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DEJAVNIKI POSLOVNE 
USPEŠNOSTI 

„Načrtovanje karierne poti“  

Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih.  

Zavod ZAPOSLISE 



Ivo Boscarol: „Sanjam podnevi, torej 
sem realist“  

Kdaj gredo stvari narobe, kdaj ne 
dosegamo  svojih ciljev:
Če ne sledimo svojim sanjam
Če se začnemo smiliti samim sebi
Če nismo pozitivno naravnani, če se 

ukvarjamo z problemi in ne z rešitvami. 
Programirati je potrebno naše možgane, 
da so pozitivno naravnani.  Delati moramo 
na način, da stremimo k doseganju ciljev 
in se ne ukvarjamo z negativnimi mislimi.



Zakaj je nekdo bogat, pa nima denarja?

Zakaj je nekdo reven, pa ima veliko denarja?

Zakaj je nekdo zadovoljen z majhnim?

Zakaj nekdo sebi želi najboljše in zahteva 

od sebe najboljše? 

Kaj razlikuje bogatega od revnega?



Skrivnosti življenjskega uspeha 

Imejte visoke cilje, 

zadovoljni bodite 

samo z najboljšim. 

Fokusirajte se na 

priložnosti in ne 

na težave

Sami sebe 

nagrajujte, sami 

sebe pohvalite, ne 

čakajte na pohvale.  

Zavedajte se, da 

boste plačani od 

rezultatov ne od 

časa, ki ste ga 

porabili za delo.  

Naučite se upravljati 

denar, pomagajte 

drugim, obnavljate 

znanje 



Usmerjenost k ciljem  
 Definirajte ekonomske cilje (cilj za denarjem)
 Naredite seznam vaših ciljev, 
 Iščite vire informacij
Glavni cilj- osebna rast (da bi bili 

samostojnejši, upati si riskirati, 
komunikacijske veščine, da bi znali reči NE, 
upravljanje z časom, delom, ljudi, samim 
seboj



Obvladovanje čustev:

Tina Maze je potrebovala 27 let in 
nekaj dramatičnih sprememb, 
osebnostnih in v načinu dela, da 
so njeni možgani, da je neno telo 
asimiliralo vse, kar je potrebovalo, 
da bi doseglo stopnjo skoraj 
popolne odličnosti. Da se je zgodil 
njen dokončni preboj.

Polet/Delo:februar 2008

V celoti je potrebno vložiti svoje življenje 
za dosego vrhunskih ciljev in nadzorovati 
čustva.



Samozavest:
• Samozavest je sprejemanje samega sebe 

takšnega, kot smo. Samozavestni ljudje vedno  
mislijo in se odločajo po svoje. Ne dovolijo, da se 
drugi ljudje odločajo namesto njih. Zagovarjajo tudi 
svojo pravico, da se motijo. Napake se jim 
dogajajo, vendar jih  ne sprejemajo tragično, na 
njih se učijo. Niso naduti, ne mislijo, da so boljši od 
drugih. Preprosto pomeni, da se imajo radi in da 
skrbijo zase in za svoje potrebe. Pri tem jim veliko 
pomenijo tudi drugi ljudje. 

• Zdrava samozavest vpliva na akcijo. Akcija 
pa pripelje do rezultatov.

• Ob dobri samozavesti pride do visoke 
samopodobe in samospoštovanja.



Samopodoba:
Nizka samopodoba pomeni pomanjkanje notranje 

izpolnitve. Razlogi so lahko v nepravilni vzgoji, okolju v 

katerem živijo, osebnostnih lastnosti. 

• Ljudje z nizko samopodobo radi opravljajo. Človek z nizko 

samopodobo rad kritizira, je nadut. Taki ljudje si po navadi 

jemljejo zasluge za tisto, česar niso storili, in krivijo druge 

za tisto, kar so naredili. Odvisni so od tega, da jih drugi 

cenijo, častijo in priznavajo. Tisti, ki imajo nizko 

samopodobo, so drugim zlahka nevoščljivi za uspeh.

• Ali je možno samopodobo zvišati? DA, če se napak 

zavedamo.

• Kakšni smo Slovenci in zakaj?



 V  poslu ali osebnem življenju iščite rešitve in ne iščite problemov.
• Besedo zakaj, potrebno izločiti iz našega besednjaka in jo nadomestiti z kako, 

na kakšen način, kakšna je moja izbira, kako priti do...

Problem                                                     Rešitev

Zakaj niste dosegli cilja?                   Kako se boš lotil naloge ?
Zakaj nisi sklenil posla?                    Kaj boš naredil, da ti bo v bodoče uspelo?

 Pomemben je način razmišljanja, razmišljajte samo pozitivno
• Ne moremo vplivati na to, kaj se nam je že zgodilo, niti kaj se nam bo zgodilo, 

lahko pa izberemo, kako bomo na vse skupaj gledali. 

Primer: Žiga se je naučil pol snovi, pol pa se še mora: 
+ razmišljanje: Krasno, naučil sem se že pol snovi...
- razmišljanje: Naučil sem se samo pol, nikoli ne bom znal....

Pozitivna naravnanost



Ocena lastnega podjetniškega 
duha

1. Koliko ste si všeč?
2. Koliko ste všeč sodelavcem?
3. Kako odločni ste?
4. Kako ustvarjalni ste?
5. Kako učinkoviti ste?
6. Kako dobro sprejemate ukaze?
7. Kako dober vodja ste?
8. Kako dober član tima ste?
9. Kako dosledno izpeljete začeto 

delo?
10. Kako dobro premagujete ovite?

Ocene:   0  (najnižja)  
10 (najvišja ocena)

11. Kako odgovorni ste?
12. Kako dobro znate komunicirati?
13. Kako dobro znate premagovati

poraze?
14. Kako dobro spodbujate druge?
15. Kakšen lastniški odnos imate

do svojega dela?
16. Kako dobro služite drugim?
17. Kako samozavestni ste?
18. Koliko sreče imate?
19. Koliko ste nagnjeni k tveganju?
20. Kako dobro poznate sami 

sebe?



 Rezultati:

Pod 50 točk – veliko dela vas čaka tako na osebni kot na 

poklicni ravni

Od 50 – 100 točk – ste na dobri poti, okrepiti pa bo potrebno 

vero vase in samozavest

Nad 100- 150 točk – v  vas je veliko podjetniškega duha

Ocena lastnega podjetniškega duha



Pogoji za uspeh: 
 Visoka samozavest (ne visok ego) 

 Visoko samospoštovanje

 Prilagajanje drugim in situacijam

 Sposobnost prevzemanja odgovornosti

 Znati reči NE

 Upati si, tvegati, vztrajati 

 Priznati napake, jih upati delati

 Znati premagovati poraze

 Usmerjenost k ciljem 

 Služenje drugim 



„Svakoga dana u svakom pogledu sve više 
napredujem“…

Znanje, ki se ga ne vidi, ni znanje.

Za dosego ciljev  ni dovolj znati, temveč znanje ustrezno prenesti 
tja, kjer želimo, da so od njega koristi. 

Ali se znate prodati…. PRODAJA JE KOMUNICIRANJE…..je BITI 
OBJEKTIVEN…REALEN… 

rezultat 
ni vedno to, kar se vidi 



Generacijski stereotipi 
MLAJŠI ZAPOSLENI STAREJŠI ZAPOSLENI 

Pozitivni 

stereotipi 

Negativni 

stereotipi 

Pozitivni 

stereotipi 

Negativni 

stereotipi 

Inovativnost
Nezrelost in 

nezanesljivost
Lojalnost

Investicija v 

trening se ne 

povrne

Poznavanje 

novih 

tehnologij

Bolj 

pomembno 

jim je 

družbeno 

življenje

Zanesljivost

Nezmožnost 

sprejemanja 

novih idej

Energičnost 

Hitro 

zamenjajo 

službo

Dober odnos 

in razvita 

mreža s 

strankami 

Pomanjkanje 

kreativnosti; 

nižja 

produktivnost



Kdo je odgovoren za vaš uspeh?

starši                                          vzgojne/izobraževalne  inštitucije   

zdravstvo         

okolje    kjer ste rastli

okolje, kjer ste sedaj                    

država                

vaši vodje/vaše podjetje



Dobiti, doseči tisto kar si želite, je….. 
lahko…… (ni pa enostavno) 



Kaj nas pri doseganju tega kar si želimo 
ovira

…..prepričanje, da nam ne bo uspelo,  zato 
ne naredimo prvega koraka. 



Večino časa delamo stvari, ki so nepomembne, namesto, da bi se 
osredotočili na nekaj aktivnosti, ki pa so velikega pomena.

• 80% aktivnosti predstavlja le 20% vrednosti nekega dela.

Paretovo načelo (pravilo 80/20)

Z osredotočanjem na 20% 
najpomembnejših nalog, boste 
dosegli 80% učinka.



Pravila za uspeh v življenju 
Sledite svoji strasti Sledite pravilu   10    20    30 

Družite se s pametnejšimi kot ste sami Guy Kawasaki

Ne sodite vnaprej, ne dovolite, da bi 

vas sodili vnaprej

Postavite si prioritete

Bodite proaktivni (delajte in ne 

premlevajte)

Ne bodite perfekcionisti

Ne pustite se nekompetentnežem

Ne bojte se porazov, ne bojte se 

spreminjati mnenj

Bodite dobri v eni stvari



S premagovanjem stresa izboljšamo:

 Svojo učinkovitost (organizacija časa, vizija, cilji, razdelane vloge).

 Svoje zdravje (60%-70% psihosomatskih razlogov pripelje do 
bolezni).

 Svoje medosebne odnose (iz kvalitetnih odnosov črpamo energijo 
za nadaljne delo ali kvalitetno življenje).

Razlika med pozitivnim in negativnim stresom?

Kaj je stres? Dogodek, ki nas ogrozi in postavi v stanje, da se  branimo-
DOGODEK/REAKCIJA (odziv podedovan-boj/beg nujen za preživetje)

Stres in kariera



Naša subjektivna ocena vpliva na nivo stresa. Ali smo pod + ali –
stresom je odvisno od nas samih, od naše percepcije. Kriterij je v naših 
glavah.  

ZUNANJI VIRI                                       NOTRANJI VIRI

-Delovno mesto, okolje..                                -Kako sam prispevam k stresu

Kaj vpliva na nivo stresa?
Z
A
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S
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Kateri so notranji viri stresa, teh je več kot zunanjih.

-sem perfekcionist

-ne znam reči NE

-nerad priznam...

-???

REAKCIJE NA STRES SO RAZLIČNE

1)Fiziološke/fizične     2) psihološke/emocionalne

3) Vedenjske/akcijske           

Notranji viri stresa?
Z
A

V
E
D

A
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 Naučite se preoblikovati dojemanje stvari in dogodkov (vse je samo vaše ogledalo, 
kako vi to dojemate)

 Živite zavestno (bodite samozavestni,  prevzemajte odgovornost za svoja dejanja

 Če ste pod stresom se izogibajte pomembnim odločitvam

 Zaupajte svoje težave prijateljem in tako zmanjšajte breme

 Čim več se smejte

 Vzemite si čas za razvedrilo

 Spremenite svoje navade (telovadite, pazite na prehrano, 

 Naučite se umirjati (razne metode….. vaja dihanja…)

Živite zavestno



Odziv je odvisen od lastnosti posameznika, od okolja in okoliščin, razpoloženja, medosebnih 
odnosov z drugimi. Prevladujoči stil je predstava o svetu, samopodoba, ali smo optimistični 
ali pesimistični. 

 Umik, povezan je z predstavo, da je svet nevaren, zato potrebno biti previden.  Tak človek se 
odpove osebnim ciljem, ker se izogiba konfliktu, prepričan je, da je reševanje konfliktov 
nesmiselno, vse je že vnaprej obsojeno na neuspeh.

 Prevlada, temelji na prepričanju da je svet bojišče, kjer zmagaš ali zgubiš, druge možnosti ni, 
tak sebe vidi kot zmagovalca, gre čez trupla, samo zmaga mu daje občutek uspeha, deluje 
samo na način sile in prisile

 Izglajevanje, temelji na prizadevanju za mir, osebni cilji so tem ljudem manj pomembni, 
znajo poskrbeti za dobro vzdušje 

 Kompromis, temelji na predstavi o svetu, ki ima omejene možnosti za rešitev, zato vsak malo 
popusti, tako da vsak nekaj dobi. Sebe vidi kot praktika kot dobrega pogajalca. 

 Reševanje, temelji na skrbi za odnose in konkretne rešitve, išče se samo 

rešitve, ki so ustrezne za obe strani. 

Odzivi na konflikte?



Kako ga ljudje ponavadi dojemajo ????. Ali smo Slovenci pri tem  dojemanju kaj 
drugačni ????

Konflikt: problem ali priložnost?



 Izogibamo se drug drugega

 Namesto pogovora si pišemo sporočila, 

 Komuniciramo preko drugih

 Zadržujemo potrebne informacije

 Nočemo pomagati, dajemo celo napačne informacije

 Smo agresivni, žaljivi do drugih

Zaradi tega pade motivacija za delo

Pade storilnost in prihaja do zastojev

Prihaja do bolezni, večja odsotnost z dela

Reagiramo instinktivno, tako kot nekoč, z namenom da bi preživeli, 

tak način danes ni več ustrezen, ker smo odvisni drug od drugega.

Kako reagiramo na konflikte?



Pisalo se je leto 1985

Od zibke do zibke 
……učenje…..



Modeli dela in poslovanja

40 let nazaj smo gradili stroje….
…..danes  ti stroji gradijo  nas

40 let nazaj delo centralizirano, veljala je 
hierarhija

Danes zaradi kompleksnosti razvoja  čim bolj 
samostojno, kreativno

V prihodnjih 20 letih bo 25% sedanjih 
zaposlenih zgubilo službe; do leta 2050 večina 

sedanjih služb ne bo več obstajala  



Ali se lahko bojimo za delavna mesta? 

NE, če…:
• bomo pridobivali nova znanja
• bomo pri iskanju dela čim bolj aktivni, 
• bomo pri delu čim bolj samostojni, kreativni
• če bomo strokovnjaki vsaj na enem področju
• če bomo delali timsko in realizirali planirane cilje
• če se bomo znali soočati s stresom 



Kje iskati zaposlitvene priložnosti : 
Pravo  (pravosodje, gospodarstvo, negospodarstvo, državna uprava in javni sektor)

Pravo in management infrastrukture in nepremičnin Javna uprava 

 Načini poslovanja, širjenje poslov  (EU, tretje države) 

 Delati od koder koli, kadarkoli- sprememba ZDR (EU, tretje države) 

 EU direktiva- poenotenje pravne zakonodaje na več področjih (bančništvo, 
zavarovalništvo, nepremičnine, javni sektor… ponuditi rešitve delodajalcem…..

 Diplomske teme: teoretične in praktične vsebine. Preglejte kaj bi Slovenija 
potrebovala in tega pravno (zakonsko) še nima urejeno, pokličite uporabnike, s tem 
večja verjetnost zaposlitve.  Npr. zakon o malih živalih… 

 Širjenje negospodarskega sektorja

 Načelo enostavnosti, transparentnosti, razumljivosti tudi v pravno področje  



Spremembe načinov dela v bodoče : 

2) Vzpon robotov in umetne inteligence

3) Delovanje v oblaku, na daljavo, on line



Kakšno bo delo v bodoče 



11 tematskih EU ciljev/prednostne osi 
1) Krepitev raziskav, tehnološki razvoj, inovacije 461 mio 

2) Izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih

tehnologij (širokopasovna omrežja, urejanje prostora)

68 mio

3) Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijstvo, ribištvo in 

akvakultura

526 mio

4) Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih (podnebni 

paket)

281 mio

5) Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam 83 mio

6) Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov 400 mio

7) Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl 263 mio

8) Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile 296 mio

9) Spodbujanje soc. vključevanja in boja proti revščini 220 mio

10) Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter VŽU učenje 229 mio

11) Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava 62 mio



KAKŠEN SEM (osebnostne lastnosti, sposobnosti, vrednote, stil življenja

KAJ ME ZANIMA (interesni tipi, moji interesi)

KATERA ZNANJA, VEŠČINE IMAM (spl./specifične kompetence)

KAJ SI ŽELIM DELATI (kako poiskati ustrezen poklic)

KJE ISKATI USTREZNO ZAPOSLITEV 

KAKO PREPRIČATI DELODAJALCA, DA SEM NAJBOLJŠA IZBIRA (prijava na 
del. mesto, življenjepis, priprava na razgovor, iskanje inf. o delodajalcu, dejavnosti)

KAKO BITI NENEHNO AKTIVEN (postavljanje ciljev,  rokov, predvidite vse ovire)

Načrtovanje kariere/iskanje zaposlitve



• Ali imate izdelane kratkoročne in dolgoročne cilje

• Ali ste v življenju in pri delu organizirani

• Ali ste osredotočeni na to kaj želite v življenju početi. 

• Ali znate samoiniciativno že sedaj ponuditi kakšno rešitev (staršem, samim 
sebi, prijateljem, delodajalcem-ŠS)

• Kako  dobro znate komunicirati

• Kakšni ste po naravi pozitivni ali negativni

• Ali radi kritizirate

• Ali ste pripravljeni delati veliko, ali ste se pripravljeni VŽU

• Ali ste se pripravljeni prilagoditi načinu dela drugih  

Kako vnaprej preverite možnost uspeha?



Predstavitve kandidatov na zaposlitvenem razgovoru 

 Načini oblačenja 

 Obnašanje na zaposlitvenem razgovoru 

 Kako se predstaviti: Europass in uvodni dopis, power point, predstavitveni filmi, izdelki, 
raziskave, naloge, objava raznih strokovnih člankov, Linkedin, 

 Kje iskati zaposlitvene priložnosti (ZRSZ, karierni sejmi, kadrovske agencije, Javni sklad RS 
za razvoj kadrov in štipendije-kadrovske štipendije in razpisi; lasten izbor delodajalcev 
(gospodarstvo, negospodarstvo, javni sektor); veze poznanstva;   



Ali se znate pohvaliti v čem ste dobri, Ali znate povedati v čem ste slabi; Katera 
dodatna znanja imate (računalniški programi, tuji jeziki, strokovna znanja…) 
Kako bi odgovorili na vprašanje: Kaj pričakujete od službe, kakšno plačo 
pričakujte, koliko ste se pripravljeni angažirati v popoldanskem času; kdaj 
lahko nastopite službo, zakaj želite sodelovati prav s tem podjetjem, kaj se 
vam zdi pri delu najbolj pomembno; ali že poznate podjetje, kjer bi se želeli 
zaposliti; katere so vaše vrednote pri delu; kakšne načrte imate za 
prihodnost; navedite interesna področja, ki vas zanimajo in bi se jih želeli 
izpopolnjevati, kaj najraje delate v prostem času   

Kaj bi odgovorili delodajalcem



Ocena lastnih sposobnosti in osebnih 
lastnosti

Komunikativnost 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Urejenost (zunanji videz) 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Zanesljivost 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Dojemljivost za spremembe 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ugled 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Odnos do denarja 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Ambicioznost 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Lastna ocena svoje delovne uspešnosti 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

slabo                                            dobro 



Prodajne veščine, pogajalske, komunikacijske veščine, 

Splošne, specifične kompetence

Prilagodljivost in pripravljenost delati, ko je to potrebno

Delo od doma, na drugih lokacijah/državah

Pripravljenost delati raznolika dela, več kot je zapisano v opisu del. 
mesta

Samoiniciativnost, kreativnost 

Računalništvo, informatika

Tuji jeziki         OSNOVA POLEG PRAVNIH ZNANJ

Katera znanja iščejo delodajalci



• Ali že veste kaj bi radi počeli, ker boste samo na tistem področju najboljši?

• Ali ste pripravljeni  na VŽU?

• Ali ste pripravljeni dihati, razmišljati kot od vas pričakuje delodajalec?

• Ali razmišljate pozitivno?

• Ali radi kritizirate?

• Ali ste pri delu organizirani, znate planirati dan?

• Ali že veste kateri so vaši kratkoročni in kateri dolgoročni cilji?

• Ali bi znali delodajalcu ponuditi rešitev že na razgovoru za delo?

• Ali ste komunikativni, dober govornik? 

Kako preverite vašo zaposljivost?



Programi za pridobivanje 
izkušenj/štipendiranje  

• Cmepius (Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 
usposabljanja)                 

• Programi za študente: 

• Erasmus+ mobilnost (mobilnost z namenom študija, usposabljanja, poučevanja)

• Štipendijski sklad EGP in NFM (spodbujanje sodelovanja med državami 
Norveška, Islandija, Lihtenštajn) 

• Bilateralne, ostale štipendije (z nekaterimi državami sklenjeno sodelovanje)

• CEEPUS (spodbujanje akademskega sodelovanja). Kandidiranje za štipendije 
znotraj mreže (16 držav) vzhodne države Evrope.  

• EURAXESS- podpora mobilnim raziskovalcem

• Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 

• Štipendije (zoisove, kadrovske, Ad futura za izobraževanje; študijski obisku v 
tujini, sofinanciranje znanstveno raziskovalne mobilnosti, izobraževanja v tujini, 
študijski obiski v tujini, tekmovanja, štipendije za mobilnost v tujini



Vrednotna usmerjenost 1                              1-4-5-7-9-12-14-16-18-20-22  
24-26-28-30-32-34-36-38-40

Akcija: narediti, doseči, stvari spremeniti KAJ? (prodaja, proizvodnja, gen. direktor) 

Vrednotna usmerjenost 2                          2-3-6-8-10-11-41-43-45-47-49 
51-53-55-57-60-62-64-66-68 

Proces: analizirati, organizirati, razvrstiti, kontrolirati KAKO? (kakovost, finance, pravo, marketing, HR)

Vrednotna usmerjenost 3                           13-15-17-19-21-23-25-42-44-46 
48-50-52-54-69-72-73-75-78-80

Ljudje: skrb, interakcija,timsko delo, izmenjava mnenj, pomoč KDO? (prodaja, HR, komunikacije) 

Vrednotna usmerjenost 4                               27-29-31-33-35-37-39-56-58-59
61-63-65-67-70-71-74-76-77-79

Ideje: sanjanje, inoviranje, predvidevanje ZAKAJ NE? (raziskave, razvoj, oglaševanje) 

REZULTAT: 

1- 7 SLABO                            8 - 15 DOBRO, DOVOLJ SOLIDNO         16 – 20 PREMOČNO 

(Štiri vrednostne usmerjenosti: Pierre Casse)

Miselna naravnanost-poklici/test 



Kako do uspešnosti? 

Ponudite tisto, v 

čemer ste 

najboljši

Če še  niste,  se 

usposobite 

Raziščite, kaj 

tržišče 

potrebuje 

Šele nato razvijte 

produkte ali 

storitve  



3 vrste podjetništva: 
 Ustvarjanje novih produktov-storitev–sami ustvarimo svoje 

lastne nove produkte in storitve

 Izboljšanje že uveljavljenih produktov-storitev– tisto, kar je 
že na trgu izboljšamo

 Stare produkte-storitve ponuditi na novih trgih– naredimo 
raziskavo raziščemo, kje določenih izdelkov/storitev še ni na 
voljo in jih tam ponudimo  

 -Nujne ideje na zalogo;-registriranje priložnosti;-poznavanje 
EU in SLO politik, zakonodaje;-mreženje;-



Zakaj upravljati čas?  
Dosežemo boljši pregled nad vedno novimi aktivnostmi in 
prioritetami.

Pridobimo več prostora za kreativnost (ukrepanje namesto 
reagiranja).

Zavestno obvladujemo stres, ga odpravljamo in se mu 
izogibamo. 

Pridobimo več prostega časa.

Dosledno in sistematično dosežemo cilje, da bi življenje dobilo 
smisel in smer.



Notranji kradljivci časa...   

...so odvisni od nas samih !!!!!

Osebna 

neorganiziranost 
Odlašanje nalog

Težave z 

samodisciplino 

Perfekcionizem
Nezmožnost reči 

NE

Nefleksibilnost  



Zunanji kradljivci časa ...  

...vpliv okolice !!!!!

Elektronski mediji 

Medsebojni 

odnosi 

Neučinkovito 

komuniciranje 



1) Nujne a pomembne naloge- NAREDI TAKOJ 

2) Pomembne a ne nujne naloge- ODLOČI SE, KDAJ JIH BOŠ  NAREDIL 

3) Nujne a nepomembne naloge- DELEGIRAJ JIH 

4) Nepomembne in ne nujne naloge- ZNEBI SE JIH

DOLOČITEV PRIORITET



10 ključnih funkcij vodenja organizacije:

 Planiranje (možnost definiranja ciljev-kratkoročni, dolgoročni)

 Organiziranje (kaže način, kako želi organizacija uresničiti cilje)

Motiviranje (poznavanje sistemov motiviranja)

 Nadziranje/kontroliranje (sistemi nadzora poslovanja, dos. ciljev)

 Delegiranje (poznavanje metod delegiranja, prenašanja nalog)

 Usklajevanje (ustrezno sklajevanje dela med  zap.; oddelki...

 Poročanje (sistemi poročanja nadrejenim, lastnikom, skupnosti..)

 Odločanje (usposbljenost za pravilno odločanje, za sprejemanje 
odgovornosti 

 Analiziranja (odločitev je potrebno znati spremljati in vrednotiti) 

Managerska znanja



Vloge zaposlenih 
• Vodje: ljudje, ki ženejo skupino naprej

• Izvajalci: ljudje, ki uresničujejo načrte

• Misleci: ljudje, ki si izmislijo nove načine dela

• Skrbniki: ljudje, ki pazijo na skupino

Če bi lahko vse te zaposlene zbrali skupaj, bi bil to idealen tim 



Učinkovitost timov ni toliko odvisna od kompetenc, veščin znanj…temveč od obnašanja vedenja 
vključenih v delo

Vsak član tima ima dvojno vlogo: funkcionalno in timsko

Timska vloga so vedenjski vzorci, ki jih posameznik razkrije v skupini in načine, s katerimi vstopa v 
interakcijo z ostalimi člani. 

IZVAJALEC KOORDINATOR    SPODBUJEVALEC INOVATOR

RAZISKOVALEC VIROV   KRITIK    TIMSKI DELAVEC

DOVRŠEVALEC STROKOVNJAK 

 Usmerjenost v akcijo (dovrševalec, spodbujevalec, izvajalec) 

 Usmerjenost v ljudi (koordinator, timski delavec, raziskovalec virov) 

 Usmerjenost v ideje (inovator, kritik, strokovnjak)

Timsko/projektno delo v odvisnosti od
vlog članov



GENERACIJA  BABY BOOM
1946 - 1964

Otroci blaginje, usklajevanje med družino in službo ni bilo potrebno; za uspeh ali 
neuspeh so bili odgovorni nadrejeni; imeli so čas za družino, hobije, delo, dom; 
nadrejeni so uporabljali metodo avtoritete; pripravljeni na sodelovanje in delo, 
daljše od 8 ur. 

LASTNOSTI
Prilagodljivi, željni javne pohvale, potrpežljivi, vztrajni, želijo jasna navodila in 
pravila, pomembna jim je redna zaposlitev; težko prenašajo konflikte; 
pomembnejši od rezultatov so procesi dela; zaradi delovnih izkušenj in 
poznavanja dela primerni za mentorje, neradi tekmujejo z sodelavci

KAKO JIH VODITI
Potrebujejo spodbude; vodja jim je zgled; ne smemo jih zapostavljati; 
potrebujejo jasna navodila pri delu; niso vajeni sodelovati pri odločanju.

Upoštevajte značilnosti generacij pri 
vzpostavljanju stikov in komuniciranju 



GENERACIJA  X
1965 - 1980

Mladost so preživeli še v blaginji; zaživel je sistem kapitalizma (tržna 
usmerjenost); računalnik je vplival na naravo dela; globalizacija je zahtevala 
hitro odzivnost; generacija (zlati v 60. letih) vzgojena po avtoritarnih načelih; 
odziv na tak način vzgoje je bil upor ali podložnost; že iščejo ravnovesje med 
družino in delom; ugotovili so, da si lahko varnost ustvarijo le sami z osebnim in 
strokovnim  razvojem. 

LASTNOSTI
Podjetni, samostojni pri delu; samoiniciatnivni; usmerjeni k ciljem; upirajo se 
avtoriteti; cenijo pravičnost.

KAKO JIH VODITI
Pričakujejo osebno priznanje in potrditev; radi delajo v manjših skupinah; pri 
napredovanju upoštevajo dosežke, ne pripadnosti; podpirati je potrebno njihov 
življenjski slog, ker jim pomeni življenje več kot denar; želijo si natančnih 
navodil.



GENERACIJA  Y
1981 - 2000

Že od otroštva odvisni od informacijske tehnologije; informacije hitro dobijo iz 
različnih virov, nimajo sredstev za osamosvojitev od staršev; delujejo in 
razmišljajo globalno.

LASTNOSTI
Ustvarjalni; optimistični; strpni do drugačnosti; tehnološko pismeni; neodvisni, 
učinkoviti; s pozitivno samopodobo; samozavestni; dovzetni za nove izzive; 
zmožni opravljanja več del naenkrat; želijo sodelovati pri odločanju; radi delijo 
svoje ideje; tekoče govorijo tuje jezike. 

KAKO JIH VODITI
Radi imajo priložnosti; povedati jim je treba resnico, dejstva; omogočiti jim je  
potrebno fleksibilni delovni čas; uporabiti njihovo poznavanje IT-ja; potrebujejo 
osebni stiki, pravila v podjetju prilagodite novim razmeram delovanja.



GENERACIJA  Z
2001  -

Priklopljeni“ že od rojstva, internet in digitalna  tehnologija imata pri razvoju 
njihovih komunikacijskih spretnosti najmočnejšo vlogo. Kratka sporočila izrinjajo
pisno in govorjeno besedo, virtualno druženje nadomešča osebni stik. 

LASTNOSTI
Samosvoji, priklopljeni na internet ali računalnik, zato z veliko informacijami.  So 
manj razvajeni, manj osredotočeni na denar. Aktivni potrošniki, cenijo iskrenost. 
Posebnih vezi na delovno mesto nimajo.  Želijo biti vpleteni v vse, prepričani so, 
da se spoznajo na vse. Radi delajo od doma, radi delajo kot prostovoljci.

KAKO JIH VODITI
Pričakujejo posebno obravnavo, zaradi več identitet in prepletenosti realnega z 
virtualnim želijo biti vedno v središču pozornosti. Ne glede na stalno vpetost v IT 
tehnologijo se želijo pogovarjati z vodjem.



Tipi osebnosti-TEMPERAMENT

Prepoznavanje osebnostnih lastnosti pomembno tako za vodjo kot za sodelavce, ki jih vodi.

Temperament je način našega odzivanja in delovanja,  h kateremu se nagibamo v različnih 

situacijah.  Opredeli naš odnos do ljudi in sočloveka ter življenja nasploh.

 SANGVINIK - PRILJUBLJEN

 KOLERIK - MOČEN

 MELANHOLIK - POPOLN

 FLEGMATIK - MIREN 



SANGVINIK



KOLERIK



MELANHOLIK



FLEGMATIK 



UPATI SI PRIZNATI

Kaj boste vi naredili pri sebi, kaj boste spremenili pri sebi? 

Prvi pogoj za uspeh 

5 ciljev

5 konkretnih nalog  
Rok za realizacijo

kratkoročno/dolgoročno   



Ker vam bo lažje, ker vam bodo pokazale pot do uspeha, ker so knjige 
hrana za vaše možgane. Hraniti jih morate tako kot vaše telo. 

Točka zbranosti-Brian Tracy

Moč navade-Charles Duhigg

Think an grow rich (Razmišljajte in bogatite) -Napoleon Hill

The 4 Hour Workweek-Timothy Ferriss

Mr Maybe-Jane Green

Prebojniki-Resnica o uspehu-Malcom Gladwell

See you at the top-Zig Zigler

Discover your Destiny-Robin Sharma

Preberite čim več knjig 



Srečen in uspešen-Nick Vujicic



Poklic ni tisto, za kar smo se šolali. Poklic je tisto, za kar smo 
bili poklicani.     

(Andrej Šifrer)

BODITE  PRIPRAVLJENI NA MENJAVO POKLICEV IN DELODAJALCEV 


