
 

 

Ljubljana, oktober 2020 

Spoštovani! 

 

Petru Druckerju pripisujejo, da je nekoč dejal, da kultura poje strategijo za zajtrk. Kot vodja verjetno 

vsakodnevno, še posebej pa v teh posebnih časih, pri sebi in svojih zaposlenih opažate, kako pomembni 

sta kultura in vodenje v organizacijah.  

 

S tem vabilom vas vabimo k sodelovanju v do sedaj največji mednarodni raziskavi kulture in vodenja, 

v katerih sodelujejo managerji iz 164 držav sveta. Raziskava bo dala odgovore, kje smo Slovenci, kako se 

v stilih vodenja, kulturnih prvinah in zaupanju razlikujemo od managerjev v drugih državah sveta. 

Raziskava nas bo postavila na zemljevid kultur držav, ki ga redno uporabljajo mednarodne organizacije, 

korporacije, investitorji, načrtovalci dobavnih verig in mnogi drugi.  

 

Če hočemo, da bodo podatki za Slovenijo verodostojni in kvalitetni, potrebujemo tudi vašo pomoč, 

predvsem pa vašo pozornost in čas. Anketa je ravno zaradi svoje pomembnosti zahtevna, zato vam bodo 

pri izpolnjevanju pomagali naši anketarji, ki vas bodo preko telekonference vodili skozi anketo in vam 

pomagali. Prijavite se lahko, tako da jim sporočite svojo pripravljenost za sodelovanje, in sicer na e-mail: 

robert.kase@ef-uni-lj.si. V kratkem po prijavi vas bo kontaktiral anketar, s katerim se boste dogovorili za 

prost termin v oktobru 2020, ko nam boste lahko podarili približno do pol urice svojega časa. 

 

Zakaj pravzaprav sodelovati? 

• Ker se zavedate, kako pomembno je, da so tako vplivni podatki za Slovenijo kvalitetni.  

• Ker si želite, da bi bila v vzorcu dobro zastopana vaša regija in s tem povečana možnost, da ob 

zadostnem številu regionalnih podatkov pripravimo primerjave tudi med regijami v Sloveniji. 

• Ker boste takoj po zaključku vprašalnika dobili povratno informacijo o tem, kakšen je vaš pogled 

na idealnega/izjemnega vodjo in kako se le-ta razlikuje od povprečnega pogleda v Sloveniji in v 

drugih državah po svetu. 

 

V imenu nosilcev projekta GLOBE2020 (več o projektu na https://globeproject.com/) in v imenu 

slovenskega raziskovalnega tima se vam vnaprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam. 

 

prof. dr. Robert Kaše 
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