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Kakšna je organizacijska energija
članov slovenskih svetov delavcev?
V prispevku v eni prejšnjih številk te revije smo predstavili izsledke raziskave, v kateri so sodelovali
èlani svetov delavcev slovenskih organizacij, èlanic Zdru�enja svetov delavcev Slovenije. Predsta-
vili smo vzorec sodelujoèih in ugotovitev, da na organizacijsko energijo sveta delavcev vpliva vrsta
odnosa med svetom delavcev in mened�mentom. Zakljuèili smo, da kooperativni odnosi sveta de-
lavcev z mened�mentom prispevajo h kakovosti organizacijske energije sveta delavcev.

V tokratnem prispevku predstavljamo
del rezultatov omenjene raziskave, ki se
nanaša na organizacijsko energijo èlanov
sveta delavcev. V raziskavi smo uporabili
sestavljen vprašalnik, v katerega smo vklju-
èili tudi standardizirana vprašanja, ki se
uporabljajo v Nacionalnem projektu mer-
jenja organizacijske energije1. Namen tega
dela raziskave je bil izmeriti organizacijsko
energijo svetov delavcev ter jo primerjati z
nacionalnim povpreèjem in optimalnim sta-
njem, ki ga je na podlagi preteklih raziskav
za Slovenijo doloèila razvojna projekta sku-
pina.

Koncept organizacijske
energije

V središèu koncepta organizacijske
energije je okvir, ki ga imenujemo ener-

gijska matrika in ta nam omogoèa, da opi-
šemo stanje organizacijske energije. Stanje
organizacijske energije razlikujemo po dveh
vidikih: glede na intenzivnost in glede na ka-
kovost.

Intenzivnost or-
ganizacijske energi-
je izra�a, do kolikšne
stopnje so ljudje akti-
virali svoj èustveni,
spoznavni in vedenj-
ski potencial, kar v
matriki ponazarja na-
vpiènaos. Predstavlja
stopnjo èustvene na-
petosti, pazljivosti, in-
teraktivnosti in komu-
nikativnosti. Razliku-
jemo med visoko in
nizko intenzivnostjo,
kar se ka�e v vedenju
in delovanju zaposle-

nih. Visoka intenzivnost je znaèilnaza visoko
stopnjo èustvene vpletenosti, mentalne ak-
tivacije in zavzetosti, nizka intenzivnost pa
opisujenizkostopnjotehstanj.

Kakovost organizacijske energije opi-
suje, kako ljudje uporabljajo svojo energijo
– koliko so èustvene, spoznavne in vedenj-
ske sile konstruktivno usklajene z njihovimi
cilji ter v matriki predstavlja vodoravno os.
Pri tem razlikujemo med kakovostno in ne-
kakovostno organizacijsko energijo. Za ka-
kovostno energijo je znaèilna konstruktivna
uporaba organizacijskih potencialov. Ljudje
svoja èustva, sposobnosti razmišljanja, po-
zornost, trud in dejavnosti usmerjajo v
okrepitev organizacijskih ciljev. Nekako-
vostna energija pa ka�e pomanjkanje na
usmerjenost k ciljem. Povzroèa unièevalno
uporabo organizacijskih potencialov. Zapo-
sleni ka�ejo èustva, kot so strah, razoèa-
ranje in nezadovoljstvo.

Kombinacija teh dveh vidikov energije –
intenzivnosti in kakovosti – omogoèa opre-

delitev štirih vrst stanja energije, ki izra�ajo
organizacijsko energijo:

1) Energija produktivnosti pomeni in-
tenzivna pozitivna èustva, veliko pozornosti
ter intenzivno dejavnost. Zmogljivosti se
sprostijo in usmerijo k doseganju kljuènih
ciljev.

2) Energija udobja pomeni, da so ljud-
je sicer zadovoljni, ne pa tudi dovolj �ivahni.
Prevladujejo šibka, a pozitivna èustva, kot
sta umirjenost in zadovoljstvo, primanjkuje
pa vitalnosti, budnosti in odloène akcije, ki
je nujna, èe hoèemo izpeljati pomembne
spremembe.

3) Energija malodušja se ka�e v šibkih
negativnih èustvih, kot so nezadovoljstvo,
razoèaranje in ob�alovanje. Prevladujejo
miselna lenobnost, nezanimanje ali èust-
vena odmaknjenost in celo omrtvièenost.

4) Energija razjedanja pomeni nega-
tivno notranjo napetost. Precej energije se
vlaga v reševanje notranjih te�av ter nepro-
duktivne dejavnosti, vse to pa ljudi oropa
�ivljenjske sile in odpornosti.

Primerjalne vrednosti
organizacijske energije

Vrednost vsake lestvice, vsake izmed
štirih vrst energije, je teoretièno lahko od 0
do 100 toèk. V organizacijah so vedno pri-
sotne vse štiri vrste energije, pomembno pa
je razmerje med njimi:

• Energija produktivnosti naj bi dosegala
80 toèk ali veè.

• Energija udobja ne sme prevladovati;
70 toèk ali veè je zelo dobra, toda le ob
predpostavki, da je tudi energija produk-
tivnosti vsaj tolikšna.

• Energija malodušja ne sme presegati
25 toèk; èe je višja, je treba preuèiti sil-
nice, ki nas spravljajo v ravnodušje.

Izsledki raziskave:

1 Nacionalno merjenje organizacijske energije poteka vsako leto. V projekt se vkljuèujejo gospodarske
in negospodarske dru�be z veè kot 6 zaposlenimi. Na podlagi rezultatov vseh vkljuèenih se v posa-
miènem letu izraèuna povpreèje ter nacionalni indeks organizacijske energije.
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• Energija razjedanja naj ne bi bila do-
segala veè kot 25 toèk; èe je veèja, je
treba skrbno prouèiti in odstranjevati de-
struktivne silnice.

V tabeli 1 prikazujemo rezultate organi-
zacijske energije èlanov svetov delavcev, ki
so sodelovali v naši raziskavi. Primerjamo
jih z optimalnim stanjem in z nacionalnim
povpreèjem za leto 2020, ko je bila naša
raziskava izvedena. Pridali smo še nacio-
nalno povpreèje za leto 2021, ki se doloèi
vsako leto v prvem tednu decembra.

V nadaljevanju lahko na sliki 1 vidimo
grafièno prikazane povpreène izmerjene
vrednosti v naši raziskavi na posameznih
lestvicah organizacijske energije in primer-
javo z optimalnim stanjem.

Enotni indeks organizacijske
energije

Rezultate nadalje pretvarjamo še v eno-
tni indeks organizacijske energije, ki izra�a
uravnote�eno razmerje med kakovostnima
energijskima lestvicama (energija produk-

tivnosti in energija udobja) ter nekako-
vostnima energijskima lestvicama (energija
malodušja in energija razjedanja). Indeks
èlanov sveta delavcev primerjamo z opti-
malnim stanjem ter nacionalnim indeksom
iz leta 2020 in 2021 (Tabela 2).

Razlaga enotnega indeksa organizacijske
energije:

• dobljene vrednosti od 0,1 do 1,00 izra-
�ajo stanje izjemno nizke energije v or-
ganizaciji in klièejo po odloènem in
hitrem ukrepanju ter oblikovanju ustrez-
nih strategij za izboljšanje organizacij-
ske energije;

• dobljene vrednosti od 1,01 do 2,00 iz-
ra�ajo stanje nizke energije v organiza-
ciji, ki ji svetujemo, da prav tako hitro
oblikuje ustrezne strategije za dvig orga-
nizacijske energije;

• dobljene vrednosti od 2,01 do 3,00 iz-
ra�ajo stanje dobre energije v organi-
zaciji, ki ji svetujemo, da izkoristi to
obdobje za oblikovanje in utrjevanje
strategij za doseganje še višjega stanja
energije;

• dobljene vrednosti nad 3,01 izra�ajo
stanje visoke energije v organizaciji, ki ji
svetujemo, da izkoristi ta èas za utr-
jevanje sistemov za ohranjanje in zadr-
�evanje visoke energije v organizaciji.

Naša vrednost enotnega indeksa orga-
nizacijske energije 2,14 sodi med vrednosti
od 2,01 do 3,00, kar pomeni, da èlani sve-
tov delavcev organizacij v Sloveniji izra�ajo
stanje dobre energije. Koristno pa bi bilo
izkoristiti to obdobje za oblikovanje in utr-
jevanje strategij za doseganje še višjega
stanja energije. Nacionalni enotni indeks
organizacijske energije za leto 2020 znaša
2,37 in je torej v merjenem obdobju veèji od
vrednosti enotnega indeksa èlanov svetov
delavcev za 0,23. Od nacionalnega enot-
nega indeksa organizacijske energije za leto
2021, ki znaša 2,26, pa èlani sveta delav-
cev odstopajo (le še) za 0,12. Vendarle pa
imamo tako na nacionalni ravni, kot tudi
èlani svetov delavcev še veliko zaostanka,
èe se primerjamo z 10 najboljšimi sloven-
skimi podjetji/organizacijami (veèna lestvi-
ca – merjeno v obdobju 2016-2021), v
primerjavi s TOP 10 evropskimi podjetji pa
je ta zaostanek še veèji (Tabela 3).

Dejavniki, ki omogoèajo
sprošèanje in zadr�evanje
energije v organizaciji

Koncept organizacijske energije omo-
goèa tudi prepoznati dejavnike, ki omogo-

Vrste energije,
izmerjene v toèkah

Energija
produktivnosti

Energija
udobja

Energija
malodušja

Energija
razjedanja

Èlani sveta
delavcev 70 67 28 36

Optimalno stanje 80 70 do 25 do 25

Odstopanje od
optimalnega stanja –10 –3 –3 –11

Slovenija 2020 70 71 27 33

Slovenija 2021 70 68 32 36

Tabela 1: Vrednosti lestvic organizacijske energije

Slika 1: Grafièni prikaz povpreènih vrednosti na razliènih lestvicah organizacijske energije

in primerjava z optimalnim stanjem

Enotni indeks organizacijske energije

Èlani sveta delavcev 2,14

Optimalni indeks 3,00

Slovenija 2020 2,37

Slovenija 2021 2,26

Tabela 2: Enotni indeks organizacijske energije

Enotni indeks organizacijske energije

Èlani sveta delavcev 2,14

Slovenija TOP 10 4,02

Evropska unija TOP 10 5,17

Tabela 3: Enotni indeks èlanov sveta delavcev v primerjavi z 10 najboljšimi slovenskimi

in evropskimi podjetji
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èajo sprošèanje energije v organizaciji. Vsi
ljudje s seboj na delo prinesejo svojo narav-
no energijo, ki jo v veèji ali manjši meri
sprošèajo pri delu. Za sprošèanje njihove
naravne energije pa mora poskrbeti vod-
stvo organizacije z omogoèanjem dveh de-
javnikov:

Povezanost – Kako ljudje vidijo in èutijo
povezavo med tem, kaj je pomembno za
njih in kaj je pomembno za organizacijo?
Kako so njihove vrednote povezane z vred-
notami organizacije? Kako so njihovi cilji
vpeti v cilje organizacije?

Vsebina dela – Kako ljudje èutijo in
do�ivljajo dejansko delo, ki ga opravljajo?

Veèja kot je povezanost med tem, kaj je
pomembno za organizacijo in kaj je po-
membno za sodelavce osebno in bolj kot
ljudje radi delajo, to kar delajo, intenzivnej-
še bo sprošèanje njihove energije. In ob-
ratno, manj kot se ljudje èutijo povezane s
cilji organizacije ter manj kot jim je všeè
delo, ki ga opravljajo, manj intenzivno bo
sprošèanje njihove energije.

Po drugi strani pa ima vodstvo tudi ve-
liko vzvodov, da akumulirano energijo za-
dr�i v organizaciji. K zadr�evanju energije
pripomore:

Kontekst – Kako moèno naèin delo-
vanja organizacije ter vodstva kot tudi samo
fizièno okolje podpira prizadevanja ljudi?

Klima – Kako naèin dela in odnosi med
sodelavci ter vodstvom spodbujajo ljudi, da
dajo najboljše od sebe? Moènejši kot je
kontekst in boljša kot je klima, uèinkovitejše
bo zadr�evanje energije v organizaciji. In
obratno, šibkejši kot je kontekst in slabša
kot je klima, veè energije bo odteklo iz or-
ganizacije. V tabeli 4 predstavljamo še in-
tenzivnost dejavnikov, ki omogoèajo sproš-
èanje in zadr�evanje energije v organizaciji
ter jih primerjamo z nacionalnim povpreè-
jem leta 2020 in 2021.

V nadaljevanju predstavljamo grafièni
prikaz povpreènih vrednosti dejavnikov na-
še raziskave, ki omogoèajo sprošèanje
energije v organizaciji (slika 2).

Razlaga vrednosti dejavnikov sprošèanja
energije:

Povezanost se meri na lestvici od –
300 do + 100 toèk. Povezanost je torej la-
hko pozitivna ali negativna. Maksimalna
vrednost povezanosti je 100 toèk, medtem
ko je najmanjša mo�na vrednost – 300
toèk. Naša vrednost je – 2.

Vsebina dela se meri na lestvici od –
200 do + 200 toèk. Povezanost je torej la-
hko pozitivna ali negativna. Maksimalna
vrednost povezanosti je 200 toèk, medtem
ko je najmanjša mo�na vrednost – 200
toèk. Naša vrednost je 63.

Dejavnik sprošèanje energije merimo
kot vsoto obeh elementov; povezanosti ter
vsebine dela, ki je prav tako lahko pozitivna
ali negativna. Najvišja pozitivna vrednost je
300 toèk, najni�ja mo�na vrednost pa je –
500 toèk. Naša skupna vrednost je 61.

• Skupna pozitivna vrednost med 300 in
200 toèkami nam pove, da ta dejavnik v
organizaciji zelo dobro obvladujemo.

• Skupna pozitivna vrednost med 199 in
100 toèkami nam pove, da ta dejavnik v
organizaciji sicer dobro obvladujemo, le
z manjšimi posegi pa bi lahko dosegli še
boljše rezultate.

• Skupna pozitivna vrednost med 99
toèkami in 1 toèko nam pove, da ta
dejavnik v organizaciji obèasno obvla-
dujemo, obèasno pa ne, zatorej se spla-
èa razmisliti o ukrepih, ki bodo na dolgi
rok omogoèali sodelavcem sprošèanje
njihove naravne energije.

• Negativna vrednost od 0 do – 100 toèk
nam sporoèa, da lahko sprošèanje ener-
gije izboljšamo le s premišljenimi ukrepi.

• Negativna vrednost med – 101 ter –
200 toèk nam sporoèa, da bodo za iz-
boljšanje potrebni veèji strateški ukrepi.

• Negativna vrednost veè kot – 201 toèk
pa nam sporoèa, da so potrebni nujni in
zelo obse�ni ukrepi, ki bodo zaposlenim
omogoèili sprostiti energijo.

V izsledkih naše raziskave nas je neko-
liko presenetila negativna vrednost pove-
zanosti (– 2) med èlani svetov delavcev, kar
lahko nakazuje na raznolikost ciljev in stra-
tegij pri njihovem delovanju ter pomanjka-
nje skupnih vrednot. Pri vsebini dela je ta
vrednost pozitivna (63), kar nakazuje na to,
da se èlani svetov delavcev do neke mere
istovetijo s svojim delom v tej vlogi, je pa
vsekakor oèitno, da to ni njihova edina, niti
glavna delovna vloga in temu primerno je

Sprošèanje energije Zadr�evanje energije

Dejavnik Povezanost Vsebina Skupaj* Kontekst Klima Skupaj*

Najvišja vrednost dejavnika 100 200 300 200 300 500

Èlani sveta delavcev –2 63 61 75 155 230

Slovenija 2020 13 79 92 96 173 269

Slovenija 2021 7 62 69 102 188 290

Najni�ja vrednost dejavnika –300 -200 -500 -200 –100 –300

Tabela 4: Dejavniki sprošèanja in zadr�evanja energije

Slika 2: Grafièni prikaz povpreènih vrednosti dejavnikov, ki omogoèajo sprošèanje naravne

energije ljudi
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tudi stanje sprošèanja njihove energije na
skupni ravni 61 toèk.

Na sliki 3 prikazujemo grafièni prikaz
povpreènih vrednosti dejavnikov naše raz-
iskave, ki omogoèajo zadr�evanje energije
v organizaciji (slika 3).

Razlaga vrednosti dejavnikov zadr�eva-
nja energije:

Kontekst se meri na lestvici od – 200
do + 200 toèk. Vrednost konteksta je torej
lahko pozitivna ali negativna. Maksimalna
vrednost konteksta je 200 toèk, najmanjša
mo�na vrednost konteksta pa – 200 toèk.
Naša vrednost je 75.

Klima se meri na lestvici od – 100 do +
300 toèk. Klima je torej lahko pozitivna ali
negativna. Maksimalna vrednost klime je +
300 toèk, medtem ko je najmanjša mo�na
vrednost klime – 100 toèk. Naša vrednost
je 155.

Dejavnik zadr�evanje energije meri-
mo kot vsoto obeh elementov; konteksta
ter klime in je prav tako lahko pozitivna ali
negativna. Najvišja pozitivna vrednost je
500 toèk, najni�ja mo�na vrednost pa je –
300 toèk. Naša skupna vrednost je 230.

• Skupna pozitivna vrednost med 500 in
300 toèkami nam pove, da ta dejavnik v
organizaciji zelo dobro obvladujemo.

• Skupna pozitivna vrednost med 299 in
100 toèkami nam pove, da ta dejavnik v
organizaciji sicer dobro obvladujemo, le
z manjšimi posegi pa bi lahko dosegli še
boljše rezultate.

• Skupna pozitivna vrednost med 99 toè-
kami in 1 toèko pa nam pove, da ta
dejavnik v organizaciji obèasno obvla-
dujemo, obèasno pa ne, zatorej se spla-

èa razmisliti o ukrepih, ki bodo na dolgi
rok omogoèali organizaciji, da zadr�uje
sprošèeno energijo.

• Negativna vrednost od 0 do – 100 toèk
nam sporoèa, da lahko zadr�evanje
energije izboljšamo le s premišljenimi
ukrepi.

• Negativna vrednost med – 101 ter –
200 toèk nam sporoèa, da bodo za za-
dr�evanje energije potrebni veèji stra-
teški ukrepi.

• Negativna vrednost veè kot – 201 toèk
pa nam sporoèa, da so potrebni nujni in
zelo obse�ni ukrepi, ki bodo organizaciji
omogoèili zadr�evati energijo.

Izmerjene vrednosti zadr�evanja ener-
gije nakazujejo, da so odnosi in sodelova-
nje med èlani svetov delavcev dobri (vred-
nost klime je 155), nekoliko manjšo vred-
nost pa smo namerili pri kontekstu (75), ki
predstavlja naèin delovanja organizacije ter
vodstva. Naèin delovanja sveta delavcev je
v svoji osnovi precej drugaèen od klasiènih
organizacij in zahteva od èlanov veliko bolj
avtonomno in proaktivno delovanje, o èe-
mer prièa tudi izmerjena vrednost kontek-
sta. Ugotovimo pa lahko, da je skupna vred-
nost dejavnikov zadr�evanja energije v mer-
jenem obdobju pozitivna, vsekakor pa je še
veliko prostora za izboljšanje.

Zakljuèek

Kako v èasu nenehnih sprememb in
turbulenc zagotoviti trajnostno rast organi-
zacij in kako zadr�ati ljudi? Pozornost v
pandemièni realnosti se je usmerila k lju-
dem in virom, ki jih posedujejo. Pri tem ne
štejejo veè posameznikovi talenti, znanja in
sposobnosti, veliko pomembnejša je posa-
meznikova energija, ki jo prinaša v prostor.
Je le ta dobra ali slaba, je povezovalna ali

razdiralna, prispeva k imploziji in fuziji talen-
tov vseh ljudi v organizaciji ali odvraèa ljudi
od uresnièevanja ciljev organizacije.

Istoèasno se je tudi na podroèju para-
digme vodenja marsikaj spremenilo in raz-
vilo. Od tako imenovanega administrativ-
nega vodenja, ki se je izkazovalo v dobrem
upravljanju procesov in administriranju
notranjih pravil (MBA – Management by

Administration) – smo spoznali, da je pri
delu na daljavo in hibridnem delu bolj uèin-
kovito ciljno vodenje (MBO – Management

by Objectives), kjer je umetnost vodenja in
motiviranja ljudi v dobrem oblikovanju in
komuniciranju ciljev posameznikom, ti-
mom in oddelkom. Za boljše odnose in veè
dobre energije pa ka�e nasloviti tudi vred-
note – le te so se namreè precej spreme-
nile.

Tako domaèe kot globalne raziskave
ka�ejo, da so odnosi med sodelavci po-
stali pomembnejši, kot so bili pred dvema
letoma in se povzpeli na sam vrh lestvice
vrednot. V prejšnji raziskavi, ki je bila oprav-
ljena leta 2018, te vrednote ni bilo na lest-
vici 10 najpomembnejših vrednot. Na tret-
jem mestu pa so dobri odnosi z nadre-
jenimi. Pandemija je poveèala tudi potrebe
po varnosti, danes ljudje dajejo prednost
stabilnosti delodajalca pred izzivnim delom
in višino finanène kompenzacije. (Global
Talent Survey, 2020, v kateri je sodelovalo
tudi 1.617 Slovencev. Raziskava se izvaja
vsaki dve leti).

Vrednote so pomemben gradnik pro-
duktivne energije in tako se �e razvije nova
paradigma vodenja, tako imenovano vo-
denje s pomoèjo vrednot (MBV – Mana-

gement by Values), ki povzroèi tudi pravo
revolucijo v raziskovanju vpliva vrednot na
uspešnost organizacije kot tudi na motivi-
ranje zaposlenih. Tako strokovnjaki za HRM
kot tudi vodje spoznavajo, da so vrednote
tiste, ki usmerjajo posameznikovo vedenje
in da ima le-to odloèujoè vpliv na uèinko-
vitost organizacije.
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