, str. 34) meni, da odrasli, 

ki sovraţijo sami sebe, otrokom ne morejo nuditi prave ljubezni in neţnosti, saj ne morejo 
empatiĉno zaĉutiti otrokovih pravih potreb, niti ne morejo otrokom nuditi moĉi in opore, ki bi jo ti 

potrebovali, da bi se poĉutili varne in zašĉitene.   
93 Kobal, Juriševiĉ, Lewis, Adams, Hurlock itd. 
94 Otroštvo je razmeroma dolgo obdobje, v njem je osebnostni razvoj najbolj hiter in dinamiĉen. V 
zgodnjem otroštvu (nekako do konĉanega drugega leta) se razvijajo osnovne funkcije, ki 

omogoĉajo dobro zaznavanje in obvladovanje prostora. Otrok zaznava svet, shodi, spregovori, 

razvije osnovne ĉustvene odzive itd. V predšolskem obdobju (od konĉanega drugega leta do 
šestega leta) se pospeši govorni in miselni razvoj, širijo in razvijajo se stiki z drugimi (predvsem 

vrstniki). V šolskem obdobju (šest, sedem do pribliţno dvanajst let) se nadaljuje razvoj na vseh 
podroĉjih: hiter je telesni razvoj, ki omogoĉa obvladovanje teţavnejših spretnosti.   
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str. 7) na primer pojasnjuje, da »sodobna spoznanja o naravi samopodobe kaţejo, da je 

obdobje otroštva kljuĉno za oblikovanje posameznikove samopodobe oziroma njenih 

posameznih sestavin: po eni strani temu botrujejo raznovrstni dejavniki razvoja 

(predvsem kognitivni), po drugi strani pa socialno okolje z izredno moĉnim in v primerjavi 

z drugimi razvojnimi obdobji najbolj neposrednim vplivom na posameznikovo doţivljanje 

sebe in sveta, ki ga obdaja«. 

 

Tohme (v: Kobal, 2000, str. 46) meni, da se zaĉne razvoj samopodobe ţe v zgodnjem 

otroštvu med 26. in 30. mesecem. To potrjujejo tudi pripadniki psihoanalitiĉne razvojne 

teorije,95 saj menijo, da v otrokovem zgodnjem obdobju po rojstvu obstaja vrsta kritiĉnih 

trenutkov, ki vsak po svoje zaznamuje njegov nadaljnji razvoj in da samopodoba ni nekaj 

danega, kar bi obstajalo ţe od otrokovega rojstva dalje, temveĉ se oblikuje postopoma, 

skladno z otrokovim psihiĉnim razvojem in neprestano interakcijo z okoljem. 

 

Kobalova (2000, str. 56) pojasnjuje, da novejše raziskave96 o razvoju samopodobe kaţejo, 

da se razvoj samopodobe pri ĉloveku v »današnjem« ĉasu zaĉne ţe pred 26. mesecem 

starosti. Pervin (1996) meni, da je pri tem potrebno loĉiti med samozaznavanjem in 

samozavedanjem. Lewis (1990) ugotavlja, da se proces samozaznavanja razvija med 3. in 

15. mesecem, ko se otrok zaĉne zavedati svoje lastne ĉasovne kontinuitete (npr. na lastne 

zvoke se odziva drugaĉe kot na zvoke drugih otrok, predmetov) (v: Kobal, 2000, str. 56). 

Razvoj samozavedanja pa se po mnenju Lewis in Brooks-Grunn (v: Kobal, 2000, str. 57) 

zaĉne v obdobju po 15. mesecu otrokovega rojstva, saj se zaĉne takrat oblikovati govor, 

ki otroku na nov naĉin omogoĉa razlikovanje med njim in drugimi. Drug razlog za razvoj 

samozavedanja pa sta videla v razvoju emocij samozavedanja (sram, krivda, ponos). Vsi ti 

znaki kaţejo na to, da se samopodoba zaĉne oblikovati ţe zelo zgodaj, ĉeprav mogoĉe na 

nezaveden naĉin. 

 

Obdobje otroštva ni edino obdobje, ko se oblikuje samopodoba, saj se razvija v veĉ fazah 

ĉlovekovega ţivljenja. Zaĉne se razvijati od zgodnjega otroštva, temu obdobju sledi 

predšolsko in zaĉetno šolsko obdobje in slednjemu obdobje mladostništva, ki po mnenju 

Adams (1994) in drugih odloĉilno vpliva na posameznikov psihosocialni razvoj v odraslosti. 

Zadnjo fazo lahko oznaĉimo na splošno kot obdobje odraslosti. Po otroštvu oziroma 

predšolskemu ter zaĉetno šolskemu obdobju sledi torej obdobje mladostništva. Musek 

(1993a, str. 338) meni, da je obdobje mladostništva (od dvanajst do dvajset let) za 

osebnostni razvoj in s tem povezano tudi samopodobo zelo pomembno, saj pomeni 

prehod iz otroštva v odraslost, iz nesamostojnega ţivljenja in odvisnosti v druţini k 

samostojnemu ţivljenju. V tej dobi se posameznik izoblikuje za vlogo odrasle osebe, ki bo 

morala skrbeti sama zase in za druge. To obdobje sovpada tudi s telesnim in spolnim 

dozorevanjem.  

 

                                            
95 Freud, Stern idr. 
96 Kobalova (2000, str. 56) opredeljuje oziroma pojasnjuje predvsem avtorja Durkin (1997) in 
Pervin (1996).   
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V mladostni dobi doseţejo svoj vrhunec nekatere telesne in intelektualne funkcije, 

doseţena je prva stopnja ţivljenje zrelosti. Vse bolj so v ospredju problemi, ki so v zvezi z 

oblikovanjem lastne identitete (predstave o sebi, svojih ciljih, svoji vlogi), in problemi, ki 

so v zvezi z vzpostavljanjem partnerskih odnosov s pripadniki drugega spola. V tem 

obdobju je npr. znaĉilno tesno povezovanje z vrstniki, zlasti s tistimi, ki imajo podobne 

probleme, znaĉilno je iskanje vzornikov, vse bolj aktualni postajajo tudi razni interesi, 

zlasti poklicni.  

 

Obdobje mladostništva se pogosto povezuje z »uporniškim« obnašanjem. To je posledica 

normalne teţnje posameznika, da bi se osamosvojil, da bi preskusil nove vzorce 

obnašanja in se pri tem oddaljil od dosedanjih vzorcev pa tudi od avtoritet. Ob tem se 

seveda nujno pojavi negotovost. Ob nerazumevanju, zapadanju pod negativne vplive in 

drugih neugodnih okolišĉinah pa lahko nastanejo resnejše teţave in motnje. 

 

Špec (2007, str. 12) opredeljuje, da raziskave97 kaţejo, da je oblikovanje samopodobe ena 

temeljnih nalog v mladostništvu. »Mladostnik se zaĉne sreĉevati s celo vrsto razvojnih 

nalog, od korenitih telesnih sprememb, kognitivnim razvojem, spremembami v socializaciji 

in oblikovanjem identitete. Mladostništvo je ţivljenjsko izhodišĉe odraslega ĉloveka, saj v 

odraslo ţivljenje stopamo skozi njegova vrata« (Musek in Peĉjak, 1995, str. 237). 

 

Obdobje mladostništva oziroma adolescence je za razvoj samopodobe posameznika 

pomembno in vpliva na ţivljenjske odloĉitve v obdobju odraslosti – pomembnosti 

oblikovanja pozitivne samopodobe pa se ljudje premalo zavedamo. Mladostništvo bi lahko 

doloĉili kot tisto obdobje, ki odloĉilno vzpostavlja (konstituira) temelje posameznikovega 

razvoja. Prva razvojna naloga v mladostništvu po mnenju Hurlocka (v: Kobal, 2000, str. 

65) omogoĉa korenite spremembe v telesnem razvoju in vpliva na mladostnikovo telesno 

samopodobo. Toda ta se ne oblikuje le na podlagi mladostnikovih zaznav in doţivetij 

telesnih sprememb, temveĉ tudi na osnovi stereotipnih odzivov drugih oseb na njegov 

spremenjen zunanji videz. Na podlagi tega Huston in Alvarez (1990) trdita, da »v kolikor 

je oblikovanje telesne samopodobe moteno, se tudi splošna samopodoba in 

samospoštovanje ne moreta ustrezno razviti« (v: Kobal, 2000, str. 65).  

 

Druga razvojna naloga v mladostništvu, ki zajema kognitivni razvoj, pomeni poveĉano 

osredotoĉenost na samega sebe, sposobnost mišljenja, moralnega presojanja, zrelejše 

obvladovanje emocionalnega doţivljanja. V skladu s tem mora mladostnik razreševati tudi 

tretjo nalogo, ki pomeni prehajanje k odgovornejšim socialnim vlogam. Zadnja naloga, ki 

jo mora opraviti, je oblikovanje lastne identitete (po Kobal, 2000, str. 64). Havighurst 

(1972) meni, da mora posameznik v obdobju mladostništva obvladati naslednje temeljne 

razvojne (ali psihosocialne) naloge (v: Marĉiĉ, 2006, str. 54):  

o prilagajanje na telesne spremembe; 

o ĉustveno osamosvajanje od druţine in drugih odraslih; 

o oblikovanje socialne spolne vloge;  

                                            
97 glej Claes (1983) (v: Špec, 2007, str. 12). 
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o oblikovanje novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki;  

o razvoj socialno odgovornega vedenja;  

o priprava na poklicno delo;  

o priprava na partnerstvo in druţino ter  

o oblikovanje vrednotne usmeritve.  

 

Na podlagi bolj ali manj uspešnega obvladovanja nalog, ki jih navaja Havighurst, si 

posameznik izoblikuje odnos do samega sebe, ki se odraţa v obdobju odraslosti. 

Pomembna naloga posameznika je torej, da si izoblikuje ustrezno identiteto98 oziroma 

samopodobo. Ravno mladostništvo (glej sliko 5) pa je tista stopnja, kjer je oblikovanje 

identitete posebno pomembno in je podvrţeno posebno pomembnim pretresom in 

dilemam. V tem obdobju se znajde posameznik na razpotju: ali bo ustvaril samopodobo, s 

katero se bo uspešno pojavil v vlogi odrasle osebe in s katero se bo prebijal skozi 

nadaljnje faze, ali pa bo prišlo do identitetne zmedenosti, ko posamezniku ne bo ĉisto 

jasno, kdo je in kaj hoĉe in se bo zaradi tega znašel v teţavah, ko bo moral prevzemati 

vloge in naloge, ki jih priĉakujemo od odrasle osebe. 

 

Slika 5: Model oblikovanja temeljnih področij v mladostništvu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Kobal (2000, str. 64) 

 

Musek in Peĉjak (1995, str. 239) menita, da je »pri vzpostavljanju lastne identitete vaţno, 

da se o sebi in svojih vlogah ne odloĉamo na podlagi tega, kar od nas hoĉejo drugi, niti 

ne na podlagi tega, kako reagiramo sami na njihova hotenja. Vaţno je, da izberemo 

lastno identiteto na osnovi lastnih ţelja, sposobnosti, talentov in drugih znaĉilnosti«. Vsak 

                                            
98 Kobalova (2000, str. 36) pojasnjuje, da sta samopodoba in identiteta isti pojav. 
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telesni razvoj 

kognitivni razvoj 
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telo   -  mišljenje   –   socialni odnosi   -   jaz 
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posameznik se v ţivljenju sooĉi z veĉ psihosocialnimi krizami in v obdobju mladostništva 

so takšne krize prisotne. Musek in Peĉjak (1995, str. 237) pojasnjujeta, da so kritiĉnost 

mladostništva99 ţe v preteklosti povezovali z biološkimi dejavniki. Posebno vlogo imajo 

zlasti spremembe v telesnem videzu in sekundarni spolni znaki, ki se tedaj razvijajo. Te 

spremembe povzroĉajo strese in ĉustveno nestabilnost, tesnobo, napetost, vse to pa 

poveĉuje verjetnost za konflikte in spopade z avtoriteto.     

 

Med najpomembnejšimi krizami je t. i. kriza identitete. To je razvojni proces, ki se oblikuje 

ravno v obdobju mladostništva, in v njem se posameznik ponovno sooĉa z nerazrešenimi 

konflikti otroštva in se z njimi spopada na drugaĉen, zrelejši naĉin. Ĉe jih uspe odstraniti, 

vstopi v svet odraslosti kot integrirana osebnost z zrelo in pozitivno samopodobo. 

Nasprotno100 pa lahko razvije izkrivljeno in namišljeno samopodobo, kar vodi v t. i. 

identitetno zmedo (po Kobal, 2000, str. 65).    

 

Kobalova (2000, str. 89) pojasnjuje, da se samopodoba s starostjo posameznika razvija in 

kot kaţejo raziskave se tudi spreminja in strukturira. Ne razvija se kot celota, temveĉ se s 

starostjo vzpostavljajo zelo razliĉna podroĉja, od telesne, socialne, akademske in 

emocionalne samopodobe itd. Adlešiĉeva (1999, str. 2) pa meni, da je razvoj samopodobe 

kontinuiran in znaĉilen za vsako razvojno obdobje. To tudi pomeni, da, kljub temu da sta 

kljuĉni obdobji za razvoj samopodobe otroštvo in mladostništvo, je obdobje odraslosti 

tisto obdobje, ko se vzpostavlja še veĉ novih podroĉij samopodobe, ki so tesno povezane 

z razvojem osebnosti v obdobju odraslosti. To potrjuje tudi nekaj101 psihologov oziroma 

raziskovalcev s tem, ko opredelijo, da lahko pride do nekaterih bistvenih sprememb v 

duševnosti posameznika tudi v odraslem obdobju. Spremembe v obdobju odraslosti102 ne 

prenehajo, saj se pojavljajo namreĉ druge, zelo pomembne ţivljenjske spremembe in 

prehodi, ki so posledica druţbenih in kulturnih ţivljenjskih103 zakonitosti.  

 

Med bolj znanimi raziskovalci, ki je zelo natanĉno definiral oziroma opredelil »faze, meje« 

v obdobju odraslosti, je Levinson, ki najbolj splošno definira štiri obdobja odraslosti, in 

sicer loĉi med naslednjimi obdobji (Levinson, 1986, str. 8): obdobje pred odraslostjo, 

                                            
99 Izpostavljamo tudi problem, s katerim se sleherni posameznik v obdobju mladostništva tudi 

sooĉa, in sicer obĉutje manjvrednosti. Adler (v: Musek in Peĉjak, 1995, str. 237–238) meni, da ko 
se primerjamo z drugimi, slej ko prej najdemo lastnosti, kjer nas drugi prekašajo in to vzbuja v nas 

po eni strani nezadovoljstvo in razoĉaranje, po drugi strani pa ţeljo, da bi opaţene pomanjkljivosti 
kompenzirali – in v mladostništvu smo zelo obĉutljivi na takšne primerjave.    
100 Marsh in Omara (2008, str. 88) pojasnjujeta, da imajo mladostniki, ki imajo slabo samopodobo 

oziroma nizko samospoštovanje, 10 let po obdobju mladostništva, torej v odraslosti, duševne 
teţave, teţave z vedenjem itd.  
101 Jung, Erikson, Levinson itd. 
102 Gosteĉnik (2001, str. 120) meni, da je za veĉino posameznikov mogoĉe prav v tipu odnosov, ki 

jih vzpostavljajo v odrasli dobi, odkriti temeljni ali središĉni problematiĉni vzorĉni odnos, ki ima svoj 
izvor v otroštvu in je temeljni vir poznejših strahov in anksioznosti, ki jih v odraslih odnosih doţivlja 

tudi odrasla oseba. 
103 Moderno ţivljenje vnaša v odraslo dobo veliko novega in dinamiĉnega. Veliko veĉ dinamike in 
sprememb je v partnerskih odnosih, v druţinskem in zakonskem ţivljenju, v poklicni karieri. Veliko 

je ljudi, ki se veĉkrat poroĉijo, ki zamenjajo druţino, še veĉ je ljudi, ki zamenjajo poklice, druţbene 
poloţaje in interese (po Musek in Peĉjak, 1995, str. 215).  
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obdobje zgodnje odraslosti, obdobje srednje odraslosti in obdobje »zrele, pozne« 

odraslosti. Musek (1993a, str. 338–339) pa obdobje odraslosti deli na: 

o zgodnje odraslo obdobje  – zanj so znaĉilni predvsem dogodki, ki se prepletajo ob 

izjemno pomembnih ţivljenjskih odloĉitvah: zakljuĉku šolanja, pridobitvi poklica in 

delovnega mesta, sklenitvi zakonske zveze in nastajanju druţine. V tem obdobju se 

oblikujejo izkušnje z druţinskim ţivljenjem, s poklicnimi in delovnimi dolţnostmi ter 

odnosi; 

o obdobje med 30. in 40. letom – je pogosto doba relativne ustalitve in stabilnosti. 

Negotovosti in skrbi prejšnjega obdobja so prevladane ali pa jih ni veĉ, medtem ko 

problemi zrelih let še niso prisotni. V mnogih pogledih – telesnih in duševnih – je 

posameznik prav v tem obdobju na višku. Delovna zagnanost in ustvarjalnost sta 

navadno velika, socialni odnosi z znanci in prijatelji so dokaj intenzivni; 

o obdobje »srednjih let« (nekako po 40. letu) pomeni po eni strani napredek pri delu in 

ustvarjanju – mnogi dosegajo v tej dobi vrhunec kariere – po drugi strani pa se tu 

sooĉimo z novimi zahtevami in spremembami, ki terjajo prilagoditev, tako da je to 

obdobje za marsikoga kritiĉno. Zadnje obdobje je starost. 

 

Obdobja razvoja osebnosti so pomembna in so povezana tudi s samopodobo posameznika 

v odraslosti, ĉeprav Marsh (1990, v: Kobal, 2000, str. 89) pojasnjuje, da številne raziskave 

dokazujejo, da se raziskovalci ne skladajo v odgovoru na vprašanje, ali se samopodoba z 

odrašĉanjem posameznika spreminja ali ne. Tudi »merski instrumenti,104 ki merijo 

samopodobo odraslega ĉloveka, so redki, kar je verjetno odraz številnih teorij o razvoju 

samopodobe, ki ne obravnavajo razvoja samopodobe odraslega ĉloveka, saj naj bi se 

razvoj samopodobe v adolescenci zakljuĉil« (Kobal Grum, 2003, str. 59). Vsekakor pa je 

dejstvo, da se samopodoba od obdobja mladostništva v obdobje odraslosti strukturira na 

veĉ podroĉij in to tudi dokazuje, da se na posameznih podroĉjih lahko tudi razvija in 

spreminja. To potrjuje tudi Shavelson (v: Adlešiĉ, 1999, str. 4), ko pojasnjuje, da se 

samopodoba oblikuje postopoma v ĉlovekovem razvoju – predvsem na prehodu iz 

otroštva v odraslost; s starostjo pa postaja vse pogostejša s plastmi.  

 

Od ţivljenjskega sloga odraslega posameznika, njegovih obveznosti, interesov, socialnih 

vlog in vpetosti v medosebne odnose pa je odvisno, v kolikšni meri bo posameznik svojo 

samopodobo še doloĉneje strukturiral oziroma razmejil na posameznih podroĉjih (glej 

Kobal Grum, 2004, str. 99).  

 

4.3 SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE 

 

Samospoštovanje je pomemben korelat samopodobe oziroma njen vrednotni vidik (po 

Potoĉnik, 2003, str. 6). Kobal - Grumova (2003, str. 20) pa celo meni, da je 

samospoštovanje najpomembnejši korelat samopodobe. Brinthaupt in Erwin (v: Avsec, 

2010a, str. 55) pojasnjujeta, da bi lahko distinkcijo med samoopisom in 

                                            
104

 Zadnjih nekaj let se v raziskavah najveĉ uporablja predvsem merski instrument, ki sta ga 

izdelala Fleming in Elovson (1988) in meri realno in idealno samopodobo odraslega ĉloveka. 
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samovrednotenjem razumeli kot razliko med samopodobo in samospoštovanjem. 

Kobalova (2000, str. 35) pojasnjuje, da so razliĉna samovrednotenja povezana s 

predstavami, ki jih ima posameznik o samem sebi, z njegovo idealno in realno 

samopodobo, z idealno in realno predstavo o lastni zaţelenosti itd. Na podlagi razliĉnih 

predmetnih realnosti, psihiĉnih samopredstav in z njimi povezanih psihiĉnih procesov 

posameznik postopoma oblikuje samozaupanje in krepi moĉ jaza, kar vodi do oblikovanja 

samospoštovanja.     

 

Lamovĉeva (1994, str. 65) opredeljuje, da je samospoštovanje sestavni del pojma 

»sebe«. Kljub temu da pojem »sebe« avtorji razliĉno opredeljujejo, vseeno vsi soglašajo, 

da pojem ni seštevek, temveĉ organiziran pojmovni sistem, v katerem se posamezne 

komponente prepletajo in povezujejo na kompleksne naĉine. Pojem sebe lahko sestavljajo 

tudi ĉisti opisi, ki so vrednostno nevtralni, samospoštovanje pa vedno vkljuĉuje 

vrednostne sodbe o sebi. Torej samospoštovanje ni sinonim za samopodobo, ampak je 

njen najpomembnejši sestavni del, ki se nanaša na vrednostne sodbe. Simmons in 

Simmons (2000, str. 63) menita, da »s samospoštovanjem oznaĉujemo nagnjenje, da se 

cenimo in sprejemamo. Samospoštovanje pove, kako radi se imamo in kako pozitivno 

mnenje imamo o sebi. Burnett (1999, str. 2) in drugi pa opredeljujejo samospoštovanje 

kot sinonim za splošno samopodobo in samospoštovanje definirajo kot splošna obĉutenja 

(sreĉa, zadovoljstvo, ponos) in prepriĉanja o sebi kot osebnosti.  

  

Samospoštovanje je kompleksen pojem, ki vkljuĉuje naravnanosti, prepriĉanja, dispozicije, 

ţelje, priĉakovanja, ĉustva in dejanja, ki izraţajo ali tvorijo obĉutek lastne vrednosti 

osebe. Vkljuĉuje tako prepoznavanje in razumevanje lastne vrednosti kot tudi ţeljo in 

dispozicijo, da bi to vrednost zavarovala in ohranila (Marĉiĉ, 2006b, str. 66). Nastran - 

Uletova (2004, str. 296) meni, da samospoštovanje pomeni ohranjanje samega sebe kot 

relativno samostojne socialne enote nasproti vseh destruktivnim vplivom. Posameznik 

lahko ohrani spoštovanje do sebe le ob trdni zavesti o sebi, torej ob uravnoteţenem 

razmerju osebne in socialne integritete. Tedaj se je sposoben, ĉe je to potrebno, postaviti 

tudi proti vsej skupnosti, da ohrani svoje samospoštovanje. Rosenberg (v: Kobal, 2000, 

str. 154) pojasnjuje samospoštovanje kot pozitivno ali negativno stališĉe do samega sebe. 

Pozitivno stališĉe ali visoko samospoštovanje pomeni, da se posameznik sprejema takšen, 

kakršen je, se ceni, je zadovoljen s sabo, se ĉuti vrednega spoštovanja.  Oseba z nizkim 

samospoštovanjem oziroma negativnim stališĉem do sebe, se ne ceni, se ne vidi kot 

vrednega, mu lastne lastnosti niso vredne. Samospoštovanje predstavlja odnos do 

samega sebe in zajema predvsem ĉustva, ki jih posameznik goji do sebe. Coopersmith (v: 

Lamovec, 1994, str. 62) opredeljuje samospoštovanje kot posameznikovo obiĉajno oceno 

samega sebe: izraţa stališĉe odobravanja ali neodobravanja ter kaţe stopnjo, v kateri 

posameznik verjame, da je sposoben, pomemben, uspešen in vreden spoštovanja. 

Kobalova in ostali (2004, str. 16) pa menijo, da je samospoštovanje kompleksen pojem, ki 

vkljuĉuje konstelacijo naravnanosti, prepriĉanj, dispozicij, ţelja, priĉakovanj, zavezanosti, 

ĉustev in dejanj, ki izraţajo ali tvorijo osebni obĉutek lastne vrednosti. Vkljuĉuje tako 

pripoznanje in razumevanje lastne vrednosti kot tudi ţeljo in dispozicijo, da bi to vrednost 

zavarovala in ohranila. 
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Kobal - Grumova (2003, str. 21) pojasnjuje, da številne raziskave kaţejo, da je 

samospoštovanje del105 samopodobe. Ĉe samopodoba zajema predvsem vrednotno 

nevtralne samoopise, potem se samospoštovanje nanaša na vrednostne samoopise, v 

katere so vpeti izrazito ĉustveni odnosi do samega sebe. Samospoštovanje je torej 

vrednostni odnos do samega sebe in zajema predvsem ĉustva, ki jih posameznik goji do 

sebe. Obstaja tudi pozitivna korelacija med samopodobo in samospoštovanjem – ĉlovek, 

ki ima visoko samopodobo (zlasti splošno), ima tudi visoko samospoštovanje. In obratno: 

oseba, ki o sebi nima visokega mnenja, se tudi ne ceni prav dosti (Kobal - Grum, 2003, 

str. 21).  

 

Znaki, ki so znaĉilni za osebe, ki imajo slabo samopodobo oziroma nizko 

samospoštovanje, so ljubosumnost, slabo govorjenje o sebi, obĉutki krivde, nezmoţnost 

dajanja komplimentov, neupoštevanje lastnih potreb, nezmoţnost vprašati po tistem, kar 

bi radi, nezmoţnost izraţanja naklonjenosti drugim, kritiĉen odnos do drugih, primerjanje 

z drugimi, trajno poslabšanje zdravja (Raĉnik, 2008b). Tudi Ferbeţer (2008, str. 29) 

pojasnjuje, da je samospoštovanje ĉloveka oziroma otroka v glavnem izoblikovano ţe v 

zgodnjih letih njegovega ţivljenja. Otroci,106 ki imajo visoko samospoštovanje, imajo 

naslednje znaĉilnosti: 

o spontano vodijo druge,  

o lotevajo se novih in izzivalnih nalog z zaupanjem,  

o postavljajo si samostojne cilje,  

o zagovarjajo lastna stališĉa, kadar nasprotujejo, 

o zaupajo svojim lastnim idejam, 

o zaĉenjajo aktivnosti z zaupanjem,  

o pogumno se sooĉajo s kritikami in provokacijami,  

o opisujejo sebe pozitivno,  

o zlahka sklepajo prijateljstva,  

o sprejemajo mnenja drugih,  

o kontrolirajo svoje lastno vedenje itd. 

 

Znaĉilnosti tistih z nizkim samospoštovanjem so, da se izogibajo preizkušanju neĉesa 

novega, zavraĉajo tveganje, zlahka opustijo zaĉete dejavnosti, zavraĉajo delo brez 

navodil, ĉe je moţno, da bi napravili napako, napake jih vodijo v hude frustracije, manjka 

jim samoiniciative in negotovi so glede sprejemanja odloĉitev. Razvijejo lahko tudi širok 

obseg slabše prilagojenega vedenja. Ena izmed tipiĉnih potez tistih z nizkim 

samospoštovanjem je stalno zanašanje na odobravanje drugih ljudi. To se lahko izraţa v 

stalnih zahtevah po ljubeznivem, prijaznem odobravanju in stalni usluţnosti. Pogajanja v 

konfliktnih situacijah so pri njih teţavna, ker nimajo dovolj samozaupanja, da bi se branili. 

Zlahka jih je moţno ustrahovati ali zavesti (Ferbeţer, 2008, str. 30).    

  

                                            
105 Ferbeţer (2008) pojasnjuje, da Burns (1982) in Tope s sodelavci (1988) menijo, da ima 
samospoštovanje tri sestavine: samopodobo, idealni jaz, samospoštovanje.  
106 Izkustveno ugotavljamo, da imajo tudi vsi ostali in ne samo otroci enake znaĉilnosti zdravega 
(pozitivnega) samospoštovanja.  
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Rosenberg (1965) v eni izmed svojih raziskav tudi dokazuje, da se nizko samospoštovanje 

povezuje s simptomi, ki so znaĉilni za tesnobo: tresenje rok, glavobol, poveĉan utrip srca, 

itd. Na osnovi teh ugotovitev je sklepal o štirih dejavnikih, ki izzovejo tesnobo, in sicer 

(Rosenberg v: Avsec, 2010b, str. 98): 

o nestabilna in spreminjajoĉa se samopodoba; 

o laţno prikazovanje samega sebe v medsebojnih odnosih; 

o pretirana obĉutljivost na neugodne odzive iz okolja in 

o fiziĉna in ĉustvena izolacija od drugih, ki vodi v osamljenost.  

 

V sklopu razumevanja samopodobe in samospoštovanja je pomembno tudi spoznanje o 

odnosu med samopodobo (samospoštovanjem) in anksioznostjo, saj so številni 

raziskovalci, kot pojasnjuje Kobalova (2000, str. 165), ugotovili, da je zveza med 

samopodobo (samospoštovanjem) in anksioznostjo obratno sorazmerna – ĉim bolj ima 

posameznik izoblikovano pozitivni samopodobo in visoko samospoštovanje, tem niţja je 

njegova stopnja anksioznosti. In obratno: manj kot se oseba ceni in ĉuti vrednega, 

sposobnega in uspešnega, bolj je tesnobna.   

 

4.3.1 Anksioznost 

 

Anksioznost107 je stanje, s katerim reagiramo na vsako intenzivno in trajno povišanje 

napetosti. Zlasti se to dogaja, kadar prihaja do blokade zadovoljevanja in zato do 

kopiĉenja in pritiskanja nagonskih impulzov. Nastane neugodna psihodinamiĉna situacija, 

v kateri je resno ovirano zadovoljevanje. Ta situacija je osnovni izvor anksioznosti, pa tudi 

osnovni izvor najrazliĉnejših naĉinov, s katerimi se »osebek« brani pred anksioznostjo 

(Musek,1988, str. 130). 

 

Tudi Rebolj (2010) pojasnjuje, da »anksioznost pomeni stanje ţivĉne napetosti. In kako 

obseţen in zapleten je ta pojem, nam pove ţe veliko število besed, ki opisujejo razliĉne 

stopnje anksioznosti. Tesnoba, trema, napetost, ţivĉnost, strah in zaskrbljenost so le 

nekatere izmed njih, ki opisujejo sicer dokaj razliĉna stanja, ki pa se kaţejo s podobnimi 

znaki«. Rostohar (2002, str. 78) meni, da lahko anksioznost opredelimo kot »nedoloĉen 

strah«, saj gre za strah, za katerega ne poznamo jasnega vzroka in je nedoloĉen, difuzen. 

Milivojević (1999) pa definira anksioznost kot vrsto bojazni, ki jo posameznik doţivlja, ko 

ocenjuje, da njegova ţivljenjska situacija presega njegove sposobnosti oziroma kadar 

ocenjuje, da ne bo zmogel razrešiti ţivljenjskih teţav, ki jih ima.  

 

Nastran - Uletova (2004, str. 238) pojasnjuje, da je za dobre vodje znaĉilna odsotnost 

nevrotiĉnosti in anksioznosti. Kobalova (2000, str. 165) meni, da je »zveza med 

samopodobo (samospoštovanjem) in anksioznostjo obratno sorazmerna: ĉim bolj ima 

posameznik izoblikovano pozitivno samopodobo, tem niţja je njegova stopnja 

anksioznosti. Ĉim manj se posameznik ceni in ĉuti vrednega, sposobnega, uspešnega, bolj 

                                            
107 Posamezna teorija osebnosti oziroma pogledi na osebnost opredeljujejo anksioznost iz svojega 
vidika.  
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je tesnoben«. To tudi pomeni, da posamezniki, ki imajo pozitivno samopodobo, ne kaţejo 

znakov anksioznosti. Pri tistih, ki pa imajo nizko (slabo) samopodobo in s tem nizko 

samospoštovanje, pa je moţno zaslediti znake anksioznosti.     

 

Anksioznost ljudje doţivljajo kot zelo muĉno, pogosto jo poskušajo konkretizirati tako, da 

jo usmerjajo k doloĉenim objektom (fobija) ali k strahu pred doloĉeno boleznijo 

(somatizacija) in zato posameznik anksiozno reagira takrat, kadar pride do motenj v 

njegovem sistemu predstav o sebi in svetu. Lamovec (1981) pri tem pojasnjuje, da 

posamezniki, ki izraţajo visoko stopnjo anksioznosti, imajo navadno slabo mnenje o sebi 

in se zelo bojijo neuspeha (v: Rostohar, 2002, str. 83). McCormack (v: Gosteĉnik, 2001, 

str. 233) pojasnjuje, da anksioznost oziroma nevzdrţna tesnoba prihaja iz treh virov, in 

sicer iz priĉakovanja, da bodo potrebe posameznika zavrnjene in da bo zaradi zavrnjenih 

potreb ranjen in poniţan. Zaradi te zavrnitve se v njem poveĉuje agresija, medtem ko v 

njem še naprej raste potreba po pozornosti. 

 

Razlikujemo med duševnimi (psihiĉnimi) in telesnimi znaki (simptomi) anksioznosti. Med 

duševne (psihiĉne) znake anksioznosti štejemo (Stoppard, 2007): 

o obĉutek ogroţenosti brez jasnega razloga ali vzroka;  

o napetost in nesposobnost sprostitve; 

o motnje koncentracije; 

o vztrajna zaskrbljenost; 

o motnje spanja z obĉasnimi morami. 

 

Poleg naštetih se pojavljajo še simptomi depresije, na primer zgodnje zbujanje ali splošen 

obĉutek nemoĉi. Telesni simptomi, ki se pojavljajo le obĉasno, pa so: 

o glavobol;  

o krĉi v trebuhu, ki jih obĉasno spremljata driska in bruhanje;  

o pogosto odvajanje seĉa in obĉutek cmoka v grlu; 

o potenje, zardevanje, tresavica. 

 

Drašler (2009) pojasnjuje, da nekatere raziskave dokazujejo, da obstaja povezava med 

anksioznimi motnjami in teţavami z ravnoteţjem. Povezava je v tem, da je del moţganov, 

ki uravnava strah, povezan tudi z ravnoteţjem. Vzroki za anksiozne motnje se lahko 

pojavljajo kot podedovana motnja ali pa so posledica doloĉenih doţivetij v otroštvu. 

Nekatere anksiozne motnje so dokazano povezane s hladnim odnosom staršev do otroka 

ali nenadno loĉitvijo otroka od staršev. Generalizirana anksiozna motnja se lahko pojavi 

tudi po stresnem dogodku (npr. smrt sorodnika) (Stoppard, 2007).  

 

Tudi Lamovec (1988) pojasnjuje, da nekateri avtorji k izvorom anksioznosti prištevajo 

pretirano kaznovanje v procesu socializacije, ki deluje po principu pogojevanja. Pri tem pa 

še opredeljuje, da lahko anksioznost nastopi, ĉe je blokirana katerakoli teţnja 

posameznika – mobilizirana metaboliĉna energija se namreĉ ne izrazi v akciji, temveĉ se 

usmeri navznoter in poruši delovanje vegetativnih funkcij (v: Rostohar, 2002, str. 85).  
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Med najpomembnejšimi anksioznimi motnjami se pojavljajo (Rebolj, 2010, DDAM, 2010, 

Puklek, 1997, str. 65)): 

o Generalizirana anksioznost: ljudje z generalizirano anksiozno motnjo so praktiĉno 

stalno tesnobni, zaskrbljeni in napeti. Vedno so v pretiranem strahu pred nesreĉo ali 

pa neustrezno zaskrbljeni zaradi zdravja, druţine ali sluţbe. Pogosto pa tudi samim 

bolnikom vzrok njihove napetosti ni znan. Svojih skrbi se ne morejo znebiti, ĉeprav se 

lahko zavedajo njihove nesmiselnosti. Ne morejo se sprostiti niti ponoĉi, zato imajo 

teţave s spanjem, skrbi pa obiĉajno spremljajo tudi številne telesne teţave, kot so 

glavoboli, potenje, drgetanje ali teţko dihanje. 

 

o Paniĉna motnja: ljudje s paniĉno motnjo obĉutijo anksioznost v napadih, ki se 

pojavljajo nenadoma, brez opozorila. Sproţijo jih lahko razliĉne situacije, v katerih se 

znajdejo. Za paniĉne napade je znaĉilen zelo izrazit strah, pogosto imajo bolniki 

obĉutek, da so na pragu smrti, izraziti so tudi telesni simptomi. Poleg potenja, 

omotice ali vrtoglavosti bolniki velikokrat obĉutijo boleĉino v prsih, ki lahko spominja 

na pravi srĉni napad. Ĉeprav paniĉni napadi trajajo le nekaj minut, se ponavljajo, 

bolniki pa so tudi med njimi bolj ali manj prestrašeni v priĉakovanju naslednjih 

napadov panike. Zato se izogibajo nakupovanju, voţnji z javnimi prevoznimi sredstvi, 

skratka vsemu, kar bi paniko lahko sproţilo ali kjer bi se poĉutili nemoĉne; 

 

o Socialna anksioznost ali fobija: Ljudje s socialno fobijo doţivljajo nenehen in 

neracionalen strah pred druţabnimi (socialnimi) situacijami, v katerih bi jih drugi 

ljudje lahko ocenjevali108 ali obsojali. Strah še naraste, kadar osebe s socialno fobijo 

menijo, da bodo v prisotnosti drugih doţivele poniţanje ali se na nek naĉin 

osramotile. Ljudje s socialno fobijo obĉutijo moĉan strah pri socialnih stikih. Ţe samo 

misel na druţenje, zabave ali nastope jih lahko privede v ĉustveno stisko, tresejo se 

in se potijo. Situacije, ki izzovejo anksioznost, so nastopanje v javnosti, pogovor z 

ljudmi ter nadrejenimi, prisostvovanje in sodelovanje na predavanjih, pogovor s tujci, 

zmenki in razvijanje resnejših zvez, telefoniranje ali javljanje na telefon, spoznavanje 

novih ljudi, voţnja, nakupovanje, jesti, piti ali pisati na javnem mestu (DDAM, 2010). 

Na delovnem mestu, ki zahteva stike z ljudmi, so takšni ljudje neuspešni. Puklek 

(1997, str. 65) pojasnjuje, da je socialna anksioznost splet emocionalnega vzburjenja 

(obĉutkov napetosti, vznemirjenosti, neprijetnosti, tesnobnosti), specifiĉnega 

kognitivnega funkcioniranja (skrbi, miselnih blokad, negativnega samogovora) in 

vedenjskih reakcij (inhibicije, umika) v evalvativni socialni situaciji.  

 

o Specifiĉne fobije: to je strah pred doloĉenim objektom ali situacijo (npr. strah pred 

kaĉo, mišjo, psom, nevihto, letenjem itd.). Ĉeprav se posameznik zaveda, da strah ni 

                                            
108 Kljub temu da za to obliko anksioznosti trpi veliko ljudi, marsikdo sploh ne ve, da socialna fobija 

obstaja. Ljudi s socialno fobijo zato druţba pogosto po krivem oznaĉi za introvertirane, srameţljive 

in nedruţabne, ĉeprav so v nasprotju s tem po znaĉaju lahko povsem zabavni, prijetni, pozorni in 
soĉutni ljudje, ki pa so zaradi simptomov socialne fobije pri vzpostavljanju stikov z drugimi lahko 

zelo ovirani (DDAM, 2010). 
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smiseln, se ga ne more znebiti. Kljub prisotnosti strahu pa se veĉina uspe tem 

situacijam izogniti, tako da jim fobija ne povzroĉa kakih bistvenih teţav v ţivljenju. 

 

V procesu vodenja oziroma za vodje je pomembno predvsem pravilno razumevanje 

socialne anksioznosti, saj lahko le-ta ovira oziroma oteţuje odnos z ljudmi, ki pa je za 

vodje v odnosu do vodenih pomemben. Schlenker in Leary (1982) tako pojasnjujeta, da 

»se socialna anksioznost pojavi v dejanskih ali zamišljenih situacijah, ko so ljudje 

motivirani narediti doloĉen vtis na druge, vendar dvomijo, da bodo uspeli, ker priĉakujejo 

neugodne reakcije s strani drugih« (v: Puklek, 1997, str. 69). 

 

Puklek (1997, str. 64-71) tudi pojasnjuje, da ljudje, ki definirajo svojo podobo o sebi v 

skladu z mnenjem drugih ljudi, bodo v stiku z drugimi skušali pustiti dober vtis s 

predstavitvijo podob, ki so zanje pomembne (npr. inteligentnost, privlaĉnost, poštenost). 

Zato takšni posamezniki poveĉajo kontrolo nad svojim vedenjem in usmerijo pozornost na 

uspešno socialno predstavitev teh podob o sebi. Ĉeprav vsa vedenja dajejo neko 

informacijo o posamezniku, pa kot samopredstavitvena vedenja lahko oznaĉujemo le tista, 

kjer posameznik skuša kontrolirati zaznavo sebe s strani publike, ker je njegov pomemben 

cilj pustiti dober vtis v socialnem okolju. Zaznana ali anticipirana reakcija drugega pa daje 

posamezniku povratno informacijo, ali je ţeljen vtis tudi dosegel. Socialno anksioznost 

lahko obravnavamo kot posledico samopredstavitvenih problemov. Ko pa postane 

posameznik pretirano zaposlen s podobo sebe, kot ga vidi drugi, in je njegova pozornost 

bolj osredotoĉena na lastno samopredstavitev kot na vsebino komunikacije in pomen 

sporoĉila, vpliva pozornost na javni vidik sebe negativno na uĉinkovito socialno 

komunikacijo. Obĉutja anksioznosti v socialnih situacijah se bodo pojavila, ĉe bo 

posameznik zaznaval situacijo kot socialno vrednotenje zanj pomembnih delov sebe, ĉe 

bodo interakcijske osebe zanj pomembne ali pa ne dovolj poznane in ĉe bo posameznikov 

cilj predstaviti se v ĉim boljši luĉi. Ljudje, ki obĉutijo socialno anksioznost, se bodo 

izogibali socialnih interakcij ali pa se v interakciji ne bodo polno angaţirali (pasivnost, 

skrivanje v mnoţici). Kadar umik iz socialnoevalvativnih situacij ni mogoĉ, se bodo 

socialnoanksiozni posamezniki kognitivno umaknili in raje sanjarili o bolj ţeljenem izidu. 

Prav tako je znaĉilen zaĉaran krog ocenjevanja, ko posameznik vedno znova prouĉuje 

sebe, situacijo in probleme, s katerimi se je sooĉil, kar pa seveda poslabša predstavitev v 

socialni situaciji.  

 

Visoka anksioznost poveĉa vznemirjenost, povzroĉa motnje v govornem izraţanju, izgubo 

kontrole nad vedenjem in zmanjšuje obĉutljivost na signale za pravilno vedenje. Ljudje 

angaţirajo alternativne predstavitvene cilje, ki so sicer manj ţeljeni, a sluţijo preţivetju. 

Takšni ljudje veĉino ĉasa v interakciji molĉijo, ne prekinjajo govora drugega, se smehljajo, 

kimajo in skušajo pustiti nevsiljivo prijateljski vtis (Puklek, 1997, str. 71). Anksioznost 

oziroma predvsem socialna anksioznost kot ena izmed oblik duševne motenosti 

posameznika je nezaţeljena pri vodjih, saj vodjem onemogoĉa uspešno socialno 

udejstvovanje in uspešno oziroma uĉinkovito komuniciranje z okolico. Ko posameznik 

zaĉuti tesnobo oziroma anksioznost (nedoloĉen strah), se sproţijo obrambni mehanizmi, ki 

jih posameznik uporablja nezavedno (avtomatiĉno).  
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4.3.2 Obrambni mehanizmi 

 

Vsako izkrivljanje zaznav ter odsotnost višje ravni zavedanja sluţi obrambi 

samospoštovanja. Vse, kar ogroţa samospoštovanje in vzbuja anksioznost, lahko izzove 

obrambno naravnanost. Obrambno vedenje zato doloĉajo in usmerjajo osebnostni 

dejavniki s pomoĉjo priĉakovanj, ki vplivajo na selektivno pozornost. Zato so tudi 

obrambni mehanizmi rezultat selektivne pozornosti, ki je motivirana s teţnjo po 

ohranjanju samospoštovanja (Lamovec, 1994, str. 35–36). Pojem obrambnih mehanizmov 

izvira iz psihoanalize in predvsem Freud je bil tisti, ki je skušal pojasniti in obrazloţiti 

nastanek obrambnih mehanizmov (veĉinoma potlaĉitev). S psihoanalitiĉnega stališĉa so 

obrambni mehanizmi psihiĉni procesi, s katerimi poskušamo razreševati konflikte med 

nagonskimi teţnjami, ĉustvi ter zunanjo stvarnostjo. Uporabljamo jih avtomatiĉno in 

nezavedno, kot poskus »ega«, da bi se spoprijel z nevzdrţno situacijo. Laughlin (1970) 

pojmuje obrambne mehanizme predvsem kot reakcijo na notranjo nevarnost, ki pa izvira 

iz ogroţenosti »ega«, ki se je znašel v resnem ĉustvenem konfliktu. V nasprotju z zunanjo 

nevarnostjo se notranje navadno ne zavedamo in jo prepoznamo le po obĉutku 

anksioznosti (Lamovec, 1994, str. 43). 

 

Po psihoanalitiĉni razlagi obrambnih mehanizmov se je pojavila tudi kognitivna razlaga 

obrambnih mehanizmov, ki naj bi delovali na dveh razliĉnih ravneh in pod pragom 

zavedanja (zavestno). Prva raven se nanaša na proces nastajanja zaznave, ki je 

kombinacija zunanjih draţljajev in notranjih spominskih sledi. Druga raven pa predstavlja 

prehod iz zaznavnega prepoznavanja na višjo stopnjo refleksivnega zavedanja vsebin – ne 

gre le za prepoznavanje, temveĉ za dinamiĉno razumevanje afektivnega pomena, ki ga je 

vsebina vzbudila. Pri obrambnih mehanizmih gre torej za vzorce mišljenja, ĉustvovanja ali 

vedenja, ki so relativno nenamerni in se pojavijo v razliĉnih situacijah (takrat, ko je 

ogroţeno posameznikovo samospoštovanje). Pojavljati se zaĉnejo takrat, ko se 

posameznik sooĉa z lastno neprijetno situacijo in lastnostjo, ki mu vzbudi obĉutek sramu, 

krivde ali podobna neprijetna ĉustva. Ker bi to lahko vplivalo na posameznikovo slabo 

samopodobo, išĉe naĉine, da to prepreĉi, in pri tem uporablja pristope, pri katerih je 

njegov ego najmanj ogroţen (IFP, 2009). 

 

Freud (1915) pojasnjuje, da se v ĉlovekovem »jazu« zgane nezavedna cezura in sproţi 

obrambne mehanizme, med katerimi je najpogostejše potlaĉevanje, s katerim neki 

dogodek ali izkušnjo potisnemo v nezavedno (v: Musek, 2005b, str. 62). Avtorji109 

navajajo razliĉno število obrambnih110 mehanizmov – v tabeli 6 prikazujemo nekaj 

pomembnejših. Laughlin (1970) navaja 22 temeljnih obrambnih mehanizmov, in sicer: 

kompenzacijo, konverzijo, zanikanje, premešĉanje, disociacijo, domišljijo, idealizacijo, 

identifikacijo, inkorporacijo, internalizacijo, introjekcijo, inverzijo, projekcijo, 

racionalizacijo, reakcijsko formacijo, sublimacijo, regres, represijo, restitucijo, substitucijo, 

simbolizacijo in poniĉenje (po Lamovec, 1994, str. 44). 

                                            
109 Healy, Bronner, Bowers, Mahl, Freud itd. 
110 Opredelil jih je predvsem Freud. 
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Tabela 6: Obrambni mehanizmi 

 

OBRAMBNI MEHANIZEM OPIS 

Potlaĉitev Potiskanje psihiĉnih vsebin v nezavedno 

Zanikanje Odklanjanje, nepriznavanje zaznanega 

Projekcija Pripisovanje lastnih negativnosti drugim 

Introjekcija Pripisovanje tujih pozitivnih lastnosti sebi 

Premestitev Premešĉanje gonskega impulza od prvotne k drugi osebi 

Sprevraĉanje Preoblikovanje impulza v nasprotje 

Racionalizacija Opraviĉevanje neuspeha z izgovori 

 

Vir: Musek (2005b, str. 62) 

 

Obliko obrambe oziroma obrambnih mehanizmov predstavljata tudi progresija in regresija, 

o katerih lahko govorimo takrat, ko se ĉlovek ne vede sorazmerno njegovi starosti 

(prehitro – prepozno, preveĉ – premalo, prezgodaj – prepozno). Najpogostejši vzrok 

progresije je siljenje v prezgodnjo odraslost in zrelost ter s tem racionalno kontroliranje 

vedenja in nesposobnost spontanega vedenja. Vzrok za regresijo pa je pomanjkanje 

izkušenj, ko ne vemo, kako pridobiti prijatelje, potrjevati in imeti rad samega sebe, kako 

svojemu ţivljenju dati trdno strukturo ter zaupati sebi in drugim (po Špec, 2007, str. 10).  

 

4.4 MODELI IN STRUKTURA SAMOPODOBE 

 

Samopodobo so najbolj sistematiĉno prouĉevali v okviru kognitivne teorije, kjer so se 

pojavili razliĉni modeli111 za razlago njene strukture in delovanja (Avsec, 2010a, str. 42). 

Kognitivni psihologi112 so ugotavljali, da vedenje ni toliko pod vplivom oz. kontrolo samih 

draţljajev in situacij, marveĉ je odvisno od tega, kako jih ĉlovek zaznava in presoja 

(Musek, 1988, str. 392).  

 

Z vidika kognitivne teorije je ĉlovek predvsem bitje, ki spoznava, raziskuje in razlaga svet, 

v katerem ţivi. V obnašanju ĉloveka in njegovi osebnosti se zrcali to, kako vidi in razume 

stvarnost. Podlaga njegovemu kognitivnemu in tudi osebnostnemu delovanju pa so 

procesi sprejemanja, predelovanja in oblikovanja informacij. Ĉlovekovo delovanje je v 

veliki meri odvisno od njegovih kognicij113 in zato njegovo doţivljanje in mišljenje 

velikokrat usmerjajo ţe prisotni, a nezavedni miselni procesi in sheme; kot po nekakšnem 

nezavednem scenariju (po Musek in Peĉjak, 1995, str. 233). V razumevanju kognitivne 

teorije je treba izpostaviti tudi spoznanje, da imajo pojavi in dogodki za razliĉne ljudi ĉisto 

drugaĉen pomen, in zato je v kognitivnem in osebnostnem razvoju zelo pomemben proces 

uravnovešanja informacij, tj. usklajevanje novih informacij s starimi. Ĉlovek deluje v 

                                            
111 Oblikovali so jih predvsem naslednji avtorji: Piaget, Kelly, Festinger, Henslin, Rotter, Bandura, 
Mischel itd. 
112 Piaget, Kelly, Festinger, Henslin, Rotter, Bandura, Mischel itd. 
113 Kognitivnih shem, konstruktov, pojmov. 



70 
 

smeri, da bi bile informacije v medsebojnem soglasju, v sozvoĉju (po Musek, 1982, str. 

205).   

 

Med pomembnejšimi vidiki uravnovešanja je usklajevanje informacij s podobo, ki jo ima 

posameznik o samem sebi. Predvsem si namreĉ prizadeva (tudi nezavedno), da bi 

vzdrţeval svojo pozitivno samopodobo. Ĉe posameznik dobi informacije, ki temu 

nasprotujejo, jih bo nezavedno skušal razloţiti v luĉi, ki bo zanj ugodna. Ĉe takšno 

uravnoteţenje ne bo uĉinkovito, se bodo pojavila zelo neugodna in moteĉa obĉutja (sram, 

krivda, nesposobnost) (Musek in Peĉjak, 1995, str. 234). Informacije pa lahko ĉlovek 

usklajuje tudi tako, da išĉe za vsak pojav in dogodek razlago in pojasnilo. Teţnja po 

razlaganju in osmišljanju vodi posameznika k dimenzioniranju114 pojavov in oseb, k 

postaviti v okvire, ki omogoĉajo razvrstitev in razumevanje. Toda sprememba oziroma 

nova informacija o ţe »kategorizirani zadevi« lahko ponovno omogoĉi teţave, saj je 

potrebno spremeniti ţe postavljene poglede na doloĉene pojave in osebe. Druga vrsta 

konfliktov pa nastane tedaj, kadar se »samoetikete« posameznika ne ujemajo z etiketami, 

ki jih temu posamezniku doloĉijo drugi. Lahko pride do razburjenja posameznika ali pa do 

tega, da se zaĉne ravnati po etiketi, ki so mu jo doloĉili drugi. Obstaja namreĉ tudi teţnja, 

da posameznik vedenje prilagodi priĉakovanjem drugih (po Musek, 1982, str. 205). 

 

Pravi preobrat v raziskovanju samopodobe se zgodi z odkritjem hierarhiĉnega modela 

samopodobe, ki so ga postavili Shavelson, Hubner in Santon (1976). Hattie (v: Kobal-

Grum, 2003, str. 30) pojasnjuje, da je bila z njihovim delom115 podana jasna struktura 

samopodobe, ki je nadalje sluţila tudi kot osnova za razvoj številnih merskih instrumentov 

z dobrimi psihometriĉnimi lastnostmi. Toda kot prvi je bil zasnovan enorazseţnostni model 

samopodobe Piers in Harris (1964), na podlagi katerega so se gradile prve kritiĉne 

analize. Avtorja sta izhajala iz predpostavke, da se samopodoba nanaša na 

posameznikovo splošno samooceno. Ĉeprav sta priĉakovala, da bosta oblikovala splošni 

faktor samopodobe, sta nato s faktorsko analizo dobila šest faktorjev, in sicer telesni 

videz, socialno vedenje, intelektualni status, zadovoljstvo s samim seboj, priljubljenost in 

anksioznost (Kobal, 2000, str. 90).  

 

V nasprotju s Piersovo in Harrisom je Offer (1969) le nekaj let kasneje menil, da je 

samopodoba sestavljena iz veĉjega števila podroĉij, ki se najbolj strukturirajo predvsem v 

mladostništvu (po Kobal, 2000, str. 90–95). V nadaljevanju zaradi pomembnosti modelov 

oziroma strukture samopodobe, ki jo modeli s tem opredeljujejo, predstavljamo nekatere 

izmed njih. Modeli prikazujejo tudi posamezna podroĉja samopodobe, ki so pomembna pri 

prouĉevanju samopodobe vodij – to so predvsem neakademska podroĉja, in sicer 

socialna, telesna in emocionalna samopodoba, ki so tudi predmet prouĉevanja v našem 

delu. 

 

                                            
114 V druţbeni interakciji se takšna teţnja po kategoriziranju pojavlja kot oznaĉevanje, 

stigmatiziranje. 
115 To potrjujeta tudi Marsh in O'Mara (2008, str. 87–96).  
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4.4.1 Offerjev model samopodobe 

 

Offer je raziskovalec, ki je sistematiĉno prouĉeval notranjo organizacijo samopodobe in 

izdelal natanĉno klasifikacijo njenih posameznih podroĉij, ki so znaĉilna predvsem za 

mladostništvo. V modelu, ki je poimenovan kot Offerjev model samopodobe, avtor in 

njegovi sodelavci izhajajo iz predpostavke, da je mladostništvo obdobje, ki poteka brez 

globljih identitetnih kriz. 

 

Samopodobo pojmujejo kot bolj ali manj organizirano strukturo lastnosti, potez, stališĉ, 

prepriĉanj in drugih psihiĉnih vsebin, ki jih posameznik pripisuje samemu sebi. Na osnovi 

številnih raziskav116 so nato avtorji oblikovali model samopodobe, ki je sestavljen iz petih 

vsebinskih podroĉij oziroma sebstev.  

 

Slika 6: Offerjev strukturni model samopodobe (mladostnikov) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeni po Kobal (2000, str, 96) in Marĉiĉ (2006b, str. 65) 

 

Prvo podroĉje, psihološko sebstvo, obsega tri skupine (Kobal, 2000, str. 95–96):  

o obvladovanje impulzov (sposobnost prenašanje kritike, obvladovanje stresne situacije 

itd.);  

                                            
116 Offer (1969), Offer et al., (1974, 1984, 1988) 
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o razpoloţenje (obĉutki sprošĉenosti, zadovoljstva s samim s seboj, sreĉe itd.); 

o telesna samopodoba (zadovoljstvo s sedanjo in prihodnjo telesno samopodobo, 

obĉutki telesnega zdravja itd.). 

 

Drugo podroĉje, socialno sebstvo, se nanaša na socialne odnose (pripravljenost na uĉenje 

od drugih, obĉutki zadovoljstva v druţbi z drugimi itd.), moralne vrednote ter študijske in 

poklicne cilje. Tretje podroĉje (seksualno sebstvo) obsega vedenje in odnos do spolnosti, 

ĉetrto podroĉje (druţinsko sebstvo) opredeljuje mladostnikove odnose v druţini in peto 

podroĉje (prilagoditveno sebstvo) zajema obvladovanje zunanjega sveta (sposobnost 

samostojnega odloĉanja, sposobnost udejanjenja odloĉitve, sposobnost koncentracije 

itd.), psihopatologijo in prilagajanje (uĉna uspešnost, tekmovalnost, usmerjenost v 

prihodnost itd.) (Kobal, 2000, str. 96).  

 

Offerjev model je sam po sebi povsem konsistenten, problem pa nastopi, ĉe ga postavimo 

v širši druţbeni kontekst (Kobal, 2000, str. 99). Po Offerjevem modelu so avtorji 

Shavelson, Hubner in Stanton prišli so spoznanja, da je samopodoba hierarhiĉno 

organizirana, in izoblikovali hierarhiĉni model samopodobe. Na podlagi tega pa sta nato 

Shavelson in Bolus (1982) oblikovala nov model. 

 

4.4.2 Model Shavelson in Bolus 

 

Shavelson in Bolus sta pri svojem raziskovanju samopodobe izhajala iz modela117, ki so ga 

oblikovali Shavelson, Hubner in Stanton, in s svojimi raziskavami sta omajala njihovo 

prepriĉanje, da stabilnost posameznih faktorjev samopodobe narašĉa proti vrhu hierarhije 

(po Marsh in O'Mara, 2008, str. 87–96, Kobal-Grum, 2003, str. 33). 

 

Avtorja sta zasnovala strukturni model samopodobe, ki se osredotoĉa na organizacijo 

samopodobe. Pri tem sta izhajala iz naslednjih predpostavk (Kobal, 2000, str. 101):  

o samopodoba je strukturirana (sestavljena iz veĉjega števila podroĉij); 

o samopodoba je hierarhiĉno urejena; 

o podroĉja posameznikove samopodobe postajajo z zorenjem (z njegovo odraslostjo) 

številĉnejša.  

 

Model samopodobe vkljuĉuje naslednje dimenzije kot so emocionalna, telesna, socialna in 

akademska samopodoba (v: Zupanĉiĉ, 2005, str. 43). Na vrh hierarhiĉne strukture 

postavljata splošno samopodobo, ki se deli na akademski in neakademski del (cf. slika 7).  

 

                                            
117 Model samopodobe avtorjev Shavelson, Hubner in Stanton temelji na tem, da je konstrukt 
samopodobe veĉdimenzionalen in hierarhiĉen. Ne obstaja en sam konstrukt samopodobe, temveĉ 

jih je veĉ (telesna, socialna, akademska samopodoba itd.). Hierarhiĉna organiziranost samopodobe 

pa pomeni, da je model zgrajen hierarhiĉno in poteka od bolj abstraktnih faktorjev na vrhu proti 
specifiĉnim na dnu hierarhije (na vrhu je splošna samopodoba, ki pa se nadalje deli na akademsko 

in neakademsko samopodobo in vsaka se nato razĉleni še na posamezna podroĉja oziroma vidike 
samopodobe) (glej Kobal-Grum, 2003, str. 31).   
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Slika 7: Strukturni model Shavelson in Bolus (Shavelson, Hubner in Stanton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: prirejeno po Avsec (2010a, str. 47), Waugh (2001, str. 85) in Kobal (2000, str. 101) 

 

Akademski del zajema naslednja podpodroĉja: materni jezik, zgodovina, matematika in 

naravoslovne vede. Neakademski del pa zajema socialno, ĉustveno in telesno 

samopodobo, kar zopet delita na ustrezna podpodroĉja: vrstniki, druge osebe, s katerimi 

je posameznik povezan, posamiĉna ĉustvena stanja, telesne sposobnosti in zunanji videz. 

Na dnu sheme so specifiĉni odzivi na razliĉne situacije (Waugh, 2001, str. 85). 

 

Model je dinamiĉen in sprememba faktorja na mikrostopnji lahko vpliva na spremembo 

faktorja na višji stopnji in ta spet lahko vpliva na višje leţeĉi faktor – splošna samopodoba 

(Zupanĉiĉ, 2005, str. 44). Z ţeljo, da bi preveril obstoj hipotetiĉno doloĉenih vidikov 

samopodobe, njihovo strukturo in vsebino, je Marsh sestavil vprašalnike SDQ (Self-

Description Questionnaire). Veliko število raziskav (Marsh, 1986, 1987, 1994; Marsh, 

Relich in Smith, 1983, Shavelson in Marsh, 1992 itd.) je potrdilo hipotezo o 

veĉdimenzionalni samopodobi (sestavljenost samopodobe iz veĉ dimenzij oziroma 

podroĉij) (po Marsh in O'Mara, 2008, str. 91–110, Avsec, 2010a, str. 48). Drugo hipotezo 

sta preverjala Marsh in ONeillova (1984) in ugotovila, da faktorji pri posameznih 

vprašalnikih, ki so bili izoblikovani, med seboj nizko korelirajo. Tudi faktor splošna 

samopodoba ne korelira z drugimi faktorji. Na osnovi teh spoznanj sta zavrnila hipotezo o 

hierarhiĉni organizaciji samopodobe in postavila novo, v kateri predpostavljata, da so 

posamezna podroĉja samopodobe med seboj loĉena in samostojna (Kobal, 2000, str. 

104).  
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4.4.3 Model Songa in Hattia 

 

Avtorja Song in Hattie (1984) sta pri svojem raziskovanju samopodobe izhajala iz 

strukturnega modela Shavelsona in Bolusa le da sta vanj vnesla dve spremembi (glej sliko 

8). Akademsko samopodobo sta razdelila na samopodobo sposobnosti, doseţkov in 

samopodobo v razredu. Samopodoba sposobnosti se nanaša na posameznikovo 

prepriĉanje o njegovih zmoţnostih biti uspešen, samopodoba doseţkov pa pomeni 

posameznikovo zaznavanje njegovega aktualnega uspeha. Tretji vidik akademske 

samopodobe - samopodoba v razredu, pa je povezana s stopnjo zaupanja v šolske 

aktivnosti. 

 

Druga sprememba modela se povezuje z neakademskim vidikom samopodobe. Avtorja sta 

poroĉala o dveh faktorjih drugega reda: o socialni samopodobi, ki se deli na partnersko in 

druţinsko samopodobo, in pa o samooceni, ki se deli na telesno samopodobo ter na 

zaupanje vase. Socialna samopodoba je povezana s pomembnimi drugimi v 

posameznikovem ţivljenju, samoocena pa pove, kako se posameznik predstavi drugim. 

Zaupanje vase je povezano z emocionalno samopodobo, kot je opredeljeno v modelu 

Shavelson in Bolus, telesna samopodoba pa se navezuje na telesni videz in telesne 

sposobnosti (Kobal-Grum, 2003, str. 35).  

 

Slika 8: Strukturni model samopodobe Songa in Hattia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Kobal-Grum (2003, str. 34) in Waugh (2001, str. 86-87) 

 

Modeli, ki so bili izoblikovani in smo jih do sedaj prikazovali, so namenjeni za prouĉevanje 

samopodobe in iz njih izhajajo vsa raziskovanja samopodobe v obdobju odraslosti. 
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4.4.4 Strukturni model samopodobe za odrasle 

 

Uporaben model za prouĉevanje samopodobe v odraslosti je model, ki sta ga razvila Tam 

in Watkins (1995). Avtorja sta zanj izhajala iz osnov modela Shavelsona in Bolusa. Pri 

raziskovanju samopodobe odraslih sta se osredotoĉila na raziskovanje odraslih iz Hong 

Konga in pri tem sta jih razdelila v dve skupini. Prvo skupino so predstavljali tisti, ki so 

imeli telesne okvare, drugo skupino pa vsi, ki takšnih okvar niso imeli. Zanimalo ju je, ali 

se struktura samopodobe v obeh skupinah razlikuje, kakšna je stopnja samozavesti v 

posamezni skupini in ali se pomembnost posameznih podroĉij samopodobe spreminja 

glede na spol, starost, izobrazbo in stopnjo telesne okvare (Zupanĉiĉ, 2005, str. 47).  

 

Na podlagi raziskovanj Tam in Watkins (1995) menita, da je samopodoba odraslega 

ĉloveka bolj strukturirana in bolj hierarhiĉno urejena. Na vrh hierarhiĉne strukture 

postavljata splošno samopodobo, ki se deli na individualno in medosebno samopodobo. 

Individualna samopodoba se nadalje cepi na podroĉje uspeha oziroma doseţkov 

(akademska samopodoba, delo, materialni uspeh) in na telesno samopodobo (telesne 

sposobnosti, zunanji videz). Medosebno samopodobo razdelita na socialno (socialni 

odnosi, socialne odgovornosti) in druţinsko samopodobo (odnosi v druţini, odgovornosti v 

druţini). Takšna podroĉja pa se dalje delijo še na samooceno vedenja v specifiĉnih 

situacijah (po Kobal, 2000, str. 125). 

 

Slika 9: Strukturni model samopodobe za odrasle (Tam in Watkins) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Kobal (2000, str. 126) 
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Zupanĉiĉeva (2005, str. 47) pojasnjuje, da sta s pomoĉjo raziskav ugotovila, da se 

samopodoba spreminja samo glede stopnje telesne okvare, saj je omenjena spremenljivka 

edina diferencirala med obema skupinama na podroĉju samozadovoljstva. Ljudje s 

telesnimi okvarami so kazali niţje splošno samozadovoljstvo. Spol, starost, izobrazba in 

zakonski stan niso bili povezani z razlikami med skupinami v posameznih podroĉjih 

samopodobe. 

 

4.4.5 Novi strukturni model neodvisne in soodvisne samopodobe  

 

Pri prouĉevanju samopodobe so zaĉeli nekateri avtorji118 upoštevati in raziskovati 

dimenzijo kulture na razvoj oziroma vpliv samopodobe posameznika. Prva, ki sta zaĉela 

izpostavljati vpliv razliĉnih kultur na samopodobo sta bila Shweder in Bourne (1984), saj 

sta na osnovi raziskav, ki sta jih izvedla na Indijancih v drţavi Orissa, ugotovila da 

posamezniki svoje osebnosti niso opisovali v terminih trajnih lastnosti, temveĉ so bili 

prepriĉani, da se njihova osebnost oblikuje in spreminja glede na socialne odnose, v 

katere se vkljuĉujejo. Takšna spoznanja so sproţila raziskovanja na podroĉju osebnosti in 

samopodobe kot socialnega konstrukta, ki pa se lahko razlikuje glede na razliĉne kulture 

(po Kobal-Grum, 2003, str. 37). Pomembnost upoštevanja razliĉnih kultur pri raziskovanju 

samopodobe sta izpostavila tudi Markus in Kitayama (1991) in sproţila veliko zanimanje. 

Ugotavljata, da se posamezniki razlikujejo med seboj v stopnji vkljuĉenosti drugih oseb v 

samopodobo (po Avsec, 2010a, str. 53). Trdila sta tudi, da je samopodoba, kot jo 

predstavlja Shavelsonov model119, neodvisna in avtonomna, ki se morda sklada s 

samopodobo posameznikov iz deţel s prevladujoĉo zahodno kulturo, ne pa tudi tistih z 

vzhodno kulturo. Ugotovila sta, da je bila veĉina raziskav samopodobe narejena v 

Zdruţenih drţavah Amerike, kjer pa v druţbi spodbujajo predvsem neodvisno 

samopodobo in poslediĉno tudi vrednote, kot so neodvisnost in tekmovalnost. V svojih 

prouĉevanjih sta se zato osredotoĉila predvsem na vpliv zahodne kulture, kjer v druţbi 

spodbujajo predvsem soodvisno samopodobo (po Kobal-Grum, 2003, str. 37–38). 

 

Avsec (2010a, str. 53) pojasnjuje, da so poudarjeni vidiki neodvisne samopodobe 

posameznikove sposobnosti, misli in ĉustva, teţnja k enkratnosti in izraţanju lastnega 

jaza, teţnja k realiziranju notranjih lastnosti in promoviranju lastnih ciljev ter direktnost v 

komunikaciji. Za soodvisno samopodobo pa sta znaĉilni fleksibilnost in variabilnost s 

poudarkom na zunanjih znaĉilnostih, kot so statusi, vloge, medosebni odnosi, teţnja po 

pripadnosti in harmoniĉnosti medosebnih odnosov, zavzemanju ustreznega mesta v druţbi 

in primerne aktivnosti, indirektnost v komunikaciji. 

 

Na osnovi takšnih spoznanj sta Fleming in Watkins (2001) menila, da je pomembno, da 

raziskovanja koncepta samopodobe temeljijo na interdisciplinarnih pristopih. S tem 

namenom sta tudi zdruţila raziskovalna pristopa – hierarhiĉni, veĉdimenzionalni 

                                            
118 Shweder, Bourne, Markus, Kitayama itd. 
119 V našem delu ga predstavljamo kot model Shavelson in Bolus. 
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Shavelsonov model s teorijo, ki so jo izoblikovali Markus in Kitiyama (ter drugi 

raziskovalci) in temelji na neodvisni in soodvisni samopodobi. 

 

V modelu (slika 10), ki je poimenovan kot »novi strukturni model neodvisne in soodvisne 

samopodobe«, sta Fleming in Watkins (2001) na vrhu strukture samopodobe 

posameznika  postavila splošno samopodobo, ki jo lahko razdelimo na neodvisno in 

soodvisno samopodobo. Neodvisna samopodoba se nadalje cepi na faktor zaznane 

kompetentnosti (sposobnosti in poĉutje, doseţki) in faktor samoocene (telesna 

samopodoba in samopodoba, ki jo zaznajo drugi). Tretji faktor (spada pod soodvisno 

samopodobo) predstavlja faktor medsebojne samopodobe (bliţnji drugi, oddaljeni drugi) 

(po Kobal-Grum, 2003, str. 56). 

 

Slika 10: Model neodvisne in soodvisne samopodobe Fleminga in Watkinsa 
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Vir: Fleming in Watkins (v: Kobal Grum, 2003, str. 57) 
                                                                                                                                                                         

Primerjava modela neodvisne in soodvisne samopodobe s predhodnimi strukturnimi 

modeli pokaţe najveĉjo podobnost z modelom Songa in Hattija (1984), predvsem pri 

faktorju drugega reda. Medosebna samopodoba je sorodna socialni samopodobi, 

samoocena se ujema z istoimensko samooceno po Songu in Hattiu. Zaznana 

                                            
120 Inteligentnost, akademska izobrazba, posebni talenti, delovna kompetentnost, telesno zdravje, 

psihiĉno zdravje 
121 Kulturna izobraţenost, doseţki v šoli, doseţki na delovnem mestu, materialne dobrine, osebna 

kontrola 
122 Zunanji videz, telesna kondicija, slog oblaĉenja 
123 Biti priljubljen pri drugih, imeti doloĉen status v druţbi 
124 Druţina, partner, pomembni drugi, sodelavci 
125 Morala, etika, druţba, imeti vliv na ljudi in dogodke, spoštovanje zakonov                 
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kompetentnost pa je podobna akademski samopodobi, samo da je faktor zaznane 

kompetentnosti širše zasnovan in vsebuje poleg akademskih komponent tudi druge 

sposobnosti (po Zupanĉiĉ, 2005, str. 52). Na podlagi modela oziroma na podlagi 

zastavljenih hipotez, sta Fleming in Watkins preverila tudi, ali obstajajo razlike med 

spoloma pri posameznih faktorjih. Predpostavljala sta, da obstajajo pomembne razlike 

med moškimi in ţenskami. Za moške sta menila, da bodo imeli višje rezultate pri obeh 

faktorjih neodvisne samopodobe (samoocena ter zaznana kompetentnost), ţenske pa pri 

faktorju soodvisne samopodobe (medosebna samopodoba) - njune hipoteze so se potrdile 

(po Kobal-Grum, 2003, str. 58). 
 

Fleming in Watkins (2001) sta tudi prepriĉana, da je moţno faktorje veĉine dotedanjih 

modelov samopodobe razdeliti na dva osnovna faktorja – neodvisno in soodvisno 

samopodobo. Zavedata se, da model ni nujno prenosljiv izven meja zahodne kulture, 

vsekakor pa so ţe predhodne medkulturne študije dokazale, da sta na vse kulture 

prenosljiva vsaj oba faktorja drugega reda. Verjameta tudi, da model verodostojno 

predstavlja strukturo samopodobe tako pri odraslih kot pri študentski populaciji126 (Kobal-

Grum, 2003, str. 58–59). 

 

4.4.6 Strukturne značilnost samopodobe 

 

Na podlagi127 modelov koncepta samopodobe, ki so bili izoblikovani in predstavljani s 

strani razliĉnih avtorjev je moţno doloĉiti strukturne znaĉilnosti samopodobe. Avsec 

(2010a, str. 45–50) meni, da obstajajo naslednje strukturne znaĉilnosti samopodobe, in 

sicer: 

o hierarhiĉnost: bistvena lastnost strukture samopodobe je njena hierarhiĉnost. 

Hierarhiĉnost je prviĉ128 teoretiĉno prikazana s Shavelsonovim modelom, saj 

teoretiĉna razlaga tega modela poudarja, da se na dnu hierarhije nahajajo zaznave 

lastnega vedenja, hierarhiĉno višje so prepriĉanja o sebi na posameznih podroĉjih itd. 

Torej s tem modelom je prikazana ena izmed moţnih hierarhiĉnih oblik – ostali avtorji 

kasneje na svoj naĉin prikazujejo hierarhiĉnost;  

 

o kompleksnost: se nanaša na stopnjo loĉenosti in diferenciranosti razliĉnih vidikov 

samopodobe med seboj. Donahue in sodelavci (1993) predpostavljajo, da je 

samopodoba sestavljena iz komponent oziroma identitet in da se posamezniki 

razlikujejo med seboj v stopnji prekrivanja teh identitet. Nekateri posamezniki vidijo 

sebe z razliĉnimi osebnostnimi lastnostmi v razliĉnih socialnih vlogah, drugi pa vidijo 

sebe v razliĉnih socialnih vlogah precej podobno. Diferenciacija je prilagoditev 

posameznih identitet razliĉnim zahtevam raznih socialnih vlog. Iz te perspektive imajo 

posamezniki z visoko diferenciranimi reprezentacijami sebe specializirane identitete, ki 

                                            
126 Pri študentih sta ugotovila, da so imeli pri faktorju neodvisne samopodobe višje rezultate kot 

odrasli, odrasli pa višje pri faktorju medosebna samopodoba (glej Kobal-Grum, 2003, str. 58).  
127 Predstavljeni so v podpoglavju 4.4 
128 Hattie (2003, str. 9–10) pojasnjuje, da je bil prvi, ki je izpostavil hierarhiĉno, James in šele 
kasneje za njim Shavelson in drugi.  
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jim omogoĉajo fleksibilnost in adaptacijo na razliĉne vloge, kar pomeni, da sta 

psihiĉno zdravje in prilagodljivost povezana z visoko stopnjo diferenciacije. V 

nasprotju s tem pa nekateri menijo, da pomeni diferenciacija samopodobe 

pomanjkanje integriranega, jedrnega jaza. Rogers (1961) npr. meni, da ima psihiĉno 

prilagojen posameznik koherenten in integriran jaz. »Diferenciacija jaza 

(samopodobe) kaţe na pomanjkanje integracije, ki izhaja iz nerešenih intrapsihiĉnih 

konfliktov« (Avsec, 2010a, str. 48).  

 

o loĉevanje pozitivnih in negativnih prepriĉanj o sebi: nekateri posamezniki so nagnjeni 

k organiziranju informacij o sebi glede na njihovo valenco, torej so informacije na 

posameznem podroĉju samopodobe ali enotno pozitivne ali enotno negativne. 

Posamezniki z bolj integrirano organizacijo jaz-reprezentacij pa vkljuĉujejo tako 

negativne kot pozitivne atribute znotraj vsakega podroĉja samopodobe. Prednost 

organiziranja informacij o sebi glede na valenco je v tem, da se posameznik lahko 

izogne negativnim prepriĉanj o sebi, vendar samo toliko ĉasa, dokler niso aktivirani 

negativni aspekti, ker v tem primeru slednji zoţijo dostop do pozitivnih prepriĉanj o 

sebi.  

 

o jasnost samopodobe: se nanaša na stopnjo notranje konsistentnosti, stabilnosti in 

jasne opredeljenosti informacij o sebi. Posameznikom z nizkim samospoštovanjem 

primanjkuje doloĉena jasnost samopodobe, saj imajo manj stabilno in zanesljivo 

samopodobo kot tisti z visokim samospoštovanjem, zato so tudi bolj sprejemljivi za 

vplive drugih in so tudi bolj pod vplivom draţljajev, ki spodbujajo anksioznost.     

 

Pri samopodobi je pomembno obdobje od rojstva otroka dalje in predvsem obdobje 

mladostništva je tisto, ko posameznik posebej potrebuje veliko pozitivno naravnanih kritik 

predvsem s strani druţine. Pomembna je predvsem toplina, ljubezen s strani obeh 

staršev. V kolikor takšne pozitivno konstruktivno naravnane kritike posameznik v obdobju 

otroštva in mladostništva ne bo prejemal in ĉe bo prisotno še pomanjkanje prave topline s 

strani staršev, bo zaĉel posameznik iskati takšno kritiko v drugi druţbi, ki pa je lahko 

slaba. Velika verjetnost je tudi, da bo iskal pozornost, ugled. Clemmer (2008, str. 83) pri 

tem poudarja, da »ugled je, kar ljudje mislijo, da smo. Osebnost je, kar si o sebi mislimo 

sami. Znaĉaj pa je, kar smo v resnici. Naš cilj mora biti ta, da podremo ovire med temi 

tremi pojmi in doseţemo, da se zlijejo v enega. Z drugimi besedami: zaţiveti moramo »od 

znotraj navzven«. Ko ţivimo »od zunaj navznoter«, se nam zdi najpomembnejši videz. 

Zanima nas predvsem, kaj si drugi mislijo o nas in kaj od nas hoĉejo. To pomeni, da 

nimamo nadzora nad svojo samozavestjo in samopodobo. Ker se izpostavimo muhastemu 

mnenju drugih, s tem sprejmemo vlogo ţrtve.  
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4.5 PODROČNI VIDIKI SAMOPODOBE 

 

Strukturni modeli samopodobe razliĉnih avtorjev129 prikazujejo, da je samopodoba 

psihološki konstrukt, ki je sestavljen iz razliĉnih podroĉij oziroma podpodroĉij. Po pregledu 

literature ugotovimo, da avtorji130 samopodobo delijo na razliĉna podroĉja, in sicer 

splošna, socialna, telesna, emocionalna, religiozna, akademska, druţinska samopodoba 

itd. S starostjo posameznika in z okolišĉinami, v katerih deluje posameznik, pa se 

podroĉja, ki sestavljajo samopodobo, spreminjajo oziroma so lahko razliĉna131 od 

posameznika do posameznika. To potrjuje tudi Kobalova (2000, str. 89), ko pojasnjuje, da 

»se samopodoba ne razvija zgolj kot celota, temveĉ se s starostjo vzpostavljajo razliĉna 

podroĉja samopodobe«.   

 

Izkustveno ugotovimo, da je samopodoba vsakega posameznika in s tem tudi 

samopodoba vsakega vodje sestavljena predvsem iz splošne, akademske, socialne, 

telesne in emocionalne (ĉustvene) samopodobe.132 V našem delu so predmet prouĉevanja 

predvsem splošna samopodoba in t. i. »neakademska« podroĉja, iz katerih je 

samopodoba sestavljena, saj ta vplivajo na vedenje vodje oziroma na njegov odnos do 

vodenih. Splošna samopodoba predstavlja splošna oziroma globalna obĉutenja oziroma 

predstave posameznika o sebi. Neakademska podroĉja oziroma vidiki samopodobe pa so 

emocionalna, socialna in telesna samopodoba. 

 

Emocionalna samopodoba predstavlja doloĉena obĉutenja in prepriĉanja posameznika o 

izraţanju, spoznavanju ter obvladovanju svojih ĉustev. Posameznik na primer razmišlja in 

vidi samega sebe kot ne/mirnega, ne/sprošĉenega in ĉustveno ne/uravnovešenega itd. 

Razmišlja tudi o tem, ali je preteţno dobro ali slabo razpoloţen, ali je moĉno vznemirjen in 

kako potem obvladuje svoja ĉustva (glej Kobal, 2000, str. 205–220). 

 

Socialna samopodoba obsega zaznave133, prepriĉanja in presoje posameznika o odnosih z 

vrstniki in drugimi pomembnimi bliţnjimi osebami, kot so starši, sorojenci, partner in 

sodelavci. Gre za zaznave posameznika o njegovih lastnih sposobnostih sklepanja 

prijateljstev, o lastni priljubljenosti in o kakovosti odnosov z bliţnjimi. Del samopodobe pa 

se nanaša na vpliv posameznika na širšo skupnost oziroma na doţivljanje odnosa do 

zakonov in druţbenih moralnih norm (glej Kobal, 2000, str. 171–200).  

 

Musek (1993a, str. 345) pripisuje velik pomen socialni samopodobi in pojasnjuje, da so 

del naše samopodobe pojmovanja in predstave, ki jih imamo o tem, kaj drugi mislijo o 

nas in o tem, kako naj samega sebe predstavimo in prikaţemo pred drugimi, na socialnem 

                                            
129 Shavelson, Bolus, Offer, Tam, Watkins itd.  
130 Npr. James (1980), Fleming in Elovson (1988), Kobal (2000), Hattie (2003) itd.   
131 Hattie (2003, str. 7) v svojem prispevku navaja kar 18 podpodroĉij samo za akademsko 

samopodobo in pojasnjuje, da jih je lahko še mnogo veĉ.   
132 Izpostavljenost posameznih podroĉij, iz katerih je samopodoba sestavljena, je od posameznika 
do posameznika razliĉna in tudi število podroĉij je razliĉno.  
133 James (v: Hattie, 2003, str. 17) je socialni jaz opredelil kot doloĉena »priznanja«, ki smo jih 
dobili od svojih bliţnjih (npr. druţine, prijateljev).   
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prizorišĉu – socialni jaz. Med socialnimi jazi lahko sicer pride tudi do konfliktov – toda 

najpomembnejše med njihovimi povezavami je ljubezen oziroma izkazovanje ljubezni 

(topline) do ĉloveka (po Burns, 1979, str. 7). Hattie (2003, str. 18) pojasnjuje, da je 

socialna samopodoba za posameznika pomembna in da veliko informacij o vsakem 

posamezniku izvira iz socialnih okolišĉin. Vsak ĉlovek je namreĉ veliko v prisotnosti drugih 

in njegovo osebnost drugi tudi predstavijo drugim – na podlagi tega pa ĉlovek gradi in 

spoznava sam sebe v socialnih situacijah in si oblikuje doloĉeno podobo o sebi. 

 

Znak dobre socialne samopodobe vodij je, da zlahka sklepajo odnose z vodenimi in jih 

tudi ohranjajo na kakovostni ravni. Vodje imajo jasno izoblikovano podobo o sebi in niso 

obĉutljivi na neodobravanje drugih, niso obsedeni s tem, kako najbolj uspešno predstaviti 

sebe v socialnem okolju. Vodje z visoko izraţeno oziroma pozitivno socialno samopodobo 

nimajo teţav z anksioznostjo oziroma predvsem socialno anksioznostjo, ki pomeni, da 

ljudje doţivljajo nenehen (nepojasnjen) strah pred druţabnimi situacijami, v katerih bi jih 

lahko drugi ocenjevali ali obsojali. Takšen strah pa še naraste, ĉe ugotovijo, da bi lahko 

pred omenjenimi ljudmi doţiveli poniţanje. Vodje s socialno anksioznostjo so v odnosu z 

ljudmi neuspešni in pogosto obĉutijo tesnobo, napetost, vznemirjenost itd.   

 

Po mnenju Schilderja (v: Fisher, 1990, str. 8) je »telesna samopodoba slika lastnega 

telesa posameznika, ki jo izoblikuje v svojih mislih«. Thompson (v: Kuhar, 2004, str. 84) 

in drugi pa pojasnjujejo, da »je telesna samopodoba terminološka oznaka za notranjo 

predstavo o lastnem zunanjem videzu. Ta notranji pogled oziroma mentalna slika pa je 

povezana z obĉutji in mislimi, ki v doloĉenih situacijah vplivajo na vedenje. V nekaterih 

primerih so lahko obĉutja, ki izhajajo iz ocene videza, pozitivna, v drugih primerih pa so 

lahko tako negativna, da vodijo celo v depresijo«. »Pozitivna telesna samopodoba lahko 

zviša samospoštovanje in prispeva k uspešnim medosebnim ali poslovnim stikom, medtem 

ko lahko negativni pogled na lastno telo do take mere oslabi samozavest, da oseba ni 

pripravljena zapustiti varnega zavetja svojega doma« (Kuhar, 2004, str. 84-85). 

Grogonova (v: Kuhar, 2004, str. 86) meni, da gre pri telesni samopodobi za »ĉlovekove 

percepcije, mišljenje ali obĉutenja o njegovem ali njenem telesu. Percepcije se nanašajo 

na oceno velikosti telesa, mišljenje na vrednotenje telesne privlaĉnosti, obĉutja pa na 

ĉustva, povezana z obliko in velikostjo telesa«. 

 

Pomemben vidik pri razumevanju telesne samopodobe predstavlja metodološki model134 

oziroma koncept, ki sta ga izoblikovala Fox in Corbin (1989). Z njim pojasnjujeta, da 

telesno samopodobo sestavljajo naslednja podpodroĉja: športne kompetence (sposobnosti 

za uĉenje športa, atletske sposobnosti, zaupanje), percepcija telesne vzdrţljivosti 

(kondicija), percepcija telesnega (atraktivnega) videza, telesna (fiziĉna) moĉ in vrednosti 

lastnega telesa (splošni obĉutki ponosa, zadovoljstva, sreĉe s svojim telesom) (Moreno in 

Cervelló, 2005, str. 295–296). 

 

                                            
134 Physical Self-Perception Profile (PSPP). 
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Na razvoj telesne samopodobe pomembno vplivajo medosebne izkušnje, npr. druţenja, 

vrednotenje, tudi navidezno milo komentiranje videza. Osebe, ki so v otroštvu in mladosti 

deleţne pogostih kritik in draţenja zaradi videza, razvijejo bolj negativno telesno 

samopodobo, kajti telesa samopodoba se ne pozablja. Na negativno samopodobo vplivajo 

tudi specifiĉni dogodki in situacije, ki sproţajo doloĉena obĉutja in razmišljanje o videzu 

(Kuhar, 2004, str. 87). Kobalova (2000, str. 65) pa pojasnjuje, da ĉe je oblikovanje 

telesne samopodobe pri mladostniku moteno, se tudi splošna samopodoba in 

samospoštovanje ne moreta ustrezno razviti.  

 

Pri telesni samopodobi vodij si vodje ustvarjajo doloĉene predstave o sebi, ki pa se 

nanašajo na njihov zunanji videz. Podobno kot pri socialni samopodobi so tudi tukaj 

pomembni odzivi oziroma komentarji drugih ljudi na njihov zunanji videz. Kadar okolica ne 

odobrava doloĉenih zunanjih oziroma telesnih potez (oblik), se lahko zgodi, da se 

takšnega posameznika z doloĉenimi telesnimi oblikami stereotipno izloĉi iz druţbe – 

pojavljati se zaĉnejo še negativni komentarji njegovega zunanjega videza. Zato je tudi pri 

telesni samopodobi vodij pomembno upoštevati zaznave, ki si jih vodje ustvarjajo na 

podlagi mnenj drugih ljudi. 
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5 VODJE V DRŢAVNI UPRAVI 

 

 

V vsakem socialnem razmerju, še posebej v organizacijah, so vloge doloĉenih 

posameznikov bolj pomembne od vlog drugih in takšni posamezniki imajo tudi veĉji vpliv 

in, izhajajoĉ iz doloĉene funkcije, tudi posebno moĉ. Vsakemu socialnemu razmerju, kjer 

prihaja do interakcije med najmanj dvema posameznikoma in kjer en posameznik vpliva 

na podlagi svojih lastnosti in sposobnosti na drugega ter pri drugem posamezniku vzbudi 

ţeljo, da bo z veseljem in navdušenjem naredil dogovorjeno nalogo, pravimo vodenje. 

Vodenju oziroma predvsem vodjem je potrebno veliko pozornost namenjati v tistih 

organizacijah, kjer je veliko timskega dela oziroma medsebojnega sodelovanja. Med 

takšne organizacije lahko štejemo tudi upravne organe drţavne uprave. Vodja pa je torej 

tisti, ki je odgovoren, da izvaja uspešen naĉin vodenja v upravnih organih. 

 

Pri razumevanju drţavne uprave izhajamo135 iz interpretacij pojma uprave. Haĉek (2009, 

str. 18) pojasnjuje, da se je pojem uprave dolgo ĉasa vezal na drţavo, zato so se z njo 

ukvarjali predvsem pravni teoretiki, ki jih je najbolj zanimala drţavna uprava kot del 

drţavne oblasti oziroma so na upravo gledali predvsem z vidika opravljanja razliĉnih 

drţavnih funkcij. Šele v zaĉetku 20. stoletja je prišlo do novega razumevanja, da uprava ni 

samo podroĉje drţave in da imamo opraviti z upravo pri vsaki organizirani dejavnosti.  

 

S tem se je izoblikovalo novo razumevanje uprave v smislu upravne dejavnosti kot 

pomoţne dejavnosti, ki omogoĉa nemoteno in redno opravljanje temeljnih nalog (glej 

Vavpetiĉ, 1961, str. 13–22). Buĉar (v: Brejc, 2004, str. 13) pa meni, da je opredelitev 

uprave kot pomoţne dejavnosti pravilna le, ĉe imamo v mislih strokovno tehniĉno upravo, 

torej upravo, ki daje organom odloĉanja samo potrebne informacije o dejanjem stanju, 

strokovne nasvete, potrebne za odloĉitev in posreduje sprejete odloĉitve. Tudi Brejc 

(2004, str. 14) meni, da je uprava ali upravna dejavnost tista dejavnost v organizaciji, ki 

omogoĉa izvajanje njene temeljne dejavnosti. Rakoĉeviĉ in Bekeš (1994, str. 10–18) 

pojasnjujeta, da se izraz uprava enkrat uporablja za oznaĉevanje doloĉene organizacije ali 

organov ali celo za konkretno organizacijsko obliko posameznih organov in organizacij. 

Drugiĉ pa se izraz uporablja za oznaĉevanje doloĉene dejavnosti oziroma doloĉenega 

delovanja. V prvem primeru gre za razumevanje uprave v organizacijskem smislu, v 

drugem pa v funkcionalnem136. Avtorja zato menita, da je potrebno vnaprej povedati, v 

kakšnem pomenu se pojem uprava uporablja. 

 

Najrajter (2009, str. 7) meni, da organizacijsko pomeni uprava subjekte, ki izvajajo 

upravo v funkcionalnem smislu. Uprava pa je tudi celokupnost dejavnosti upravljanja. 

Obsega vse dejavnosti upravljanja z osebnimi zadevami in dejavnosti upravljanja z 

                                            
135 Enako razumevanje predstavljata tudi Rakoĉeviĉ in Bekeš (1994, str. 11). 
136 Podobno razumevanje predstavlja tudi Pusić (1996, str. 10) – za upravo v organizacijskem 

smislu uporablja izraz »upravna organizacija«, za upravo v funkcionalnem smislu pa izraz 
»upravljanje«. 
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druţbenimi zadevami. Javno upravljanje pomeni splošno druţbeno upravljanje, torej 

celokupnost vseh dejavnosti upravljanja v interesu druţbene skupnosti. Takšne naloge pa 

opravlja javna uprava. Javno upravo lahko zato opredelimo kot skupek vseh procesov, 

organizacij in posameznikov, ki delujejo na uradnih poloţajih in vlogah, katerih naloga je 

izvrševanje zakonov in drugih pravil, sprejetih oziroma izdanih s strani zakonodajne, 

izvršilne ali sodne veje oblasti (Gordon in Milakovich, 1995, str. 16).  

 

Šmidovnik (v: Haĉek, 2009, str. 24) opredeljuje, da je sistem javne uprave sestavljen iz 

štirih podroĉij, in sicer iz: 

o drţavne uprave: kot osrednjega teritorialnega upravnega sistema in instrumenta 

drţave za izvajanje njenih predvsem oblastnih funkcij, s katerimi na pravni naĉin 

ureja odnose v druţbi; 

o lokalne samouprave: kot naĉina upravljanja o druţbenih zadevah, ki neposredno 

temelji na lokalni skupnosti in predstavlja lokalni teritorialni upravni sistem; 

o javnih sluţb: kot tistih dejavnosti, ki zagotavljajo javne dobrine in javne storitve, ki so 

nujno potrebne za delovanje druţbenega sistema, ki pa jih iz najrazliĉnejših razlogov 

ni mogoĉe ustrezno zagotoviti s sistemom trţne menjave; 

o javnega sektorja: ki temelji na kriteriju lastništva drţave, zato sem sodi vse, kar je v 

drţavni lasti, ne glede na podroĉje, na katerem se nahaja.  

 

Iz organizacijskega vidika nas v delu zanima predvsem drţavna uprava. Po mnenju 

Viranta (2009, str. 55) je potrebno pri definiranju pojma drţavna uprava izhajati iz treh 

posameznih segmentov javne uprave: vlada in drţavna uprava, ţupani in obĉinska uprava 

ter nosilci javnih pooblastil. Vlada in drţavna uprava predstavljata izvršilno oblast na 

drţavni ravni in hkrati najveĉji del javne uprave ter sta med seboj neloĉljivo povezana 

segmenta izvršilne oblasti. Drţavna uprava je strokovni segment izvršilne oblasti. 

 

Kovaĉeva (2006, str. 11) meni, da je drţavna uprava del javne uprave in predstavlja 

drţavo kot skupnost ljudi, ki ţivi na doloĉenem obmoĉju in zadovoljuje svoje potrebe, 

hkrati pa izvršuje drţavno prisilo, je aparat za izvrševanje monopola fiziĉne prisile. 

Rakoĉeviĉ in Bekeš (1994, str. 181) pojasnjujeta, da drţavna uprava predstavlja sistem 

organov, ki opravljajo doloĉene drţavne upravne dejavnosti oziroma funkcije. Najrajter 

(2009, str. 7) meni, da je drţavna uprava trajna in sistematiĉna dejavnost, ki je nujno 

potrebna za izvajanje drţavnih funkcij, vendar ima glede teh funkcij pomoţno vlogo.  

 

Znaĉilnosti drţavne uprave lahko izvirajo iz znaĉilnosti drţavne ureditve, saj je drţavna 

uprava sestavni del drţavne organizacije, v kateri opravlja doloĉene naloge, ki morajo biti 

v drţavi uresniĉene. Kakšna pa je drţavna uprava v konkretni drţavi in kakšne so njene 

naloge, je predvsem odvisno od koncepta drţave in njene vloge v druţbi (Rakoĉeviĉ in 

Bekeš, 1994, str. 155). 

 

Vlada je politiĉni vrh drţavne uprave in usmerja, koordinira ter nadzira njeno delo. Zaradi 

tega tudi lahko opredelimo, da predstavlja prvi politiĉni segment izvršilne oblasti, drţavna 

uprava pa je drugi, strokovni segment oziroma strokovni aparat, ki pripravlja strokovne 
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podlage za sprejemanje politiĉnih odloĉitev vlade (in poslediĉno Drţavnega zbora) in 

neposredno izvršuje sprejete politiĉne odloĉitve (po Virant, 2009, str. 76). Tudi Trpin 

(1997, srt. 26) pojasnjuje, da vlada kot nosilec izvršilne veje oblasti svoje funkcije opravlja 

s pomoĉjo drţavne uprave, ki je torej sredstvo za izvajanje njenih (vladnih) politik, pa tudi 

zakonov in drugih odloĉitev nosilca zakonodajne veje oblasti. Drţavna uprava ima torej 

pomembne funkcije oziroma pristojnosti in Kovaĉeva (2006, str. 11) pojasnjuje, da so 

pristojnosti drţavne uprave izvrševanje predpisov, odloĉanje o upravnih stvareh, upravni 

nadzor, zbiranje informacij in oblikovanje alternativ za podporo upravnega odloĉanja ter 

pospeševanje gospodarstva.  

 

Po mnenju Viranta (2009, str. 77–78) drţavna uprava opravlja dva sklopa funkcij, in sicer 

pripravlja strokovne podlage za odloĉanje vlade in izvršuje sprejete odloĉitve Drţavnega 

zbora137 in vlade. Prvi sklop funkcij bi lahko oznaĉili kot sodelovanje pri oblikovanju politik, 

drugi sklop pa kot eksekutivne ali implementacijske funkcije. Sodelovanje pri oblikovanju 

politik pomeni, da drţavna uprava zagotavlja vse potrebne strokovne podlage za 

sprejemanje odloĉitev vlade, saj drţavna uprava spremlja stanje na vseh podroĉjih 

ţivljenja (kurativna funkcija), zbira podatke in jih obdeluje (analitiĉna funkcija) ter 

pripravlja gradiva, potrebna za odloĉanje. V okviru eksekutivnih funkcij drţavna uprava 

izvršuje zakone, drţavni proraĉun, ratificira mednarodne pogodbe in druge akte 

Drţavnega zbora ter uredbe in druge akte vlade. Med eksekutivne funkcije spadajo 

regulativna, operativna, nadzorna in servisna funkcija.  

 

Pomembno vlogo v okviru drţavne uprave ima tudi organizacijski vidik, po katerem se 

drţavna uprava obiĉajno organizira po treh principih, kot so resorni princip (po namenu 

oziroma podroĉju opravljanja nalog), funkcionalni princip (po vrsti dela oziroma delovnih 

operacij) in teritorialni princip (po obmoĉju). Temeljna organizacijska oblika slovenske 

drţavne uprave so ministrstva, ki so organizirana resorno, po delovnih podroĉjih. Poleg 

ministrstev sestavljajo drţavo upravo še vladne sluţbe in upravne enote. V ministrstvih 

delujejo tudi tako imenovani organi v sestavi ministrstev (po Virant, 2009, str. 105).  

 

Slika 11: Organizacijska oblika slovenske drţavne uprave 
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137 Navajamo interpretacijo za Republiko Slovenijo. 
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Vladne sluţbe pa so sluţbe, ki so vezane na t. i. center vlade - predsednika vlade, 

generalnega sekretarja vlade, ministre brez resorja ali na drţavnega sekretarja, ki je 

neposredno odgovoren predsedniku vlade. Vladne sluţbe opravljajo naloge, ki so 

pomembne za center vlade, saj so njihove naloge vezane na naloge funkcionarjev v tem 

centru (predsednika vlade, generalnega sekretarja itd.). Kot vladne sluţbe pa so 

organizirani tudi nekateri organi, ki zaradi svojega medresorskega pomena ali potrebe po 

svojem posebnem poloţaju v sistemu niso vkljuĉeni v nobenega od resorjev (Virant, 2009, 

str. 108). Organi v sestavi ministrstev se ustanovijo za opravljanje specializiranih 

strokovnih nalog, izvršilnih in upravnih nalog, nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in 

nalog na podroĉju javnih sluţb, ĉe se s tem zagotovi veĉja uĉinkovitost in kakovost pri 

opravljanju nalog oziroma ĉe je zaradi narave nalog ali delovnega podroĉja potrebno 

zagotoviti veĉjo stopnjo strokovne samostojnosti pri opravljanju nalog. Upravne enote pa 

so ustanovljene za opravljanje nalog drţavne uprave, ki jih je potrebno organizirati in 

izvajati teritorialno (po Najrajter, 2009, str. 9).  

 

Vlogo upravnih enot doloĉa Zakon o drţavni upravi (v nadaljevanju: ZDU). Upravne enote 

so pristojne, da odloĉajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz drţavne pristojnosti, ĉe z 

zakonom za posamezne upravne stvari ni doloĉeno drugaĉe. Upravne enote opravljajo 

tudi druge upravne naloge iz drţavne pristojnosti, doloĉene z zakoni, ki urejajo 

posamezna podroĉja (ZDU, 44. ĉlen). Notranjo organizacijo upravne enote doloĉi 

naĉelnica oziroma naĉelnik s soglasjem vlade (ZDU, 45. ĉlen). Pri tem pa je vsekakor 

pomemben tudi akt o notranji organizaciji in sistemizaciji. Iz vidika vodenja ljudi v upravi 

(drţavni upravi) je pomembno, kdo v posamezni organizacijski enoti v upravnih organih 

opravlja naloge vodenja. 

 

5.1 VODENJE V DRŢAVNI UPRAVI 

 

Vodenje je posebej pomembno (predvsem iz vidika poslovanja organizacije in klime in 

zadovoljstva ĉlanov organizacije), ker moĉno vpliva na aktivnosti oziroma vedenje 

posameznikov in skupin v organizaciji. Vendar pa je smiselno upoštevati doloĉene 

zakonske vidike, ki vplivajo na to, da je potrebno vodenje ljudi v javnem sektorju 

obravnavati tudi iz drugega vidika kot vodenje ljudi v zasebnem sektorju. To potrjujeta 

tudi Stare in Seljak (2006, str. 112), ko trdita, da »ima velik vpliv na podroĉje vodenja v 

javni upravi138 sama (zakonska) opredeljenost javne uprave. Tradicionalno »uteĉene 

poti«, ki izhajajo iz zakonskih doloĉil in kot takšne doloĉajo delovanje javne uprave, v 

veliki meri omejujejo ustvarjalnost in moţnost spodbujanja fleksibilnosti pri delu v upravi. 

Poleg tega so notranja razmerja in naloge oblikovane na osnovi predpisov, njihovo 

izvajanje pa narekujejo ustavne doloĉbe. Poleg strukturnih vplivnih dejavnikov, ki so 

opredeljeni z zakonskimi doloĉili, ima velik vpliv na vodenje v upravi tradicionalno 

razumevanje organizacijske strukture, »samoumevnost« hierarhiĉnih odnosov in odnos do 

ljudi«. 

                                            
138 V našem delu se osredotoĉamo predvsem na drţavno upravo, ki je del javne uprave in zato 
izkustveno ugotavljamo, da tudi za drţavno upravo velja enako stališĉe.  
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Stare (2005a, str. 118) pojasnjuje, da »klasiĉno pojmovanje vodenja v upravi opredeljuje 

pomembnost zanesljivosti izvajanja nalog, ki jo je moţno doseĉi z ustreznim pristopom k 

vodenju. Gre za stališĉe, da se delavci v principu raje izogibajo delu, njihovi rezultati pa so 

najboljši, ĉe so nekako prisiljeni in strogo nadzirani«. Takšno opredeljevanje vodenja 

lahko razumemo v smislu, da gre za vodenje, ki ima doloĉene znaĉilnosti (poteze) 

avtokratskega stila vodenja in med pomembnejšimi modeli, ki temeljijo na takšnem stilu 

vodenja, je Webrov model. Pomemben je tudi za razumevanje delovanja javne (drţavne) 

uprave, saj je veliko pozornosti namenil predvsem birokratski139 organizaciji, ki jo je 

opredelil kot »idealni tip« organizacije. 

 

V birokratskem modelu je vse predpisano in ljudje se morajo po tem ravnati. Na podlagi 

pisnih pravil in norm je mogoĉe poslovanje nadzorovati in ljudi ocenjevati, toda ne na 

prijateljski ravni. Pogoj za uĉinkovitost delovanja takšne organizacije je doloĉil neosebno 

vodenje in s tem je ţelel doseĉi depresonalizacijo vodenja, kjer je v ospredju organizacija 

in ne vodja. Od zaposlenih se zahteva strogo doloĉeno ravnanje po pravilih na vseh 

organizacijskih ravneh. Podroĉja pristojnosti in odgovornosti so jasno opredeljena in 

odnosi depersonalizirani. Ĉlani takšne organizacije v veĉini primerov ne razmišljajo o tem, 

ali bi se morda dalo kakšno delo opraviti bolje, kot to predpisujejo pravila, saj delajo samo 

tisto in tako, kot jim je ukazano (po Ivanko, 2005, str. 75–77).   

 

Tudi Haĉek (2009, str. 34–35) pojasnjuje, da se je Weber posebej natanĉno ukvarjal z 

elementi, ki jih mora vsebovati formalna struktura birokracije, in pri tem posebej izpostavil 

tri lastnosti, in sicer delitev dela, hierarhijo ter brezosebnost pravil. Delitev dela pomeni, 

da je vse delo v birokratski organizaciji racionalno porazdeljeno med enote, ki jih lahko 

sestavljajo posamezniki ali skupine posameznikov, sposobnih za opravljanje razliĉnih 

nalog. Hierarhija v birokraciji loĉuje nadrejene od podrejenih in na osnovi koncepta 

hierarhije se porazdeljujejo nagrade za opravljanje dela, priznava se avtoriteta, 

dodeljujejo se privilegiji in odloĉa se o napredovanju. Brezosebna pravila pa po mnenju 

Webra predstavljajo ţivljenjsko kri birokratskega sveta; birokrati namreĉ ne morejo 

delovati, kakor bi ţeleli, saj je njihovo delovanje omejeno s predpisanimi vzorci ravnanja.  

 

Za razumevanje koncepta drţavne uprave je Webrov model birokratske organizacije zelo 

pomemben, ker vsebuje doloĉene elemente oziroma pristope, ki so podobni pristopom 

upravnim organom v drţavni upravi. Tudi iz vidika vodenja je koncept pomemben, saj 

Weber izpostavlja tri avtoritete vodje in izpostavlja legalno – racionalno avtoriteto. Weber 

torej izoblikuje idealni tip vodje v organizaciji in posebej opozori na to, da vodja v 

organizaciji (tudi kot osebnost) ni pomemben, ampak je pomemben samo hierarhiĉni 

poloţaj, ki ga vodja ima.  

 

                                            
139 Weber je zraven birokratske organizacije definiral še karizmatiĉno organizacijo in patriarhalno 
organizacijo (glej Weber, 1947, str. 328).  
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Stare (2005a, str. 119) meni, da so Webrova spoznanja moĉno vplivala na delo v upravi, 

140 saj so postala temeljni vidik oblikovanja vodenja in odnosa do zaposlenih. Zdi se 

namreĉ, da je Webrov princip birokratske organizacije kljub razvoju teorije in prakse na 

podroĉju upravnega141 vodenja marsikje še danes temeljni princip organiziranosti in 

sodelovanja. 

 

Ţurga (v: Stare in Seljak, 2006, str. 115) pojasnjuje, da vzrok za tako dolgo delovanje 

birokratskega modela v javnem sektorju ni njegova uĉinkovitost, temveĉ dejstvo, da je 

reševal osnovne teţave, ki so jih ljudje ţeleli rešiti, saj je zagotavljal: 

o varnost (pred nezaposlitvijo v poznih letih); 

o stabilnost (pomembno v ĉasu gospodarske krize); 

o osnovno praviĉnost in enakost (ljudi obravnava enako); 

o delovna mesta; 

o dobrine, ki so jih ljudje industrijske dobre potrebovali in priĉakovali (ceste, šole). 

 

Haĉek (2009, str. 36) pa meni, da se je drţavna uprava prilagodila vsem elementom 

birokratske organizacije zato, ker je bila vsaka uprava v predmoderni druţbi sooĉena z 

okoljem, ki je bilo relativno preprosto, stabilno in predvidljivo.   

 

Webrov model je kljub nekaterim kritikam še vseeno z doloĉenimi142 idejami oz. pristopi 

prisoten v upravnih organih. Tudi vidik vodenja pri tem ne izostane, saj je ponekod v 

praksi še vedno mogoĉe zaslediti, da se vodje zaradi tega, ker imajo doloĉeno moĉ, ne 

ukvarjajo dovolj z zaposlenimi. Izkustveno ugotovimo, da se posledice takšnega naĉina 

vodenja kaţejo v slabih odnosih med zaposlenimi, da se loĉuje med tistimi zaposlenimi z 

drugaĉnimi politiĉnimi opredelitvami od tistih, ki bi jih »naj« imeli, in tudi v nepraviĉnem 

odnosu do nekaterih zaposlenih (kaţe se predvsem v smislu slabšega odnosa do njih, kar 

se potrdi na vsakoletnem ocenjevanju javnih usluţbencev o opravljenem delu). Posledice 

celo pokaţejo, da je to ţe v nasprotju z Webrovim modelom, saj je Weber izpostavil, da 

se ljudje enako obravnavajo oziroma so enako upoštevani, ni diskriminacije in doloĉenega 

osebnega ocenjevanja.  

 

                                            
140 Weber je opredelil tudi t. i. idealnega javnega usluţbenca, saj meni, da je idealni javni 
usluţbenec tisti, ki izvaja svoje dolţnosti v duhu formalistiĉne brezosebnosti, brez sovraštva in brez 

strasti. Njegova dejanja so racionalna, kar pomeni, da se ravna po ciljih in zato ne vpleta ĉustev v 
svoja ravnanja. Idealni javni usluţbenec ima enak odnos tako do strank kakor tudi do drugih javnih 

usluţbencev (Haralambos in Holborn, 1995, str. 281). 
141 Veĉ o konceptu upravnega vodenja glej Public – Sector Leadership Theory: An Assesment 

(Montgomery, 2003, 214–228). 
142 Npr. ogromno je predpisanih stvari (postopki so natanĉno definirani) in to poslediĉno pomeni, 
da ĉe je veliko stvari predpisanih, se morajo ljudje po tem ravnati (v nasprotnem primeru lahko 

sledi doloĉena sankcija ali napaka), upravni akti, odloĉitve in pravila se izdajajo v pisni obliki in vse 
to je potrebno shraniti.  
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Dejstvo je, da se okolje143 drţavne uprave iz leta v leto bolj spreminja, postaja vse bolj 

nestabilno, kompleksno in zato je potrebno iskati rešitve v smislu modernizacije in 

prilagajanja na spremembe v okolju, da se doseţe uspešnost poslovanja drţavne uprave.  

Vzroke za spreminjanje upravnega okolja lahko delimo na notranje in zunanje. Med prve 

sodijo spreminjanje vrednot in organizacijske upravne kulture, individualizacija ter zahteve 

zaposlenih po sistemski obravnavi njihovega poloţaja. Med zunanje vzroke pa sodijo 

zahteva po zmanjšanju javnih izdatkov, kritiĉen in zahtevnejši odnos do uporabnikov ter 

narašĉanje obsega in zahtevnosti upravnih nalog (glej Haĉek, 2009, str. 36). Zato ni 

nobeno preseneĉenje, da se je tudi na podroĉju uprave zaĉela uveljavljati ideja, da je tudi 

sem treba vnesti izkušnje in naĉela iz zasebnega sektorja. Stare in Seljak (2006, str. 117) 

pri tem pojasnjujeta, da se v okviru takšnih idej in naĉel iz zasebnega sektorja »poudarja 

tudi vloga zaposlenih, še posebej vodje, ki s svojim ravnanjem vpliva na obvladovanje 

poslovanja, razvoj in uvajanje sprememb. Pri tem gre za dva vidika dela: urejanje 

(upravnega) tehnološkega procesa in ravnanje z ljudmi«.   

 

V drţavni upravi je smiselno namenjati najveĉjo vlogo v procesu vodenja prav vodjem, saj 

ti s svojimi osebnostnimi in socialnimi lastnostmi, znanjem in sposobnostmi prispevajo k 

temu, da se lahko uvedejo nove ideje, izboljšave v upravne organe. Takšnim idejam zato 

sledi tudi model CAF (glej sliko 12), saj izpostavlja prav vodje. Vodje usmerjajo 

organizacijo, vodje razvijajo poslanstvo, vizijo in vrednote, ki so potrebne za doloĉeni 

uspeh organizacije. Oni motivirajo in podpirajo zaposlene v organizaciji z dajanjem zgleda 

in s primernim vedenjem v skladu z izraţenimi in neizraţenimi vrednotami. Vodje so tudi 

glavni vmesni ĉlen med organizacijo in politiki, upravljajo njihove skupne odgovornosti, 

pristojni so za obvladovanje odnosov z drugimi udeleţenimi stranmi ter izpolnjevanje 

njihovih potreb (MJU, 2007, str. 12). 

 

Stare (2005a, str. 128) meni, da »model CAF posebej opozarja na nujnost razlikovanja 

med vlogo politiĉnega voditeljstva in vlogo vodij v javnem sektorju. V modelu se zato 

veĉjo vlogo namenja oziroma se bolj osredotoĉa na upravljanje organizacij v javnem 

sektorju kot na »kakovost« javnih politik. V okviru modela CAF se zato pri merilu 

»voditeljstvo« ocenjuje (MJU, 2007, str. 12–13): 

o usmerjanje organizacije z razvijanjem njegovega poslanstva, vizije in vrednot; 

o razvijanje in izvajanje sistema upravljanja organizacije, delovanja in sprememb; 

o motiviranje in podpora zaposlenim v organizaciji ter dajanje zgleda; 

o obvladovanje odnosov s politiki in drugimi udeleţenimi stranmi za zagotavljanje 

deljene odgovornosti.  

 

 

 

 

                                            
143 Ivanko (2005, str. 76) npr. meni, da enovito in ustaljeno okolje daje ugodne moţnosti za 

birokratski model organizacije in zato birokratska organizacija ni primerna v okolju, ki se hitro in 
moţno spreminja. 
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Slika 12: Model CAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: MJU (2007, str. 7) 

 

Model CAF predstavlja pomembno in nujno orodje za zagotavljanje kakovosti poslovanja 

organizacij v javnem sektorju oziroma upravnih organov. Toda izkustveno ugotavljamo, 

da model v celoti ne omogoĉa, da bi pridobili realne rezultate o voditeljstvu, saj v modelu 

CAF ni moţno zaslediti veliko osebnostnih in socialnih lastnosti vodij, ki so pomembne v 

procesu vodenja. Zaradi tega je teţko na podlagi ocene voditeljstva v okviru modela CAF 

v celoti podati oceno, ali je vodenje res uspešno ali ne.  

 

5.2 OPREDELITEV VODIJ V DRŢAVNI UPRAVI 

 

O vodenju se je razvilo veliko teorij in vsaka izmed njih izpostavlja doloĉene elemente, na 

podlagi katerih se ugotavlja uspešnost vodenja. Vse teorije pa izhajajo iz ene toĉke, in 

sicer v ospredje postavljajo vodjo – enkrat so v ospredju njegove osebnostne in socialne 

lastnosti, nato situacija in iz situacije izhajajoĉe vedenje itd.  

 

Vodje v drţavni upravi vstopajo v medosebne odnose z ljudmi, ki si jih ne izbirajo sami in 

zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da nastopajo pozitivno oziroma da predvsem 

razvijajo odnos, ki temelji na spoštovanju. Takšen odnos pa je mogoĉe razviti, ĉe je vodja 

dober. S svojimi osebnostnimi in socialnimi lastnostmi vodja torej vstopa v odnose, ali si 

to ţeli ali ne.  
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Naloge vodenja v upravnih organih drţavne uprave opravljajo vodje posameznih 

organizacijskih enot. ZJU144 (80. ĉlen) definira posamezna podroĉja vodenja v zvezi z 

opredelitvijo poloţajev. Haĉek (2009, str. 69) pojasnjuje, da je zato potrebno loĉiti nazive 

od poloţajev. Uradniki opravljajo javne naloge v nazivu, ki se pridobi z imenovanjem po 

izbiri uradnika na javnem nateĉaju v skladu z zakonom ali z napredovanjem v najvišji 

naziv. Nazivi so razporejeni v šestnajst stopenj v petih kariernih razredih. Pogoji za 

imenovanje v naziv so: najmanj predpisana izobrazba, strokovni izpit ter aktivno znanje 

uradnega jezika. Kot pogoj za imenovanje v naziv se lahko doloĉijo tudi delovne izkušnje 

in drugi pogoji v skladu z zakonom. 

 

Poloţaj pa je uradniško delovno mesto, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z 

vodenjem, usklajevanjem in organizacijo dela v organu. V drţavni upravi so opredeljeni 

naslednji poloţaji, ki so povezani z vodenjem (Haĉek, 2009, str. 69): 

o v ministrstvih: generalni direktor, generalni sekretar in vodje organizacijskih enot; 

o v organih v sestavi ministrstva: direktor in vodje organizacijskih enot; 

o v upravnih enotah: naĉelnik upravne enote in vodje organizacijskih enot; 

o v vladnih sluţbah: direktor in vodje organizacijskih enot. 

 

Kot pogoj za pridobitev poloţaja se poleg pogojev, ki se doloĉijo za uradniška delovna 

mesta,145 lahko doloĉijo funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s 

kadrovskimi viri ter druga specializirana znanja (Haĉek, 2009, str. 70). V delu je raziskava 

osredotoĉena na poloţaje tistih posameznikov, ki opravljajo naloge vodenja v upravnih 

enotah, saj so upravne enote razpršene po celotnem ozemlju v drţavi in tudi vodje v vseh 

upravnih enotah opravljajo podobne naloge. Na podlagi tega tudi pridobimo doloĉene 

informacije o samopodobi vodij za en del drţavne uprave v celotni drţavi.   

 

Upravne enote oziroma celotni javni sektor je pod vplivom zunanjih in notranjih 

sprememb oziroma sprememb okolja, ki postaja vse bolj nestabilno. To je potrebno 

upoštevati tudi pri vodenju oziroma pri tistih, ki opravljajo naloge vodenja. Brejc (2004, 

str. 255) meni, da »veĉ kot je sprememb, veĉja je vloga vodenja«. Izkustveno 

ugotavljamo, da so za vodje v drţavni upravi pomembne predvsem psihološke,146 socialne 

in strokovne naloge, ki jih morajo opravljati.  

 

Za vodje v drţavni upravi je znaĉilno delovanje, ki je osredotoĉeno k doseganju ciljev, 

usmerjenih k drţavljanom, ki pa so uravnoteţeni s politiĉnimi cilji oziroma s cilji udeleţenih 

                                            
144 Zakon o javnih usluţbencih (Ur. list RS št. 56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004, (10/2004 popr.), 

23/2005, 35/2005 -UPB1, 62/2005 Odl.US, 113/2005, 21/2006 Odl.US, 23/2006 Skl.US, 32/2006-
UPB2, 62/2006 Skl.US, 131/2006 Odl.US, 11/2007 Skl.US, 33/2007, 63/2007-UPB3, 65/2008, 

69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US) - ZJU 
145 Za uradniška delovna mesta se kot pogoj za opravljanje dela poleg splošnih pogojev, ki jih 

urejajo predpisi s podroĉja delovnega prava, doloĉi naziv, smer izobrazbe oziroma poklicna 

kvalifikacija, funkcionalna in specialna znanja ter posebne sposobnosti, lahko pa tudi drugi pogoji, 
ĉe tako doloĉa zakon. Delo na posameznih uradniških delovnih mestih in poloţajih se praviloma 

lahko opravlja v treh nazivih (ZJU, 79. ĉlen). 
146 Bolj podrobno v podpoglavju 3.1. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200256&stevilka=2759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5389
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=70
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200523&stevilka=770
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200535&stevilka=1161
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200562&stevilka=2777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005113&stevilka=5004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200621&stevilka=830
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200623&stevilka=913
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200632&stevilka=1308
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200662&stevilka=2635
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006131&stevilka=5492
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200711&stevilka=506
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1764
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200763&stevilka=3411
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200865&stevilka=2817
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200869&stevilka=3015
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200974&stevilka=3249
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strani. Kljuĉna prvina pri tem je, da morajo jasno pokazati, da razumejo, kdo so njihovi 

odjemalci in kakšne so njihove zahteve, ter kako je mogoĉe njihove zahteve uskladiti s 

politiĉnimi imperativi in izkazovati odkrito zavzemanje za odjemalce/drţavljane kakor tudi 

za druge udeleţene strani (MNZ v: Stare in Seljak, 2006, str. 129). 

 

Za uspešno opravljanje vseh nalog, ki jih vodja opravlja v organizaciji oziroma v procesu 

vodenja so potrebna doloĉena znanja, sposobnosti in lastnosti, ki vplivajo na uspešnost in 

uĉinkovitost vodenja. S tem namenom je bil izoblikovan tudi kompetenĉni model vodenja 

v javni upravi. Pri opredelitvi kompetenc vodij v drţavni upravi pojasnimo, da gre pri 

razumevanju kompetenc za celoto vedenjskih vzorcev, ki jih mora posameznik 

obvladovati, ĉe ţeli uspešno in uĉinkovito opravljati svoje delo (Tomaţiĉ v: Stare, 2005, 

str. 144). Bagonova (2003, str. 6) pa pojasnjuje, da so kompetence znanja vešĉine in 

spretnosti, osebnostne in vedenjske znaĉilnosti, prepriĉanja, motivi in vrednote, 

samopodoba in vse drugo, kar predstavlja jamstvo za delovni uspeh. Tudi Kohont (2005b, 

str. 33) meni, da kompetenca ni le sposobnost uporabe (praktiĉnega) znanja ali posebno 

znanje: znanje o uporabi znanja, temveĉ je veĉ kot to. Gre za celoto med seboj povezanih 

sposobnosti, znanja, motivacije, samopodobe in vrednot, ki jo posameznik zna, hoĉe in 

zmore uspešno uporabiti v dani situaciji.  

 

Stare in Seljak (2006, str. 132) menita, da nekateri avtorji argumentirajo, da obstaja 

razlika med pojmoma kompetence in kompetentnost. Nadalje pa menita, da v kolikor 

preseţemo terminološki termin lahko ugotovimo, da veĉina avtorjev deli kompetentnost v 

dve kategoriji: kompetentnost, ki temelji na vedenju (vedenjske kompetence), in 

kompetentnost, ki temelji na delu (delovne kompetence). Kompetence, ki temeljijo na 

vedenju, zajemajo osebne karakteristike/lastnosti, ki prispevajo k uĉinkoviti delovni 

performansi (npr. medosebne spretnosti, stališĉa, motivacija). Kompetence, temeljeĉe na 

delu, zajemajo specifiĉne spretnosti in sposobnosti, pri delu pa omogoĉajo, da bo doseţek 

v skladu s specifiĉnimi standardi. Kompetence so torej nekaj, kar je znotraj posameznika, 

oziroma nekaj, kar je vtisnjeno v njegovo osebnost in se pokaţe kot posledica vedenja 

posameznika. Pri tem ima pomembno vlogo oziroma vpliv tudi samopodoba, saj je od 

pogleda posameznika na samega sebe in njegove »notranje« interpretacije doloĉenih 

informacij ter ţelja, odvisno sprejemanje samega sebe, ki se pokaţe kot posledica 

njegovega vedenja.  

 

Za vodenje v drţavni upravi je bil razvit kompetenĉni model vodenja, ki ga sestavlja 

sedem kljuĉnih kompetenc (Stare et al., 2007, str. 7–10): 

o delovna proţnost: hitra prilagoditev in znajdenje v konkretni problemski situaciji. 

Vkljuĉuje obvladovanje podroĉja dela, uĉinkovito izrabo virov, ki so trenutno na voljo 

za kakovostno izvedbo storitve, in obvladovanje situacije (odpornost na stres). Pri tej 

kompetenci je moţno opredeliti tri dimenzije, in sicer izvedba postopkov, 

komuniciranje in odpornost proti stresu; 

o ustvarjalnost: iznajdljivost in prilagodljivost v novi situaciji, preseganje obiĉajnega 

ravnanja. Pri tej kompetenci je moţno opredeliti tri dimenzije, in sicer strateško 

mišljenje, odprtost za novosti in uporaba uĉinkovitih metod;  
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o vodenje: vodja na podlagi svoje kompetentnosti, z zanj znaĉilnim ravnanjem, vpliva 

na ljudi, da bi (vzajemno) dosegli (dogovorjene) cilje. Pri kompetenci je moţno 

opredeliti dve dimenzije, in sicer odgovornost ter animiranje;   

o organizacijsko vzdušje: kompleks vplivov na poĉutje, motivacijo in zadovoljstvo 

sodelavcev in strank. Pri kompetenci je moţno opredeliti dve dimenziji, in sicer 

medosebni odnosi in poslovanje s strankami;   

o organiziranje: organiziranje uĉinkovitega dela na osnovi poznavanja organiziranosti in 

sistema delovanja drţavne uprave. Hitro, a premišljeno odloĉanje ter gospodarno 

ravnanje z vsemi razpoloţljivimi viri;  

o mreţenje in vplivanje: vzpostavitev vezi z osebami in omreţji, ki imajo vpliv na 

kljuĉne odloĉitve ter ĉrpanje informacij na tej osnovi. Obvladovanje odnosov z 

javnostmi in mediji ter nastopanje pred obĉinstvom. Široka razgledanost in sledenje 

aktualnim novostim; 

o realizatorske sposobnosti: usmerjenost k doseganju ciljev. Zmoţnost transformacije 

strategij z jasne, smiselne (uresniĉljive) in operativne cilje. Vztrajanje pri 

premagovanju ovir in zmoţnost uveljavljanja lastnih idej.   

 

Predvsem kompetenci vodenje in organizacijsko vzdušje sta tisti dve kompetenci, ki sta 

tesno povezani s samopodobo, ki je nekakšen konstitutivni del kompetence oziroma lahko 

vpliva na vedenje posameznika. Še posebej to velja za dimenzije oziroma faktorje 

samopodobe, ki se navezujejo na »sposobnosti in poĉutje ter doseţke, faktorje 

samoocene in tudi socialne faktorje«. Pri faktorju samoocene lahko izpostavimo predvsem 

zaupanje vase, ki pa je tesno povezano z emocionalno samopodobo, kot je opredeljeno v 

modelu Shavelson in Bolus.  

 

Izkustveno ugotavljamo, da lahko obstaja vpliv samopodobe na kompetenco »vodenje« 

oziroma njeno dimenzijo animiranje, in iz tega vidika ugotavljamo, da ĉe vodja nima 

pozitivne, stabilne samopodobe, bo pri njem teţko priĉakovati, da bo sodelavce pohvalil 

za opravljeno delo, da bo sodelavce znal navduševati za ustvarjalno sodelovanje, da jim 

bo vlival pogum in krepil obĉutek, da so sposobni opravljati nove naloge itd. Pri 

kompetenci »organizacijsko vzdušje« oziroma pri dimenziji »medsebojni odnosi« se vpliv 

nestabilne oziroma nizke (slabe, negativne) samopodobe lahko odraţa na naĉin, da vodja 

na sodelavce ne bo prenašal pozitivne energije, ne bo gradil pozitivnega vzdušja in ne bo 

spodbujal odprtega dialoga s sodelavci. V kriznih situacijah tudi ne bo deloval pomirjujoĉe 

in zato na sodelavce ne bo prenašal potrebnega obĉutka miru in optimizma. Teţko bo tudi 

razumel potrebe sodelavcev in jim pomagal reševati njihove teţave, ĉe ima dovolj ţe 

svojih.  
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6 RAZISKAVA 

 

 

Vsak posameznik ima doloĉen pogled na samega sebe, kljub temu pa med posamezniki 

obstajajo razlike, kako vidijo sebe, oziroma ali imajo pozitiven ali negativen pogled na 

samega sebe. V strokovni literaturi se za pogled posameznika na samega sebe uporablja 

pojem »samopodoba«. Po pregledu obstojeĉe literature in virov je bilo mogoĉe oceniti, da 

v Sloveniji in tudi v tujini ni bila izvedena raziskava, na podlagi katere bi ugotavljali 

samopodobo vodij v drţavni upravi. S tem namenom se v magistrskem delu ukvarjam z 

raziskovanjem samopodobe vodij v drţavni upravi.  

 

Ciljna skupina prouĉevanja v magistrskem delu so vodje, ki v organih drţavne uprave 

opravljajo razmeroma identiĉne naloge in le te opravljajo na obmoĉju celotne drţave. 

Takšnemu pogoju pa ustrezajo upravne enote oziroma vodje v upravnih enotah. V 

raziskovalni vzorec so bili vkljuĉeni vodje iz upravnih enot v Sloveniji. Zbiranje podatkov je 

potekalo na naĉin, da so naĉelniki upravnih enot pred izvedbo raziskave prejeli dopis 

oziroma povabilo za izvedbo raziskave o samopodobi vodij v njihovi upravni enoti. 

Naĉelniki so imeli moţnost, da se odloĉijo, na kakšen naĉin ţelijo, da se raziskava izvede v 

njihovi upravni enoti, in sicer: 

o anketne vprašalnike se pošlje na upravno enoto v fiziĉni obliki z redno pošto in nato 

jih vodje izpolnijo in zapakirajo v priloţene kuverte ter odpošljejo (poštnina je bila ţe 

plaĉana);  

o elektronska oblika anketnega vprašalnika se pošlje naĉelnikom oziroma posameznim 

vodjem na elektronske naslove;  

o osebni obisk upravne enote in razdelitev anketnih vprašalnikov posameznim vodjem, 

ki jih oddajo v za to namenjeno škatlo.  

 

Raziskava je bila izvedena v 57 upravnih enotah (za nesodelovanje v raziskavi so se 

odloĉili samo v eni upravni enoti). Iz katerih upravnih enot so vodje, ki so izpolnili anketne 

vprašalnike, ni mogoĉe ugotoviti, saj je bila anketa anonimna in tudi podatka, iz katere 

upravne enote je posamezni vodja, nismo zahtevali, saj bi to lahko vplivalo na 

pripravljenost sodelovanja v raziskavi.  

 

Z redno pošto smo poslali anketne vprašalnike na 43 upravnih enot oziroma 181 vodjem. 

V elektronski obliki smo anketni vprašalnik poslali 14 upravnim enotam oziroma 97 

vodjem. Podatke, katerim naĉelnikom in naĉelnicam oziroma vodjem upravnih enot smo 

poslali anketne vprašalnike, smo pridobili na portalu upravnih enot, ki deluje pod okriljem 

ministrstva za javno upravo. 

 

Vsi vodje, ki so navedeni na portalu upravnih enot, razen vodij (štirje) ene upravne enote, 

so prejeli anketni vprašalnik ali v fiziĉni obliki z redno pošto ali v elektronski obliki po 

elektronski pošti. Nekaterih vodij glavnih pisarn oziroma ostalih notranjih organizacijskih 

enot na spletnih straneh ni navedenih in zato tistim vodjem (v kolikor naĉelniki niso 
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zahtevali, da se jim anketni vprašalniki pošljejo) nismo poslali anketnih vprašalnikov. 

Takšni vodje so strokovno-tehniĉni javni usluţbenci. Vsi vodje, ki so uradniki in so vodje 

posameznih oddelkov oziroma naĉelniki, pa so prejeli anketne vprašalnike. 

 

Vsi anketni vprašalniki (fiziĉna oblika z redno pošto in elektronska oblika na elektronske 

naslove) so bili poslani 26. 8. 2010 z rokom za izpolnitev do 6. 9. 2010. Do vkljuĉno 3. 9. 

2010 je bilo prejetih 96 anketnih vprašalnikov, zato je bil tega dne po elektronski pošti 

poslan skupni dopis vsem vodjem, in sicer kot zahvala za sodelovanje oziroma kot 

opomnik za izpolnitev anketnega vprašalnika.  Vrnjenih je bilo 136 anketnih vprašalnikov, 

kar pomeni, da je na anketni vprašalnik odgovorilo 49,27% vseh vodij, katerim je bil 

poslan anketni vprašalnik.  

 

6.1 METODE RAZISKOVANJA  

 

Za empiriĉno raziskovanje v magistrskem delu je bil izoblikovan anketni vprašalnik. Idejne 

zasnove za oblikovanje vprašanj sta predstavljala Lestvica samospoštovanja147 avtorice 

Tanje Lamovec in tudi Vprašalnik SDQIII148 (vprašanja, s katerimi ugotavljamo splošno 

samopodobo). Lamovĉeva je v svojem originalnem vprašalniku opredelila štiri faktorje 

oziroma dimenzije, ki jih je poimenovala kot socialni jaz, telesni jaz, emocionalni jaz in 

samozavest. Prvi trije faktorji oznaĉujejo (nizko) samooceno na socialnem, telesnem in 

emocionalnem podroĉju in se nanašajo na tisti del jaza, ki ga lahko pojmujemo kot 

»mene«. Jaz je v tem primeru objekt, ki ga ocenjujemo po takih ali drugaĉnih kriterijih. 

Ĉetrti faktor pomeni samovrednotenje. V kolikor se vprašanja nanašajo na t.i. jaz kot 

objekt, jih uporabimo tudi za merjenje samopodobe na teh podroĉjih – to je opredelil tudi 

James (1890) v znamenitem delu Principles of psychology, ko je »jaz« razdvojil na jaz kot 

subjekt – ĉisti ego, ki je dejaven (nosilec delovanja), in jaz kot objekt – empiriĉni ego, ki 

je pasiven in kot tak predmet samoopazovanja ter psihološkega prouĉevanja. Za 

prouĉevanje samopodobe je pomemben predvsem »jaz« kot objekt, ki prikazuje podobo, 

ki si jo posameznik ustvarja o sebi. Tako je v vprašalniku namesto izraza »jaz« uporabljen 

izraz samopodoba.  

 

V vprašalniku Lamovĉeve je za faktor: 

o telesni jaz: uporabljenih 18 vprašanj, v našem vprašalniku je uporabljenih samo 12 

vprašanj in nekaj izmed teh je preoblikovanih tako, da oznaĉujejo pozitivno 

samooceno; 

o emocionalni jaz: uporabljenih 21 vprašanj, v našem vprašalniku je uporabljenih samo 

14 vprašanj, nekaj izmed teh je preoblikovanih tako, da oznaĉujejo pozitivno 

samooceno; 

o socialni jaz: uporabljenih 31 vprašanj, v našem vprašalniku je uporabljenih samo 18 

vprašanj, nekaj izmed teh je preoblikovanih tako, da oznaĉujejo pozitivno samooceno. 

                                            
147 Lestvica samospoštovanja je krajše poimenovana kot LS. 
148 Self Description Questionnaire III (Marsh, 1992) 
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Vprašalnik SDQIII meri 13 vidikov samopodobe. Pri vsakem vidiku se pribliţno polovica 

odgovorov toĉkuje obrnjeno (toĉke se pri posameznem vidiku seštevajo). Visoko število 

toĉk pomeni moĉno izraţenost specifiĉnega vidika samopodobe. V našem vprašalniku je 

bilo uporabljenih nekaj vprašanj, ki so v vprašalniku SDQIII uporabljena za vidik splošne 

samopodobe, ki doloĉa 12 vprašanj.149 V našem vprašalniku je uporabljenih samo 8 

vprašanj, saj nismo upoštevali sistema obratnega toĉkovanja kot je to v SDQIII. 

 

Vprašalnik150, oblikovan v sklopu magistrskega dela, opredeljuje 45 vprašanj in meri štiri 

vidike samopodobe, in sicer splošno, socialno, telesno in emocionalno samopodobo. 

Lestvica v vprašalniku je petstopenjska, kjer številka (ocena) 1 pomeni, da nekaj sploh ne 

drţi. Ĉe neka trditev le redko drţi, se obkroţi številko 2. Številko 3 se obkroţi, ĉe trditev še 

kar drţi. V kolikor trditev skoraj povsem drţi, se obkroţi številko 4. Ĉe doloĉena trditev 

povsem drţi, se obkroţi številko 5. 

 

Visoko število toĉk oziroma visoka aritmetiĉna sredina na vsaki posamezni dimenziji 

samopodobe kaţe na to, da je samopodoba na tistem podroĉja moĉno izraţena. 

Posamezne dimenzije samopodobe obsegajo vprašanja, in sicer: 

o Splošna samopodoba - vprašanja: 7, 18, 40, 41, 42, 43, 44, 45.    

o Telesna samopodoba - vprašanja: 6, 8, 13, 14, 15, 21, 22, 30, 34, 35, 37, 38.  

o Emocionalna samopodoba - vprašanja: 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 

33. 

o Socialna samopodoba - vprašanja: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 29, 31, 32, 

35, 36, 38, 39. 

 

6.2 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

    

Vsi podatki, ki so bili prejeti s pomoĉjo anketnih vprašalnikov, so se vnesli v programski 

paket SPSS, ki je omogoĉil, da so bili statistiĉno obdelani po naslednjih vidikih: 

o frekvenĉne porazdelitve; 

o deskriptivne porazdelitve; 

o aritmetiĉne sredine – izraĉunane po posameznih sklopih samopodobe; 

o pri primerjavi razliĉnih skupin v okviru samopodobe je bil uporabljen test Anova 

(primerjava aritmetiĉnih sredin, F-test); 

o med posameznimi pari spremenljivk je bil uporabljen Paired-Samples T test; 

o pri primerjavi posameznih spremenljivk med posameznimi delovnimi podroĉji in pri 

spolu je bil uporabljen Independent- Samples T test; 

o za primerjave med spremenljivkami je bil uporabljen One-Sample T test; 

o za izraĉun hkrati nastopajoĉih spremenljivk je bil uporabljen Crosstabs. 

  

 

                                            
149 Od 12 vprašanj se jih 7 vprašanj se obratno toĉkuje. 
150 Poimenovan je kot Vprašalnik Lestvica samopodobe. 
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6.3 REZULTATI RAZISKOVANJA   

 

Izvedena raziskava predstavlja prvo tovrstno raziskavo v upravnih enotah. V raziskavi je 

sodelovalo 46 moških in 90 ţenskih vodij. Od 46 moških je 16 naĉelnikov, 28 vodij 

organizacijskih enot kot uradnikov in 2 vodji organizacijskih enot kot strokovno tehniĉno 

osebje. Od 90 ţensk je 13 naĉelnic, 73 vodij organizacijskih enot kot uradnic in 4 vodje 

organizacijskih enot kot strokovno tehniĉno osebje.  

 

Tabela 7: Ocenjeni vodje glede na spol 

 

Spol  Število Odstotek 

moški 46 33,8 

ţenski 90 66,2 

Skupaj 136 100 

 

Vir: lastni 

 

Veĉ kot 61% oziroma 84 vodij, ki so sodelovali v raziskavi, ima univerzitetno izobrazbo, 

sledi pa jim 23 vodij z magisterijem. Skupni deleţ vodij, ki ima visoko strokovno, višjo in 

srednješolsko izobrazbo, je le 17,6%. To kaţe na razmeroma visoko izobrazbeno strukturo 

vodij.  

 

Tabela 8: Vodje glede na stopnjo izobrazbe 

 

Izobrazba Število Odstotek 

magisterij 23 16,9 

specializacija 5 3,7 

univerzitetna 84 61,8 

visoka strokovna 22 16,2 

višja šola 1 0,7 

srednja šola 1 0,7 

Skupaj 136 100 

 

Vir: lastni 

 

Visok odstotek (82,4%) tistih vodij, ki imajo univerzitetno oziroma še višjo stopnjo 

izobrazbe, se lahko utemelji tudi s tem, da so sodelovali v raziskavi predvsem uradniki 

oziroma vodje oddelkov ter naĉelniki in manj vodje referatov, glavnih pisarn, izpitnih 

centrov. Izobraţenost vodij kaţe tudi na to, da so obdobje adolescence, ko se oblikuje 

glavni del samopodobe, ţe pustili za seboj. V kolikor je samopodoba izoblikovana, je to 

logiĉna posledica tega, da je hkrati tudi strukturirana. 
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Tabela 9: Delovni staţ vodij v organizaciji 

 

Delovni staţ v UE Število Odstotek 

do 2 leti 3 2,2 

od 2 do 5 let 6 4,4 

od 5 do 10 let 7 5,1 

od 10 do 20 let 60 44,1 

od 20 do 30 let 39 28,7 

nad 30 let 21 15,4 

Skupaj 136 100 

 

Vir: lastni 

 

V raziskavi je sodelovalo veĉ kot 44% tistih vodij, ki so v upravni enoti od 10 do 20 let, 

sledijo jim tisti, teh je veĉ kot 28 odstotkov, katerih delovni staţ v upravni enoti je od 20 

do 30 let.  

 

Tabela 10: Število vodij glede na starost 

 

Starost Število Odstotek 

od 25 do 30 let 1 0,7 

od 30 do 35 let 8 5,9 

od 35 do 40 let 18 13,2 

od 40 do 45 let 12 8,8 

od 45 do 50 let 31 22,8 

od 50 do 55 let 37 27,2 

nad 55 let 29 21,3 

Skupaj 136 100 

 

Vir: lastni 

 

Veĉ kot polovica anketiranih vodij je starih veĉ kot 45 let, najveĉ, 37, pa jih je starih od 50 

do 55 let. Ker je manj kot 30% tistih vodij, ki so sodelovali v raziskavi, starih manj kot 45 

let, se sklepa, da je starostna meja, da nekdo zasede poloţaj vodje v upravnih enotah, 

visoka. Samo 9 vodij, ki so sodelovali v raziskavi, je starih do 35 let. 
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Tabela 11: Vodje glede na delovno področje 

 

Delovno področje Število Odstotek 

uradnik, najvišji poloţaj (naĉelnik) 29 21,3 

uradnik, vodja organizacijske enote 

z veĉ kot 30 zaposlenimi 

11 8,1 

uradnik, vodja organizacijske enote 

z do 30 zaposlenimi 

90 66,2 

strokovno tehniĉno osebje (vodja 

organizacijske enote) 

6 4,4 

Skupaj 136 100 

 

Vir: lastni 

 

Med prouĉevanimi vodji je manj kot 5% tistih, ki so strokovno tehniĉno osebje (javni 

usluţbenci) in so vodje organizacijskih enot. Najveĉ, in sicer dobrih 66 odstotkov, je tistih, 

ki so uradniki oziroma vodje organizacijskih enot z do 30 zaposlenimi. Glede na to, da je v 

Sloveniji 58 upravnih enot in ker je v raziskavi anketne vprašalnike izpolnilo 29 naĉelnikov, 

se lahko ugotovi, da je v raziskavi sodelovala polovica vseh naĉelnikov upravnih enot 

oziroma dobrih 21% vseh anketiranih vodij (cf. tabela 11).   

 

6.3.1 Področja samopodobe vodij 

 

Podroĉij samopodobe151 o katerih si posameznik ustvarja podobo o sebi oziroma o katerih 

imajo o njem drugi mnenje in na podlagi katerega si nato ustvarja podobo o sebi je 

veliko. Raziskava je pokazala, da sta podroĉji socialne in telesne samopodobe v primerjavi 

s splošno in emocionalno samopodobo niţje izraţeni. Preverjanje s T-testom kaţe, da 

statistiĉno znaĉilnih razlik ni zaznati samo med podroĉjem socialne in telesne 

samopodobe. Med vsemi ostalimi pari prouĉevanih podroĉij samopodobe je moţno zaznati 

statistiĉno znaĉilne razlike (cf. priloga 1).  

 

Rezultat na podroĉju splošne samopodobe prouĉevanih vodij prikazuje, da imajo vodje 

precej visoko (moĉno) izraţeno samopodobo, saj je povpreĉna ocena tega podroĉja 4,11. 

Podobno kot splošna samopodoba je tudi podroĉje emocionalne samopodobe prouĉevanih 

vodij v upravnih enotah precej visoko (moĉno) izraţeno - kar pomeni, da imajo vodje o 

sebi dobra oziroma pozitivna prepriĉanja ter obĉutenja glede izraţanja in nadzorovanja 

svojih ĉustev glede na situacijo, v kateri se znajdejo. Sebe vidijo kot ĉustveno 

uravnovešene in kot tiste, ki obvladujejo ĉustva. 

 

 

 

                                            
151 Strukturne dimenzije oziroma podroĉja samopodobe so ţe v obdobju mladostništva številna in 
tudi v obdobju odraslosti se to ne spremeni (cf. podpoglavje 4.4). 
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Grafikon 1: Področja samopodobe vodij v upravnih enotah (povprečna ocena) 

 

 
 

Vir: lastni 

 

Rezultati raziskave kaţejo, da sta telesna in socialna samopodoba najniţje izraţeni 

podroĉji samopodobe, ki so bile merjene v raziskavi, saj je povpreĉna ocena vodij za obe 

podroĉji 3,76. Takšen rezultat kaţe na zmerno izraţenost socialne in telesne samopodobe 

prouĉevanih vodij v upravnih enotah.   

 

6.3.1.1 Rezultati splošne samopodobe vodij v upravnih enotah   

 

Podroĉje splošne samopodobe prikazuje splošno oziroma globalno zadovoljstvo vodij s 

samimi seboj. Rezultati nekaterih trditev, ki so bile oblikovane v sklopu anketnega 

vprašalnika za podroĉje splošne samopodobe, prikazujejo nekaj statistiĉno znaĉilnih razlik. 

Nekatere izmed njih so prikazane v nadaljevanju. 

 

Tabela 12: Sklop spremenljivk splošne samopodobe 

  

Trditve Povprečna  

ocena 

Standardni 

odklon 

Zaupam vase 3,89 1,221 

Imam zelo dobro mnenje o sebi 3,93 ,766 

Sem samozavesten/a 4,03 ,834 

Sprejemam samega/o sebe 4,13 ,917 

Zelo spoštujem samega/o sebe 4,17 ,775 

Moja obĉutja do same/ga sebe so pozitivna 4,21 ,754 

Gledano v celoti poĉnem mnoge stvari, ki so pomembne 4,22 ,717 

Cenim sam/a sebe 4,27 ,784 

 

Vir: lastni 
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V sklopu splošne samopodobe je najniţje ocenjena spremenljivka »zaupam vase«, saj je 

povpreĉna ocena 3,89. Analiza trditve kaţe, da 71 % prouĉevanih vodij zaupa vase. 

Zaupanje vodij v same sebe je izjemno pomembno, saj predstavlja temelj v odnosu do 

vodenih oziroma do nalog, ki jih opravljajo (cf. grafikon 2).  

 

Spremenljivka »zaupam vase« je v sklopu anketnega vprašalnika uporabljena tudi za 

merjenje socialne in emocionalne samopodobe in zaradi tega je takšna povpreĉna ocena 

še toliko bolj pomembna. Pri zaupanje vase gre za doloĉena obĉutenja in prepriĉanja v 

svoje sposobnosti, znanje na razliĉnih podroĉjih. 

 

Grafikon 2: Primerjava treh spremenljivk v sklopu splošne samopodobe  

 

 
 

Vir: lastni 

 

Rezultati pri analizi treh spremenljivk z najniţjo povpreĉno oceno (cf. grafikon 2) kaţejo, 

da prihaja predvsem pri spremenljivki »zaupam vase« v primerjavi s spremenljivkama 

»sem samozavesten« in »imam zelo dobro mnenje o sebi« do veĉje razpršenosti 

odgovorov. Preverjanje s T testom kaţe, da med posameznimi pari treh spremenljivk ni 

zaznati statistiĉno znaĉilnih razlik (cf. priloga 2). Kljub temu da ni zaznati statistiĉno 

znaĉilnih razlik, pa podrobna analiza pokaţe, da dobrih 71 % prouĉevanih vodij zaupa 

vase, dobrih 79 % prouĉevanih vodij ima zelo dobro mnenje o sebi in 74 % prouĉevanih 

vodij meni, da so samozavestni. Visok odstotek vsekakor kaţe na pozitiven pogled vodij 

na samega sebe (cf. grafikon 2). Kljub temu, da dobrih 71 % vodij v upravnih enotah 

meni, da zaupajo vase, je skrb zbujajoĉ podatek, da slabih 17 vodij ne zaupa vase. V 

kolikor vodja ne zaupa v svoje sposobnosti, znanje in v sebe kot osebnost, je tudi sam 

naĉin prenosa zahtev oziroma nalog na vodene neprepriĉljiv. Za vodje je pomembno, da 

imajo zaupanje vase in da nastopajo kot samozavesti posamezniki. Analiza rezultatov 
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kaţe, da dobrih 55 % prouĉevanih vodij hkrati meni, da so samozavestni in da zaupajo 

vase. Dobrih 12 % prouĉevanih vodij pa hkrati meni, da so samozavestni, ampak ne 

zaupajo vase oziroma dobrih 4 % vodij je takšnih, ki ne zaupajo vase, ampak so hkrati 

tudi samozavestni. Samo en vodja izmed 136 prouĉevanih pa zaupa vase, ampak je hkrati 

tudi ne samozavesten (cf. priloga 3).     

 

Visoko izraţenost splošne samopodobe najbolj potrjujejo predvsem rezultati pri trditvah 

»sprejemam samega/o sebe«, »moja obĉutja do same/ga sebe so pozitivna« in »cenim 

sam/a sebe«. Pribliţno enak odstotek je tistih prouĉevanih vodij, ki sprejemajo sebe (77,9 

%), cenijo sebe (80,9 %) in samega sebe obĉutijo kot pozitivnega (83,8 %) - se pozitivno 

sprejemajo (cf. grafikon 3). 

 

Grafikon 3: Primerjava treh spremenljivk v sklopu splošne samopodobe  

 

 
 

Vir: lastni 

 

Z namenom ugotavljanja statistiĉnih razlik med spremenljivkami prikazanimi v grafikonu 3 

so se oblikovali posameznimi pari med njimi. Statistiĉno znaĉilna razlika se zazna samo 

med parom dveh spremenljivk, in sicer »sprejemam samega/o sebe« in »cenim sam/a 

sebe«. Med ostalimi pari spremenljivk ni zaznati statistiĉno znaĉilnih razlik (cf. priloga 4). 

Rezultati pri paru, kjer so statistiĉno znaĉilne razlike zaznane, kaţejo, da slabih 67 % 

prouĉevanih vodij, ki sprejemajo same sebe, hkrati tudi meni, da cenijo sebe. 11 % vodij, 

ki sprejemajo samega sebe, pa hkrati meni, da se še kar cenijo, ampak ne povsem (cf. 

priloga 5). Dobrih 67 % vodij hkrati meni, da sprejemajo same sebe in ima tudi pozitivna 

obĉutenja do sebe (cf. priloga 6).  
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6.3.1.2 Rezultati emocionalne samopodobe vodij v upravnih enotah   

 

Podroĉje emocionalne samopodobe prikazuje emocionalna obĉutenja in razmišljanja vodij 

o njih samih oziroma zaznave in obvladovanje njihovih lastnih ĉustev glede na okolišĉine. 

Vodje lahko vidijo sebe oziroma razmišljajo o sebi, da so (ne)depresivni, (ne)sprošĉeni, 

(ne)sposobni obvladovati svoja ĉustva glede na okolišĉine itd. Rezultate emocionalne 

samopodobe je smiselno razumeti v povezavi s ĉustveno stabilnostjo oziroma ĉustvenimi 

spretnostmi, ki izhajajo iz ĉustvene inteligentnosti. Rezultati posameznih trditev, ki so bile 

oblikovane v sklopu anketnega vprašalnika za podroĉje emocionalne samopodobe, 

prikazujejo nekaj statistiĉno znaĉilnih razlik, ki so prikazane v nadaljevanju. 

 

Tabela 13: Sklop spremenljivk emocionalne samopodobe 

 

Trditve Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

Mislim, da nisem pretirano obĉutljiv/a na neodobravanje 

drugih 

3,57 ,940 

Sem zadovoljen/a sam s sabo 3,69 1,177 

Nisem napet in zaskrbljen/a 3,76 ,854 

Svojih ĉustev ne skrivam 3,88 ,930 

Zaupam vase 3,89 1,221 

Sem pogumen/a 3,94 ,901 

Zdi se mi, da sem v ţivljenju uspel/a 3,95 ,930 

Na splošno sem prepriĉan/a v svoje sposobnosti 4,05 ,905 

Zdi se mi, da svoje delo opravljam dobro 4,09 ,931 

Mislim, da sem ĉisto vredu ĉlovek in se le redko poĉutim 

krivega/o 

4,09 ,830 

Navadno vem, kaj hoĉem 4,27 ,725 

Ponosen/na sem na samega/o sebe 4,29 ,816 

Nimam teţav z depresivnostjo 4,32 ,851 

Ne razmišljam o tem, da nisem niĉ vreden/na 4,38 ,919 

SKUPAJ 4,01  

 

Vir: lastni 

 

V sklopu trditev emocionalne samopodobe sta najvišje ocenjeni spremenljivki »ne 

razmišljam o tem, da nisem niĉ vreden/na« (4,38) in »nimam teţav z depresivnostjo« 

(4,32). Najniţje sta ocenjeni spremenljivki »mislim, da nisem pretirano obĉutljiv/a na 

neodobravanje drugih« s povpreĉno oceno 3,57 in »sem zadovoljen/a sam s sabo« s 

povpreĉno oceno 3,69. Preverjanje s T-testom kaţe, da je med najvišje ocenjeno 

spremenljivko in najniţje ocenjeno spremenljivko moţno zaznati statistiĉno znaĉilne razlike 

(cf. grafikon 4) in zato je smiselno analizirati vsako posebej in nato v povezavi ene z 

drugo.  
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Najniţje ocenjena spremenljivka, in sicer »mislim, da nisem pretirano obĉutljiv/a na 

neodobravanje drugih«, kaţe pomemben vidik emocionalne samopodobe. Rezultati 

kaţejo, da samo dobrih 55 % prouĉevanih vodij meni, da niso obĉutljivi na neodobravanje 

drugih. Veĉ kot 11 % vodij pa je obĉutljivih na neodobravanje drugih. Dobrih 32 % vodij 

meni, da še kar drţi, da niso obĉutljivi oziroma njihov odgovor se lahko razume tudi v 

kontekstu, da je njihova obĉutljivost odvisna od okolišĉin (vĉasih so in vĉasih niso 

obĉutljivi na neodobravanje drugih) (cf. grafikon 4). Doloĉena obĉutljivost vodij na 

neodobravanje drugih je potrebna, saj na tak naĉin vodje tudi zaĉutijo in pokaţejo svoja 

ĉustva. Toda bolj kot njihova obĉutljivost na neodobravanje drugih je pomembna 

empatija oziroma sposobnost »vţivljanja« v vodene oziroma zaznavanja ĉustev in potreb 

vodenih. Doloĉeno (ne)obĉutljivost vodij na (ne)odobravanje drugih se lahko razume tudi 

na naĉin, da ţelijo vodje ugajati drugim, in ker jih nekateri drugi ne odobravajo, se pri 

vodjih pojavijo doloĉena obĉutenja, na katera so bolj ali manj obĉutljivi.  

 

Grafikon 4: Primerjava dveh spremenljivk v sklopu emocionalne samopodobe 

 

 
 

Vir: lastni 

 

Analiza rezultatov tudi kaţe, da dobrih 87 % prouĉevanih vodij ne razmišlja o tem, da niso 

niĉ vredni. Dobrih 4 % vodij pa razmišlja o tem, da niso niĉ vredni. 52 % vodij hkrati 

meni, da ne razmišlja o tem, da niso niĉ vredni, in tudi misli, da niso pretirano obĉutljivi 

na neodobravanje drugih. Dobrih 9 % tistih vodij, ki ne razmišlja o tem, da niso niĉ 

vredni, pa misli, da so pretirano obĉutljivi na neodobravanje drugih (cf. priloga 7).  

 

Preverjanje dveh vsebinsko povezanih spremenljivk v okviru emocionalne samopodobe, in 

sicer »nimam teţav z depresivnostjo« in »nisem napet/a in zaskrbljen/a«, kaţe, da je na 

podlagi T-testa moţno zaznati statistiĉno znaĉilne razlike (cf. priloga 8).  
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Grafikon 5: Primerjava dveh spremenljivk v sklopu emocionalne samopodobe 

 

 
 

Vir: lastni 

 

Rezultati, ki so prikazani v grafikonu 5, kaţejo, da dobrih 86 % vodij meni, da nima teţav 

z depresivnostjo. Priĉakovali bi, da bodo enaki odstotki tudi pri trditvi nisem napet in 

zaskrbljen, ki je vsebinsko tesno povezana z depresivnostjo. Toda, kot kaţejo rezultati, 

samo 64 % prouĉevanih vodij meni, da niso napeti in zaskrbljeni. Rezultati nakazujejo, da 

se pri veliki veĉini prouĉevanih vodij ne pojavlja t. i. generalizirana anksioznost, ki 

predstavlja motnjo s tesnobnostjo, zaskrbljenostjo in napetostjo, ki je povezana s strahom 

pred nesreĉami ali z neustrezno zaskrbljenostjo zaradi zdravja, druţine ali sluţbe. Pri tistih 

nekaj odstotkih (7,4 %) vodij, ki pa meni, da so napeti in zaskrbljeni, in tistih, ki menijo, 

da imajo teţave z depresivnostjo (3,7 %) pa se lahko sklepa, da se ubadajo z 

generalizirano anksioznostjo. Dobrih 61 % vodij, ki meni, da niso napeti in zaskrbljeni, 

hkrati tudi meni, da nima teţav z depresivnostjo. Slabih 3 % prouĉevanih vodij, ki hkrati 

meni, da nima teţav z depresivnostjo, pa sebe ocenjuje kot napete in zaskrbljene. Dobrih 

2 % prouĉevanih vodij pa je takšnih, ki meni, da imajo teţave z depresivnostjo, in so 

hkrati napeti in zaskrbljeni (cf. priloga 9). Pri nekaterih spremenljivkah, ki so bile 

prouĉevane v sklopu emocionalne samopodobe in so predstavljene v nadaljevanju, ni 

zaznati pomembnih razlik v povpreĉnih ocenah. Tako 76 % prouĉevanih vodij sebe 

ocenjuje kot ĉisto v redu ĉloveka in se le redko poĉuti krivega, dobrih 86 % vodij tudi 

meni, da navadno vedo, kaj hoĉejo. Dobrih 75 % prouĉevanih vodij sebe ocenjuje kot 

pogumne oziroma dobrih 6 % vodij je takšnih, ki sebe ocenjuje kot ne pogumne (cf. 

priloga 10). Le slabih 6 % prouĉevanih vodij meni, da niso uspeli v ţivljenju oziroma 

dobrih 70 % prouĉevanih vodij meni, da so uspeli v ţivljenju. Veĉ kot 75 % vodij je na 

splošno prepriĉanih v svoje sposobnosti oziroma slabih 6 % vodij je takšnih, ki niso 

prepriĉani v svoje sposobnosti. Dobrih 81 % prouĉevanih vodij je ponosnih na same sebe 

oziroma le 2 % od 136 prouĉevanih vodij nista ponosna na sebe. Slabih 64 % 

prouĉevanih vodij ne skriva svojih ĉustev oziroma dobrih 30 % vodij meni, da še kar drţi, 

da ne skrivajo ĉustev (cf. priloga 11).  
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6.3.1.3 Rezultati socialne samopodobe vodij v upravnih enotah   

 

Podroĉje socialne samopodobe obsega doloĉene zaznave, prepriĉanja vodij o odnosu z 

ljudmi oziroma vodenimi. Zaznave in prepriĉanja vodij se nanašajo predvsem na njihove 

sposobnosti sklepanja ustreznega (kakovostnega) odnosa z vodenimi in ostalimi 

pomembnimi ljudmi, ki so povezani z njihovim poklicnim in zasebnim ţivljenjem. Zaznave 

se nanašajo tudi na prepriĉanja oziroma obĉutenja o njihovi priljubljenosti v druţbi (npr. 

med vodenimi v organizaciji). Rezultati spremenljivk socialne samopodobe kaţejo, da 

socialna samopodoba vodij ni visoko izraţena oziroma je zmerno izraţena, kar zbuja skrb. 

Rezultati prikazujejo nekaj statistiĉno znaĉilnih razlik, ki so prikazane v nadaljevanju.   

 

Tabela 14: Sklop spremenljivk socialne samopodobe 

 

Trditve 
Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

Ne skrbi me, ĉe se z drugimi ljudmi ne razumem prav 

dobro 

3,09 1,119 

Ne vznemirja me, ĉe imajo nekateri ljudje, ki jih poznam, 

neugodno mnenje o meni 

3,10 ,995 

Ne skrbi me misel na to, ali me pri delu drugi ocenjujejo 

ko uspešnega/o ali neuspešnega/o 

3,39 1,062 

Ne skrbi me, kaj drugi ljudje mislijo o meni 3,40 ,992 

Ĉe govorim pred skupino ljudi, nisem zaskrbljen/a in ne 

obĉutim posebne napetosti 

3,48 ,966 

Kadar naredim kakšno nerodnost ali napako, ki me 

osmeši, to takoj prebolim 

3,70 ,872 

Kadar sreĉujem neznane ljudi, se poĉutim prijetno 3,79 ,835 

V druţbi sem povsem sprošĉen/a 3,81 ,839 

Ni mi nerodno in se ne bojim vstopiti v sobo, kjer so 

drugi ţe zbrani in se pogovarjajo 

3,83 ,978 

Svojih ĉustev ne skrivam 3,88 ,930 

Zaupam vase 3,89 1,221 

V druţbo se zlahka vkljuĉim 3,96 ,820 

Sposoben/na sem  pristopiti k neki druţbi in se aktivno 

vkljuĉiti vanjo 

3,96 ,856 

Le redko zardim 3,98 ,882 

Zlahka izraţam svoja stališĉa in ĉustva 4,00 ,779 

Navadno se v druţbi dobro poĉutim 4,13 ,682 

Nisem plašen in ne trpim zaradi tega 4,17 ,931 

Prijetno mi je kadar spoznavam nove ljudi 4,19 ,784 

SKUPAJ 3,76  

 

Vir: lastni 
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Najniţje ocenjeni spremenljivki v sklopu socialne samopodobe sta »ne skrbi me, ĉe se z 

drugimi ljudmi ne razumem prav dobro« s povpreĉno oceno 3,09 in trditev »ne vznemirja 

me, ĉe imajo nekateri ljudje, ki jih poznam, neugodno mnenje o meni« s povpreĉno oceno 

3,10. Preverjanje obeh spremenljivk s T-testom kaţe, da med spremenljivkama ni 

statistiĉno znaĉilnih razlik (cf. priloga 12).   

 

V sklopu analize podatkov o socialni samopodobi sta glede na povpreĉni oceni zanimivi 

tudi dve spremenljivki, in sicer »ne skrbi me, kaj drugi ljudje mislijo o meni« (3,40) in 

trditve »ĉe govorim pred skupino ljudi, nisem zaskrbljen/a in ne obĉutim posebne 

napetosti« s povpreĉno oceno 3,48. Preverjanje spremenljivk s T-testom kaţe, da med 

spremenljivkama ni statistiĉno znaĉilnih razlik. Najvišje sta ocenjeni trditvi »prijetno mi je, 

kadar spoznavam nove ljudi« s povpreĉno oceno 4,19 in trditev »nisem plašen in ne trpim 

zaradi tega« s povpreĉno oceno 4,17 – med spremenljivkama ni statistiĉno znaĉilnih razlik 

(cf. priloga 13).   

 

Dve najniţje izraţeni trditvi v sklopu socialne samopodobe kaţeta podobno razpršenost 

odgovorov. Samo 39 % prouĉevanih vodij meni, da jih ne skrbi, ĉe se z drugimi ljudmi ne 

razumejo prav dobro. Nekoliko niţji odstotek ocenjenih vodij (33,1 %) pa ne vznemirja, ĉe 

imajo nekateri ljudje, ki jih poznajo, neugodno mnenje o njih. Doloĉena skrb vodij pri 

vzdrţevanju dobrega odnosa z drugimi ljudmi je potrebna – toda to ne pomeni, da morajo 

vodje ĉutiti strah oziroma da morajo preveĉ pozornosti namenjati temu, da bodo samo 

zaradi tega, ker se bodo ţeleli dobro razumeti z drugimi, svoje ravnanje prilagodili druţbi 

oziroma bodo za raĉun dobrega razumevanja zniţevali doloĉene kriterije (npr. vodenim ni 

potrebno nalog opraviti v doloĉenem ĉasovnem obdobju, z najvišjo moţno kakovostjo 

itd.).  

Grafikon 6: Primerjava dveh spremenljivk socialne samopodobe 

 

 

 

Vir: lastni 
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Iz vsebinskega vidika socialne samopodobe je smiselno analizirati spremenljivki, prikazani 

v grafikonu 6. Rezultati kaţejo, da 33 % prouĉevanih vodij meni, da jih ne skrbi, ĉe se z 

drugimi ljudmi ne razumejo prav dobro. Prevelika skrb vodij zaradi tega je razumljiva, saj 

si veĉina ljudi ţeli dobrega odnosa. Rezultate spremenljivke »ne vznemirja me, ĉe imajo 

nekateri ljudje, ki jih poznam, neugodno mnenje o meni« je smiselno razumeti v povezavi 

s teoretiĉnimi zapisi o ustvarjanju samopodobe na podlagi mnenja drugih (simboliĉni 

interakcionizem). Ĉe si vodje ustvarjajo samopodobo o sebi na podlagi mnenj oziroma 

podob, kot jih vidijo drugi, so lahko rezultati skrb zbujajoĉi, saj samo 33 % prouĉevanih 

vodij ne vznemirja, ĉe imajo ljudje, ki jih poznajo neugodno mnenje o njih. Ĉe imajo drugi 

ljudje slabo mnenje o posamezniku, obstaja verjetnost, da si bo tudi na podlagi tega 

ustvaril slabo samopodobo o sebi. Tako dobrih 26 % prouĉevanih vodij meni, da jih 

vznemirja, ĉe imajo nekateri ljudje, ki jih poznajo, neugodno mnenje o njih. 

 

Samo dobrih 20 % prouĉevanih vodij, ki jih ne vznemirja, ĉe imajo nekateri ljudje, ki jih 

poznajo, neugodno mnenje o njih, hkrati tudi meni, da jih ne skrbi, ĉe se z drugimi ljudmi 

ne razumejo prav dobro. Dobrih 16 % prouĉevanih vodij, ki menijo, da jih skrbi, ĉe se z 

drugimi ne razumejo prav dobro, pa hkrati tudi vznemirja, ĉe imajo nekateri ljudje, ki jih 

poznajo, neugodno mnenje o njih (cf. priloga 14). 

 

Statistiĉno znaĉilna razlika obstaja med spremenljivkama »ne skrbi me, ĉe se z drugimi 

ljudmi ne razumem prav dobro« in »ne skrbi me misel na to, ali me pri delu drugi 

ocenjujejo kot uspešnega/o ali neuspešnega/o (cf. priloga 15). 

 

Grafikon 7: Primerjava dveh spremenljivk socialne samopodobe  

 

 
 

Vir: lastni 

 

Grafikon 7 prikazuje, da dobrih 54 % prouĉevanih vodij meni, da jih ne skrbi misel na to, 

ali jih pri delu drugi ocenjujejo kot uspešnega/o ali neuspešnega/o«. Slabih 24 % vodij pa 

skrbi, ĉe jih drugi pri delu ocenjujejo kot uspešne oziroma neuspešne. Analiza rezultatov 
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tudi kaţe, da samo 36 % vodij, ki meni, da jih ne skrbi misel na to, ali jih drugi pri delu 

ocenjujejo kot uspešnega ali neuspešnega, hkrati tudi meni, da jih ne skrbi, ĉe se z 

drugimi ne razumejo prav dobro. 21 % prouĉevanih vodij hkrati meni, da jih skrbi misel 

na to, ali jih drugi pri delu ocenjujejo kot (ne)uspešne in da jih tudi skrbi, ĉe se z drugimi 

ljudmi ne razumejo prav dobro (cf. priloga 16).    

 

Statistiĉno znaĉilne razlike so zaznane tudi med spremenljivkama »ne vznemirja me, ĉe 

imajo nekateri ljudje, ki jih poznam neugodno mnenje o meni« in »kadar naredim kakšno 

nerodnost ali napako, ki me osmeši, to takoj prebolim« (cf. priloga 17). 

 

Grafikon 8: Primerjava dveh spremenljivk socialne samopodobe  

 

 
 

Vir: lastni 

 

Grafikon 8 prikazuje, da 60 % prouĉevanih vodij meni, da ĉe naredijo kakšno nerodnost 

ali napako, ki jih osmeši, to takoj prebolijo. Slabih 9 % vodij pa meni, da napake ali 

nerodnosti, ki jih osmeši, ne prebolijo takoj. Analiza rezultatov je tudi pokazala, da 25 % 

prouĉevanih vodij, ki takoj prebolijo napako ali nerodnost, ki jih osmeši, hkrati tudi meni, 

da jih ne vznemirja, ĉe imajo nekateri ljudje, ki jih poznajo neugodno mnenje o njih. 

Slabih 6 % vodij pa hkrati meni, da jih vznemirja, ĉe imajo ljudje o njih neugodno mnenje 

in tudi ne morejo takoj preboleti napake, ki jih osmeši (cf. priloga 18).      

 

Sklop štirih trditev, ki so prikazane v grafikonu 9 predstavlja visoko izraţenost socialne 

samopodobe in zato na podlagi teh rezultatov ni moţno v celoti trditi, da je socialna 

samopodoba vodij nizko izraţena, kot kaţejo nekatere trditve v sklopu socialne 

samopodobe. Rezultati trditev v veliki meri potrjujejo teoretiĉne zapise, kakšen je vodja z 

visoko152 izraţeno socialno samopodobo. Rezultati kaţejo, da se dobrih 85 % vodij v 

druţbi dobro poĉuti in da 82 % vodij meni, da jim je prijetno spoznavati nove ljudi - kar je 

                                            
152 V strokovni literaturi iz podroĉja vodenja se pojavlja izraz pozitivna ali dobra samopodoba.  
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pri vodenju zelo pomembno, saj morajo imeti sposobnosti »mreţenja« oziroma sklepanja 

novih odnosov z ljudmi. Ta rezultat potrjuje tudi to, da dobrih 72 % vodij meni, da so 

sposobni pristopiti k druţbi ljudi in se aktivno vkljuĉiti vanjo (to nakazuje na to, da so 

socialno inteligentni ljudje in se ĉutijo sposobne vkljuĉiti v druţbo in vzpostaviti primeren 

odnos z vodenimi).  

 

Grafikon 9: Sklop štirih spremenljivk v okviru socialne samopodobe  

 

 
 

Vir: lastni 

 

Grafikon 9 prikazuje tudi to, da dobrih 71 % prouĉevanih vodij meni, da se v druţbo 

zlahka vkljuĉi, slabih 27 % pa jih meni, da se še kar zlahka vkljuĉijo v druţbo. Problem z 

vkljuĉevanjem v druţbo ima samo 2 % vodij, kar je pribliţno enak odstotek tistih, ki se v 

druţbi tudi slabo poĉutijo (1,5 %) in jim ni prijetno, ko spoznavajo nove ljudi (1,4 %). 

Problem s sposobnostmi kako pristopiti k neki druţbi in se aktivno vkljuĉiti vanjo pa ima 

dobrih 5 % vodij. Dobrih 67 % prouĉevanih vodij hkrati meni, da so sposobni pristopiti k 

neki druţbi in se aktivno vkljuĉiti vanjo ter da se v druţbi dobro poĉutijo (cf. priloga 19). 

Rezultati kaţejo in na podlagi tega se predvideva, da velika veĉina vodij ne trpi zaradi 

socialne anksioznosti oziroma ne doţivljajo nenehen in neracionalen strah pred 

druţabnimi (socialnimi) situacijami, v katerih bi jih drugi ljudje lahko ocenjevali ali obsojali 

oziroma se ne bojijo lastnega neuspeha zaradi kakšne lastne napake.  
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6.3.1.4 Rezultati telesne samopodobe vodij v upravnih enotah   

 

Podroĉje telesne samopodobe je za vodje pomembno, saj se nanaša na notranje 

predstave vodij o njihovem o zunanjem videzu. Njihov notranji pogled na lasten zunanji 

videz je povezan z obĉutenji in razliĉnimi mislimi, ki lahko v doloĉenih situacijah vplivajo 

na vedenje vodij tudi v odnosu do vodenih. Njihova obĉutenja, ki izhajajo iz ocen 

zunanjega videza, so lahko pozitivna ali negativna, in slednja lahko vodijo tudi v tesnobo 

oziroma depresijo. Rezultati posameznih spremenljivk, ki so bile oblikovane v sklopu 

anketnega vprašalnika za podroĉje telesne samopodobe, kaţejo, da je samopodoba vodij 

v upravnih enotah zmerno izraţena. Rezultati med spremenljivkami v okviru telesne 

samopodobe prikazujejo nekaj statistiĉno znaĉilnih razlik, ki so prikazane v nadaljevanju.   

 

Tabela 15: Sklop spremenljivk telesne samopodobe 

 

Trditve 
Povprečna 

ocena 

Standardni 

odklon 

Imam obĉutek, da sem telesno bolj privlaĉen/a od veĉine 

mojih prijateljev/ic in kolegov/ic 

2,65 1,119 

Ne vznemirja me, ĉe imajo nekateri ljudje, ki jih poznam, 

neugodno mnenje o meni 

3,10 ,995 

Ne skrbi me, kaj drugi ljudje mislijo o meni 3,40 ,992 

Moj telesni videz je skladen 3,70 ,961 

Zaupam v svoje zmoţnosti, da pritegnem zanimanje 

nasprotnega spola 

3,70 ,838 

Zadovoljen/na sem s svojim telesnim izgledom 3,74 ,878 

Zdi se mi, da sem v ţivljenju uspel/a 3,95 ,930 

Sem vsaj toliko privlaĉen/na, kot veĉina ljudi 4,07 ,908 

Kadar se ukvarjam s športom, ki zahteva skladnost gibov, 

se ne bojim, da sem videti zelo neroden/na 

4,10 ,885 

Mnogi ljudje me imajo radi 4,10 ,743 

Ne sanjarim, da bi bil/a bolj privlaĉen/na 4,22 ,892 

Ne razmišljam o tem, da nisem niĉ vreden/na 4,38 ,919 

SKUPAJ 3,76  

 

Vir: lastni 

 

Rezultati raziskave kaţejo, da sta najniţje ocenjeni spremenljivki »imam obĉutek, da sem 

telesno bolj privlaĉen/a od veĉine mojih prijateljev/ic in kolegov/ic«, s povpreĉno ocena 

2,65 in »ne vznemirja me, ĉe imajo nekateri ljudje, ki jih poznam, neugodno mnenje o 

meni« s povpreĉno oceno 3,10. Najvišje sta ocenjeni spremenljivki »ne razmišljam o tem, 

da nisem niĉ vreden/na« s povpreĉno oceno 4,38 in trditev »ne sanjarim, da bi bil/a bolj 

privlaĉen/na« s povpreĉno oceno 4,22. Posamezne spremenljivke, ki so predstavljene v 

nadaljevanju, prikazujejo vsebinsko medsebojne povezave in zato je preverjanje 
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statistiĉno znaĉilnih razlik med njimi tudi prikazano. Statistiĉno znaĉilne razlike so med 

pari spremenljivk »zadovoljen/na sem s svojim telesnim izgledom«, »ne sanjarim, da bi 

bil/a bolj privlaĉen/a« in »ne skrbi me kaj drugi mislijo o meni« (cf. priloga 20). 

 

Grafikon 10: Primerjava treh spremenljivk telesne samopodobe  

 

 
 

Vir: lastni 

 

Rezultati, ki so prikazani v grafikonu 10 kaţejo, da 64 % prouĉevanih vodij trdi, da so 

zadovoljni s svojim telesnim izgledom. 8,1 % vodij v upravnih enotah pa nima najboljšega 

pogleda na svoj telesni videz – to poslediĉno pomeni, da lahko takšen pogled slabo vpliva 

na njihovo vedenje do vodenih oziroma na medosebne odnose. Za vodje je predvsem 

pomembno, da si ustvarijo pozitiven pogled na svoj zunanji (telesni) videz in mnoţiĉne 

sugestije medijev o idealnem telesu ne zaznavajo na negativen naĉin oziroma na naĉin, ki 

bi imel posledico slabo lastno samopodobo, saj ta lahko slabo vpliva na njihovo vedenje in 

odnos z vodenimi. 

 

Dobrih 77 % prouĉevanih vodij meni, da ne sanjarijo o tem, da bi bili bolj privlaĉni. Precej 

manj vodij v primerjavi s tistimi, ki ne sanjarijo, da bi bili bolj privlaĉni, pa skrbi, kaj si 

drugi mislijo o njih. Samo dobrih 44 % prouĉevanih vodij meni, da jih ne skrbi, kaj drugi 

mislijo o njih. Takšen rezultat je smiselno primerjati tudi s podobnimi rezultati trditev, ki 

so prikazane v sklopu socialne samopodobe. V primerjavi se ugotovi, da odstotek ne 

preseneĉa, saj tudi dobrih 38 % prouĉevanih vodij ne vznemirja, ĉe imajo nekateri ljudje, 

ki jih poznajo, neugodno mnenje o njih in 39 % vodij tudi meni, da jih ne skrbi, ĉe se z 

drugimi ljudmi ne razumejo prav dobro (cf. grafikon 7).  
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Analiza rezultatov tudi kaţe, da 55 % prouĉevanih vodij hkrati meni, da so zadovoljni s 

svojim telesnim izgledom in da ne sanjarijo, da bi bili bolj privlaĉni. Samo dober odstotek 

vodij, ki sanjarijo, da bi bili bolj privlaĉni, je hkrati tudi nezadovoljnih s svojim telesnim 

izgledom (cf. priloga 21). Preverba s T-testom kaţe, da med spremenljivkama »ne 

sanjarim, da bi bil bolj privlaĉen« in »sem vsaj toliko privlaĉen/na, kot veĉina ljudi«, ni 

zaznati statistiĉno znaĉilnih razlik. Obstajajo pa statistiĉno znaĉilne razlike med 

spremenljivkama »ne sanjarim, da bi bil bolj privlaĉen« in »imam obĉutek, da sem telesno 

bolj privlaĉen/a od veĉine mojih prijateljev/ic in kolegov« ter med spremenljivkama »sem 

vsaj toliko privlaĉen/na kot veĉina ljudi« in »imam obĉutek, da sem telesno bolj 

privlaĉen/a od veĉine mojih prijateljev/ic in kolegov« (cf. priloga 22). 

 

Grafikon 11: Primerjava treh spremenljivk telesne samopodobe  

 

 
 

Vir: lastni 

 

Rezultati, ki so prikazani v grafikonu 11, kaţejo, da 74 % prouĉevanih vodij meni, da so 

bolj privlaĉni kot veĉina ljudi. Dobrih 44 % vodij pa meni, da imajo obĉutek, da sploh niso 

telesno bolj privlaĉni od veĉine prijateljev in kolegov. Takšni rezultati so zanimivi in to še 

posebej, ker so prijatelji in kolegi tisti, ki najbolj vplivajo na posameznika oziroma po 

katerih se posameznik zgleduje in najbolj obĉuteno doţivlja njihove komentarje. In ĉe so 

prijatelji in kolegi v veliki veĉini bolj telesno privlaĉni od vodij, vpliva to na njihove obĉutke 

oziroma zaznavanja telesnega videza ter poslediĉno vpliva na slabši pogled na svoje telo 

(je razvidno v zmerno izraţeni telesni samopodobi).  

 

Analiza rezultatov tudi kaţe, da samo dobrih 17 % prouĉevanih vodij hkrati meni, da 

imajo obĉutek, da so telesno bolj privlaĉni od veĉine svojih prijateljev/ic in kolegov/ic in 

da so tudi vsaj toliko privlaĉni kot veĉina ljudi (cf. priloga 23). Dobrih 30 % vodij pa hkrati 
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meni, da imajo obĉutek, da niso telesno bolj privlaĉni od veĉine svojih prijateljev in 

kolegov, ampak ne sanjarijo o tem, da bi bili bolj privlaĉni (cf. priloga 24). Samo 2 % 

vodij pa hkrati meni, da sanjarijo, da bi bili bolj privlaĉni, in imajo kar precej moĉan 

obĉutek, da niso telesno bolj privlaĉni od svojih prijateljev/ic in kolegov/ic. 

6.3.2 Primerjava področij samopodobe glede na delovno področje 

Posamezna podroĉja samopodobe so v grafikonu 12 predstavljena glede na delovno 

podroĉje. Test Anova je pokazal, da statistiĉno znaĉilnih razlik med skupinami v 

samopodobi glede na delovno podroĉje (poloţaj) ni zaznati (vzorec je premajhen). Toda 

med prouĉevanimi vodji imajo najvišje izraţeno splošno samopodobo naĉelniki, nato jim 

sledijo vodje organizacijskih enot z veĉ kot 30 zaposlenimi. Izraţenost splošne 

samopodobe je enaka pri vodjih uradnikih organizacijskih enot z do 30 zaposlenimi in 

vodjih organizacijskih enot kot strokovno-tehniĉno osebje. 

 

Grafikon 12: Področja samopodobe glede na delovno področje 

(povprečna ocena) 

 

 
 

Vir: lastni 

 

Emocionalna samopodoba je najvišje izraţena pri naĉelnikih, nato jim sledijo vodje 

organizacijskih enot z do 30 zaposlenimi. Najniţje izraţeno emocionalno samopodobo se 

zazna pri tistih vodjih organizacijskih enot, ki pripadajo strokovno-tehniĉnemu osebju. Pri 

merjenju socialne samopodobe rezultati kaţejo, da imajo najvišje izraţeno socialno 

samopodobo naĉelniki, nato jim sledijo vodje organizacijskih enot z veĉ kot 30 

zaposlenimi. Najniţje izraţeno socialno samopodobo se zazna pri tistih vodjih 
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organizacijskih enot, ki pripadajo strokovno-tehniĉnemu osebju. Pri merjenju telesne 

samopodobe rezultati kaţejo, da imajo najvišje izraţeno telesno samopodobo vodje 

organizacijskih enot z do 30 zaposlenimi, sledijo pa jim naĉelniki (razlika je zelo majhna). 

Najniţje izraţeno telesno samopodobo se zazna pri vodjih organizacijskih enot, ki so 

strokovno-tehniĉno osebje (cf. grafikon 12).  

 

V okviru splošne samopodobe preverjanje treh spremenljivk z najniţjo povpreĉno oceno 

(spremenljivke »zaupam vase«, »sem samozavesten/a« in »imam zelo dobro mnenje o 

sebi«) s testom Anova kaţe, da statistiĉno znaĉilnih razlik med skupinami glede na 

delovno podroĉje (poloţaj) ni zaznati (cf. priloga 25). Toda med prouĉevanimi vodji so v 

sklopu primerjanih treh spremenljivk nekateri zanimivi rezultati, ki so pomembni tudi iz 

vsebinskega vidika. Med takšnimi rezultati je tudi rezultat zaupanja vodij vase glede na 

delovni poloţaj (cf. grafikon 13). Frekvenĉna porazdelitev kaţe, da je med 29 ocenjenimi 

naĉelniki slabih 76% takšnih, ki zaupajo vase. 17% naĉelnikov je takšnih, ki ne zaupajo 

vase oziroma 7% jih meni, da še kar drţi, da zaupajo vase, kar pa pomeni, da vase ne 

zaupajo povsem. 

 

Grafikon 13: Spremenljivka »zaupam vase« glede na delovno področje  

 

 

 

Vir: lastni 

 

V kolikor se primerja vodje organizacijskih enot, ki ne zaupajo vase, se izkaţe, da je 

takšnih 14% ocenjenih vodij organizacijskih enot z do 30 zaposlenimi, dobrih 27% 

prouĉevanih vodij organizacijskih enot z veĉ kot 30 zaposlenimi in 33% vodij 

organizacijskih enot kot strokovno tehniĉno osebje (cf. grafikon 13).  
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V sklopu spremenljivk emocionalne samopodobe »mislim, da nisem pretirano obĉutljiv/a 

na neodobravanje drugih«, »ne razmišljam o tem, da nisem niĉ vreden/na« in »svojih 

ĉustev ne skrivam«, rezultati kaţejo, da preverjanje s testom Anova kaţe, da med 

skupinami ni moţno zaznati statistiĉno znaĉilnih razlik (cf. priloga 26). Toda iz vsebinskega 

vidika magistrskega dela so zanimivi nekateri rezultati, ki so povezani z obĉutljivostjo vodij 

glede neodobravanja s strani drugih ljudi.  

 

Rezultati v grafikonu 14 kaţejo, da so prouĉevani naĉelniki oziroma naĉelnice najbolj 

obĉutljivi glede na neodobravanje drugih, in to kljub temu, da je njihova emocionalna 

samopodoba najvišje izraţena v primerjavi z vsemi ostalimi vodji glede na delovno 

podroĉje. Najmanj obĉutljivi pa so vodje organizacijskih enot z veĉ kot 30 zaposlenimi. 

Izmed 29 prouĉevanih naĉelnikov je 17% takšnih, ki menijo, da so pretirano obĉutljivi na 

neodobravanje drugih ljudi, 55% pa jih meni, da niso obĉutljivi na neodobravanje drugih 

ljudi (cf. grafikon 14). 

 

Grafikon 14: Občutljivost vodij na neodobravanje drugih« glede 

na delovno področje 

 

 

 

Vir: lastni 

 

Rezultat, da so naĉelniki in naĉelnice najbolj obĉutljivi na neodobravanje drugih, se lahko 

razume tudi v smislu, da ţelijo naĉelniki glede na svoj poloţaj in s svojimi sposobnosti ter 

znanjem vplivati na vodene. Ker vodeni tega ne odobravajo oziroma ne sprejemajo na 

takšen naĉin, kot bi si ţeleli naĉelniki glede na svoj poloţaj, naĉelniki izraţajo doloĉeno 

obĉutljivost, ker niso dosegli tega, kar so si ţeleli – to pa je, da bi jih vodeni zaznavali, 

sprejemali in obĉudovali. To se lahko razume v povezavi z ţeljo po ugajanju naĉelnikov 

oziroma z njihovo potrebo, da jih vodeni kot glavne vodje najbolj zaznavajo in obĉudujejo 
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– ker tega niso deleţni oziroma so tega deleţni drugi, se ta njihova nerealizirana ţelja, 

notranja potreba izraţa skozi ĉustva oziroma pretirano obĉutljivost. 

 

Grafikon 15: Depresivnost glede na delovno področje (poloţaj) 

 

 
 

Vir: lastni 

 

Sklop spremenljivk emocionalne samopodobe sestavljata tudi spremenljivki153 »nimam 

teţav z depresivnostjo« in »nisem napet/a in zaskrbljen/a«. Preverjanje obeh spremenljivk 

glede na delovno podroĉje (poloţaj) s testom Anova pokaţe, da ni zaznati statistiĉno 

znaĉilnih razlik med skupinami (cf. priloga 27). Ker so v sklopu magistrskega dela pri 

vsebinski obravnavi zanimivi rezultati o depresivnosti vodij, se jih prikazuje tudi v 

grafikonu 15. Rezultati kaţejo, da imajo najmanj teţav z depresivnostjo vodje 

organizacijskih enot kot strokovno tehniĉno osebje. Tudi 96% naĉelnikov meni, da nima 

teţav z depresivnostjo, ĉeprav je med prouĉevanimi naĉelniki dobrih 3% tudi takšnih, ki 

menijo, da imajo teţave z depresivnostjo. Najveĉ teţav z depresivnostjo med 

prouĉevanimi vodji imajo vodje organizacijskih enot z do 30 zaposlenimi, saj jih samo 

82% meni, da nimajo teţav z depresivnostjo.  

 

V sklopu spremenljivk socialne samopodobe, in sicer »ne skrbi me, kaj drugi mislijo o 

meni«, »ne skrbi me misel na to, ali me pri delu drugi ocenjujejo kot uspešnega/o ali 

neuspešnega/o in »kadar naredim kakšno nerodnost ali napako, ki me osmeši, to takoj 

prebolim« glede na delovno podroĉje (poloţaj), test Anova kaţe, da med skupinami ni 

zaznati statistiĉno znaĉilnih razlik (cf. priloga 28). Toda iz vsebinskega vidika magistrskega 

                                            
153 Preverjanje spremenljivk »nimam teţav z depresivnostjo« in »nisem napet/a in zaskrbljen/a« s 
T-testom pri emocionalni samopodobi kaţe, da so statistiĉno znaĉilne razlike med spremenljivkama. 
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dela je kljub temu smiselno analizirati predvsem spremenljivki, ki se nanašata na skrb 

prouĉevanih vodij o tem, kaj drugi mislijo o njih oziroma ali jih drugi ocenjujejo kot 

uspešne ali neuspešne. Rezultati raziskave (cf. grafikon 16) kaţejo, da izmed prouĉevanih 

vodij najbolj skrbi misel na to, kaj drugi mislijo o njih, vodje organizacijskih enot z veĉ kot 

30 zaposlenimi, saj je takšnih 27% vodij. Najmanj pa skrbi vodje organizacijskih enot kot 

strokovno tehniĉno osebje. Tudi pri naĉelnikih je slabih 21% takšnih, ki jih skrbi, kaj drugi 

mislijo o njih oziroma dobrih 44% naĉelnikov meni, da jih ne skrbi, kaj drugi mislijo o njih. 

Skoraj 35% naĉelnikov meni, da še kar drţi, da jih ne skrbi, kaj drugi mislijo o njih. 

 

Grafikon 16: Spremenljivka »ne skrbi me kaj drugi mislijo o meni« glede na 

delovno področje 

 

 
 

Vir: lastni 

 

Naĉelniki niso tisti, ki jih najbolj skrbi, kaj drugi mislijo o njih – so pa tisti, ki jih najbolj 

skrbi misel na to, ali jih drugi ocenjujejo pri njihovem delu kot uspešnega oziroma 

neuspešnega, saj jih dobrih 31% meni, da jih skrbi, ĉe jih drugi ocenjujejo kot uspešnega 

oziroma neuspešnega. V nadaljevanju (cf. grafikon 17) so prikazani rezultati, katere izmed 

ocenjevanih vodij najbolj skrbi, ali jih drugi pri delu ocenjujejo kot uspešne ali neuspešne. 
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Grafikon 17: Skrb ocenjevanih vodij o tem ali jih drugi pri delu ocenjujejo kot 

uspešne ali neuspešne glede na delovni poloţaj 

 

 

 

Vir: lastni 

 

Rezultati v grafikonu 17 kaţejo, da izmed prouĉevanih vodij najmanj skrbi, ali jih drugih 

pri delu ocenjujejo kot uspešne ali neuspešne, vodje organizacijskih enot z do 30 

zaposlenimi, ĉeprav je tudi med njimi dobrih 22% takšnih, ki jih skrbi, ĉe jih drugi 

ocenjujejo pri njihovem delu kot uspešnega oziroma neuspešnega. Rezultati nakazujejo 

na to, da naĉelnike skrbi, ali bodo delo dobro oziroma uspešno opravili in bodo s tem 

zgled ostalim. To lahko pomeni tudi to, da ĉe bodo neuspešni, da si bodo ljudje oziroma 

vodeni o njih ustvarili slabo mnenje, ki jih na podlagi podatkov tako ali tako ţe vznemirja 

– toda na podlagi tega, kot kaţejo rezultati, si verjetno ne ustvarjajo podobo o sebi (vsaj 

veĉina naĉelnikov ne, saj imajo najbolj izraţeno samopodobo).   

 

V sklopu spremenljivk telesne samopodobe med spremenljivkama, »zadovoljen/na sem s 

svojim telesnim izgledom« in »moj telesni videz je skladen« glede na delovno podroĉje 

(poloţaj), test Anova kaţe, da med skupinami ni zaznati statistiĉno znaĉilnih razlik (cf. 

priloga 29). Toda iz vsebinskega vidika magistrskega dela je kljub temu smiselno 

analizirati predvsem spremenljivko, ki se nanaša na zadovoljstvo posameznega vodje z 

lastnim telesnim videzom (cf. grafikon 18).   

 

 

 

 

,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

sploh ne drži le redko drži še kar drži skoraj povsem 
drži

povsem drži

,0%

31,0%

17,2%

44,8%

6,9%

18,2%

9,1%

18,2%

27,3% 27,3%

3,3%

18,9%
22,2%

42,2%

13,3%

,0%

16,7%

33,3%

50,0%

,0%

uradnik, najvišji položaj (načelnik)

uradnik, vodja organizacijske enote z več kot 30 zaposlenimi

uradnik, vodja organizacijske enote z do 30 zaposlenimi

strokovno tehnično osebje (vodja organizacijske enote)



120 
 

Grafikon 18: Spremenljivka »zadovoljen/na sem s svojim telesnim izgledom« 

glede na delovno področje 

 

 
 

Vir: lastni 

 

Rezultati raziskave prikazani v grafikonu 18 kaţejo, da dobrih 65% prouĉevanih 

naĉelnikov meni, da so zadovoljni s svojim telesnim videzom. Dobrih 33% vodij 

organizacijskih enot, ki so strokovno-tehniĉno osebje, pa meni, da niso zadovoljni s svojim 

telesnim videzom (izgledom).  

 

Rezultate zadovoljstva s svojim telesnim videzom je smiselno povezati s spremenljivko, ĉe 

so vodje tudi zadovoljni s skladnostjo svojega telesa. V kolikor se takšni rezultati 

primerjajo z rezultati o tem, kdo je najbolj zadovoljen s svojim telesnim videzom, 

ugotovimo, da je razlika predvsem pri naĉelnikih, saj so naĉelniki tisti, ki niso najbolj 

zadovoljni s skladnostjo svojega telesnega videza. Samo 52% naĉelnikov meni, da so 

zadovoljni s skladnostjo svojega telesnega videza oziroma dobrih 10% naĉelnikov meni, 

da niso zadovoljni s skladnostjo telesnega videza (cf. priloga 30).  

 

V okviru telesne samopodobe je preverba s testom Anova glede na delovno podroĉje 

pokazala, da med skupinami spremenljivk »ne sanjarim, da bi bil bolj privlaĉen«, »sem 

vsaj toliko privlaĉen/na kot veĉina ljudi« in »imam obĉutek, da sem telesno bolj 

privlaĉen/a od veĉine mojih prijateljev/ic in kolegov«, ni zaznati statistiĉno znaĉilnih razlik 

(cf. priloga 31). Iz vsebinskega vidika magistrskega dela je smiselno analizirati vse tri 

spremenljivke glede na delovno podroĉje tudi bolj podrobno. Pri analizi primerjanih 

trditev, ki so prikazane v grafikonu 19, preseneĉa rezultat za naĉelnike. In sicer pri trditvi 
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»imam obĉutek, da sem telesno bolj privlaĉen/a od veĉine mojih prijateljev/ic in kolegov«, 

saj nizka povpreĉna ocena (2,28) kaţe, da so prouĉevani naĉelniki takoj za prouĉevanimi 

vodji organizacijskih enot, ki so strokovno-tehniĉno osebje, tisti, ki imajo obĉutek, da so 

manj privlaĉni od veĉine svojih prijateljev in kolegov. Preseneĉenje zato, ker imajo 

naĉelniki najvišje izraţeno telesno samopodobo in ker so najbolj zadovoljni s svojim 

telesnim videzom. 

 

Grafikon 19: Primerjava treh spremenljivk telesne samopodobe glede na 

delovno področje (povprečna ocena) 

 

 
 

Vir: lastni 

 

Rezultati, ki so prikazani v grafikonu 19, kaţejo, da glede na delovno podroĉje najbolj 

sanjarijo, da bi bili bolj privlaĉni, vodje organizacijskih enot z veĉ kot 30 zaposlenimi, 

najmanj pa naĉelniki. Preseneĉa rezultat za prouĉevane naĉelnike, saj bi priĉakovali, da 

glede na to, da velika veĉina prouĉevanih naĉelnikov meni, da imajo obĉutek, da so manj 

privlaĉni od svojih prijateljev in kolegov, da si bodo bolj ţeleli izboljšati svoj zunanji videz 

in s tem postali tudi bolj telesno privlaĉni. Ugotovitev je, da kljub temu, da velika veĉina 

naĉelnikov meni, da imajo obĉutek, da so njihovi prijatelji in kolegi telesno bolj privlaĉni 

od njih, da ne sanjarijo o tem, da bi bili bolj privlaĉni. 

 

Kljub temu, da imajo prouĉevani vodje organizacijskih enot, ki so strokovno-tehniĉno 

osebje, v primerjavi z ostalimi vodji v upravnih enotah najniţje izraţeno telesno 

samopodobo, pa so tisti, ki za naĉelniki najmanj sanjarijo oziroma ne sanjarijo, da bi bili 

bolj privlaĉni.  
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6.3.3 Primerjava področij samopodobe glede na spol 

 
Rezultati samopodobe prouĉevanih vodij v slovenskih upravnih enotah, ki so prikazani v 

grafikonu 20, kaţejo izraţenost posameznih podroĉij samopodobe med moškimi in 

ţenskami. Test Anova je pokazal, da so statistiĉno znaĉilne razlike glede na spol samo pri 

socialni in telesni samopodobi. Pri splošni in emocionalni samopodobi glede na spol ni 

zaznati statistiĉno znaĉilnih razlik (cf. priloga 32). Najveĉja razlika med ocenjenimi vodji je 

pri telesni samopodobi, saj imajo ţenske višje izraţeno telesno samopodobo kot moški.  

 

Grafikon 20: Področja samopodobe glede na spol (povprečna ocena) 

 

 
 

Vir: lastni 

 

Pri primerjavi treh spremenljivk splošne samopodobe z najniţjo povpreĉno oceno, in sicer 

»zaupam vase«, »sem samozavesten/a« in »imam zelo dobro mnenje o sebi«, je test 

Anova pokazal, da statistiĉno znaĉilnih razlik med skupinami glede na spol ni zaznati (cf. 

priloga 33). Enako test Anova kaţe tudi glede na delovno podroĉje. Iz vsebinskega vidika 

je zanimiva razlika med prouĉevanimi vodji glede na spol pri spremenljivkah, ki se 

nanašata na zaupanje vodij vase (cf. grafikon 21) oziroma samozavest.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

splošna 
samopodoba

emocionalna 
samopodoba

socialna 
samopodoba

telesna 
samopodoba

4,07

3,91

3,64 3,62

4,12
4,07

3,83 3,83

moški

ženske



123 
 

Grafikon 21: Spremenljivka »zaupam vase« glede na spol  

 

 
 

Vir: lastni 

 

Rezultati v grafikonu 21 kaţejo, da je izmed prouĉevanih vodij 15% moških in dobrih 17% 

ţensk, ki ne zaupajo vase. Slabih 72% moških in 71% ţensk pa zaupa vase. Rezultati 

raziskave za spremenljivko « sem samozavesten«, kaţejo, da 78% moških v primerjavi z 

72% ţensk meni, da so samozavestni. Dobrih 6% moških in slabih 2% ţensk pa meni, da 

so nesamozavestni (cf. priloga 34).  

 

V kolikor se med seboj primerjajo tri spremenljivke v sklopu emocionalne samopodobe (cf. 

priloga 22), in sicer »mislim, da nisem pretirano obĉutljiv/a na neodobravanje drugih«, 

»ne razmišljam o tem, da nisem niĉ vreden/na« in »svojih ĉustev ne skrivam«, 

preverjanje s testom Anova kaţe, da med skupinami spremenljivk glede na spol ni moţno 

zaznati statistiĉno znaĉilnih razlik (cf. priloga 35). Toda med prouĉevanimi vodji je sklop 

treh spremenljivk zanimiv iz vsebinskega vidika.  

 

Rezultati v grafikonu 22 kaţejo, da so izmed prouĉevanih vodij najbolj obĉutljivi na 

neodobravanje drugih moški (3,39) in ne ţenske (3,67). Kljub temu, da so moški najbolj 

obĉutljivi, pa rezultati kaţejo, da moški bolj skrivajo svoja ĉustva kot pa ţenske – 

podrobna analiza rezultatov je celo pokazala, da dobrih 13% moških in samo 2% ţensk 

zelo skriva svoja ĉustva (cf. priloga 36). 

    

 

 

 

,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

sploh ne drži le redko drži še kar drži skoraj povsem 
drži

povsem drži

6,5%
8,7%

13,0%

26,1%

45,7%

5,6%

12,2% 11,1%

33,3%

37,8%

moški ženski



124 
 

Grafikon 22: Primerjava spremenljivk emocionalne samopodobe glede na spol 

 

 
 

Vir: lastni 

 

Rezultati, ki so prikazani v grafikonu 23, kaţejo, da 50% moških v primerjavi z 59% ţensk 

meni, da niso pretirano obĉutljivi na neodobravanje drugih. 17% moških in 9% ţensk pa 

meni, da so pretirano obĉutljivi na neodobravanje drugih.  

 

Grafikon 23: Občutljivost vodij na neodobravanje drugih glede na spol 

 

 
 

Vir: lastni 
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Grafikon 24: Primerjava spremenljivk emocionalne samopodobe glede na spol  

 

 
Vir: lastni 

 

V okviru dveh spremenljivk emocionalne samopodobe, in sicer »nimam teţav z 

depresivnostjo« in »nisem napet/a in zaskrbljen/a«, preverjanje s testom Anova kaţe, da 

med skupinami154 spremenljivk glede na spol ni statistiĉno znaĉilnih razlik (cf. priloga 37). 

Ker sta spremenljivki zanimivi iz vsebinskega vidika magistrskega dela, je smiselno 

ugotoviti, kakšni so rezultati obeh spremenljivk glede na spol med proučevanimi vodji. 

Tako rezultati, ki so prikazani v grafikonu 25, kažejo, da 15% moških in dobrih 3% ţensk 

meni, da so napeti in zaskrbljeni. 65% moških in dobrih 63% ţensk pa meni, da niso 

napeti in zaskrbljeni. Rezultate napetosti in zaskrbljenosti je smiselno povezati z rezultati 

depresivnosti - 9% moških in 1% ţensk meni, da ima teţave z depresivnostjo. 

 

Grafikon 25: Spremenljivka »nisem napet/a in zaskrbljen/a« glede na spol 

 

 

Vir: lastni 

                                            
154 Preverjanje obeh spremenljivk »nimam teţav z depresivnostjo« in »nisem napet/a in 

zaskrbljen/a« glede na delovno podroĉje (poloţaj), test Anova kaţe, da ni zaznati statistiĉno 
znaĉilnih razlik. 
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V okviru treh spremenljivk socialne samopodobe, in sicer »ne skrbi me, kaj drugi mislijo o 

meni«, »ne skrbi me misel na to, ali me pri delu drugi ocenjujejo kot uspešnega/o ali 

neuspešnega/o« in »kadar naredim kakšno nerodnost ali napako, ki me osmeši, to takoj 

prebolim«, je test Anova pokazal, da so med skupinami spremenljivk glede na spol 

statistiĉno znaĉilne razlike (cf. priloga 38). 

 

Grafikon 26: Primerjava spremenljivk socialne samopodobe glede na spol  

 

 
Vir: lastni 

 

Rezultati raziskave, ki so prikazani v grafikonu 26, kaţejo, da v kolikor se upoštevajo 

toĉkovne ocene, da moške bolj skrbi, kaj drugi ljudje mislijo o njih kot pa ţenske. Moški 

so tudi tisti, ki jih bolj skrbi, ali jih drugi pri delu ocenjujejo kot uspešne ali neuspešne v 

primerjavi z ţenskami. Rezultati tudi kaţejo, da ko moški in ţenske naredijo kakšno 

nerodnost ali napako, ki jih osmeši - so ţenske tiste, ki to hitreje prebolijo kot pa moški.  

 

Grafikon 27: Skrb vodij ali jih drugi ocenjujejo kot (ne)uspešne glede na spol  
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Grafikon 27 prikazuje, da slabih 35% moških in 19% ţensk meni, da jih skrbi, ali jih drugi 

pri delu ocenjujejo kot uspešne oziroma neuspešne. Samo 41% moških in 61% ţensk pa 

meni, da jih ne skrbi, ali jih drugi pri delu ocenjujejo kot uspešne oziroma neuspešne. 

Slabih 24% moških in 12% ţensk skrbi, kaj drugi ljudje mislijo o njih oziroma 35% moških 

in 50% ţensk meni, da jih ne skrbi, kaj drugih ljudje mislijo o njih (cf. priloga 39).  

 

V sklopu telesne samopodobe med spremenljivkama »zadovoljen/na sem s svojim 

telesnim izgledom« in »moj telesni videz je skladen« glede na spol, test Anova kaţe, da 

med skupinami ni zaznati statistiĉno znaĉilnih razlik (cf. priloga 40). Obravnava treh 

spremenljivk prikazanih v grafikonu 28 pa je smiselna kljub temu, da med skupinami 

glede na spol ni statistiĉno znaĉilnih razlik, saj so takšne ugotovitve pomembne za telesno 

obravnavo podroĉja samopodobe v magistrskem delu.  

 

Grafikon 28: Primerjava spremenljivk telesne samopodobe glede na spol  
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Grafikon 29: Spremenljivka »imam občutek, da sem telesno bolj privlačen/a od 

večine mojih prijateljev/ic in kolegov« glede na spol 
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7 PREVERITEV HIPOTEZ  
 
 
S pomoĉjo v raziskavi zbranih podatkov in opravljenih analiz je mogoĉe opraviti preverbo 

zastavljenih hipotez magistrskega dela, in sicer:  

 

Hipoteza 1: Telesna samopodoba je pri prouĉevanih ţenskah višje izraţena kot pri 

moških. 

 

Rezultati testa Anova kaţejo, da je verjetnost za izkazane razlike na vzorcu nakljuĉnega 

izvora manjša od stopnje tveganja 0,05 (0,042). To pomeni, da osnovno hipotezo 

potrdimo (glej prilogo 43).  

 

Hipoteza 2: Socialna samopodoba je pri prouĉevanih moških višje izraţena kot pri 

ţenskah. 

 

Toĉkovna ocena podroĉja socialne samopodobe je pri prouĉevanih moških manjša kot pri 

ţenskah. Zato lahko osnovno hipotezo zavrnemo. Tudi rezultati testa Anova kaţejo, da je 

verjetnost za izkazane razlike na vzorcu nakljuĉnega izvora veĉja od stopnje tveganja 0,05 

(0,053). To pomeni, da osnovno hipotezo zavrnemo (glej prilogo 43). 

 

Hipoteza 3: Emocionalna samopodoba je pri prouĉevanih moških višje izraţena kot pri 

ţenskah. 

 

Toĉkovna ocena pri emocionalni samopodobi je pri prouĉevanih ţenskah višja kot pri 

moških (grafikon 23). Rezultati testa Anova kaţejo, da je verjetnost za izkazane razlike na 

vzorcu nakljuĉnega izvora veĉja od stopnje tveganja 0,05 (0,133). To pomeni, da osnovno 

hipotezo zavrnemo (glej prilogo 43). Rezultati testa Anova tudi kaţejo, da statistiĉno 

znaĉilnih razlik glede spola pri emocionalni samopodobi ni zaznati.  

 

Hipoteza 4: Telesna samopodoba je izmed prouĉevanih podroĉij samopodobe pri 

ocenjenih vodjih najniţje izraţena.  

 

Toĉkovne ocene prouĉevanih podroĉij samopodobe kaţejo, da sta najmanjši toĉkovni 

oceni pri telesni in socialni samopodobi. Ker pa je toĉkovna ocena telesne samopodobe 

enaka toĉkovni oceni socialne samopodobe lahko osnovno hipotezo zavrnemo. Tudi 

rezultat testa Paired-Samples T test kaţe, da med telesno in socialno samopodobo 

statistiĉno znaĉilnih razlik ni zaznati (glej prilogo 44). 
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Hipoteza 5: Emocionalna samopodoba je pri prouĉevanih vodjih, ki so stari 45 let ali veĉ 

višje izraţena v primerjavi z mlajšimi od 45 let. 

 

Toĉkovna ocena emocionalne samopodobe je pri prouĉevanih vodjih, ki so stari 45 let ali 

veĉ (4,00) manjša v primerjavi z mlajšimi od 45 let (4,05). Zato lahko osnovno hipotezo 

zavrnemo. Rezultati testa Anova pa kaţejo, da statistiĉno znaĉilnih razlik glede na starost 

ni zaznati (glej prilogo 45).   

 

Hipoteza 6: Telesna samopodoba je pri prouĉevanih vodjih, ki so stari 45 let ali veĉ niţje 

izraţena v primerjavi z mlajšimi od 45 let. 

 

Toĉkovna ocena telesne samopodobe je pri prouĉevanih vodjih, ki so stari 45 let ali veĉ 

(3,73) manjša v primerjavi z mlajšimi od 45 let (3,90). Zato lahko osnovno hipotezo 

potrdimo. Rezultati testa Anova pa kaţejo, da statistiĉno znaĉilnih razlik glede na starost 

ni zaznati (glej prilogo 46).    
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8 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN STROKI TER PREDLOG ZA NADALJNO 

RAZISKOVANJE 

 
 
Prispevek magistrskega dela k znanosti je v prvi vrsti povezan z umestitvijo podroĉja 

samopodobe v drţavno upravo. Magistrsko delo predstavlja poskus opredelitve 

samopodobe v povezavi z vodenjem v drţavni upravi oziroma vodjo in kaţe, zakaj je 

smiselno preverjanje samopodobe vkljuĉiti v postopke izbire potencialnih vodij. Smiselnost 

preverjanja samopodobe izhaja iz tega, da samopodoba vpliva na vedenje vodij in s tem 

poslediĉno na vedenje vodenih. 

 

Drugi prispevek predstavljajo rezultati raziskave. Raziskave, ki bi prouĉile samopodobo 

vodij v drţavni upravi, doslej ni zaslediti, zato predstavljajo rezultati, dobljeni znotraj 

priĉujoĉega dela, pomembne informacije, ki so lahko v pomoĉ vsem, ki se ukvarjajo 

predvsem s podroĉjem ĉloveških virov. Rezultati podajajo informacijo, da je socialna 

samopodoba skupaj s telesno samopodobo najniţje izraţena. Toda nekatere preverjane 

spremenljivke v okviru socialne in telesne samopodobe kaţejo, da so potrebna nadaljnja 

prouĉevanja, in sicer predvsem ob spoznanju, da je za vodje pomembna visoko izraţena 

socialna in telesna samopodoba. Vse informacije, ki izhajajo iz posameznih podroĉij 

samopodobe, predstavljajo spodbudo, da se podroĉje samopodobe vodij v drţavni upravi 

prouĉuje še naprej. Magistrsko delo predstavlja temelj za nadaljnja prouĉevanja.  

 

Tretji prispevek magistrskega dela predstavlja oblikovan pripomoĉek (anketni vprašalnik) 

za preverjanje samopodobe vodij v drţavni upravi. Oblikovan vprašalnik lahko sluţi kot 

pripomoĉek za ugotavljanje stanja med vodji v drţavni upravi. Poleg tega ga je mogoĉe 

uporabiti tudi kot izhodišĉe ali pa ţe kar kot vzorec za oblikovanje modela samopodobe 

vodij v drţavni upravi. Merjenje oziroma preverjanje samopodobe vodij je smiselno izvesti 

predvsem pri potencialnih vodjih, saj lahko rezultati predstavljajo pomembne informacije, 

na osnovi katerih se oblikuje odloĉitev, ali bo nekdo zasedel poloţaj vodje ali ne.  

 

Na podlagi raziskave samopodobe vodij v drţavni upravi so se tekom raziskovanja 

izoblikovali doloĉeni predlogi za nadaljnja raziskovanja. Ţe v teoretiĉnem delu 

magistrskega dela se kaţejo moţnosti za razvoj prouĉevanega podroĉja. Pri empiriĉnem 

delu magistrskega dela pa to potrjujejo še rezultati raziskave in še posebej uporabljena 

metodološka metoda za pridobivanje podatkov. Predlogi za nadaljnje raziskovanje so: 

o izvedba širše raziskave za vodje, ki temelji na preverjanju akademskih in 

neakademskih podroĉij samopodobe; menimo, da bi bilo smiselno razširiti raziskavo 

na prouĉevanje samopodobe vodij na celotno drţavno upravo in ne samo na upravne 

enote. Vzrok tega je, da se lahko samopodoba glede na delovno podroĉje razlikuje in 

pomembno vpliva na vodenje. Obenem predlagamo, da se raziskava razširi na celotno 

drţavno upravo, saj je smiselno v raziskovanje vkljuĉiti zraven neakademskih podroĉij 

samopodobe tudi akademska podroĉja samopodobe, kajti slednja se nanašajo na 

predstave vodij o svojih sposobnostih, znanjih, doseţkih, itd.   
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o izvedba raziskave za preverjanje samopodobe vodenih; obenem tudi, da se opravi 

širša raziskava na podroĉju preverjanja samopodobe vodij v drţavni upravi, pri ĉemer 

je smiselno v raziskovanje vkljuĉiti tudi vodene, saj se lahko na osnovi tega  zazna ali 

obstajajo morebitne povezave med samopodobo vodij in samopodobo vodenih ter 

kdo ima katere podroĉne vidike samopodobe bolj izraţene; 

o povezanost stilov vodenja s samopodobo; vodje s svojim specifiĉnim stilom vodenja 

vplivajo na vodene na naĉin, ki je znaĉilen za posamezni stil vodenja. Vodje pri 

vplivanju na vodene kaţejo razliĉno vedenje, ki pa je lahko odvisno tudi od njihove 

samopodobe. Pri raziskovanju samopodobe v povezavi s stili vodenja bi bilo smiselno 

ugotoviti, kakšna je samopodoba vodij glede na stil vodenja, ki ga uporabljajo vodje, 

oziroma ali se samopodoba vodij glede na stil vodenja spreminja, ter kateri podroĉni 

vidiki samopodobe vodij so najvišje oziroma najniţje izraţeni glede na posamezni stil 

vodenja; 

o ugotavljanje povezanosti posameznih podroĉij samopodobe vodij z uspešnostjo 

vodenja; na uspešnost vodenja lahko vpliva veĉ dejavnikov oziroma faktorjev, prav 

tako pa lahko tudi samopodoba predstavlja enega izmed pomembnejših faktorjev. S 

tem namenom je smiselno v nadaljnjih raziskovanjih preveriti povezanost uspešnosti 

vodenja s samopodobo; 

o izdelava univerzalnega pripomoĉka za ugotavljanje samopodobe vodij in njegova 

uporaba pri preverjanju potenciala za vodenje; pripomoĉek, ki je bil uporabljen v 

raziskavi v okviru magistrskega dela, lahko predstavlja osnovo ali ţe konĉni 

pripomoĉek za ugotavljanje samopodobe vodij. Vsekakor pa je univerzalni 

pripomoĉek smiselno oblikovati tako, da omogoĉa kakovostno pridobivanje podatkov 

in v povezavi s tem tudi zanesljivost konĉnih rezultatov.  

o oblikovanje modela samopodobe vodij v drţavni upravi; smiselno je oblikovati model 

samopodobe vodij v drţavni upravi z navedbo vseh podroĉij, ki so pomembna 

oziroma morajo biti visoko izraţena, da bo vodenje uspešno. V kolikor oblikovanje 

samostojnega modela samopodobe vodij v drţavni upravi ne bi bilo moţno, je 

potrebno spoznanja iz podroĉja samopodobe povezati z obstojeĉimi kompetenĉnimi 

modeli za vodje v drţavni upravi. 

 

Prispevek magistrskega dela za prakso drţavne uprave je povezan s predstavitvijo 

teoretiĉnih vidikov, ki opredeljujejo vodjo, ter v povezavi s tem njegovo samopodobo. V 

teoriji vodenja je moţno zaslediti širok spekter prispevkov, ki zelo razliĉno opredeljujejo 

vidik potenciala za vodenje, redki pa so prispevki, ki bi na enem mestu predstavili 

povezanost podroĉij samopodobe in vodenja v drţavni upravi oziroma kljuĉnega dejavnika 

vodenja – vodjo. Magistrsko delo predstavlja poskus opredelitve samopodobe v povezavi z 

vodenjem v drţavni upravi oziroma vodjo in kaţe, zakaj je smiselno preverjanje 

samopodobe vkljuĉiti v postopke izbire potencialnih vodij v drţavni upravi. Smiselnost 

preverjanja samopodobe izhaja iz tega, da samopodoba vpliva na vedenje vodij in s tem 

poslediĉno na vedenje vodenih. 

 

Magistrsko delo predstavlja novo dimenzijo oziroma osnovo za nadaljnja raziskovanja 

samopodobe vodij v drţavni upravi. Prouĉevanja samopodobe vodij so smiselna, saj je v 
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procesu vodenja pomembna predvsem pozitivna samopodoba vodje. Vodje s pozitivno ali 

negativno samopodobo vplivajo na vedenje vodenih in s tem poslediĉno na zadovoljstvo 

vodenih in uspešnost vodenja. Tisti vodja, ki nima pozitivnega mnenja oziroma pogleda na 

samega sebe, ima doloĉene lastnosti, ki jih vodeni obĉutijo in ĉe vodja z negativno 

oziroma nizko samopodobo ne zaupa vase, sebe ne spoštuje, se ne ceni, je zaprt vase, se 

boji stikov z ljudmi, se boji sooĉenja z ljudmi, ne more na uĉinkovit naĉin vplivati na 

vodene, saj bodo vodeni to obĉutili.    
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9 ZAKLJUČEK 

 

 

Magistrsko delo obravnava pomen podroĉja samopodobe vodij v procesu vodenja oziroma 

se osredotoĉa na ugotavljanje samopodobe vodij v drţavni upravi (upravnih enotah). 

Razlog za prouĉevanje navedenega podroĉja izhaja iz vsakodnevnih primerov poroĉanja 

ljudi o slabem odnosu vodij do vodenih. Vzroki za takšen odnos so zelo razliĉni in en 

izmed njih lahko izhaja iz podroĉja samopodobe (pogleda vodje na samega sebe). V 

odnosu vodij do vodenih je še kako pomembno, da ima vodja ustrezne kompetence, ki 

mu pomagajo vzpostaviti kvaliteten odnos z vodenimi. In ĉe vodja nastopa v odnosih kot 

spoštovana, zrela osebnost in oseba s pozitivno samopodobo oziroma visokim 

samospoštovanjem, ki je slišana in videna, bo prispevek k skupaj zastavljenim ciljem veĉji, 

kot ĉe temu ne bo tako. Predvsem pozitivna samopodoba vodje je tista, ki lahko vpliva na 

njegovo lastno vedenje in poslediĉno na odnos z vodenimi oziroma na njihovo vedenje, 

zadovoljstvo, uĉinkovitost in uspešnost.  

 

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretiĉnega in empiriĉnega dela. V teoretiĉnem delu je 

na zaĉetku prikazana opredelitev vodenja in njegovo razlikovanje od menedţmenta. 

Opredelitve vodenja se nanašajo predvsem na to, da je vodenje zelo zapleten medosebni 

proces, saj gre za delo z ljudmi, ki so zapletena in zahtevna bitja. Vodja v tem procesu 

vpliva na vodene na ustrezen naĉin in na takšen naĉin vsekakor vplivajo tudi okolišĉine, ki 

so pri tem pomembne. Opredelitve, ki so izoblikovane za pojem vodenja, so zelo razliĉne, 

saj se z vodenjem ukvarjajo strokovnjaki razliĉnih strok. Tudi teorije, ki obravnavajo 

vodenje, so številne. Najstarejši prispevki so tisti, ki poudarjajo oziroma izpostavljajo 

predvsem osebnostne znaĉilnosti vodij. V ospredju teh prispevkov so predvsem 

osebnostne znaĉilnosti, ki loĉijo vodje od ne-vodij. Avtorji poudarjajo, da so ljudje verjeli, 

da se rodijo z doloĉenimi lastnostmi dobrega vodje. Iz teorije osebnostnih znaĉilnosti so 

se razvili modeli osebnostnih znaĉilnosti, ki temeljijo na domnevi, da so osebnostne, 

socialne in fiziĉne posebnosti znaĉilne za vodjo.  

 

Na osnovi teorij osebnostnih znaĉilnosti vodij so bili izoblikovani številni prispevki, ki 

spadajo v sklop prispevkov, kateri obravnavajo vidik vedenja vodij. Teorije vedenja vodij 

so pomembne predvsem iz vidika, ker izpostavijo pomen vedenja vodij oziroma 

osredotoĉenost vodij k nalogam ali k ljudem. Nadaljnja prouĉevanja vodenja so se priĉela 

ukvarjati z okolišĉinami oziroma s situacijo, v kateri se vodja znajde, ko izvaja sklop 

aktivnosti. Prispevki iz sklopa situacijskih teorij izpostavijo pomen prilagajanja stila 

vodenja situaciji. Torej so za vodenje pomembne situacijske zahteve, saj situacijski 

dejavniki doloĉajo, kdo se bo pojavil kot vodja. V sklopu teorij je vsekakor pomembna tudi 

teorija LMH, ki izpostavlja vlogo izgradnje procesov med vodjo in vodenim ter opisuje 

kako vodje razvijajo razliĉne odnose z vodenimi.  

 

Novejše teorije vodenja so poimenovane kot karizmatiĉno, transakcijsko in 

transformacijsko vodenje in izpostavljajo predvsem dejavnike motivacije, karizme in 
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kasneje tudi etiĉno-moralne vidike vodenja. Karizmatiĉno vodenje se nanaša na 

dojemanje vodje v oĉeh vodenih in to dojemanje je takšno, da je karizmatiĉni vodja v 

oĉeh vodenih nadĉlovek, idol, ki mu vĉasih tudi slepo sledijo. Transakcijsko vodenje v 

ospredje postavlja vodjo in vodene oziroma aktivnosti dogovarjanja med vodjo in 

vodenimi o materialnih, socialnih in drugih ugodnostih. Ĉe je transakcijsko vodenje 

osredotoĉeno predvsem na t.i. transakcijo, se transformacijsko vodenja nanaša na to, da 

vodje tudi na podlagi doloĉenih etiĉnih in moralnih norm vplivajo in pripravijo vodene, da 

pogledajo ĉez oziroma preseţejo svoje lastne interese za dobro organizacije (skupine).  

 

V procesu vodenja so pomembni vodja, vodeni in okolišĉine. Najpomembnejši dejavnik je 

vodja, saj je vodja tisti, ki izvaja v odnosu do vodenih razliĉne aktivnosti, ki povzroĉijo 

spremembo stanja med vodenimi in v organizaciji - to kar vodja naredi je pogosto vidno v 

vedenju vodenih. Vodja izvaja razliĉne naloge, med katerimi so pomembne predvsem 

strokovne, psihološke in socialne naloge. Za kvalitetno izvajanje nalog so torej vsekakor 

pomembne tudi doloĉene spretnosti in znanja, ampak na uspešnost vodje ne vplivajo 

samo njegove sposobnosti, znanja in lastnosti, ampak tudi znaĉilnosti vodenih, situacija 

oziroma okolišĉine, itd. Po pregledu literature se lahko ugotovi, da avtorji razliĉno 

opredeljujejo lastnosti, spretnosti in znanja, ki so znaĉilne za uspešnega vodjo. 

 

Pomemben vidik vodje, ki vpliva na njegovo vedenje in poslediĉno na vedenje vodenih, je 

tudi vidik osebnosti vodje oziroma iz tega izhajajoĉ vidik dojemanje, sprejemanja vodje 

samega sebe. Pozitiven odnos vodje do sebe pomeni, da je zadovoljen s sabo in svojim 

ţivljenjem. Torej, da vodja lahko razume druge, mora najprej razumeti sebe. Vsak vodja 

si izoblikuje tudi doloĉeno predstavo o sebi, o tem kakšen je in kakšen bi ţelel biti. V 

strokovni literaturi se je za takšno opredeljevanje izoblikoval pojem samopodoba. Pojem 

avtorji razliĉno opredeljujejo in to predstavlja tudi doloĉeno teţavo. Toda samopodobo se 

lahko opredeli kot sklop predstav oziroma mnoţice odnos, ki jih posameznik vzpostavlja 

do sebe v razliĉnih ĉasovnih obdobjih in v razliĉnih situacijah. S tem sleherni posameznik 

identificira svoj lastni jaz.  

 

Pri samopodobi gre torej za doloĉene odnose oziroma predstave, ki jih oblikuje 

posameznik do samega sebe in to na ravni zavestnega in nezavednega, pri ĉemer velja 

nezavedno prekriva plašĉ obrambnih mehanizmov, ki omogoĉajo »jazu« (zavestnemu 

vidiku), da nadzoruje »ono« (nezavedno) in s tem prepreĉuje vdor nezaţelenih nagonskih 

impulzov. Toda pri samopodobi ne gre samo za obiĉajne predstave posameznika o samem 

sebi, ampak gre za zelo zapletene notranje procese, ki so povezani z idealnim oziroma s 

tem, kako naj posameznik sebe predstavi na socialnem prizorišĉu pred pomembnimi 

drugimi ljudmi.  

 

Razvoj samopodobe posameznika se zaĉne ţe zelo zgodaj v otroštvu. V strokovni literaturi 

so prispevki, ki predstavljajo, da sta obdobje otroštva in mladostništva najpomembnejši 

oziroma kljuĉni obdobji za oblikovanje ustrezne samopodobe posameznika. Ker je sleherni 

posameznik v obdobju otroštva in mladostništva odvisen v veliki meri od svoje druţine, je 

razumljivo, da so starši zelo pomembni in vplivajo na razvoj oziroma oblikovanje ustrezne 
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samopodobe posameznika. Toda starši niso edini, ki imajo vpliv na oblikovanje 

samopodobe, saj se v posameznikovem okolju pojavlja veĉ razliĉnih ljudi, ki vplivajo na 

razvoj njegovega pogleda na samega sebe. Na razvoj samopodobe vplivajo razliĉni 

socialnopsihološki procesi, kot so sprejemanje informacij od pomembnih drugih, socialno 

primerjanje z drugimi osebami, prevzemanje vlog, vrednot in stališĉ socialnega okolja, v 

katerem posameznik ţivi itd. 

  

Ustrezno izoblikovanje samopodobe posameznika v obdobju mladostništva je ZELO 

pomembno. V kolikor si posameznik ne izoblikuje ustrezne samopodobe v obdobju 

mladostništva oziroma ĉe je to oblikovanje ovirano, se kaţejo posledice v obdobju 

odraslosti. Razvoj samopodobe v obdobju odraslosti je tesno povezan z razvojem 

osebnosti posameznika. V strokovni literaturi je sicer moţno zaslediti prispevke oziroma 

raziskave, ki pojasnjujejo, da se raziskovalci ne skladajo v odgovoru na vprašanje, ali se 

samopodoba z odrašĉanjem posameznika spreminja ali ne.  

 

S konstruktom samopodobe se ukvarjajo številni avtorji in prvi znanstveni prispevki, ki 

predstavljajo temelj znanstvenega prouĉevanja samopodobe, so bili predstavljeni v 

znamenitem delu Jamesa konec 19. stoletja. Samopodobo prouĉujejo vse teorije 

osebnosti in vsaka teorije iz svojega vidika predstavlja vlogo in pomen samopodobe. Tako 

na primer psihoanalitiĉna teorija osebnosti, katere glavni predstavnik je Freud, izpostavlja 

vlogo nezavednega pri samopodobi. Fenomenološka teorija izpostavlja vlogo realnega in 

idealnega jaza oziroma t.i. kongruentnost. Zelo zanimiva je tudi teorija zrcaljenja, ki 

poudarja pomen drugih ljudi pri oblikovanju samopodobe posameznika. Drugi ljudje so 

namreĉ zrcalo, v katerem posameznik vidi samega sebe in na podlagi tega, kako drugi 

sprejemajo oziroma vidijo posameznika, si tudi sam s pomoĉjo teh pogledov, reakcij in 

vedenj izoblikuje doloĉene predstave o samem sebi. Najbolj sistematiĉno pa so konstrukt 

samopodobe prouĉevali v okviru kognitivne teorije 

 

V sklopu znanstvenega prouĉevanja samopodobe so bili izoblikovani številni modeli za 

pojasnjevanje samopodobe. Prva modela, ki sta izpostavila vlogo hierarhiĉne 

organiziranosti in strukturiranosti, sta model Offerja in model avtorjev Shavelsona, 

Hubnerja in Stantona. Med najbolj uporabljenimi modeli, ki je v sodobno prouĉevanje 

samopodobe vnesel nova spoznanja, je novi strukturni model neodvisne in soodvisne 

samopodobe Fleminga in Watkinsa. Vsi modeli, ki so prikazani tudi v poglavju 4.4, kaţejo 

na to, da je samopodoba hierarhiĉno organizirana in sestavljena iz številnih podroĉjih. V 

modelih se sicer izpostavljajo predvsem splošna, emocionalna, telesna, socialna in 

akademska samopodoba – toda podroĉij samopodobe je veliko, kar potrjujejo tudi drugi 

avtorji.   

 

Najpomembnejši korelat samopodobe je samospoštovanje, ki kaţe na to, kako se 

posameznik sprejema oziroma doţivlja. To torej pomeni, da samopodoba in 

samospoštovanje nista isti konstrukta, ampak gre za loĉena – ĉeprav pa zelo tesno 

povezana. Raziskave kaţejo na moĉno pozitivno povezanost samopodobe s 

samospoštovanjem - posameznik s slabo samopodobo ima tudi slabo (nizko) 
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samospoštovanje, kar pomeni, da ima negativno stališĉe do sebe, se ne ceni, se ne 

sprejema, je negativno naravnan itd. Znaki oseb s slabo samopodobo so tudi 

ljubosumnost, slabo govorjenje o sebi, nezaupljivost do sebe in drugih ljudi, obĉutki 

krivde, nezmoţnost dajanja komplimentov, neupoštevanje lastnih potreb, kritiĉen odnos 

do drugih, primerjanje z drugimi itd. Posameznik z dobro (pozitivno) samopodobo ima 

visoko (pozitivno) samospoštovanje, kar pomeni, da se ceni, spoštuje, se sprejema 

takšnega kakršen je, je zadovoljen, pozitivno naravnan, itd.  

Konstrukt samopodobe je predmet številnih raziskav med razliĉnimi skupinami ljudi. 

Ĉeprav je podroĉij samopodobe, ki se jih lahko preverja, veliko, pa je zaradi pomembnosti 

nalog, ki jih opravljajo vodje, predvsem v odnosu do vodenih, smiselno, da se izpostavijo 

predvsem podroĉja splošne, socialne, emocionalne in telesne samopodobe. Tako je bila 

raziskava osredotoĉena na prouĉevanje t.i. mehkih podroĉij oziroma neakademskih 

podroĉij samopodobe. Globalna oziroma splošna samopodoba vodij pa je bila preverjena z 

nekaterimi splošnimi trditvami, ki prikazujejo splošni pogled vodij na same sebe. Namen 

raziskave o samopodobi vodij v drţavni upravi je bil ugotoviti katera podroĉja 

samopodobe vodij na upravnih enotah so najbolj izraţena. 

V raziskavi je sodelovalo 46 moških (33,8%) in 90 ţenskih (66,5) vodij. Od tega glede na 

delovno podroĉje 29 naĉelnikov, 101 vodij organizacijskih enot kot uradnikov in 6 vodij 

organizacijskih enot kot strokovno tehniĉno osebje. Raziskava je pokazala, da sta podroĉji 

socialne in telesne samopodobe v primerjavi s splošno in emocionalno samopodobo niţje 

izraţeni. Statistiĉno znaĉilnih razlik med podroĉji samopodobe ni zaznati samo med 

podroĉjem socialne in telesne samopodobe. Med vsemi ostalimi pari prouĉevanih podroĉij 

samopodobe je moţno zaznati statistiĉno znaĉilne razlike.  

 

Rezultat na podroĉju splošne samopodobe prouĉevanih vodij kaţe, da je splošna 

samopodoba, v kolikor gledamo toĉkovne ocene, najbolj izraţena samopodoba med 

prouĉevanimi podroĉji samopodobe. Visoko izraţenost splošne samopodobe potrjujejo 

spremenljivke, ki so najbolje ocenjene, saj kaţejo na to, da vodje sprejemajo same sebe, 

se cenijo in imajo pozitivna obĉutenja do sebe. Podobno kot splošna samopodoba je tudi 

podroĉje emocionalne samopodobe prouĉevanih vodij v upravnih enotah precej visoko 

izraţeno - kar pomeni, da imajo vodje o sebi dobra oziroma pozitivna prepriĉanja ter 

obĉutenja glede izraţanja in nadzorovanja svojih ĉustev. V odnosu vodij do vodenih je 

izjemno pomembno, da zaĉutijo oziroma obĉutijo kaj vodeni ĉutijo, kaj si ţelijo itd. Toda, 

da lahko obĉutijo ĉustva in potrebe vodenih je najprej potrebno, da poznajo svoja ĉustva. 

Emocionalna samopodoba predstavlja doloĉena obĉutenja in prepriĉanja vodij o svojih 

ĉustvih, ki so povezana z nadzorovanjem oziroma obvladovanjem ĉustev in to glede na 

doloĉene situacije v katerih nastopajo. 

 

Pri emocionalni samopodobi so pomembni in zanimivi rezultati, ki se nanašajo na veĉ 

spremenljivk. Rezultati kaţejo, da je samo 55% vodij neobĉutljivih na neodobravanje 

drugih, da dobrih 86% vodij meni, da nima teţav z depresivnostjo in v povezavi s tem 

samo 64% vodij meni, da ni napetih in zaskrbljenih. Na podlagi tega se lahko ugotovi, da 



138 
 

se pri veĉini prouĉevanih vodij ne pojavlja generalizirana anksioznost, ki predstavlja 

motnjo s tesnobnostjo, zaskrbljenostjo in napetostjo, ki je povezana z razliĉnimi vrstami 

strahov. 

 

Za vodje je pomembno, da imajo visoko izraţeno samopodobo na socialnem podroĉju, saj 

je to podroĉje samopodobe povezano s tem, kakšno predstavo oziroma prepriĉanja ima 

posameznik o sebi na podroĉju odnosov z ljudmi (npr. vodenimi). Gre za predstave 

oziroma zaznave vodij o njihovi priljubljenosti in njihovih lastnih sposobnostih sklepanja 

dobrih odnosov z vodenimi, njihovim motiviranjem, prepriĉevanjem vodenih in 

sposobnostmi vkljuĉevanja v socialno okolje. Ĉe je samopodoba na t.i. socialnem podroĉju 

nizko izraţena oziroma slaba, pomeni, da imajo vodje slab pogled na sebe na podroĉju 

odnosov oziroma zaĉnejo dvomiti v same sebe v razmerju do drugih. Ker niso tako 

priljubljeni v druţbi kot si ţelijo biti oziroma ker mogoĉe vodeni bolj zaznavajo druge kot 

pa njih, jih to v odnosu do vodenih ovira, obenem pa se pojavlja dvom ali bodo res zmogli 

vzpostaviti primeren odnos z vodenimi, da bodo sprejeti in zaupanja vredni s strani 

vodenih. Gre tudi za predstave vodij o tem, kakšno mnenje imajo vodeni o njih in kako 

naj sebe prikaţejo na socialnem prizorišĉu.    

 

Rezultati raziskave s podroĉja socialne samopodobe za prouĉevane vodje kaţejo, da je 

socialna samopodoba zmerno izraţena. Nekatere spremenljivke kaţejo skrb zbujajoĉe 

rezultate in to v povezavi s tem, da se od vodij priĉakuje, da so sposobni sklepati dobre 

odnose z vodenimi in da jih vodeni spoštujejo oziroma v njih vidijo vzornike, ki so jim 

zgled s svojimi sposobnostmi in naĉelnostjo. Na podlagi rezultata se lahko sklepa, da je 

vedenje vodij do vodenih omejeno in vpliva na odnos do vodenih, ker ĉe vodje dvomijo v 

svoje sposobnosti vzpostavljanja odnosa z vodenimi, bo tudi s strani vodij manj 

uspešnega odnosa z vodenimi (prisoten je lahko tudi strah ali bom uspešen) in s strani 

vodenih se bo pojavil obĉutek dvoma v avtoriteto oziroma sposobnost, resnost vodij. 

 

Z najmanjšimi toĉkovnimi ocenami so ocenjene spremenljivke, ki se nanašajo na strah 

vodij o tem, kako jih vidijo drugi oziroma ali jih drugi ocenjujejo kot uspešne ali 

neuspešne. Rezultati tudi kaţejo, da se samo ena tretjina prouĉevanih vodij ne vznemirja, 

ĉe imajo drugi ljudje, ki jih poznajo, neugodno mnenje o njih. Ĉe vodje naredijo kakšno 

napako ali nerodnost, ki jih osmeši, jih velika veĉina to hitro preboli, kar kaţe na doloĉeno 

obliko nesramovanja in neobremenjevanja s strani drugih ljudi.  

 

Znak dobre socialne samopodobe vodij je, da zlahka sklepajo odnose z vodenimi in jih 

tudi ohranjajo na kakovostni ravni. Vodje imajo jasno izoblikovano podobo o sebi in niso 

obĉutljivi na neodobravanje drugih, niso obsedeni s tem, kako najbolj uspešno predstaviti 

sebe v socialnem okolju. Na uspešno vzpostavljanje odnosa z vodenimi oziroma z drugimi 

ljudmi pa lahko pomembno vpliva tudi pozitivna telesna samopodoba, saj lahko zviša 

samospoštovanje in prispeva k uspešnosti odnosov. Negativni pogled na lastno telo lahko 

zniţa samozavest in to tako, da si posameznik ne upa v druţbo ljudi. Telesna samopodoba 

vodij predstavlja t.i. notranji pogled oziroma predstavo vodij o svojem zunanjem videzu. 

Takšen notranji pogled na svoje telo pa je povezan z obĉutji in razmišljanjem, ki v 
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doloĉenih situacijah vpliva na vedenje vodij. Torej je za vodje še posebej zaţelena 

pozitivna telesna samopodoba, saj vpliva na samospoštovanje in prispeva k dobrim 

medosebnim odnosom.  

 

Rezultati telesne samopodobe so skupaj s podroĉjem socialne samopodobe najniţje 

izraţeni med prouĉevanimi podroĉji samopodobe. Sklopi nekaterih spremenljivk telesne 

samopodobe so na podlagi toĉkovnih ocen nizki. Tako na primer 44% prouĉevanih vodij 

meni, da imajo obĉutek, da telesno niso bolj privlaĉni od svojih prijateljev in kolegov. To 

lahko pomeni, da v kolikor so vodje veliko v druţbi svojih prijateljev in kolegov, ki so 

telesno bolj privlaĉni od njih, se lahko pojavijo doloĉene posledice pri vodjih. To pa 

predvsem v obliki doloĉenega ljubosumja vodij in v obliki obĉutka manj vrednosti oziroma 

neprivlaĉnosti (mogoĉe kljub temu, da so vodje privlaĉni, ampak ker je moĉ vpliva 

prijateljev in kolegov v primerjavi z ostalimi ljudmi tako moĉna, je moţno, da se pojavijo 

negativni pogledi na svoj zunanji (telesni) videz). Vsi ti obĉutki, ki se lahko pojavijo pri 

vodjih, so predvsem povezani z ţeljo, da ne bi slabo izstopali iz kroga svojih prijateljev in 

kolegov. S tem namenom mogoĉe tudi sanjarijo, da bi bili bolj privlaĉni. Rezultate zmerno 

izraţene telesne samopodobe potrjujejo tudi rezultati, da 64% prouĉevanih vodij trdi, da 

so zadovoljni s svojim telesnim izgledom. Dobrih 77% prouĉevanih vodij meni, da ne 

sanjarijo o tem, da bi bili bolj privlaĉni od njih. Samo dobrih 44% prouĉevanih vodij pa 

meni, da jih ne skrbi kaj drugi mislijo o njih.  

 

Rezultati raziskave nakazujejo potrebo po nadaljnjem raziskovanju, saj so bila z raziskavo 

preverjana samo nekatera podroĉja. Vsekakor je smiselno, da so nadaljnja raziskovanja 

samopodobe vodij povezana z uspešnostjo vodenja oziroma s tem, ali izraţenost 

samopodobe vpliva na uspešnost vodenja.  
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Področja samopodobe vodij v upravnih enotah (Paired Samples T 
test) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper 

Pair 1 Socialna samopodoba 

– telesna samopodoba 

,00323 ,35492 ,03043 -,05696 ,06342 ,106 135 ,916 

Pair 2 Socialna samopodoba 

– emocionalna 

samopodoba 

-,24912 ,39587 ,03395 -,31626 -,18199 -7,339 135 ,000 

Pair 3 Socialna samopodoba 

– splošna 

samopodoba 

-,34314 ,46838 ,04016 -,42257 -,26371 -8,544 135 ,000 

Pair 4 Telesna samopodoba 

– emocionalna 

samopodoba 

-,25236 ,33183 ,02845 -,30863 -,19608 -8,869 135 ,000 

Pair 5 Emocionalna 

samopodoba – 

splošna samopodoba 

-,09401 ,32070 ,02750 -,14840 -,03963 -3,419 135 ,001 

Pair 6 Telesna samopodoba 

– splošna 

samopodoba 

-,34637 ,41202 ,03533 -,41624 -,27649 -9,804 135 ,000 
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Priloga 2: Primerjava treh spremenljivk v sklopu splošne samopodobe 
(Independent Samples T test) 

 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e Lower Upper 

E+S+SP-Zaupam 

vase. 

Equal variances 

assumed 

3,870 ,052 1,481 94 ,142 ,722 ,488 -,246 1,690 

Equal variances 

not assumed 

  
1,013 5,284 ,355 ,722 ,713 -1,081 2,526 

SP-Sem 

samozavesten/a. 

Equal variances 

assumed 

,446 ,506 ,239 94 ,812 ,089 ,372 -,650 ,828 

Equal variances 

not assumed 

  
,277 5,972 ,791 ,089 ,321 -,698 ,876 

SP-Imam zelo 

dobro mnenje o 

sebi. 

Equal variances 

assumed 

3,217 ,076 -,884 94 ,379 -,289 ,327 -,938 ,360 

Equal variances 

not assumed 

  
-1,550 7,787 ,161 -,289 ,186 -,721 ,143 
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Priloga 3: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki 

E+S+SP-Zaupam vase. * SP-Sem samozavesten/a. Crosstabulation 

   
SP-Sem samozavesten/a. 

Total 

   
le redko 

drţi 

še kar 

drţi 

skoraj 

povsem drţi 

povsem 

drţi 

E+S+SP-Zaupam 

vase. 

sploh ne drţi Count 0 0 6 2 8 

% within SP-Sem 

samozavesten/a. 

,0% ,0% 10,5% 4,5% 5,9% 

le redko drţi Count 1 5 8 1 15 

% within SP-Sem 

samozavesten/a. 

20,0% 16,7% 14,0% 2,3% 11,0% 

še kar drţi Count 3 4 6 3 16 

% within SP-Sem 

samozavesten/a. 

60,0% 13,3% 10,5% 6,8% 11,8% 

skoraj povsem 

drţi 

Count 1 16 20 5 42 

% within SP-Sem 

samozavesten/a. 

20,0% 53,3% 35,1% 11,4% 30,9% 

povsem drţi Count 0 5 17 33 55 

% within SP-Sem 

samozavesten/a. 

,0% 16,7% 29,8% 75,0% 40,4% 

Total Count 5 30 57 44 136 

% within SP-Sem 

samozavesten/a. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 4: Primerjava treh spremenljivk v sklopu splošne samopodobe (Paired 
Samples T test) 

 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper 

Pair 1 SP-Sprejemam 

samega/o sebe. - SP-

Moja obĉutja do 

same/ga sebe so 

pozitivna. 

-,081 ,852 ,073 -,225 ,064 -1,106 135 ,270 

Pair 2 SP-Moja obĉutja do 

same/ga sebe so 

pozitivna. - SP-Cenim 

sam/a sebe. 

-,059 ,513 ,044 -,146 ,028 -1,337 135 ,183 

Pair 3 SP-Cenim sam/a sebe. 

- SP-Sprejemam 

samega/o sebe. 

,140 ,818 ,070 ,001 ,278 1,992 135 ,048 
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Priloga 5: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki 

 

SP-Sprejemam samega/o sebe. * SP-Cenim sam/a sebe. Crosstabulation 

   
SP-Cenim sam/a sebe. 

Total 

   
le redko 

drţi 

še kar 

drţi 

skoraj 

povsem drţi 

povsem 

drţi 

SP-Sprejemam 

samega/o sebe. 

sploh ne drţi Count 0 1 0 0 1 

% within SP-Cenim 

sam/a sebe. 

,0% 4,0% ,0% ,0% ,7% 

le redko drţi Count 1 2 2 2 7 

% within SP-Cenim 

sam/a sebe. 

100,0% 8,0% 4,3% 3,1% 5,1% 

še kar drţi Count 0 7 11 4 22 

% within SP-Cenim 

sam/a sebe. 

,0% 28,0% 23,9% 6,3% 16,2% 

skoraj povsem 

drţi 

Count 0 14 26 9 49 

% within SP-Cenim 

sam/a sebe. 

,0% 56,0% 56,5% 14,1% 36,0% 

povsem drţi Count 0 1 7 49 57 

% within SP-Cenim 

sam/a sebe. 

,0% 4,0% 15,2% 76,6% 41,9% 

Total Count 1 25 46 64 136 

% within SP-Cenim 

sam/a sebe. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 6: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki 

SP-Sprejemam samega/o sebe. * SP-Moja občutja do same/ga sebe so pozitivna. Crosstabulation 

   
SP-Moja obĉutja do same/ga sebe so pozitivna. 

Total 

   
sploh ne 

drţi 

še kar 

drţi 

skoraj 

povsem drţi 

povsem 

drţi 

SP-Sprejemam 

samega/o sebe. 

sploh ne drţi Count 0 0 1 0 1 

% within SP-Moja 

obĉutja do same/ga 

sebe so pozitivna. 

,0% ,0% 1,6% ,0% ,7% 

le redko drţi Count 1 1 5 0 7 

% within SP-Moja 

obĉutja do same/ga 

sebe so pozitivna. 

100,0% 4,8% 8,2% ,0% 5,1% 

še kar drţi Count 0 6 11 5 22 

% within SP-Moja 

obĉutja do same/ga 

sebe so pozitivna. 

,0% 28,6% 18,0% 9,4% 16,2% 

skoraj povsem 

drţi 

Count 0 13 30 6 49 

% within SP-Moja 

obĉutja do same/ga 

sebe so pozitivna. 

,0% 61,9% 49,2% 11,3% 36,0% 

povsem drţi Count 0 1 14 42 57 

% within SP-Moja 

obĉutja do same/ga 

sebe so pozitivna. 

,0% 4,8% 23,0% 79,2% 41,9% 

Total Count 1 21 61 53 136 

% within SP-Moja 

občutja do same/ga 

sebe so pozitivna. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 7: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki 

E-Mislim, da nisem pretirano občutljiv/a na neodobravanje drugih. * T+E-Ne razmišljam o tem, da nisem nič 

vreden/na. Crosstabulation 

   
T+E-Ne razmišljam o tem, da nisem niĉ vreden/na. 

Total 

   

sploh ne 

drţi 

le redko 

drţi 

še kar 

drţi 

skoraj 

povsem 

drţi 

povsem 

drţi 

E-Mislim, da nisem 

pretirano obĉutljiv/a 

na neodobravanje 

drugih. 

sploh ne drţi Count 0 0 0 1 2 3 

% within T+E-Ne 

razmišljam o tem, 

da nisem niĉ 

vreden/na. 

,0% ,0% ,0% 2,5% 2,5% 2,2% 

le redko drţi Count 1 1 1 2 8 13 

% within T+E-Ne 

razmišljam o tem, 

da nisem niĉ 

vreden/na. 

25,0% 50,0% 9,1% 5,0% 10,1% 9,6% 

še kar drţi Count 2 1 6 10 25 44 

% within T+E-Ne 

razmišljam o tem, 

da nisem niĉ 

vreden/na. 

50,0% 50,0% 54,5% 25,0% 31,6% 32,4% 

skoraj povsem 

drţi 

Count 1 0 4 24 26 55 

% within T+E-Ne 

razmišljam o tem, 

da nisem niĉ 

vreden/na. 

25,0% ,0% 36,4% 60,0% 32,9% 40,4% 

povsem drţi Count 0 0 0 3 18 21 

% within T+E-Ne 

razmišljam o tem, 

da nisem niĉ 

vreden/na. 

,0% ,0% ,0% 7,5% 22,8% 15,4% 

Total Count 4 2 11 40 79 136 

% within T+E-Ne 

razmišljam o tem, 

da nisem niĉ 

vreden/na. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 8: Primerjava dveh spremenljivk v sklopu emocionalne samopodobe 
(Paired Samples T test) 

 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 E-Nimam teţav z 

depresivnostjo. - E-

Nisem napet in 

zaskrbljen/a. 

,559 ,859 ,074 ,413 ,704 7,590 135 ,000 
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Priloga 9: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki 

E-Nimam težav z depresivnostjo. * E-Nisem napet in zaskrbljen/a. Crosstabulation 

   
E-Nisem napet in zaskrbljen/a. 

Total 

   
le redko 

drţi 

še kar 

drţi 

skoraj 

povsem drţi 

povsem 

drţi 

E-Nimam teţav z 

depresivnostjo. 

sploh ne drţi Count 1 1 0 0 2 

% within E-Nisem 

napet in zaskrbljen/a. 

10,0% 2,6% ,0% ,0% 1,5% 

le redko drţi Count 2 0 1 0 3 

% within E-Nisem 

napet in zaskrbljen/a. 

20,0% ,0% 1,7% ,0% 2,2% 

še kar drţi Count 3 7 3 0 13 

% within E-Nisem 

napet in zaskrbljen/a. 

30,0% 17,9% 5,0% ,0% 9,6% 

skoraj povsem 

drţi 

Count 1 20 26 2 49 

% within E-Nisem 

napet in zaskrbljen/a. 

10,0% 51,3% 43,3% 7,4% 36,0% 

povsem drţi Count 3 11 30 25 69 

% within E-Nisem 

napet in zaskrbljen/a. 

30,0% 28,2% 50,0% 92,6% 50,7% 

Total Count 10 39 60 27 136 

% within E-Nisem 

napet in 

zaskrbljen/a. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

Priloga 10: Izračun frekvenčnih vrednosti za tri spremenljivke 

E-Mislim, da sem čisto vredu človek in se le redko počutim krivega/o. 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sploh ne drţi 1 ,7 ,7 ,7 

le redko drţi 3 2,2 2,2 2,9 

še kar drţi 26 19,1 19,1 22,1 

skoraj povsem drţi 59 43,4 43,4 65,4 

povsem drţi 47 34,6 34,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  
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E-Navadno vem, kaj hočem. 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid le redko drţi 2 1,5 1,5 1,5 

še kar drţi 16 11,8 11,8 13,2 

skoraj povsem drţi 61 44,9 44,9 58,1 

povsem drţi 57 41,9 41,9 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 
 

E-Sem pogumen/a. 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sploh ne drţi 2 1,5 1,5 1,5 

le redko drţi 8 5,9 5,9 7,4 

še kar drţi 23 16,9 16,9 24,3 

skoraj povsem drţi 66 48,5 48,5 72,8 

povsem drţi 37 27,2 27,2 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 
 

Priloga 11: Izračun frekvenčnih vrednosti za štiri spremenljivke 

 

E+T-Zdi se mi, da sem v ţivljenju uspel/a. 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sploh ne drţi 2 1,5 1,5 1,5 

le redko drţi 6 4,4 4,4 5,9 

še kar drţi 32 23,5 23,5 29,4 

skoraj povsem drţi 53 39,0 39,0 68,4 

povsem drţi 43 31,6 31,6 100,0 

Total 136 100,0 100,0  
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E-Na splošno sem prepričan/a v svoje sposobnosti. 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sploh ne drţi 1 ,7 ,7 ,7 

le redko drţi 7 5,1 5,1 5,9 

še kar drţi 25 18,4 18,4 24,3 

skoraj povsem drţi 54 39,7 39,7 64,0 

povsem drţi 49 36,0 36,0 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 
 
 

E-Ponosen/na sem na samega/o sebe. 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sploh ne drţi 1 ,7 ,7 ,7 

le redko drţi 1 ,7 ,7 1,5 

še kar drţi 22 16,2 16,2 17,6 

skoraj povsem drţi 46 33,8 33,8 51,5 

povsem drţi 66 48,5 48,5 100,0 

Total 136 100,0 100,0  

 
 
 

S+E-Svojih čustev ne skrivam. 

  
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid sploh ne drţi 1 ,7 ,7 ,7 

le redko drţi 7 5,1 5,1 5,9 

še kar drţi 41 30,1 30,1 36,0 

skoraj povsem drţi 46 33,8 33,8 69,9 

povsem drţi 41 30,1 30,1 100,0 

Total 136 100,0 100,0  
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Priloga 12: Primerjava dveh spremenljivk v sklopu socialne samopodobe 
(Paired Samples T test) 

 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 S-Ne skrbi me, ĉe se 

z drugimi ljudmi ne 

razumem prav 

dobro. - S+T-Ne 

vznemirja me, ĉe 

imajo nekateri ljudje, 

ki jih poznam, 

neugodno mnenje o 

meni. 

-,007 1,119 ,096 -,197 ,182 -,077 135 ,939 

 
 

Priloga 13: Primerjava dveh spremenljivk v sklopu socialne samopodobe 
(Paired Samples T test) 

 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 S-Prijetno mi je kadar 

spoznavam nove 

ljudi. - S-Nisem 

plašen in ne trpim 

zaradi tega. 

,022 1,050 ,090 -,156 ,200 ,245 135 ,807 
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Priloga 14: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki 

 

S-Ne skrbi me, če se z drugimi ljudmi ne razumem prav dobro. * S+T-Ne vznemirja me, če imajo nekateri ljudje, 

ki jih poznam, neugodno mnenje o meni. Crosstabulation 

   
S+T-Ne vznemirja me, ĉe imajo nekateri ljudje, ki jih 

poznam, neugodno mnenje o meni. 

Total 

   

sploh ne 

drţi 

le redko 

drţi še kar drţi 

skoraj 

povsem 

drţi 

povsem 

drţi 

S-Ne skrbi me, ĉe 

se z drugimi ljudmi 

ne razumem prav 

dobro. 

sploh ne drţi Count 2 4 1 3 0 10 

% within S+T-Ne 

vznemirja me, ĉe 

imajo nekateri 

ljudje, ki jih 

poznam, neugodno 

mnenje o meni. 

28,6% 13,8% 1,8% 8,8% ,0% 7,4% 

le redko drţi Count 2 14 16 3 0 35 

% within S+T-Ne 

vznemirja me, ĉe 

imajo nekateri 

ljudje, ki jih 

poznam, neugodno 

mnenje o meni. 

28,6% 48,3% 29,1% 8,8% ,0% 25,7% 

še kar drţi Count 2 6 19 10 1 38 

% within S+T-Ne 

vznemirja me, ĉe 

imajo nekateri 

ljudje, ki jih 

poznam, neugodno 

mnenje o meni. 

28,6% 20,7% 34,5% 29,4% 9,1% 27,9% 

skoraj povsem 

drţi 

Count 0 5 15 14 5 39 

% within S+T-Ne 

vznemirja me, ĉe 

imajo nekateri 

ljudje, ki jih 

poznam, neugodno 

mnenje o meni. 

,0% 17,2% 27,3% 41,2% 45,5% 28,7% 

povsem drţi Count 1 0 4 4 5 14 
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% within S+T-Ne 

vznemirja me, ĉe 

imajo nekateri 

ljudje, ki jih 

poznam, neugodno 

mnenje o meni. 

14,3% ,0% 7,3% 11,8% 45,5% 10,3% 

Total Count 7 29 55 34 11 136 

% within S+T-Ne 

vznemirja me, ĉe 

imajo nekateri 

ljudje, ki jih 

poznam, neugodno 

mnenje o meni. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 15: Primerjava dveh spremenljivk v sklopu socialne samopodobe 
(Paired Samples T test) 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 S-Ne skrbi me, ĉe se 

z drugimi ljudmi ne 

razumem prav 

dobro. - S-Ne skrbi 

me misel na to, ali 

me pri delu drugi 

ocenjujejo ko 

uspešnega/o ali 

neuspešnega/o. 

-,301 ,872 ,075 -,449 -,154 -4,032 135 ,000 
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Priloga 16: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki 

S-Ne skrbi me, če se z drugimi ljudmi ne razumem prav dobro. * S-Ne skrbi me misel na to, ali me pri delu drugi 

ocenjujejo ko uspešnega/o ali neuspešnega/o. Crosstabulation 

   
S-Ne skrbi me misel na to, ali me pri delu drugi ocenjujejo ko 

uspešnega/o ali neuspešnega/o. 

Total 

   

sploh ne 

drţi 

le redko 

drţi še kar drţi 

skoraj 

povsem 

drţi 

povsem 

drţi 

S-Ne skrbi me, ĉe 

se z drugimi ljudmi 

ne razumem prav 

dobro. 

sploh ne drţi Count 3 4 0 3 0 10 

% within S-Ne skrbi 

me misel na to, ali 

me pri delu drugi 

ocenjujejo ko 

uspešnega/o ali 

neuspešnega/o. 

60,0% 14,3% ,0% 5,3% ,0% 7,4% 

le redko drţi Count 1 21 8 5 0 35 

% within S-Ne skrbi 

me misel na to, ali 

me pri delu drugi 

ocenjujejo ko 

uspešnega/o ali 

neuspešnega/o. 

20,0% 75,0% 27,6% 8,8% ,0% 25,7% 

še kar drţi Count 0 2 19 13 4 38 

% within S-Ne skrbi 

me misel na to, ali 

me pri delu drugi 

ocenjujejo ko 

uspešnega/o ali 

neuspešnega/o. 

,0% 7,1% 65,5% 22,8% 23,5% 27,9% 

skoraj povsem 

drţi 

Count 1 1 2 31 4 39 

% within S-Ne skrbi 

me misel na to, ali 

me pri delu drugi 

ocenjujejo ko 

uspešnega/o ali 

neuspešnega/o. 

20,0% 3,6% 6,9% 54,4% 23,5% 28,7% 

povsem drţi Count 0 0 0 5 9 14 
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% within S-Ne skrbi 

me misel na to, ali 

me pri delu drugi 

ocenjujejo ko 

uspešnega/o ali 

neuspešnega/o. 

,0% ,0% ,0% 8,8% 52,9% 10,3% 

Total Count 5 28 29 57 17 136 

% within S-Ne skrbi 

me misel na to, ali 

me pri delu drugi 

ocenjujejo ko 

uspešnega/o ali 

neuspešnega/o. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Priloga 17: Primerjava dveh spremenljivk v sklopu socialne samopodobe 
(Paired Samples T test) 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
Lower Upper 

Pair 1 S+T-Ne vznemirja 

me, ĉe imajo nekateri 

ljudje, ki jih poznam, 

neugodno mnenje o 

meni. - S-Kadar 

naredim kakšno 

nerodnost ali napako, 

ki me osmeši, to 

takoj prebolim. 

-,603 1,063 ,091 -,783 -,423 -6,614 135 ,000 
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Priloga 18: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki 

 

S-Kadar naredim kakšno nerodnost ali napako, ki me osmeši, to takoj prebolim. * S+T-Ne vznemirja me, 

če imajo nekateri ljudje, ki jih poznam, neugodno mnenje o meni. Crosstabulation 

   S+T-Ne vznemirja me, če imajo nekateri ljudje, ki jih 

poznam, neugodno mnenje o meni. 

Total 

   

sploh ne 

drži 

le redko 

drži 

še kar 

drži 

skoraj 

povsem 

drži 

povsem 

drži 

S-Kadar naredim 

kakšno 

nerodnost ali 

napako, ki me 

osmeši, to takoj 

prebolim. 

le redko drži Count 1 7 3 1 0 12 

% within S-Kadar 

naredim kakšno 

nerodnost ali 

napako, ki me 

osmeši, to takoj 

prebolim. 

8,3% 58,3% 25,0% 8,3% ,0% 100,0

% 

% within S+T-Ne 

vznemirja me, če 

imajo nekateri 

ljudje, ki jih 

poznam, 

neugodno 

mnenje o meni. 

14,3% 24,1% 5,5% 2,9% ,0% 8,8% 

% of Total ,7% 5,1% 2,2% ,7% ,0% 8,8% 

še kar drži Count 4 8 20 10 0 42 

% within S-Kadar 

naredim kakšno 

nerodnost ali 

napako, ki me 

osmeši, to takoj 

prebolim. 

9,5% 19,0% 47,6% 23,8% ,0% 100,0

% 

% within S+T-Ne 

vznemirja me, če 

imajo nekateri 

ljudje, ki jih 

poznam, 

neugodno 

mnenje o meni. 

57,1% 27,6% 36,4% 29,4% ,0% 30,9% 

% of Total 2,9% 5,9% 14,7% 7,4% ,0% 30,9% 

skoraj Count 1 12 23 17 4 57 
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povsem drži % within S-Kadar 

naredim kakšno 

nerodnost ali 

napako, ki me 

osmeši, to takoj 

prebolim. 

1,8% 21,1% 40,4% 29,8% 7,0% 100,0

% 

% within S+T-Ne 

vznemirja me, če 

imajo nekateri 

ljudje, ki jih 

poznam, 

neugodno 

mnenje o meni. 

14,3% 41,4% 41,8% 50,0% 36,4% 41,9% 

% of Total ,7% 8,8% 16,9% 12,5% 2,9% 41,9% 

povsem drži Count 1 2 9 6 7 25 

% within S-Kadar 

naredim kakšno 

nerodnost ali 

napako, ki me 

osmeši, to takoj 

prebolim. 

4,0% 8,0% 36,0% 24,0% 28,0% 100,0

% 

% within S+T-Ne 

vznemirja me, če 

imajo nekateri 

ljudje, ki jih 

poznam, 

neugodno 

mnenje o meni. 

14,3% 6,9% 16,4% 17,6% 63,6% 18,4% 

% of Total ,7% 1,5% 6,6% 4,4% 5,1% 18,4% 

Total Count 7 29 55 34 11 136 

% within S-Kadar 

naredim kakšno 

nerodnost ali 

napako, ki me 

osmeši, to takoj 

prebolim. 

5,1% 21,3% 40,4% 25,0% 8,1% 100,0

% 
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% within S+T-Ne 

vznemirja me, če 

imajo nekateri 

ljudje, ki jih 

poznam, 

neugodno 

mnenje o meni. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

% of Total 5,1% 21,3% 40,4% 25,0% 8,1% 100,0

% 

 

 

Priloga 19: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki 

 

S-Sposoben/na sem  pristopiti k neki druţbi in se aktivno vključiti vanjo. * S-Navadno se v druţbi dobro 

počutim. Crosstabulation 

   
S-Navadno se v druţbi dobro poĉutim. 

Total 

   
le redko 

drţi 

še kar 

drţi 

skoraj 

povsem drţi 

povsem 

drţi 

S-Sposoben/na sem  

pristopiti k neki druţbi 

in se aktivno vkljuĉiti 

vanjo. 

le redko drţi Count 1 3 3 0 7 

% within S-Navadno 

se v druţbi dobro 

poĉutim. 

50,0% 16,7% 3,9% ,0% 5,1% 

še kar drţi Count 0 10 17 4 31 

% within S-Navadno 

se v druţbi dobro 

poĉutim. 

,0% 55,6% 22,1% 10,3% 22,8% 

skoraj povsem 

drţi 

Count 0 4 44 10 58 

% within S-Navadno 

se v druţbi dobro 

poĉutim. 

,0% 22,2% 57,1% 25,6% 42,6% 

povsem drţi Count 1 1 13 25 40 

% within S-Navadno 

se v druţbi dobro 

poĉutim. 

50,0% 5,6% 16,9% 64,1% 29,4% 

Total Count 2 18 77 39 136 

% within S-Navadno 

se v druţbi dobro 

poĉutim. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 20: Primerjava treh spremenljivk v sklopu telesne samopodobe (Paired 
Samples T test) 

 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper 

Pair 1 T-Zadovoljen/na sem 

s svojim telesnim 

izgledom. - T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

-,478 1,018 ,087 -,651 -,305 -5,475 135 ,000 

Pair 2 T-Ne sanjarim, da bi 

bil/a bolj 

privlaĉen/na. - S+T-

Ne skrbi me, kaj 

drugi ljudje mislijo o 

meni. 

,816 1,048 ,090 ,638 ,994 9,078 135 ,000 

Pair 3 S+T-Ne skrbi me, kaj 

drugi ljudje mislijo o 

meni. - T-

Zadovoljen/na sem s 

svojim telesnim 

izgledom. 

-,338 1,110 ,095 -,527 -,150 -3,552 135 ,001 
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Priloga 21: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki 

T-Zadovoljen/na sem s svojim telesnim izgledom. * T-Ne sanjarim, da bi bil/a bolj privlačen/na. 

Crosstabulation 

   
T-Ne sanjarim, da bi bil/a bolj privlaĉen/na. 

Total 

   
sploh ne 

drţi 

le redko 

drţi 

še kar 

drţi 

skoraj 

povsem drţi 

povsem 

drţi 

T-Zadovoljen/na 

sem s svojim 

telesnim izgledom. 

sploh ne drţi Count 1 0 0 0 0 1 

% within T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% 

le redko drţi Count 0 1 3 5 1 10 

% within T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

,0% 33,3% 11,1% 12,8% 1,5% 7,4% 

še kar drţi Count 0 0 14 8 16 38 

% within T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

,0% ,0% 51,9% 20,5% 24,2% 27,9% 

skoraj povsem 

drţi 

Count 0 1 8 20 32 61 

% within T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

,0% 33,3% 29,6% 51,3% 48,5% 44,9% 

povsem drţi Count 0 1 2 6 17 26 

% within T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

,0% 33,3% 7,4% 15,4% 25,8% 19,1% 

Total Count 1 3 27 39 66 136 

% within T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 22: Primerjava treh spremenljivk v sklopu telesne samopodobe (Paired 
Samples T test) 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper 

Pair 1 T-Ne sanjarim, da bi 

bil/a bolj 

privlaĉen/na. - T-

Imam obĉutek, da 

sem telesno bolj 

privlaĉen/a od veĉine 

mojih prijateljev/ic in 

kolegov/ic. 

1,574 1,274 ,109 1,357 1,790 14,399 135 ,000 

Pair 2 T-Imam obĉutek, da 

sem telesno bolj 

privlaĉen/a od veĉine 

mojih prijateljev/ic in 

kolegov/ic. - T-Sem 

vsaj toliko 

privlaĉen/na, kot 

veĉina ljudi. 

-1,426 1,269 ,109 -1,642 -1,211 -13,113 135 ,000 

Pair 3 T-Sem vsaj toliko 

privlaĉen/na, kot 

veĉina ljudi. - T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

-,147 ,947 ,081 -,308 ,014 -1,811 135 ,072 
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Priloga 23: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki 

T-Imam občutek, da sem telesno bolj privlačen/a od večine mojih prijateljev/ic in kolegov/ic. * T-Sem vsaj 

toliko privlačen/na, kot večina ljudi. Crosstabulation 

   
T-Sem vsaj toliko privlaĉen/na, kot veĉina ljudi. 

Total 

   
sploh ne 

drţi 

le redko 

drţi 

še kar 

drţi 

skoraj 

povsem drţi 

povsem 

drţi 

T-Imam obĉutek, da 

sem telesno bolj 

privlaĉen/a od veĉine 

mojih prijateljev/ic in 

kolegov/ic. 

sploh ne drţi Count 0 0 9 6 9 24 

% within T-Sem vsaj 

toliko privlaĉen/na, 

kot veĉina ljudi. 

,0% ,0% 30,0% 12,2% 17,3% 17,6% 

le redko drţi Count 2 2 12 13 8 37 

% within T-Sem vsaj 

toliko privlaĉen/na, 

kot veĉina ljudi. 

100,0% 66,7% 40,0% 26,5% 15,4% 27,2% 

še kar drţi Count 0 0 5 23 18 46 

% within T-Sem vsaj 

toliko privlaĉen/na, 

kot veĉina ljudi. 

,0% ,0% 16,7% 46,9% 34,6% 33,8% 

skoraj povsem 

drţi 

Count 0 1 3 4 13 21 

% within T-Sem vsaj 

toliko privlaĉen/na, 

kot veĉina ljudi. 

,0% 33,3% 10,0% 8,2% 25,0% 15,4% 

povsem drţi Count 0 0 1 3 4 8 

% within T-Sem vsaj 

toliko privlaĉen/na, 

kot veĉina ljudi. 

,0% ,0% 3,3% 6,1% 7,7% 5,9% 

Total Count 2 3 30 49 52 136 

% within T-Sem vsaj 

toliko privlaĉen/na, 

kot veĉina ljudi. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 24: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki 

T-Imam občutek, da sem telesno bolj privlačen/a od večine mojih prijateljev/ic in kolegov/ic. * T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a bolj privlačen/na. Crosstabulation 

   
T-Ne sanjarim, da bi bil/a bolj privlaĉen/na. 

Total 

   
sploh ne 

drţi 

le redko 

drţi 

še kar 

drţi 

skoraj 

povsem drţi 

povsem 

drţi 

T-Imam obĉutek, da 

sem telesno bolj 

privlaĉen/a od 

veĉine mojih 

prijateljev/ic in 

kolegov/ic. 

sploh ne drţi Count 0 1 6 6 11 24 

% within T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

,0% 33,3% 22,2% 15,4% 16,7% 17,6% 

le redko drţi Count 1 1 11 8 16 37 

% within T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

100,0% 33,3% 40,7% 20,5% 24,2% 27,2% 

še kar drţi Count 0 1 7 18 20 46 

% within T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

,0% 33,3% 25,9% 46,2% 30,3% 33,8% 

skoraj povsem 

drţi 

Count 0 0 3 7 11 21 

% within T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

,0% ,0% 11,1% 17,9% 16,7% 15,4% 

povsem drţi Count 0 0 0 0 8 8 

% within T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

,0% ,0% ,0% ,0% 12,1% 5,9% 

Total Count 1 3 27 39 66 136 

% within T-Ne 

sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 25: Primerjava štirih področij samopodobe glede na delovno področje 
(ANOVA) 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Socialna samopodoba Between Groups ,274 3 ,091 ,298 ,827 

Within Groups 40,387 132 ,306   

Total 40,660 135    

Telesna samopodoba Between Groups ,188 3 ,063 ,194 ,901 

Within Groups 42,787 132 ,324   

Total 42,975 135    

Emocionalna samopodoba Between Groups ,574 3 ,191 ,550 ,649 

Within Groups 45,884 132 ,348   

Total 46,458 135    

Splošna samopodoba Between Groups ,699 3 ,233 ,568 ,637 

Within Groups 54,130 132 ,410   

Total 54,829 135    

 
 

Priloga 26: Test ANOVA za tri spremenljivke emocionalne samopodobe glede 
na delovno področje 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

E-Mislim, da nisem pretirano 

obĉutljiv/a na neodobravanje 

drugih. 

Between Groups ,810 3 ,270 ,301 ,825 

Within Groups 118,454 132 ,897   

Total 119,265 135    

S+E-Svojih ĉustev ne skrivam. Between Groups ,431 3 ,144 ,163 ,921 

Within Groups 116,444 132 ,882   

Total 116,875 135    

T+E-Ne razmišljam o tem, da 

nisem niĉ vreden/na. 

Between Groups ,831 3 ,277 ,323 ,809 

Within Groups 113,287 132 ,858   

Total 114,118 135    
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Priloga 27: Test ANOVA za dve spremenljivki emocionalne samopodobe glede 
na delovno področje 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

E-Nimam teţav z 

depresivnostjo. 

Between Groups ,932 3 ,311 ,423 ,737 

Within Groups 96,833 132 ,734   

Total 97,765 135    

E-Nisem napet in 

zaskrbljen/a. 

Between Groups ,756 3 ,252 ,340 ,796 

Within Groups 97,715 132 ,740   

Total 98,471 135    

Priloga 28: Test ANOVA za tri spremenljivke socialne samopodobe glede na 
delovno področje 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

S+T-Ne skrbi me, kaj drugi 

ljudje mislijo o meni. 

Between Groups 1,359 3 ,453 ,455 ,714 

Within Groups 131,399 132 ,995   

Total 132,757 135    

S-Ne skrbi me misel na to, 

ali me pri delu drugi 

ocenjujejo ko uspešnega/o 

ali neuspešnega/o. 

Between Groups ,574 3 ,191 ,166 ,919 

Within Groups 151,772 132 1,150   

Total 152,346 135    

S-Kadar naredim kakšno 

nerodnost ali napako, ki me 

osmeši, to takoj prebolim. 

Between Groups ,179 3 ,060 ,077 ,972 

Within Groups 102,461 132 ,776   

Total 102,640 135    

Priloga 29: Test ANOVA za dve spremenljivki telesne samopodobe glede na 
delovno področje 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

T-Zadovoljen/na sem s 

svojim telesnim izgledom. 

Between Groups 3,999 3 1,333 1,760 ,158 

Within Groups 99,994 132 ,758   

Total 103,993 135    

T-Moj telesni videz je 

skladen. 

Between Groups 3,781 3 1,260 1,376 ,253 

Within Groups 120,859 132 ,916   

Total 124,640 135    
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Priloga 30: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki glede na delovno 
področje 

 

T-Moj telesni videz je skladen. * Delovno področje Crosstabulation 

   
Delovno podroĉje 

Total 

   

uradnik, 

najvišji 

poloţaj 

(naĉelnik) 

uradnik, 

vodja 

organizacijs

ke enote z 

veĉ kot 30 

zaposlenimi 

uradnik, 

vodja 

organizacijs

ke enote z 

do 30 

zaposlenimi 

strokovno 

tehniĉno 

osebje 

(vodja 

organizacijs

ke enote) 

T-Moj telesni videz je 

skladen. 

sploh ne drţi Count 0 1 1 1 3 

% within Delovno 

podroĉje 

,0% 9,1% 1,1% 16,7% 2,2% 

le redko drţi Count 3 0 5 0 8 

% within Delovno 

podroĉje 

10,3% ,0% 5,6% ,0% 5,9% 

še kar drţi Count 11 2 31 3 47 

% within Delovno 

podroĉje 

37,9% 18,2% 34,4% 50,0% 34,6% 

skoraj povsem 

drţi 

Count 9 4 32 2 47 

% within Delovno 

podroĉje 

31,0% 36,4% 35,6% 33,3% 34,6% 

povsem drţi Count 6 4 21 0 31 

% within Delovno 

podroĉje 

20,7% 36,4% 23,3% ,0% 22,8% 

Total Count 29 11 90 6 136 

% within Delovno 

podroĉje 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 31: Test ANOVA za tri spremenljivke telesne samopodobe glede na 
delovno področje 

 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

T-Ne sanjarim, da bi bil/a 

bolj privlaĉen/na. 

Between Groups 1,605 3 ,535 ,668 ,573 

Within Groups 105,777 132 ,801   

Total 107,382 135    

T-Imam obĉutek, da sem 

telesno bolj privlaĉen/a od 

veĉine mojih prijateljev/ic in 

kolegov/ic. 

Between Groups 7,916 3 2,639 2,162 ,096 

Within Groups 161,143 132 1,221   

Total 169,059 135    

T-Sem vsaj toliko 

privlaĉen/na, kot veĉina 

ljudi. 

Between Groups ,499 3 ,166 ,198 ,898 

Within Groups 110,766 132 ,839   

Total 111,265 135    

 
 

Priloga 32: Primerjava štirih področij samopodobe glede na spol (ANOVA) 

 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Socialna samopodoba Between Groups 1,121 1 1,121 3,800 ,053 

Within Groups 39,539 134 ,295   

Total 40,660 135    

Telesna samopodoba Between Groups 1,306 1 1,306 4,199 ,042 

Within Groups 41,670 134 ,311   

Total 42,975 135    

Emocionalna 

samopodoba 

Between Groups ,778 1 ,778 2,281 ,133 

Within Groups 45,680 134 ,341   

Total 46,458 135    

Splošna samopodoba Between Groups ,065 1 ,065 ,159 ,691 

Within Groups 54,764 134 ,409   

Total 54,829 135    
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Priloga 33: Test ANOVA za tri spremenljivke splošne samopodobe glede na spol 

 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

E+S+SP-Zaupam vase. Between Groups ,310 1 ,310 ,207 ,650 

Within Groups 201,035 134 1,500   

Total 201,346 135    

SP-Sem samozavesten/a. Between Groups ,182 1 ,182 ,260 ,611 

Within Groups 93,700 134 ,699   

Total 93,882 135    

SP-Imam zelo dobro mnenje 

o sebi. 

Between Groups ,013 1 ,013 ,021 ,884 

Within Groups 79,252 134 ,591   

Total 79,265 135    

 
 

Priloga 34: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki glede na spol 

 

SP-Sem samozavesten/a. * Spol Crosstabulation 

   
Spol 

Total 
   

moški ţenski 

SP-Sem samozavesten/a. le redko drţi Count 3 2 5 

% within Spol 6,5% 2,2% 3,7% 

še kar drţi Count 7 23 30 

% within Spol 15,2% 25,6% 22,1% 

skoraj povsem drţi Count 24 33 57 

% within Spol 52,2% 36,7% 41,9% 

povsem drţi Count 12 32 44 

% within Spol 26,1% 35,6% 32,4% 

Total Count 46 90 136 

% within Spol 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 35: Test ANOVA za tri spremenljivke emocionalne samopodobe glede 
na spol 

 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

E-Mislim, da nisem pretirano 

obĉutljiv/a na 

neodobravanje drugih. 

Between Groups 2,308 1 2,308 2,645 ,106 

Within Groups 116,957 134 ,873   

Total 119,265 135    

T+E-Ne razmišljam o tem, 

da nisem niĉ vreden/na. 

Between Groups 1,426 1 1,426 1,695 ,195 

Within Groups 112,692 134 ,841   

Total 114,118 135    

S+E-Svojih ĉustev ne 

skrivam. 

Between Groups ,166 1 ,166 ,191 ,663 

Within Groups 116,709 134 ,871   

Total 116,875 135    

 
 

Priloga 36: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki glede na spol 

 

S+E-Svojih čustev ne skrivam. * Spol Crosstabulation 

   
Spol 

Total 
   

moški ţenski 

S+E-Svojih ĉustev ne skrivam. sploh ne drţi Count 1 0 1 

% within Spol 2,2% ,0% ,7% 

le redko drţi Count 5 2 7 

% within Spol 10,9% 2,2% 5,1% 

še kar drţi Count 10 31 41 

% within Spol 21,7% 34,4% 30,1% 

skoraj povsem drţi Count 15 31 46 

% within Spol 32,6% 34,4% 33,8% 

povsem drţi Count 15 26 41 

% within Spol 32,6% 28,9% 30,1% 

Total Count 46 90 136 

% within Spol 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 37: Test ANOVA za dve spremenljivki emocionalne samopodobe glede 
na spol 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

E-Nimam teţav z 

depresivnostjo. 

Between Groups 1,556 1 1,556 2,167 ,143 

Within Groups 96,209 134 ,718   

Total 97,765 135    

E-Nisem napet in 

zaskrbljen/a. 

Between Groups ,045 1 ,045 ,062 ,804 

Within Groups 98,425 134 ,735   

Total 98,471 135    

 

Priloga 38: Test ANOVA za tri spremenljivke socialne samopodobe glede na 
spol 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

S-Ne skrbi me misel na to, ali 

me pri delu drugi ocenjujejo 

ko uspešnega/o ali 

neuspešnega/o. 

Between Groups 6,371 1 6,371 5,849 ,017 

Within Groups 145,974 134 1,089   

Total 152,346 135    

S+T-Ne skrbi me, kaj drugi 

ljudje mislijo o meni. 

Between Groups 6,079 1 6,079 6,430 ,012 

Within Groups 126,679 134 ,945   

Total 132,757 135    

S-Kadar naredim kakšno 

nerodnost ali napako, ki me 

osmeši, to takoj prebolim. 

Between Groups 3,373 1 3,373 4,553 ,035 

Within Groups 99,267 134 ,741   

Total 102,640 135    
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Priloga 39: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki glede na spol 

 

S+T-Ne skrbi me, kaj drugi ljudje mislijo o meni. * Spol Crosstabulation 

   
Spol 

Total 
   

moški ţenski 

S+T-Ne skrbi me, kaj drugi ljudje 

mislijo o meni. 

sploh ne drţi Count 3 1 4 

% within Spol 6,5% 1,1% 2,9% 

le redko drţi Count 8 10 18 

% within Spol 17,4% 11,1% 13,2% 

še kar drţi Count 19 34 53 

% within Spol 41,3% 37,8% 39,0% 

skoraj povsem drţi Count 13 28 41 

% within Spol 28,3% 31,1% 30,1% 

povsem drţi Count 3 17 20 

% within Spol 6,5% 18,9% 14,7% 

Total Count 46 90 136 

% within Spol 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 

Priloga 40: Test ANOVA za dve spremenljivki telesne samopodobe glede na 
spol 

 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

T-Zadovoljen/na sem s 

svojim telesnim izgledom. 

Between Groups ,154 1 ,154 ,198 ,657 

Within Groups 103,839 134 ,775   

Total 103,993 135    

T-Moj telesni videz je 

skladen. 

Between Groups 2,740 1 2,740 3,012 ,085 

Within Groups 121,900 134 ,910   

Total 124,640 135    
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Priloga 41: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki glede na spol 

 

T-Sem vsaj toliko privlačen/na, kot večina ljudi. * Spol Crosstabulation 

   
Spol 

Total 
   

moški ţenski 

T-Sem vsaj toliko privlaĉen/na, 

kot veĉina ljudi. 

sploh ne drţi Count 1 1 2 

% within Spol 2,2% 1,1% 1,5% 

le redko drţi Count 0 3 3 

% within Spol ,0% 3,3% 2,2% 

še kar drţi Count 14 16 30 

% within Spol 30,4% 17,8% 22,1% 

skoraj povsem drţi Count 17 32 49 

% within Spol 37,0% 35,6% 36,0% 

povsem drţi Count 14 38 52 

% within Spol 30,4% 42,2% 38,2% 

Total Count 46 90 136 

% within Spol 100,0% 100,0% 100,0% 
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Priloga 42: Izračun Crosstabulation za dve spremenljivki glede na spol 

T-Ne sanjarim, da bi bil/a bolj privlačen/na. * Spol Crosstabulation 

   
Spol 

Total 
   

moški ţenski 

T-Ne sanjarim, da bi bil/a bolj 

privlaĉen/na. 

sploh ne drţi Count 1 0 1 

% within Spol 2,2% ,0% ,7% 

le redko drţi Count 2 1 3 

% within Spol 4,3% 1,1% 2,2% 

še kar drţi Count 10 17 27 

% within Spol 21,7% 18,9% 19,9% 

skoraj povsem drţi Count 13 26 39 

% within Spol 28,3% 28,9% 28,7% 

povsem drţi Count 20 46 66 

% within Spol 43,5% 51,1% 48,5% 

Total Count 46 90 136 

% within Spol 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Priloga 43: Test ANOVA v okviru hipoteze 1, hipoteze 2 in hipoteze 3 

ANOVA 

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Socialna samopodoba Between Groups 1,121 1 1,121 3,800 ,053 

Within Groups 39,539 134 ,295   

Total 40,660 135    

Telesna samopodoba Between Groups 1,306 1 1,306 4,199 ,042 

Within Groups 41,670 134 ,311   

Total 42,975 135    

Emocionalna samopodoba Between Groups ,778 1 ,778 2,281 ,133 

Within Groups 45,680 134 ,341   

Total 46,458 135    

Splošna samopodoba Between Groups ,065 1 ,065 ,159 ,691 

Within Groups 54,764 134 ,409   

Total 54,829 135    
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Priloga 44: Paired Samples T test v okviru hipoteze 4 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper 

Pair 1 Socialna samopodoba 

– telesna samopodoba 

,00323 ,35492 ,03043 -,05696 ,06342 ,106 135 ,916 

Pair 2 Socialna samopodoba 

– emocionalna 

samopodoba 

-,24912 ,39587 ,03395 -,31626 -,18199 -7,339 135 ,000 

Pair 3 Socialna samopodoba 

– splošna 

samopodoba 

-,34314 ,46838 ,04016 -,42257 -,26371 -8,544 135 ,000 

Pair 4 Telesna samopodoba 

– emocionalna 

samopodoba 

-,25236 ,33183 ,02845 -,30863 -,19608 -8,869 135 ,000 

Pair 5 Emocionalna 

samopodoba – 

splošna samopodoba 

-,09401 ,32070 ,02750 -,14840 -,03963 -3,419 135 ,001 

Pair 6 Telesna samopodoba 

– splošna 

samopodoba 

-,34637 ,41202 ,03533 -,41624 -,27649 -9,804 135 ,000 

 
 

Priloga 45: Test ANOVA v okviru hipoteze 5 

ANOVA 

Emocionalna samopodoba 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,548 6 ,425 1,248 ,286 

Within Groups 43,910 129 ,340   

Total 46,458 135    
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Priloga 46: Test ANOVA v okviru hipoteze 6 

 

ANOVA 

Telesna samopodoba 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,262 6 ,377 1,195 ,313 

Within Groups 40,713 129 ,316   

Total 42,975 135    
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Priloga 47: Anketni vprašalnik Lestvica samopodobe 

 
 

 
Spoštovani! 
 
 
Ime mi je Jernej Buzeti in na Fakulteti za upravo opravljam asistentska dela na področju organizacije 
javnega sektorja. V sklopu svojega znanstvenega magistrskega študija pripravljam magistrsko delo s 
področja vodenja katerega mentor je doc. dr. Janez Stare. Za empirični del magistrskega dela izvajam 
raziskavo, ki se nanaša na pogled vodje na samega sebe. Raziskava se izvaja v organih državne 
uprave.  
 
Ker tudi sami izvajate naloge vodenja oziroma ste vodja, Vas vljudno prosim, da izpolnite anketni 
vprašalnik. Vaše sodelovanje je popolnoma prostovoljno in zagotovljena je popolna anonimnost. Za 
splošno obdelavo podatkov potrebujem le nekatere vaše podatke (npr. spol, starost) - Vašega imena 
ne potrebujem.  
 
Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika boste potrebovali od 7 do 10 minut. Z namenom, da bo 
zagotovljena popolna anonimnost Vam k anketnemu vprašalniku prilagam tudi kuverto na kateri je 
moj naslov, da jo lahko odpošljete. Poštnina je že plačana. Rok do katerega bi rad pridobil podatke je 
6. 9. 2010 in želim si, da prispevate k temu, da bo možno podatke pridobiti do tega roka. 
 
Prosim Vas, da anketni vprašalnik res izpolnite iskreno. Morebitna dodatna pojasnila in komentarji so 
na voljo na jernej.buzeti@fu.uni-lj.si. 
 
Za pomoč pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika se Vam vnaprej zahvaljujem.  
 
 

Jernej BUZETI 
 

 

mailto:jernej.buzeti@fu.uni-lj.si
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pred vami so trditve, ki se nanašajo na Vas kot vodjo in jih boste ocenjevali na petstopenjski 

lestvici. Ĉe neka trditev za Vas sploh ne drţi, obkroţite številko 1. Ĉe trditev le redko drţi obkroţite 

številko 2. Številko 3 obkroţite, ĉe trditev za Vas še kar drţi. V kolikor trditev za Vas skoraj povsem 

drţi obkroţite številko 4. Ĉe pa doloĉena trditev za Vas povsem drţi obkroţite številko 5.  

Obkroţite iskrene odgovore, saj je zagotovljena popolna anonimnost.   

1 2 3 4 5 

sploh ne drži le redko drži še kar drži skoraj povsem drži povsem drži 

 

1.  V družbi sem povsem sproščen/a.  1      2      3      4      5 

2.  Zlahka izražam svoja stališča in čustva.   1      2      3      4      5 

3.  Le redko zardim.   1      2      3      4      5 

4.  Ponosen/na sem na samega/o sebe.  1      2      3      4      5 

5.  Na splošno sem prepričan/a v svoje sposobnosti.  1      2      3      4      5 

6.  Zadovoljen/na sem s svojim telesnim izgledom.   1      2      3      4      5 

7.  Zaupam vase.  1      2      3      4      5 

8.  Zdi se mi, da sem v življenju uspel/a.  1      2      3      4      5 

9.  Nisem plašen in ne trpim zaradi tega.   1      2      3      4      5 

10.  Ne skrbi me, če se z drugimi ljudmi ne razumem prav dobro.  1      2      3      4      5 

11.  Navadno se v družbi dobro počutim.  1      2      3      4      5 

12.  Mislim, da nisem pretirano občutljiv/a na neodobravanje drugih.  1      2      3      4      5 

13.  Zaupam v svoje zmožnosti, da pritegnem zanimanje nasprotnega spola.  1      2      3      4      5 

14.  Ne razmišljam o tem, da nisem nič vreden/na.  1      2      3      4      5 

15.  Mnogi ljudje me imajo radi.  1      2      3      4      5 

16.  Prijetno mi je kadar spoznavam nove ljudi.  1      2      3      4      5 

17.  Svojih čustev ne skrivam.  1      2      3      4      5 

18.  Sprejemam samega/o sebe.  1      2      3      4      5 
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19.  Sem pogumen/a.  1      2      3      4      5 

20.  Sem zadovoljen/a.  1      2      3      4      5 

21.  Moj telesni videz je skladen.  1      2      3      4      5 

22.  Sem vsaj toliko privlačen/na, kot večina ljudi.  1      2      3      4      5 

23.  
Ne skrbi me misel na to, ali me pri delu drugi ocenjujejo ko uspešnega/o 

ali neuspešnega/o.  
1      2      3      4      5 

24.  Sposoben/na sem  pristopiti k neki družbi in se aktivno vključiti vanjo.  1      2      3      4      5 

25.  Nimam težav z depresivnostjo.   1      2      3      4      5 

26.  Navadno vem, kaj hočem.  1      2      3      4      5 

27.  Zdi se mi, da svoje delo opravljam dobro.  1      2      3      4      5 

28.  Mislim, da sem čisto vredu človek in se le redko počutim krivega/o. 1      2      3      4      5 

29.  Kadar srečujem neznane ljudi, se počutim prijetno.  1      2      3      4      5 

30.  
Kadar se ukvarjam s športom, ki zahteva skladnost gibov, se ne bojim, da 

sem videti zelo neroden/na.  
1      2      3      4      5 

31.  
Kadar naredim kakšno nerodnost ali napako, ki me osmeši, to takoj 

prebolim.  
1      2      3      4      5 

32.  V družbo se zlahka vključim.  1      2      3      4      5 

33.  Nisem napet in zaskrbljen/a.  1      2      3      4      5 

34.  Ne sanjarim, da bi bil/a bolj privlačen/na.  1      2      3      4      5 

35.  Ne skrbi me, kaj drugi ljudje mislijo o meni.  1      2      3      4      5 

36.  
Če govorim pred skupino ljudi, nisem zaskrbljen/a in ne občutim 

posebne napetosti.   
1      2      3      4      5 

37.  
Imam občutek, da sem telesno bolj privlačen/a od večina mojih 

prijateljev/ic in kolegov/ic.  
1      2      3      4      5 

38.  
Ne vznemirja me, če imajo nekateri ljudje, ki jih poznam, neugodno 

mnenje o meni.  
1      2      3      4      5 

39.  
Ni mi nerodno in se ne bojim vstopiti v sobo, kjer so drugi že zbrani in se 

pogovarjajo.  
1      2      3      4      5 

1 2 3 4 5 

sploh ne drži le redko drži še kar drži skoraj povsem drži povsem drži 
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40.  Sem samozavesten/a.  1      2      3      4      5 

41.  Cenim sam/a sebe.   1      2      3      4      5 

42.  Gledano v celoti počnem mnoge stvari, ki so pomembne.  1      2      3      4      5 

43.  Imam zelo dobro mnenje o samem/i sebi.   1      2      3      4      5 

44.  Moja občutja do same/ga sebe so pozitivna.  1      2      3      4      5 

45.  Zelo spoštujem samega/o sebe.  1      2      3      4      5 

 
Podatki za obdelavo rezultatov 

 

1. Spol 

 Moški  Ženski 

 

2. Stopnja izobrazbe 

 srednja šola                                                    specializacija 

 višja šola                                                         magisterij 

 visoka strokovna                                           doktorat 

 univerzitetna  

 

3. Starost 

               do 25 let                                                          od 40 do 45 let  

               od 25 do 30 let  od 45 do 50 let  

               od 30 do 35 let                                              od 50 do 55 let   

               od 35 do 40 let                                              nad 55 let  

                 

4. Delovni staž v organizaciji 

 do 2 leti                                                         od 10 do 20 let 

 od 2 do 5 let                                                 od 20 do 30 let 

 od 5 do 10 let                                               nad 30 let  

 

5. Delovno področje 

 uradnik, najvišji položaj (načelnik) 

 uradnik, vodja organizacijske enote z več kot 30 zaposlenimi 

 uradnik, vodja organizacijske enote z do 30 zaposlenimi 

 strokovno tehnično osebje (vodja organizacijske enote)

1 2 3 4 5 

sploh ne drži le redko drži še kar drži skoraj povsem drži povsem drži 





130 
 

 


