
Ste se kdaj vprašali, zakaj imajo nekatere or-
ganizacije visoko stopnjo energije, da življe-
nje kar vrvi ter tako rekoč poka po šivih, in 
zakaj so v nasprotju s temi nekatere stalno 
podvržene stagnaciji ter pritoževanju ali po 
domače »jamranju«. Zakaj nekatere dosegajo 
izjemne stopnje inovativnosti, se hitro razvija-
jo ter prilagajajo spremembam in zakaj imajo 
druge velike težave z razvojem ter se s težavo 
in odporom prebijajo skozi spremembe?

Fenomen  
organizacijske energije

Vsakdo ve, da se med ljudmi (pri delu in si-
cer) sprožajo čustva, tokovi in povezave, ki 
tvorijo tako ali drugačno energijo. Ravno 
sled nji se posveča paradigma voditeljstva in 
vodenja v 3. tisočletju. Še nikoli ni bolj velja-
lo, da sta konkurenčnost in uspešnost organi-
zacije odvisni od mobilizacije vsakega delčka 
energije zaposlenih v njej. 

To so potrdile tudi zadnje raziskave, narejene 
v Evropi in ZDA, v Sloveniji leta 2006 in zno-
va leta 2011 (Brečko, 2006 in 2011), ki do-
kazujejo, da lahko vzrok za velike razlike v 
uspešnosti organizacij iščemo prav v različni 
ravni organizacijske energije. 
Večina nas že iz izkušenj ve, da raven energije 
v organizaciji niha, da gre za različna stanja 
energije v posameznih delih organizacije in v 
kon tinuu mu časa. Ta energija pripada tako ime-
novane mu tihemu, toda močnemu potencialu, 
ki je v zaposlenih, tj. organizacijski energiji. 
Kaže se v moči in zagnanosti, s katero organi-
zacija posluje. Težko jo je neposredno opaziti, 
toda kot vodja natanko veste, ali gre za pravo 
organizacijsko energijo. Opazite jo lahko v sto-
pnji inovativnosti, zagnanosti, intenzivnosti 
dela, spretnosti prilagajanja spremembam ... 
Na kratko rečeno, organizacijska energija izra-
ža mobilizacijo kognitivnega, intelektualnega, 
čustvenega in vedenjskega potenciala organi-
zacije v povezavi z njenimi cilji. 

Energetska stanja v preseku 
kakovosti in intenzivnosti energije

Kaj imamo v mislih, ko govorimo o organiza-
cijski energiji? Potrjeno je, da lahko v vsaki 
organizaciji prepoznamo štiri energetska sta-
nja, štiri tipe energije.1 To so:
1. produktivna energija, 
2. energija udobne inertnosti, 
3. korozivna energija ter 
4. energija ravnodušne inertnosti. 
Koncept organizacijske energije je bil razvit 
leta 2001 pri proučevanju skupine evropskih, 
azijskih in ameriških podjetij. Raziskave so 

1 Avtorja koncepta OE sta dr. Heike Bruch in dr. 
Bernd Vogel z inštituta St. Gallen v Švici, ki sta 
v pravem trenutku vodjem ponudila nov koncept 
vodenja in zagotavljanja uspešnosti – skozi 
paradigmo upravljanja OE. Koncept je bil ob 
pomoči dr. Daniele Brečko predstavljen in uveden 
tudi v Sloveniji. Skupaj z dr. Heike Bruch sta razvili 
raziskovalni instrumentarij, primeren za slovensko 
poslovno in kulturno okolje. 

Dr. Daniela Brečko

Energetski naboj  
vašega podjetja

Raziskava Organizacijska energija 2011 je v marsičem 
dala boljše rezultate kot raziskava leta 2006. Merili 

smo energetska stanja produktivne energije (PE), ener
gije udobne inertnosti (EUI), energije ravnodušne inert
nosti (ERI) in korozivne energije (KE). Na tej podlagi smo 
izmerili tudi skupni indeks organizacijske energije (IOE) 
v slovenskih organizacijah. Na nacionalni ravni smo s pri
merjavo rezultatov iz leta 2006 in letošnjega leta dobili 
podatke o energetskem stanju in »zdravju« naših organi
zacij in o tem, kam gremo. Prispevku daje dodatno težo 
primerjalna analiza IOE z najboljšimi organizacijami v 
globalnem merilu. 

Rezultati nacionalne raziskave  
in primerjava z letom 2006
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jasno pokazale, da je organizacijska energija 
odvisna od dveh dimenzij: kakovosti in inten-
zivnosti energije. 
Intenzivnost energije se kaže v sposobnosti orga-
nizacije, do kakšne stopnje zmore aktivirati ču-
stveni, kognitivni in vedenjski potencial (čustvena 
osredotočenost, mentalna budnost, pozornost, 
interaktivna medosebna komunikacija ...). Pri tej 
dimenziji gre za slabo ali veliko intenzivnost. Ve-
lika se kaže v visoki stopnji čustvene vpletenosti, 
mentalne budnosti in sploh angažiranosti, slaba 
pa pomeni, da je organizacija tako rekoč v spe-
čem stanju. 

Organizacijska energija se 
kaže v moči in zagnanosti, s 
katero organizacija posluje. 
Na prvi pogled jo je težko 
opaziti, lahko pa jo natančno 
izmerimo.

Druga dimenzija, ki tvori organizacijsko energijo, 
je kakovost. Gre za to, kako organizacije izrablja-
jo energijo in koliko znajo konstruktivno povezati 
čustveno, kognitivno in vedenjsko moč zaposle-
nih s svojimi strateškimi in objektivnimi cilji. Pri 
tej dimenziji razlikujemo pozitivno in negativno 
energijo. Pozitivna se kaže v konstruktivni izrabi 
človeškega potenciala, negativna energija pa v 
nespretnosti in nesposobnosti skupne orientacije 
k strateškim ciljem organizacije. Pri tej obliki se 
organizacijska energija pretvori v strah, frustraci-
je, pritoževanje in vsesplošno nerganje.
Kombinacija obeh dimenzij, torej intenzivno-
sti in kakovosti organizacijske energije, tvori 
tako imenovano matriko organizacijske ener-
gije, predstavljeno na sliki. 
• Produktivna energija je velika pozitivna 

energija, za katero so značilne velika čustve-
na vpletenost in mentalna budnost, torej 
osredotočena pozornost, in visoka stopnja 
aktivnosti, ki se kaže v hitrosti, dinamiki, 
vzdržljivosti in produktivnosti zaposlenih.

• Energija udobne inertnosti je slaba pozitiv-
na energija, ki se kaže v visoki stopnji iden-
tifikacije z organizacijo in zadovoljstva za-
poslenih. Prevladujejo pa nizka stopnja ak-
tivnosti, slaba mentalna budnost ali osredo-
točenost na delo in tako imenovana orga-
nizacijska samozadostnost.

• Energija ravnodušne inertnosti je slaba 
negativna energija, ki jo označujeta visoka 
stopnja frustracij, mentalnih umikov, cini-
zem in slaba kolektivna vpletenost.

• Korozivna energija je velika negativna ener-
gija, ki se kaže v kolektivni agresiji, odpo-
ru in kolektivnem destruktivnem vedenju: 
kot mnoštvo interne politike, odpor do 
sprememb in težnja po čim večjih indivi-
dualnih koristih. 

Našteta energijska stanja lahko delujejo ne-
odvisno eno od drugega. V organizaciji je lah-
ko čutiti vsa štiri stanja. Ni organizacije, od-

delka ali tima, kjer bi izmerili le eno energij-
sko stanje. Vse silnice delujejo hkrati. 

Rezultati 
raziskave OE 2011

Prvo slovensko raziskavo organizacijske 
energije je leta 2006 izvedlo podjetje Planet 
GV – z instrumentarijem, ki so ga razvili na 
inštitutu St. Gallen v Švici. 
Po petih letih je podjetje Planet GV raziskavo 
na nacionalni ravni ponovilo z enakim instru-
mentarijem in tako je jeseni leta 2007 znova 
proučilo energetsko stanje v Sloveniji. 
Po enakem instrumentariju se meri organizacij-
ska energija tudi v globalnem merilu. To daje 
odlične primerjalne rezultate in priložnosti za 
analize benchmarking. Največjo vrednost ima 
raziskava organizacijske energije za organizaci-
jo, saj da poleg rezultatov tudi predloge za  
ukrepe na strateški in operativni ravni za izbolj-
šanje organizacijskega energetskega naboja.

Predstavitev vzorca raziskave
Spletna raziskava je potekala od 15. julija do 
15. septembra 2011 na spletni strani. V raz-
iskavi je sodelovalo 176 organizacij – 11 več 
kot leta 2006. 
140 organizacij so bile gospodarske družbe, 
36 pa jih je sodelovalo iz javne uprave. V raz-
iskavi je bilo zastopanih 11 panog. 
Skoraj enaka zastopanost med gospodarski-
mi družbami in javnim sektorjem je bila tudi v 
raziskavi leta 2006. 

Predstavitev instrumentarija 
Sodelujoči v raziskavi so se opredelili glede 
15 izjav o stanju v njihovi organizaciji. Odlo-
čali so se po načelu večjega ali manjšega stri-
njanja z vmesno nevtralno stopnjo (Se stri-

njam, Se deloma strinjam, Sem nevtralen, Se 
deloma ne strinjam, Se ne strinjam). Posa-
mična izjava opredeljuje določene energetsko 
stanje, opredelitev izjave glede strinjanja pa 
vrednost »energetskega naboja« Združitev iz-
jav v kompleksnejše enote da indeks organi-
zacijske energije oziroma vpogled v intenzite-
to/moč posameznega energetskega stanja 
glede štirih predstavljenih energetskih stanj. 

Odnosi  
v slovenskih organizacijah 
Najprej smo raziskali odnose v slovenskih or-
ganizacijah. So burnejši kot leta 2006 ali bolj 
umirjeni? Leta 2006 je 67 odstotkov vpraša-
nih menilo, da so zelo napeti, zdaj pa se 
umirjajo, saj jih le še 41 odstotkov meni, da 
so burni, polovica (50 odstotkov) pa, da so 
umirjeni. 
In kako se ti odnosi kažejo na ravni klime or-
ganizacije? Se v letu 2011 nagibamo k pozitiv-
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Raziskava Organizacijska energija 
2011 je v marsičem dala boljše rezul-
tate, kot smo jih izmerili leta 2006. 
Letošnje rezultate sicer ne moremo 
povsem primerjati z rezultati iz leta 
2006, saj sta bila vzorca sodelujočih 
v raziskavi, ki je potekala na podlagi 
prostovoljne udeležbe, različna. 
Najbrž je treba prav v različnosti 
vzorcev iskati vzroke za letošnji bolj-
ši rezultat. Na nacionalni ravni da 
primerjava rezultatov podatke o 
energetskem stanju in »zdravju« 
slovenskih organizacij. Dodatno težo 
pa pomeni primerjalna analiza z 
najboljšimi. 

Korozivna energija Produktivna energija

Energija  
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ni oziroma konstruktivni klimi ali nasprotno? 
Več kot polovica vprašanih oziroma kar 63 
odstotkov jih trdi, da se z navedeno izjavo ne 
strinja, torej meni, da v njihovi organizaciji 
pretežno prevladuje konstruktivna klima, 30 
odstotkov pa, da prevladuje destruktivna kli-
ma. Stanje je precej boljše kot leta 2006, ko 
je bilo 50 odstotkov organizacij, kjer je pre-
vladovala konstruktivna klima.

V slovenskih organizacijah 
je najbolj zastopana energija 
ravnodušne inertnosti.

Kakovost odnosov v organizaciji je najboljši 
indikator organizacijske energije, ki jo lahko 
enostavno spremljamo tako, da smo pozorni 
na negativizem in frustracije zaposlenih. Da 
je teh manj kot v letu 2006, je potrdila 
letoš nja raziskava, ko jih 50 odstotkov meni, 
da ni veliko frustracij (leta 2006 le 30 od-
stotkov). To pomeni, da so se odnosi izbolj-
šali. 
Letos je bilo manj pritoževanja in negativizma 
kot leta 2006. Skoraj polovica (49 odstot-
kov) jih meni, da v organizaciji ni negativizma 
in pritoževanja, leta 2006 pa jih je tako me-
nilo 33 odstotkov. Očitno je tudi trdovratna 
miselnost o učinkovitosti »jamranja« nekoliko 
popustila. To pomeni, da se energija namenja 
predvsem reševanju težav, ne pa iskanju kriv-
cev zanje. 

Zastopanost produktivne 
energije uspešnih organizacij 
je 80-odstotna.

Raziskali smo tudi, kako se zaposleni identi-
ficirajo z organizacijo. Čeprav je bila fluktua-
cija v letih 2008–2011 večja kot leta 2006, 
se bolj identificirajo z organizacijo kot leta 
2006. Kar 73 odstotkov jih meni, da se veči-
na identificira, leta 2006 pa jih je tako menilo 
58 odstotkov. 

Učinkovitost 
managementa  
se izboljšuje

Pri učinkovitosti managementa smo najprej 
pod drobnogled vzeli osredotočanje na stra-
teške naloge organizacije. Ali jim namenjajo 
dovolj pozornosti ali jih zanemarjajo? 
Pomemben element ustvarjanja (produktiv-
ne) organizacijske energije je tudi sposobnost 
izvršnega managementa za reševanje proble-
mov. Da jih v slovenskih organizacijah kar 
dobro rešujejo, se je izkazalo tudi v raziskavi, 
pri čemer se z izjavo, da management skrbi 
za to, da se problemi rešujejo, strinja 81 od-
stotkov (leta 2006 66 odstotkov). Z gotovo-
stjo lahko trdimo, da se je stanje izboljšalo 
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oziroma da imamo učinkovitejši management 
kot leta 2006. 
Inovativnost je vir preživetja za organizacije. 
Ali management tudi podpira inovativnost ozi-
roma jo zahteva, smo vprašali sodelujoče v 
raziskavi, ki kar v 79 odstotkih trdijo, da nji-
hov management zahteva inovativnost in jo 
podpira. Leta 2006 jih je tako menilo 61 od-
stotkov. Boljši rezultat kaže na eni strani pri-
pisati ozaveščeni potrebi zaposlenih po ne-
nehni inovativnosti, na drugi pa učinkovitejše-
mu managementu. 

Slovenski indeks OE 2011  
je boljši kot leta 2006,  
toda potrebnih bo še  
veliko izboljšav. 

V raziskavi se je izkazalo, da se je manage-
ment izboljšal tudi na področju motiviranja in 
spodbujanja učinkovitosti zaposlenih.
57 odstotkov vprašanih se strinja s tem, da 
management navdušuje in motivira zaposlene, 
leta 2006 jih je tako menilo 45 odstotkov. To 
pomeni precejšnje izboljšanje in tudi večjo 
motiviranost zaposlenih kot leta 2006.
Slovenski management zadostno pozornost 
namenja tudi uresničevanju strategije in jasno 
sporoča zaposlenim, kaj so njihovi cilji. Tako 
meni 68 odstotkov vprašanih. To je največji 
preskok pri učinkovitosti managementa iz 
leta 2006, ko jih je tako menilo 48 odstot-
kov. Očitno je, da smo znova odkrili učinkovi-
tost ciljnega vodenja. 

Zagotavljanje 
učinkovitosti in 
obremenjenost 

zaposlenih
Večni izziv managementa pri upravljanju or-
ganizacijske energije je, kako zagotoviti ma-
ksimalno učinkovitost ob omejeni količini vi-
rov, tudi energije zaposlenih. Pomen učinko-
vitosti se je po naših podatkih še povečal, saj 
70 odstotkov zaposlenih meni, da je učinko-
vitost najpomembnejši cilj v organizaciji (leta 
2006 5 odstotkov manj).
Toda hkrati imamo opraviti s preutrujenostjo 
in izčrpanostjo, ki lahko vodita v korozivno 
energijo. Zaposleni se lahko izgubljajo v pre-
številnih delovnih nalogah, se počutijo utruje-
ne zaradi nedokončanih nalog in s tem pove-
zanih nedokončanih komunikacijskih ciklov. 
54 odstotkov vprašanih meni, da se še vedno 
izgubljajo v preštevilnih delovnih nalogah. To 
nakazuje na veliko intenzivnost dela oziroma 
na problem, ki pri nas že dolgo obstaja. 
Leta 2006 jih je tako menilo 68 odstotkov, 
tako da vseeno lahko rečemo, da se je stanje 
tudi na področju intenzivnosti dela izboljšalo.
Pozitivno je tudi to, da se manj zaposlenih 
počuti pri delu oziroma zaradi njega izčrpa-

Graf 5: Negativizem v organizaciji

Graf 6: Identificiranje zaposlenih z organizacijo

Graf 7: Reševanje problemov in učinkovitost managementa

Graf 8: Spodbujanje in podpora inovacijam ter učinkovitost managementa
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nih. Še vedno sicer 45 odstotkov, toda v pri-
merjavi z letom 2006, ko je tako menilo kar 
70 odstotkov, lahko trudimo, da je bil tudi na 
tem področju narejen velik korak naprej. Za-
posleni so se naučili ravnati s stresom in pre-
prečevati sidrom izgorevanja.

Strateško 
 upravljanje sprememb

V zadnje področje merjenja smo zajeli področ-
je strateškega upravljanja sprememb. Najprej 
smo raziskali osredotočenost na strateške na-
loge. Ugotovili smo, da jih kar 43 odstotkov 
meni, da so zanemarjene, leta 2006 pa jih je 
tako menilo 37 odstotkov. To praviloma po-
meni, da se preveč ukvarjamo »z gašenjem 
požarov«, zato nam zmanjkuje časa za strate-
ške naloge.
V povezavi s strateškim upravljanjem spre-
memb nas je tudi zanimalo, ali so zaposleni 
zadovoljni s trenutnim stanjem in ali si želijo 
sprememb oziroma jih zavračajo.
Rezultati se niso bistveno spremenili: 57 od-
stotkov se jih ne strinja z trditvijo, da so za-
posleni zadovoljni s trenutnim stanjem, leta 
2006 pa jih je tako menilo 55 odstotkov. 
Toda zvišal se je odstotek tistih, ki so tej izja-
vi pritrdili – za 3 odstotke v primerjavi z le-
tom 2006. Zadovoljstvo s trenutnim stanjem 
potiska organizacijo v energetsko stanje rav-
nodušne inertnosti. 
Sodelujoče v raziskavi smo tudi vprašali, ali 
se v njihovi organizaciji pogosto pojavijo go-
vorice. Odgovori so bili več kot zanimivi: 54 
odstotkov se je s trditvijo pretežno strinjalo –
kar 20 odstotkov manj kot leta 2006. Govo-
rice so znamenje, da management premalo 
informira zaposlene in da se je pojavila udob-
na inertnost. V organizacijah jih je torej pre-
cej manj kot leta 2006. To nakazuje na iz-
boljšanje internega komuniciranja in pretoka 
informacij.

Slovenski  
indeks organizacijske 

energije 2011
Kakšen je torej splošen prerez stanja energije v 
naših organizacijah? Vprašanji, ki si ju moramo 
zastaviti v zvezi s tem, se glasita Kako močno je 
posamično energijsko stanje v moji organizaciji? 
in Katero energijsko stanje prevladuje danes?, 
ne morda Katero energijsko stanje najbolj opi-
suje mojo organizacijo? Na koncu prispevka si 
oglejmo še, kako močno je posamično energet-
sko stanje v slovenskih organizacijah v letu 
2011 v primerjavi z letom 2006. 
V letu 2011 se je tehtnica prevesila v prid pro-
duktivni energiji, katere delež znaša 69 odstot-
kov. Zelo se je povečala energija ravnodušne 
inertnosti (52 odstotkov), energija udobne 
inert nosti in korozivna energija pa sta zastopani 
enako – 49-odstotno. 
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Oglejmo si še stanje iz leta 2006, ko je bila naj-
pogostejša korozivna energija (56 odstotkov), 
sledile pa so ji produktivna energija (48 odstot-
kov), energija udobne inertnosti (36 odstotkov) 
in ravnodušna inertnost (35 odstotkov). 
In navsezadnje je več kot dobrodošel vpogled 
tudi v analizo benchmarking, za katero smo vze-
li podatke 10 odstotkov najboljših nemških 
podjetij od 187 podjetij in 24.000 zaposlenih, 
kolikor jih je sodelovalo v raziskavi (H. Bruch, 
B. Vogl, 2011).

Kako interpretirati 
indeks organizacijske 
energije (indeks OE)

Pri primerjavi najboljših 10 organizacij je precej-
šnja razlika v zastopanosti korozivne energije. 
Pri primerjavi indeksa OE pa si lahko poma-
gamo s temi rezultati benchmarking: 
• zastopanost produktivne energije naj bi bila 

75-odstotna ali več, idealno 80-odstotna;
• energija udobne inertnosti ne sme prevlado-

vati; 70-odstotna zastopanost ali še večja je 
zelo dobra, toda le ob predpostavki, da je tudi 
produktivna energija vsaj tolikšna;

• energija ravnodušne inertnosti ne sme biti 
večja kot 20 do 25 odstotkov; če je večja, 
ima organizacija razloge za skrb in mora 
pro učiti silnice, ki pehajo zaposlene v rav-
nodušje; 

• korozivna energija naj ne bi bila večja kot 
20 do 25 odstotkov; če je večja, je treba 
skrbno proučiti destruktivne silnice organi-
zacije.

Indeks OE je za organizacije jasno znamenje, 
kdaj in kako morajo ukrepati. Kdaj je čas, da z 
ukrepi, ki so sestavni del merjenja organizacij-
ske energije, spodbujajo produktivno energijo 
organizacije in odpravljajo dejavnike, ki vodijo 
k drugim oblikam energije. 
Že na začetku smo zapisali, da se vsa štiri 
energetska stanja v vsakem oddelku organi-
zacije prepletajo in spreminjajo tudi v krajših 
časovnih rokih, saj je organizacija živ organi-
zem, zato je toliko pomembnejše, da (pre)
pozna in izmeri zastopanost energetskih stanj 
na vzorcu zaposlenih, kajti to je edini način, 
da lahko z organizacijsko energijo učinkovito 
ravna. 

 Dr. Daniela Brečko je strokovnjakinja za stra-
teški HRM in raziskovalka.
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Slovenija 2006 48 36 35 56

Slovenija 2011 69 49 52 49

Benchmarking 81 75 12 18
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Graf 19: »Benchmarking« organizacijske energije vodilnih 10 organizacij

Tabela: Indeks organizacijske energije v Sloveniji v prerezu metode »benchmarking«

ALI POZNATE ENERGETSKI NABOJ VAŠEGA PODJETJA? ŠE NE? 
Odlična novica za vas! Organizacijsko energijo lahko izmerimo in uravnavamo.

Organizacijsko energijo lahko izmerimo za vso organizacijo ali posamezen oddelek. 
Zahtevajte ponudbo in preprečite »energijski mrk« vaše organizacije!

Planet GV, d. o. o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, telefon: 01/30 94 436, faks: 01/30 94 445, e-pošta: izobrazevanje@planetgv.si

www.planetgv.si (Svetovanje/Organizacijska energija)
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Graf 18: Organizacijska energija v Sloveniji leta 2006
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