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poklicno življenje in materinstvo, pogosto pa je 
družina lahko podpora in dodaten motiv za dose-
ganje poslovnih ciljev. Z vrsto ukrepov bi lahko že 
mlade menedžerke dosegale visoke poklicne polo-
žaje in ne šele po štiridesetem letu, ko so otroci že 
bolj samostojni in se takrat lahko ženska lažje po-
sveti poklicni karieri. Nenazadnje bomo v organi-
zacijah tudi zaradi splošnega primanjkljaja talentov 
na trgu, prisiljeni prepoznati in aktivirati ves po-
slovni potencial ženskih sodelavk. 

Nikoli in nikdar pa ne smemo dovoliti nadvlade 
strahovom, ki izhajajo iz stereotipov in predsodkov, 
da ženska ne more biti dobra vodja. Da poslovni 
svet ni za ženske, ker niso dovolj močne, trdne, 
neizprosne ... Da je naravno, da je mama ves čas z 
otroki, da samo ona lahko uporabi bolniški dopust 
za nego otrok, da je usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja nemogoče … Je mogoče. Po-
treben je le še čas v razumevanju družbe, predvsem 
pa tudi nas žensk, da zmoremo, vztrajamo in uspe-
mo.

Za vodjo so, ne glede na spol, pomembnejše spo-
sobnosti komuniciranja, vizija, znanje, sodelovanje, 
timska naravnanost ter čut za ljudi. 

»Ta svet je lep, če si človek do ljudi.« (Tone Pavček)

Jasmina Spahalić,  
urednica

vodenjem se srečujemo ves čas in vsak 
med nami, zato si posledično izobli-
kujemo mnenje, kakšen naj bi bil 
dober in uspešen vodja. Kakšne pa so 

kompetence, ki oblikujejo uspešnega/no vodjo? Teh 
ne moremo tako zlahka opredeliti, predvsem pa ne 
opredeliti za povsem ženske ali moške, saj ne želi-
mo spodbujati stereotipov, ki so že v preteklosti 
ustvarili dovolj škode ženskam v poslovnem svetu. 
Še vedno smo namreč priča premajhnemu odstot-
ku žensk na vodilnih položajih.

Bodimo iskreni, razlik v ženskem in moškem vode-
nju ni. Verjetno pa za marsikatero žensko predsta-
vljajo previsoke ovire, za uspešen menedžerski 
poklic, dejavniki, kot so materinstvo in posledično 
kasnejše uveljavljanje v poslovnem svetu, pomanj-
kanje podpore za prevzemanje osebnih izzivov 
zunaj družinskega kroga, tradicionalna vloga ženske 
v družbi, pomanjkanje poslovnih vzornic, podce-
njeno žensko delo in dosežki …

V zadnjem obdobju je zaznan jasen trend, da se 
ženske odločajo med materinstvom ali kariero, kar 
se kaže v vedno višji starosti mater ob rojstvu pr-
vega otroka, ki se je samo v zadnjih dvajsetih letih 
zvišala za skoraj pet let, na 31 let. Tega trenda ni-
kakor ne smemo dopustiti, saj je možno združiti 
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HRM STRATEGIJE ZA VODENJE 
VISOKEGA POTENCIALA
JAN KOVAČIČ

Pri delu opažam vedno več povpraševanja 
podjetij povezano s sistematičnim 
raziskovanjem in razvijanjem osebnostnih 
potencialov z namenom usmerjanja 
talentov. Hkrati pa opažam tudi več  
težav podjetij, pri oblikovanju trajnostnih 
strategij upravljanja s človeškim 
potencialom. Str. 9

KORAK NAPREJ
MAJA MAJSTOROVIĆ HAJDUKOVIĆ

Znašli smo se na določeni točki v zgodovini, ko se spreminja način vodenja organizacij. 
Danes, leta 2019, najnaprednejša podjetja umikajo formalne vodje, saj so spoznala, da so ljudje 
najbolj produktivni, ustvarjalni in zadovoljni takrat, ko sami nadzorujejo svoje življenje in ko 
imajo možnost, da sami usmerjajo svojo usodo, pa naj bo to na področju zasebnega ali 
poklicnega življenja. Str. 6

UČINKOVITA UPORABA METODE 
360° POVRATNIH INFORMACIJ 
PRI RAZVOJU VODIJ
ANITA ČOLIĆ

Koristnost informacij, pridobljenih s 
pomočjo metode 360° povratnih informacij, 
prepoznava vse več organizacij. Številna 
podjetja se zato odločajo, v proces razvoja 
vodij, vključevati orodja, ki temeljijo na tej 
metodi Str. 26

BUSINESSCLASS - RAZVOJ 
MLADIH, KI PRINAŠA REZULTATE
KLARA PREDNIK

Praktično izobraževalni program 
BusinessClass za razvoj mladih sodelavcev, 
ki v partnerskih podjetjih aktivno pristopajo 
k reševanju izzivov in ustvarjajo njihovo 
dodano vrednost. Partnerji in udeleženci 
prepoznavajo program kot primer dobre 
prakse razvoja in vključevanja mladih v 
poslovni svet. Str. 12

MREŽENJE – KLJUČ DO 
ZAPOSLJIVOSTI 
MATEJKA LETNAR IN DR. KLEMEN ŠIROK

Zaposljivost je dinamičen proces. 
Spremembe narave dela in poklicev 
zahtevajo nenehno prilagodljivost. Za 
hitrejše prehode v zaposlitev in ohranjanje 
zaposljivosti sta potrebna znanje in dostop 
do iskanja poti do delodajalcev.  
Str. 56
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eprav umikanje formalnih vodij še ni 
ravno prevladujoča praksa, številne 
organizacije eksperimentirajo z alter-
nativnimi oblikami vodenja. Vloga 

vodij se pri ustvarjanju pogojev, v katerih bodo 
ljudje dosegali boljše rezultate in bodo zadovoljni, 
hitro spreminja. Z odpravljanjem sistemskih ovir 
lahko povečamo vključenost in zadovoljstvo zapo-
slenih, ki bosta pripomogla k hitrejšemu prilagaja-
nju skupnim strateškim usmeritvam.

Tu pa se postavlja vprašanje, kam in kako naprej 
z vodji. Kakšna usoda jih čaka? Ali obstaja zanje v 
prihodnosti kakšna drugačna vloga, ki bi predsta-
vljala logičen naslednji korak pri odmiku od proce-
sno usmerjenega in transakcijskega načina vodenja 
proti načinom dela, ki so ustreznejši v današnji 
kompleksni resničnosti?

Tri ravni vodenja
Recepta za popolno vodenje, ki bi deloval v vseh 
okoliščinah, ni. Da bi postavili izhodišče in okvir, 
se bomo najprej osredotočili na tri različne vidike, 
s katerimi ima opraviti vsak vodja - posameznik, 
tim in organizacija. Na vseh treh ravneh je treba 
poznati sistem in njegov vpliv na posameznika, 
odnose, time in različne vidike organizacije. 

razumemo ljudi, njihove interakcije in osebne cilje, 
ter zakaj se v skupini vedejo na določen način? Kako 
lahko vsi skupaj optimizirajo svoje delo v smeri 
ciljev in vizije organizacije? Velja, da to lahko do-
sežemo samo takrat, ko med ljudmi vlada visoka 
stopnja psihološke varnosti, ki pa jo lahko doseže-
mo z izredno dobrim medsebojnim poznavanjem 
in razumevanjem. Zato je pomembno, da pri vsaki 
posameznikovi želji dobro razumemo posamezne 
notranje potrebe, to, kar nam pomaga »predvideti«, 
kako domače se bo počutil v določenem poklicnem 
okolju in kako učinkovit bo.3 To, da ljudi spoznamo 
in ustvarimo zrel ter zelo učinkovit tim, zahteva 
določen čas in trud. 

Organizacija: Skupna raven je tisti vidik organi-
zacije, kjer gre za celostno optimizacijo, za iskanje 
ravnovesja med prožnostjo in stabilnostjo, za daja-
nje usmeritev, vzpostavitev kulture, skupnih vrednot 
in potrebnih skupnih struktur. Ključne besede so 
ravnovesje, skupna usmeritev in celostna optimi-
zacija.

Kako naprej - preoblikovanje 
tradicionalnih v agilne vodje
Razvijanje veščin agilnega vodje je nenehno in 
lahko tudi zelo kompleksno vedenjsko in kulturno 
potovanje. Agilno vodenje je vodenje »ena na ena«, 
ustvarjanje pogojev za zelo učinkovite time in 
ohranjanje strateške usmeritve s pomočjo vrednot 
in struktur organizacije. Takšen vodja je vedno v 
pogonu, se spreminja, izboljšuje, se nenehno uči in 
raste, si prizadeva za boljši tim, organizacijo in svet. 

V okviru Devetih načel,4 navajam nekaj ključnih 
točk, na katere naj agilni vodje nikoli ne pozabijo:

Načelo 1: Dejanja so glasnejša od besed - pri-
stnost; vodja kot učenec; biti sprememba; živeti v 
skladu z vrednotami agilnosti

Agilno vodenje ne pomeni zgolj spodbujanja in 
podpiranja sprememb, temveč to, da si tudi sam 
sprememba. Ljudi navdihujejo tisti, ki vodijo z 
zgledom in si tudi sami dejavno prizadevajo za lasten 
razvoj. To se zgodi skozi dejanja, ne skozi besede. 
Agilni vodje si prizadevajo za skromnost in empa-

KORAK NAPREJ
Znašli smo se na določeni točki v zgodovini, ko se spreminja 
način vodenja organizacij. Danes, leta 2019, najnaprednejša 
podjetja umikajo formalne vodje, saj so spoznala, da so ljudje 
najbolj produktivni, ustvarjalni in zadovoljni takrat, ko sami 
nadzorujejo svoje življenje, in ko imajo možnost, da sami 
usmerjajo svojo usodo, pa naj bo to na področju zasebnega 
ali poklicnega življenja.1

Č

MAJA MAJSTOROVIĆ 
HAJDUKOVIĆ, 
Ustanoviteljica Agile 
People Slovenia, Agile 
People Instructor 
(ICP-TAL Certified 
Professional in Agile 
Talent/Agile HR), Reiss 
Motivation Profile 
Master

Ljudi navdihujejo tisti, ki vodijo z zgledom in si 
tudi sami dejavno prizadevajo za lasten razvoj.  
To se zgodi skozi dejanja, ne skozi besede.

Posameznik: Če želimo, da bi vsi ti vidiki bili 
uspešni, moramo najprej poznati in razumeti sa-
mega sebe. Šele ko izhodišče poiščemo v sebi, 
lahko razumemo druge ljudi in njihove potrebe. 
Dobro poznavanje lastnih osnovnih potreb (notra-
njih motivacij) nam nudi izhodišče za razumevanje 
drugih ljudi in njihovih potreb, kar pa potrebujemo 
za to, da jih motiviramo in jih pripeljemo do večje-
ga zadovoljstva v življenju, pa tudi boljših rezulta-
tov na delovnem mestu.2 To je temelj.

Tim: Zdaj smo že na višji ravni kompleksnosti, 
saj nastopi vidik družbenega sistema. Kako lahko 
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tijo, pri čemer izkazujejo lastnosti, kot so sočutje, 
prijaznost in izkazovanje skrbi za kolege. Vodje, ki 
navdihujejo, najprej delajo na sebi, šele potem na 
drugih.

Načelo 2: Izboljšana kakovost razmišljanja 
privede do izboljšanih rezultatov - čuječnost; 
kompleksno razmišljanje; vzeti si čas

Agilni vodje cenijo kakovostno razmišljanje, ki 
privede do smiselnih dejanj. Na težave gledajo z 
različnih zornih kotov. Sprejemajo pripombe tistih, 
ki so najbližje težavi, kar jim omogoča, da ostanejo 
v stiku z resničnostjo in se pri sprejemanju odloči-
tev ne zanašajo zgolj na elektronske informacije. 
To prav tako pomeni, da ljudem dajo dovolj časa za 
razmišljanje in se vedno osredotočajo na najpo-
membnejše prednostne naloge.

Načelo 3: Organizacije se izboljšajo skozi učin-
kovite povratne informacije - različne ravni po-
vratnih informacij; dajanje in prejemanje povratnih 
informacij; povratne informacije kot navada

Prejemanje povratnih informacij se lahko pogo-
sto dojema kot negativna izkušnja, zato so agilni 
vodje tukaj za zgled, ko pogumno spodbujajo smi-
selne, koristne in pravočasne povratne informacije 
od kolegov in drugih sodelavcev. Povratne informa-
cije so seveda pomembne, toda agilni vodje si 
vzamejo tudi čas, da se vidno odzivajo na predloge, 
ki jih dajo sodelavci, s čimer sklenejo krog povratnih 
informacij. Agilni vodje ustvarjajo zgled, ko dajejo 
učinkovite povratne informacije, ki so odkrite, is-
krene in spoštljive.

Načelo 4: Da bi delo ljudi izpolnjevalo, morajo 
v njem videti smisel in cilj; smisel; vključenost; 
izpolnitev; motivacijo; vrednote

Agilni vodje se osredotočajo na vzpostavitev in 
ohranitev skupnega razumevanja namena in ciljev. 
Vizija sprememb mora biti smiselna in v organiza-
ciji uporabna. Naloga agilnega vodje je, da ugotovi, 
kaj je v srcu in mislih njegovih sodelavcev, in da te 
vrednote združi ter uskladi z namenom, da ljudi 
navdihne k dejanjem.

Načelo 5: Čustva so temelj večje ustvarjalnosti 
in inovativnosti - čustva; čustvena inteligenca; 
motivacija; ustvarjalnost

Agilni vodje spodbujajo ljudi, da se na delovnem 
mestu pokažejo v najboljši luči. Razumejo, da so 
čustva pomemben del človeške izkušnje, in ko po-
samezniki delajo s čustvi, lahko bolje uresničijo svoj 
potencial. Inovativnost in ustvarjalnost sta v veliki 
meri odvisna od spoštovanja, ki ga agilni vodja 
spodbuja tako, da je dostopen, odkrit, iskren in 
odkritosrčen, kar pa pričakuje tudi od drugih.

Načelo 6: Vodenje je prisotno povsod v organi-
zaciji - samozavedanje; odgovornost; predanost; 
mentoriranje

Agilno vodenje bi moralo prežeti vse vidike or-
ganizacije oziroma pobude za spremembe. Zave-
danje vodstvenega potenciala vseh ljudi pospešuje 
zmožnost organizacije, da se uči in prilagaja. Nalo-
ga agilnega vodje je, da razvije globino v vodstveni 
sposobnosti organizacije, kar doseže tako, da ljudem 
daje možnost vodenja. 

Načelo 7: Vodje prenesejo določena pooblasti-
la in pristojnosti; razvoj sposobnosti; vključenost

Agilni vodje prepoznavajo dejstvo, da so ljudje 
najbolj učinkoviti takrat, ko so usposobljeni, vklju-
čeni in polni zagona. Usposabljanje posameznikov 
je veščina, ki jo morajo agilni vodje posedovati pri 
usklajevanju nastajajočih potreb in napetosti v 
organizaciji. Zavedajo se, da razvoj sposobnosti ni 
zasnova, ki bi pomenila »vse ali nič«. Pravzaprav 
gre za kontinuum vodstvenega vedenja, ki se od-
ziva na trenutne razmere in potrebe po spremem-
bah.

Načelo 8: Sodelovalne skupnosti dosežejo več 
kot posamezniki - sodelovanje; zaupanje; timsko 
delo; odnosi

Agilni vodje oblikujejo skupnosti, ki temeljijo na 
visoki stopnji zaupanja, spoštovanju in delovnih 
odnosih, ki zaposlenim nekaj pomenijo. Njihova 
naloga je, da tem skupnostim zagotovijo vse, kar 
potrebujejo za učinkovito delovanje, potem pa jim 
omogočijo, da znotraj svojih meja delujejo samo-
stojno. Agilni vodja razume, da so odpuščanje, po-
zitiven odnos, velikodušnost in hvaležnost pomemb-
ni gradniki zdravega delovnega okolja. Zdravo 
delovanje skupine in ohranitev psihološke varnosti 
omogočata agilnemu vodji, da spodbuja učenje in 
razvoj, pri tem pa išče tudi ravnovesje med trajno-
stnimi rezultati in učinkovitostjo v korist organiza-
cije.

Načelo 9: Odlične ideje lahko pridejo, od koder 
koli v organizaciji - zaupanje; pretok ustvarjalno-
sti; odprtost; povratne informacije; prepoznanje

Ljudje, ki so problemu najbližje, imajo navadno 
najboljše ideje o tem, kako ta problem rešiti. Agilni 
vodje si dovolijo, da so odprti za vplive in ideje 
drugih, ne glede na svoj status oziroma položaj. V 
ta namen se agilni vodje znajo ustaviti, prisluhniti 
in si vzeti čas, da zares slišijo zamisli in ideje za 
izboljšave, ki jim jih predstavijo sodelavci. Četudi 
se nekatere ideje ne uporabijo, agilni vodja spod-
buja nenehen pretok ustvarjalnosti na način, da 
pomaga ljudem razumeti, katere ideje so bile upo-
rabne in katere ne.

Agilno vodenje je vodenje »ena na ena«, 
ustvarjanje pogojev za zelo učinkovite time  
in ohranjanje strateške usmeritve s pomočjo 
vrednot in struktur organizacije.
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Prispodoba z vrtom in vrtnarjem
Organizacijo si predstavljajte kot vrt, ki ga prikaže 
Pia Maria Thoren.5 Vsak vrt ima svoj namen. Mor-
da je namen vrta ta, da je čim lepši ali da obrodi čim 
več sadja, oziroma zelenjave. V vsakem primeru 
ima določen namen. Zakaj bi se sicer kdo trudil, da 
bi ga sploh uredil?

Vsaka rastlina je drugačna in vsaka ima svojo 
vlogo, toda vse skupaj uresničujejo namen vrta. 
Vsaka rastlina ima svoje potrebe. Nekatere potre-
bujejo veliko sončne svetlobe, druge so raje v senci. 
Spet nekatere potrebujejo več vode, druge manj. 
Nekaterim je všeč, da rastejo tesno druga ob drugi, 
medtem ko druge potrebujejo okoli sebe več pro-
stora. Nekatere za boljšo rast potrebujejo nekaj 
pomoči, druge pa se povsem dobro znajdejo same. 
Kdo torej poskrbi za to, da vsaka rastlina dobi tisto, 
kar potrebuje za svojo rast, da postane velika in 
lepa?

zaradi neprimernega okolja, neprimerne zemlje ali 
česa drugega). 

Če je s semenom nekaj narobe, moramo ugoto-
viti, kje tiči razlog za to, in poskusiti spremeniti 
pogoje - morda ga posejemo na drugem koncu vrta, 
kjer so pogoji za to rastlino primernejši. Če tudi to 
ne pomaga, moramo pomagati rastlini, da pride v 
kakšen drug vrt. 

Prispodoba z vrtnarjem za vodenje je zelo upo-
rabna pri opisovanju agilnega vodenja in spreme-
njene vloge vodstva v kompleksnih okoljih. Osre-
dotoča se na odstranjevanje ovir in oblikovanje 
sistema, v katerem lahko ljudje rastejo in se razvi-
jajo, rešujejo probleme in prevzemajo odgovornost. 
Če ustvarimo takšno okolje, lahko cilje organizaci-
je dosežemo hitreje.

Globoko se zaveda kompleksnosti sveta
Namen agilnega vodenja je motivirati ljudi, da 
prispevajo k skupnemu dobremu celotne organiza-
cije.7 Ni vam treba biti formalni vodja, da bi lahko 
bili agilni vodja, kajne?
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Agilno vodenje se osredotoča  
na odstranjevanje ovir in 
oblikovanje sistema, v katerem 
lahko ljudje rastejo in se razvijajo, 
rešujejo probleme in prevzemajo 
odgovornost. Če ustvarimo 
takšno okolje, lahko cilje 
organizacije dosežemo hitreje.

Vrtnar je tisti, ki skrbi za rastline in razume 
njihove posamezne potrebe ter ustvari ustrezne 
pogoje, da se ta rastlina razvije, pri tem pa ne po-
zabi na vrt kot celoto. Najpomembnejša veščina, ki 
jo mora imeti vrtnar, je ta, da zna v zemlji in okolju 
ustvariti pogoje, ki rastlinam omogočajo rast. Zemlja 
je kot kultura podjetja, če za rastline ni primerna, 
te ne bodo uspevale tako dobro, kot bi sicer. Rastlin 
pa seveda ni mogoče nadzorovati in jim ukazati, naj 
rastejo hitreje ali bolje, če okolje ni ustrezno, rastli-
ne ne bodo uspevale, ne glede na to, koliko jim 
boste ukazovali. Upravljati je treba sistem, ne ljudi.6

Predstavljajmo si, da v svojem vrtu zasadimo 
drobno seme in da ne začne rasti oziroma raste zelo 
slabo/počasi. Drobnega semena ne moremo prisi-
liti, da zraste, lahko pa ustvarimo ustrezne pogoje 
in mu zagotovimo primerno okolje. Potem pa zgolj 
držimo pesti in upamo, da uspe. Če seme ne zraste, 
se moramo s tem soočiti. Morda je razlog preprosto 
ta, da seme v našem okolju ne more zrasti (morda 
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repoznavanje in razvijanje visokega 
potenciala je široko področje. Ni zgolj 
domena psihologije dela in organiza-
cije. Poteka v vseh različnih družbenih 

okoljih – v vrtcih in šolah s programi za nadarjene, 
na fakultetah s štipendiranjem in podpiranjem 
raziskovalnih projektov, v podjetjih z razvojem 
človeških virov in vodenjem talentov. Ob pregledu 
literature hitro ugotovimo, da različni avtorji pou-
darjajo različne pristope k analizi visokega poten-
ciala in vodenju talentov. Zmeda! V psihološki 
znanosti so razlike med področji že same po sebi 
lahko zelo velike, kar lahko razumemo kot pomemb-
no omejitev, zaradi katere nastane opisana zmeda. 
Na drugi strani pa lahko prav ta bogatost različnih 
konceptov pomeni priložnost za integracijo ter 
pripravo smernic za celovito HRM strategijo.3 

Problem neobjektivnega prepoznavanja 
talentov
Cilj vsakega strateškega upravljanja s talenti je 
prepoznati, spodbuditi in zadržati potenciale za 
učinkovito delo na prihodnjih delovnih nalogah, 
izzivih in delovnih mestih. Eden izmed temeljnih 
problemov »zakaj se talenti ne izrazijo« obstaja, saj 
le približno ena tretjina podjetij uporablja standar-
dizirane metode za prepoznavanje visokega poten-
ciala pri svojih sodelavcih in potencialnih sodelav-
cih. Navadno vodilni poročajo, da oni »že vedo«, ko 

vidijo osebo z visokim potencialom.1,4 Takšna pre-
pričanja pa lahko pomenijo, da ne napredujejo 
osebe z najboljšim potencialom, zato so velikokrat 
programi upravljanja s talenti manj uspešni. Osre-
dotočamo se predvsem na visok potencial (angl. 
High Potential »HiPo«, ki ga bomo mi označevali 
s kratico »ViPo«). Ostaja pa vprašanje: »Kaj točno 
je visoki potencial?« ViPo predstavlja sklop kvalitet 
oziroma potencialnih možnosti za razvoj neizkori-
ščenih sposobnosti, veščin ali znanj za doseganje 
visokih rezultatov.9 (Ali je lahko visoki potencial 
enak na različnih delovnih mestih? Hkrati ja in ne. 
Vsekakor je univerzalen intelektualni potencial in 
»g-faktor« inteligentnosti, ki še vedno največ pri-
speva k napovedovanju uspešnosti pri delu.2,7,8 
Vsekakor je pomembno, da ima oseba ustrezne 
intelektualne sposobnosti, še bolje, če ima nadpov-
prečne. Zelo pomembno je, da je motivirana za delo 
in razvija svojo kariero. Na področju osebnostnih 
lastnosti pa so »univerzalni dejavniki uspešnosti« 
naravnanost k vestnemu in zanesljivemu opravlja-

HRM STRATEGIJE  
ZA VODENJE 
VISOKEGA 
POTENCIALA
»Če smo v sodelavcu prepoznali talente in je ta čez dve leti 
še vedno na istem delovnem mestu, potem nekaj delamo 
narobe!« Pri delu opažam vedno več povpraševanj podjetij, 
povezano s sistematičnim raziskovanjem in razvijanjem 
osebnostih potencialov z namenom usmerjanja talentov. 
Hkrati pa opažam tudi več težav podjetij, pri oblikovanju 
trajnostnih strategij upravljanja s človeškim potencialom. 
Dostikrat razvijajo ključne sodelavce, vlagajo veliko truda 
in denarja, pa sodelavci kljub sistematičnemu razvijanju 
potencialov ne postanejo in ostanejo pripadni podjetju. 
Zakaj?

P

JAN KOVAČIČ, 
univ dipl. psiholog, 
vodja projektov 
uporabne psihologije 
in strokovnjak za 
razvoj potencialov v 
podjetju Taktika plus, 
d. o. o.

Velikokrat vlagamo v vodstvene 
akademije in razvijamo vodje,  
pa bi nam vložek v skladiščno 
logistiko prinesel veliko večji  
in konkretni učinek.
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nju dela ter čustvena stabilnost, ki prispeva k ob-
vladovanju stresa in zahtevnih situacij na delovnem 
mestu. Med veščinami so univerzalno pomembne 
veščine za uspešno učenje in veščine za sodelova-
nje z drugimi sodelavci. Nato pa je izjemno po-
membno, da razumemo, da na različnih delovnih 
mestih potrebujemo specifične sposobnosti, spe-
cifične veščine in specifičen osebnostni potencial. 
Področje prepoznavanja in upravljanja oziroma 
razvijanja talentov je v vzponu tako med razisko-
valci kot praktiki. Preden se lotite raziskovanja 
ViPo in prepoznavanja talentov, ugotovite kaj v vaši 
organizaciji in na vašem področju dela pomeni 
visoki potencial in kako ga lahko prepoznamo pri 
ljudeh?

pomaga organizacijski psiholog, z zelo veliko ver-
jetnostjo napovedujete uspešnost na delovnem 
mestu.

Problem označevanja talentov
V organizacijah, ki se bolj sistematično ukvarjajo z 
razvojem potencialov, je praksa nekoliko boljša. 
Največkrat uporabijo psihometrična orodja za 
ocenjevanje osebnosti, kjer naj bi hitro in učinko-
vito napovedali (skriti) potencial za prevzemanje 
vodstvenih vlog.4,9 Dostikrat ob analizi uporabijo 
tudi metodo ocenjevalnega centra, ki poglablja 
zbrane informacije o talentih. Sledi priprava kari-
ernih načrtov, ki so dostikrat neizvedljivi ali pa 
preobsežni. Ali resnično lahko pričakujemo, da bo 
sodelavec spremenil neko temeljno osebnostno 
lastnost? Ali lahko pričakujemo, da bo premostil 
svoje šibkosti na več kot enem ali dveh področjih? 
Organizacije nato kandidate usmerijo v »vodstvene 
akademije«, kjer sistematično razvijajo vodstvene 
veščine. Na koncu pa naj bi prepoznani talenti 
prevzeli novo vlogo na delovnem mestu, kar pa se 
redko v resnici tudi zgodi. Velikokrat slišimo, da 
talenti odidejo, ker so bili nezadovoljni. Še vedno 
opazimo, da so iz odličnih strokovnjakov, ki so 
(skoraj naravno) vodili strokovne projekte in stro-
kovne time po vodstvenih akademijah nastali ne-
zadovoljni vodje. Ali ne bi bili tudi vi nezadovoljni, 
če bi vas prepoznali kot talente, vam obudili želje, 
predstavili priložnosti, nato pa bi imeli občutek, da 
vas v organizaciji hkrati spodbujajo in hkrati ovi-
rajo pri doseganju zastavljenih ciljev?

Rešitev lahko leži v prenašanju dobrih praks iz 
različnih področij na kadrovsko področje. Podobno 
kot delamo finančno konstrukcijo in se pripravlja-
mo na različne scenarije v prihodnosti, enako 
lahko storimo s področjem talentov. Visokega po-
tenciala ne iščimo zgolj v trenutnem stanju v pod-
jetju, usmerimo se v prihodnost in razmišljamo o 
veščinah in kompetencah, ki jih bodo sodelavci 
potrebovali čez tri, pet ali pa celo deset let.3 Imamo 
kakšno idejo, kakšno bo naše delo takrat? Imajo 
naši sodelavci že zdaj katere izmed kompetenc 
prihodnosti? Prepoznamo skriti potencial?

Smiselno je, da uporabljate meritve, za namen 
osredotočanja na področja, kjer sprememba prina-
ša učinek. S pomočjo spremljanja kazalnikov uspe-
šnosti ugotovite, kje sodelavci z majhno spremem-
bo prinesejo največji učinek. Na tem področju je 
smiselno podpirati razvoj potencialov.3 Velikokrat 
vlagamo v vodstvene akademije in razvijamo vodje, 
pa bi nam vložek v skladiščno logistiko prinesel 
veliko večji in konkretni učinek.

Podobno je z nasledstvom. Nasledstvo je proces, 
ki sledi korakom kot oskrbovalna veriga. Če proce-
si v oskrbovalni verigi ne tečejo, potem nastaja 
gospodarska škoda. Enako je ob nasledstvu. Po-
membno je, da se osredotočamo na tisto področje 
in tista delovna mesta, kjer je nasledstvo sploh 
mogoče izpeljati. 3 

Zavedajte se, da talentove moči predstavljajo 
priložnosti, ki jih lahko izkoristite ob trenutnih 
delovnih nalogah, skrite potenciale in 
premeščene šibkosti pa šele v prihodnosti  
po usmerjanju na primerno delovno mesto, 
ustvarjanju delovnega mesta prihodnosti  
in po razvijanju teh.

Kako objektivno in zanesljivo meriti 
osebnostni potencial
Tako ključno vprašanje ostaja »Kako čim bolj objek-
tivno, veljavno in zanesljivo meriti osebnostni po-
tencial in ga smiselno usmeriti ter oplemenititi 
glede na področje dela?« Ob tem menim, da je zelo 
pomembno zavedanje, da je sodelovanje z zunanjim 
strokovnjakom lahko smiselna izbira, takoj ko veste, 
kaj za vas pomeni visoki potencial. Zunanji stro-
kovnjak, organizacijski psiholog, ima za nalogo 
objektivno, veljavno in zanesljivo izmeriti potenci-
al in vam predstaviti rezultate točno takšne, kot so. 
Ob tem ima tudi ustrezen inštrumentarij, ki mu to 
omogoča, sam pa je pomemben predvsem pri tem, 
da zbrane rezultate smiselno poveže v celoto. Zato 
menim, da bi bilo smiselno dvigniti zaupanje v 
objektivne meritve na področju osebnostnega po-
tenciala, saj je psihološko testiranje in strokovno 
voden ocenjevalni center, namenjen prepoznavanju 
»skritih« in »odkritih« moči v svoji kombinaciji 
najbolj objektivna metoda na področju prepozna-
vanja talentov. Vseeno pa opozorilo. Če bi gledali 
samo tovrstne podatke, potem smo razložili zgolj 
približno 40 % variance v vedenju na delovnem 
mestu. Če dobro poznamo okolje, v katerem naj bi 
se potenciali izrazili, presežemo že 70 % variance 
v vedenju na delovnem mestu. Če pa temu dodamo 
še poglobljeno poznavanje psihodinamike, pozna-
vanje razvojno-psiholoških dejavnikov in poznava-
nje trenutne življenjske situacije pri sodelavcu kot 
tudi njegovih prihodnjih ambicij, pa varianca 
preseže 85 %. To pomeni, da z objektivnim pristo-
pom k prepoznavanju talentov, kjer vam lahko 
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Agilnost kot integrativni pogled na 
vodenje visokega potenciala
Vodenje visokega potenciala je zahtevna in strate-
ško pomembna funkcija v podjetju. Omogoča 
trajnostno naravnanost podjetja, saj predstavlja 
razmislek o tem, kdo bo vodil podjetje v prihodno-
sti. Ob tem se lahko ozremo na področje izobraže-
vanja in nekako »propadli« projekt nadarjenih. Ni 
dovolj, da prepoznamo talente in jih ločimo od 
drugih, pomembno je, da delamo tako s talenti kot 
z vodji in širšim organizacijskim okoljem.1,6,9 Če na 
vseh ravneh v organizaciji prepoznavamo potenci-
ale in jih poskušamo razvijati, potem omogočimo 
nastanek agilne organizacije tudi na kadrovskem 
področju. To pomeni, da sodelavci s svojimi močmi 
prekrivajo šibkosti za uspešno delo. Še bolj pomemb-
no pa se mi zdi, da se s tem spodbudi večja mera 
odgovornosti, da vsak sodelavec prispeva svoje moči 
v trenutku in na področju, kjer lahko najbolje pri-
dejo do izraza. Ob tem je pomembno, da poleg 
objektivnega merjenja, ustrezne razvojne strategi-
je in realne karierne strategije poskrbimo tudi za 
stalen dialog med vodji in strokovnjaki za razvoj 
talentov v podjetju, kot tudi spodbujamo odprto in 
povezovalno komunikacijo med vodji in talenti. 
Najhuje je, če se vodje »bojijo« talentov in uvelja-
vljajo svojo moč avtoritete, da bi si zagotovili mesto. 
Menim, da usmeritev k agilnemu načinu dela, kot 
tudi spodbujanju veščin agilnosti vodi v osredoto-
čanje na tista področja, kjer je delo najbolj učinko-
vito. Omogoča tudi hitrejše prehajanje med delov-
nimi mesti kot tudi delovnimi področji in ne 
nazadnje napredovanje v organizacijski hierarhiji, 
čeprav ta postaja vse bolj matrično organizirana. 

V podjetjih ves čas zasledujejo učinkovitost in 
želijo povečati produktivnost ter izkoristiti vse 
osebnostne potenciale zaposlenih. Pri tem se orga-
nizacijski psihologi trudimo razumeti razlike med 
ljudmi in na podlagi raziskovanja (skritega) poten-
ciala napovedovati priložnosti za še boljšo delovno 
učinkovitost in uspešnost na različnih področjih 
dela. Tudi organizacijski psihologi hodimo v korak 
s časom in sledimo idejam agilnosti ter matrični 
organiziranosti delovnih organizacij, zato zgolj 
razumevanje talentov in visokega potenciala za 
vodenje, preprosto ni dovolj. Pozorni smo na vse 
sodelavce, na vseh področjih in z različnimi močmi 
in skritimi potenciali. Prav usmeritev k matričnim 
organizacijam pa omogoči razvoj vseh potencialov, 
saj je lahko kdor koli v podjetju prepoznan kot talen.

Predlagam, da na področju vodenja talentov 
najprej razmislite »kaj potencial pomeni za vas«, 
nato izberete sistem »objektivnih, veljavnih, zane-
sljivih meril« za raziskovanje visokega potenciala, 
resnično spoznate svoje sodelavce in raziščete 
kontekst okolja ter v proces vključite strokovnjake, 
organizacijske psihologe, ki vam pomagajo objek-
tivno ugotavljati potenciale, da se bo ta lahko izra-
zil.1,5,6,9 Zavedajte se, da talentove moči predstavlja-
jo priložnosti, ki jih lahko izkoristite ob trenutnih 

delovnih nalogah, skrite potenciale in premeščene 
šibkosti pa šele v prihodnosti po usmerjanju na 
primerno delovno mesto, ustvarjanju delovnega 
mesta prihodnosti in po razvijanju teh. S tem boste 
poskrbeli za pomembno strateško naravnanost in 
svoji organizaciji omogočili pomembno prednost v 
času, ko imamo na »Zahodu« vedno večje pomanj-
kanje delovne sile.

Podobno kot razvijamo finančno 
konstrukcijo in se pripravljamo na 
različne scenarije v prihodnosti, 
enako lahko storimo s področjem 
talentov.
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Ivanom Papičem, direktorjem za kadre in splošne 
zadeve v Steklarni Hrastnik, d. o. o., Janom Sibin-
čičem, partnerjem Odvetniške družbe Sibinčič 
Križanec o. p., d. o. o., Natašo Jelovčan, vodjo služ-
be za razvoj in selekcijo v Mercatorju, d. d., Gregor-
jem Rajšpom, direktorjem za kadrovske zadeve v 
Pivovarni Laško Union, d. o. o., in udeleženci, Pa-
tricijo Randl, tehnologinjo za inovacije v Pivovarni 
Laško Union, d. o. o., Ambrožem Rozmanom, vod-
jem trgovske znamke v Mercatorju, d. d. in El Jeseo 
Sukanovićem, projektnim vodjo v Gradu, d. d.

Partnerji programa BusinessClass ste že 4. gene-
racijo. Glede na vaše aktivno sooblikovanje pro-
grama - kako vidite njegov razvoj od začetka do 
danes?

Nina Potisek (Nina P.): Za partnerstvo nas je pre-
pričal izviren pristop, ki omogoča mladim, da pri-
dobijo veliko znanja, poslušajo priznane strokov-
njake in gospodarstvenike, imajo možnost mreženja 
in delitve izkušenj ter seveda zaposlitve pri uglednih 
delodajalcih. Program z leti raste in se nadgrajuje 
na podlagi izkušenj izvajalcev, udeležencev in de-
lodajalcev. Pomembno se mi zdi, da v okviru pro-

grama pridobivamo posameznike z zelo raznoliki-
mi kompetencami. Do zdaj smo zaposlili že devet 
mladih in veseli me, da so vsi razen enega pri nas 
ostali. To dokazuje, da z dobrim sodelovanjem in 
skupaj z ekipo, ki pozna naše poslovanje, in orga-
nizacijsko kulturo najdemo prave posameznike. 

Odvetniška družba Sibinčič Križanec aktivno 
sooblikuje program, saj vodi enodnevno izobra-
ževanje o pravu. Kako se mladi odzivajo na kom-
pleksno tematiko, kot je pravo?

Jan Sibinčič (Jan S.): Za udeležence skušamo 
pripraviti čim bolj aktualne vsebine, ki jih mora 
poznati vsak ključni zaposleni podjetja. Pravne 
izzive predstavimo na praktičnih primerih, izobra-
ževanje pa poteka z izmenjavo mnenj, saj si tako 
lahko bolj resnično predstavljajo probleme in ob 
koncu izobraževanja lažje rešijo praktični primer. 
Business Classovci se v delavnico aktivno vključu-
jejo in veliko sprašujejo, tako da verjamem, da ve-
liko odnesejo. Vsekakor pa je to odlična izkušnja 
tudi za člane naše ekipe.

Zaposlujete veliko mladih in obetavnih potencia-
lov. Kaj so vaše dobre prakse pri menedžiranju 
mladih in njihovem uspešnem onboardingu?

Gregor Rajšp (Gregor R.): V Pivovarni nas pove-
zujejo skupne vrednote in vedenja, ki so eden 
ključnih elementov doseganja zastavljenih ciljev in 
predvsem rasti, tako poslovne kot osebne. Vsekakor 
se srečujemo z vedno novimi izzivi in nanje posku-
šamo odgovarjati s hitrimi in trajnostno naravna-
nimi prilagoditvami. S takšnim načinom upravljanja 
smo za mlade zanimivi in jim nudimo dolgoročne 
priložnosti.

BUSINESSCLASS -  
RAZVOJ MLADIH, KI 
PRINAŠA REZULTATE
To jesen se začenja že 4. generacija praktično 
izobraževalnega programa BusinessClass za razvoj mladih 
sodelavcev, ki v partnerskih podjetjih aktivno pristopajo 
k reševanju izzivov in ustvarjajo njihovo dodano vrednost. 
Partnerji in udeleženci prepoznavajo program kot primer 
dobre prakse razvoja in vključevanja mladih v poslovni svet. 
Z nekaterimi od njih smo se pogovarjali o razvoju in 
prednostih programa, ki so jih prepoznali v prvih 
generacijah.

P

KLARA PREDNIK, 
junior HR svetovalka v 
Inštitutu za poslovno-
izobraževalne rešitve 
– BusinessClass, 
FirstClass, ITClass 
skrbi za učinkovite 
rešitve zaposlovanja

Pomembno je, da se mladi čim 
prej vključijo v prakso z delom  
na projektih, saj se tako največ 
naučijo.
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Jan S.: Mladi so zelo odprti in se hitro učijo. 
Zaradi pomanjkanja izkušenj na zadeve gledajo z 
drugega zornega kota, kar je pogosto v pomoč 
njihovim bolj izkušenim kolegom pri iskanju opti-
malne rešitve.

Ivan Papič (Ivan P.): V Steklarni načrtno gradimo 
sodelovanje z obetavnimi mladimi in smo na raz-
lične načine usmerjeni k vzpostavljanju povezav s 
potencialnimi sodelavci že med njihovim študijem. 
Prvi meseci zaposlitve so ključni za zadovoljstvo, 
uspešnost in produktivnost zaposlenih z delom in 
podjetjem, zato že takoj po izboru začnejo z onbo-
ardingom, internim kroženjem s sodelavci v proi-
zvodnji pa tudi z mentorstvom. 

Irena Vodopivec (Irena V.): Pomembno je, da se 
mladi čim prej vključijo v prakso z delom na pro-
jektih, saj se tako največ naučijo. Zato jim kar hitro 
po prihodu dodelimo konkretne naloge. Tudi pri 
nas začnejo s kroženjem med poslovnimi področji, 
pri usmerjanju dela, spoznavanju vrednot in orga-
nizacijske kulture pa jim pomagajo mentorji, kate-
rih povratna informacija o uspešnosti njihovega 
dela je mladim sodelavcem zelo dragocena.

Kako je videti, ko BusinessClassovci prvič pridejo 
k vam?

Nina P.: Mentor novozaposlenega pripravi pro-
gram dela za uvajalno obdobje prvih šestih mesecev. 
S poenotenjem sistema uvajanja za zaposlene in 
preureditvijo sejnih sob v učne centre, smo za so-
delavce v maloprodaji sistematično poskrbeli od 
prihoda do rednega izobraževanja in coachinga. Po 
tem obdobju pa vse zaposlene vključimo v sistem 
kvartalnih pogovorov z vodjo, v ocenjevanje kom-
petenc in razvojnih načrtov.

Nataša Jelovčan (Nataša J.): Mladim vstop v pod-
jetje olajšamo s 25-dnevnim onboardingom, ki se 
začne v naši poslovni stavbi. Dan začnemo z uva-
jalnim seminarjem, potem sledi spoznavanje men-
torjev, njihovih področij in buddy-jev. Naslednje tri 
tedne poteka kroženje v trgovinah najprej velikega 
in nato malega formata ter nato še v skladiščih. Na 
takšen način dobro spoznajo našo operativno de-
javnost in vse ključne procese. Zadnji teden se 
srečajo z vsemi direktorji sektorjev, ki jim predsta-
vijo svoja področja.

Kaj bi priporočili mladim potencialom, ki šele 
danes prihajajo na trg in iščejo pravo pot za kari-
ero?

Ivan P.: Naj bodo pri študiju motivirani, vedoželj-
ni in odprti za pridobivanje novih znanj s sodelo-
vanjem na študijskih projektih in izmenjavah ter 
naj ne čakajo na zaključek študija za pridobivanje 
dodatnih znanj in kompetenc. 

Nina P.: Svetujem jim veliko poguma pri izraža-
nju svojih idej in vztrajnosti pri usvajanju novih 
znanj. Pomembna se mi zdi tudi sposobnost prila-
gajanja pri delu z raznolikimi timi. Hitra učljivost, 
učinkovitost in skladnost osebnih vrednot z vre-

dnotami podjetja pa omogočajo tudi prepoznavnost 
in odpirajo nove priložnosti.

Irena V.: Naj se ne obremenjujejo preveč s tem, 
kakšna pot je prava. Pomembno je, da najprej prido-
bijo praktične izkušnje in skozi različne vloge ugo-
tovijo, kaj jim leži in kje lahko največ prispevajo.

Nataša J.: Naj bodo aktivni, radovedni in naj zgolj 
ne čakajo, da pride prava ponudba. Že v času štu-
dija naj navezujejo stike s podjetji skozi prakso, s 
študentskim ali projektnim delom.

Gregor R.: Naj bodo odkriti s sabo in svojimi 
pričakovanji. Naj uživajo v okolju neomejenih mo-
žnosti in poiščejo svojo priložnost. Zelo pomembne 
so mehke veščine, predvsem voditeljstvo, medoseb-
ni odnosi in komunikacijske sposobnosti. 

Jan S.: Po zaključku fakultete mladi pogosto 
menijo, da imajo ogromno znanja, kar sicer drži, 
vendar pa so na področju prava predvsem pomemb-
ne izkušnje. Tako se učenje s prvo zaposlitvijo šele 
začenja. Glede na to, da zelo pomemben del našega 
posla predstavlja delo za tuje stranke, je skoraj 
nujno, da kandidat za zaposlitev del izobraževanja 
opravi v tujini. 

Izzive predstavimo  
na praktičnih primerih, 
izobraževanje pa poteka  
z izmenjavo mnenj, saj si  
tako lahko bolj resnično 
predstavljajo probleme in  
ob koncu izobraževanja lažje 
rešijo praktični primer.

Kaj bi svetovali podjetjem, ki se bojijo zaposlova-
ti mlade zaradi strahu pred njihovim odhodom 
oziroma nezvestobo?

Ivan P.: Podjetje mora biti zaradi svoje vizije in 
ciljev privlačno za mladega iskalca zaposlitve. 
Prednosti in pričakovanja mlade generacije so 
drugačni, zato se je temu treba prilagoditi in obli-
kovati okolje, ki omogoča sobivanje in sodelovanje 
različnih generacij.

Irena V.: Naj skrbi za dobro vzdušje, omogoča 
razvoj in vlaga v znanje in razvoj zaposlenih. 

Nataša J.: Ne smemo dovoliti, da nas ta strah 
omejuje pri odločitvi o zaposlitvi mladih. Tako kot 
se dogajajo nove zaposlitve, se dogajajo tudi odho-
di. To je del poslovnega okolja. Mladi so dobrodošla 
sprememba v vseh kolektivih, saj prinesejo novo 
energijo, neobremenjen pogled in mogoče »nena-
vadne« ideje, ki se lahko kasneje izkažejo za naj-
boljše. 

Jan S.: Menim, da je mlade treba ustrezno stimu-
lirati. Zgolj dobra plača ne predstavlja zadostne 
stimulacije. Pomembno jim je omogočiti vodenje, 
sprva manjših in nato vedno večjih samostojnih 
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projektov, kjer lahko sami vidijo rezultate svojega 
dela. Na ta način rastejo in postajajo bolj odgovor-
ni, krepi pa se tudi lojalnost do celotne ekipe in 
strank.

Gregor R.: Treba je ustvariti okolje, v katerem 
bodo zaposleni prepoznali smisel in si znali vsak 
dan odgovoriti na vprašanje, zakaj sem tu. 

V vaših podjetjih top menedžment zelo podpira 
pridobivanje mladih talentov. Kako pomembna je 
njihova podpora pri projektih razvoja kadrov v 
podjetju?

Nina P.: Razvoj kadrov je ena ključnih odgovor-
nosti vodstva, saj omogoča lažje prilagajanje spre-
membam, ohranjanje dobre kondicije za prilagaja-
nje izzivom, dolgoročno konkurenčnost, hkrati pa 
omogoča osebno rast zaposlenih. Lahko rečem, da 
je zmagovalna formula iskanje in prepoznavanje 
potencialov ter njihovo udejanjanje pri delu, ki naj 
bo v danem trenutku najbolj navdihujoče. 

Nataša J.: Podpora vodstva je vsekakor ključnega 
pomena. HR je v vlogi partnerja, ki zastavljeno 
vizijo in strategijo podpira s ključnimi razvojnimi 
projekti, usposobljenimi sodelavci ter bazenom 
potencialov za prevzem ključnih položajev. Mladi 
sodelavci so pomembni in vodstvo se tega zaveda, 
zato tudi podpira sodelovanje pri tem projektu.

ro na temelju osnovnih družbenih vrednot zagoto-
vo ceni tudi svojo okolico. Grad je zagotovo takšno 
podjetje in okolju vrača tako ekološko kot socialno. 
Imamo jasno določeno ekološko politiko in poleg 
tega, da brezpapirno poslujemo, to omogočamo tudi 
svojim partnerjem in jih k temu spodbujamo. Vča-
sih pa ekološki vidik tudi združimo s socialnim, tako 
kot smo zajetno količino tabličnih računalnikov 
»reciklirali« in podarili eni od slovenskih osnovnih 
šol. 

Patricija Randl (Patricija R.): Absolutno se strinjam. 
To je bil tudi eden od osrednjih razlogov, zakaj sem 
izbrala Pivovarno. Zavezali smo se k trajnostnemu 
razvoju in že aktivno ukrepamo, da zmanjšamo 
emisije CO2, zaščitimo vire pitne vode in smo am-
basadorji odgovornega pitja. Tako varimo boljši 
svet, kar dokazujemo s svojo ponudbo 0,0 %. 

Kako vam je mentor pomagal pri onboardingu in 
vključitvi v podjetje?

Patricija R.: Imela sem izjemno srečo, ker ima 
moj mentor zelo veliko tehnološkega znanja in sem 
z njegovo pomočjo lahko hitreje napredovala in 
prispevala k uspešnosti podjetja. Veliko mi je po-
menilo, da je imel čas zame, me usmerjal in je tudi 
zdaj med prvimi, ki jih pokličem, ko potrebujem 
tehnološki nasvet. 

El Jesea S.: V Gradu je eden od osnovnih gradni-
kov podjetja znanje. Pod mentorstvom našega di-
rektorja g. Tomaža Kukovca večino zadolžitev in 
novih znanj dobim z njegove strani. V onboarding 
procesu pa je bil moj mentor celotno podjetje. Za 
dobro opravljanje svojega dela mora posameznik 
poznati tako procese v podjetju kot sodelavce in 
njihovo delo. 

Ambrož Rozman, po dobrem letu zaposlitve v 
Mercatorju si v mesecu juliju napredoval v vodjo 
blagovne skupine. Čestitamo. To je zagotovo velik 
karierni preskok. Imaš kakšen nasvet za sovrstni-
ke, ki si želijo uspešne kariere?

Ambrož R.: Napredovanja sem bil vsekakor vesel, 
saj sem dobil potrditev, da delam prav, da podjetje 
ceni moje prizadevanje in želi skupaj ustvarjati 
prihodnost. Nasvet sovrstnikom? Naj bodo željni 
novega znanja, naj vedno iščejo možnosti za izbolj-
šave, predvsem pa naj ne pozabijo na strategijo. 
Tako kot podjetje brez strategije na dolgi rok ne 
obstaja, tako tudi posameznik brez načrta težko 
uspe.

Vsekakor se srečujemo z vedno 
novimi izzivi in nanje poskušamo 
odgovarjati s hitrimi in trajnostno 
naravnanimi prilagoditvami.  
S takšnim načinom upravljanja 
smo za mlade zanimivi in jim 
nudimo dolgoročne priložnosti.

Pripadate generaciji milenijcev, ki se jih drži po-
splošeni sloves, da želijo biti zaposleni v podjetju, 
ki tako ali drugače vrača okolju. 

Ambrož Rozman (Ambrož R.): Sicer sam ne rad 
stereotipiziram, vendar se strinjam, da mladi danes 
ne želimo službe, ki nam bo omogočila preživetje, 
temveč predvsem iščemo smisel. S svojim delom 
želimo vplivati in narediti svet boljši. 

El Jesea Sukanović (El Jesea S.): Menim, da izbi-
ramo delodajalca, ki zna ceniti posameznika in 
njegovo delo. To pomeni, da podjetje, ki goji kultu-

Generacija Y kot vodje
Kako vodijo milenijci in kako se pripraviti  
na vstop generacije Z na trg dela 
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a splošno lahko digitalne kompetence 
opredelimo kot zmožnost ali sposobnost 
posameznika, ki ima dovolj znanja in 
veščin, da opravi neko nalogo v digital-

nem okolju pravilno (varno, kritično), in učinkovito.

Ocena digitalnih kompetenc sodelavcev
Vodje in sodelavci, ki so odgovorni za kadre, imajo 
praviloma pri digitalnih kompetencah sodelavcev 
precej težav, saj te za večino področij niso določene. 
Zato morajo posamezne panoge pripraviti merila 
in standarde za digitalne kompetence same (lahko 
tudi na ravni EU), pri čemer bodo imeli ključno 
vlogo vodje oziroma izobraževalci v podjetjih in 
organizacijah. Pri tem imamo lahko kar nekaj po-
moči. V EU so pripravili konkreten izvedbeni načrt 
in vrsto ukrepov, s katerimi bodo pomagali državam 
in izobraževalnim institucijam internacionalizirati 
delo, posodobiti njihove programe ter omogočiti 
dostop do kakovostnih gradiv in projektov.2 

Digitalnih kompetenc je veliko vrst, na različnih 
področjih in ravneh, ter se nenehno spreminjajo in 
nadgrajujejo. Tega se morajo zavedati vsi, ki želijo 
pripraviti sistematično analizo stanja in potreb ter 
program izobraževanja in usposabljanja sodelavcev. 
Posebej je treba opozoriti, da je večina sedanjih ocen 
vezana na samoocenjevanje, medtem ko je za realno 
oceno treba digitalne kompetence preveriti v praksi.

Od leta 2017 je v uporabi Evropski digitalni 
kompetenčni okvir za državljane (DigComp 2.1)3, 
ki uvaja podrobnejši opis osmih stopenj strokovno-
sti in primerov ter je podlaga za razvoj okvirov za 
posamezna področja. 

Osnovna področja
informacijska in podatkovna pismenost, komuni-
kacija in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin, 

varnost, reševanje težav (pri uporabi digitalnih 
tehnologij).

Osnova za posamezno raven so učni dosežki, 
upoštevana sta tudi Bloomova taksonomija in 
Evropski okvir kvalifikacij, saj želijo pripraviti za 
različna področja teste, s katerimi bi lahko realno 
izmerili digitalne kompetence ter jih univerzalno 
uporabili za vsa področja in ravni v družbi. Ker je 
21 vrst digitalnih kompetenc in 8 ravni kompetenc, 
je treba za vsako konkretno področje ali proces 
pripraviti 168 opisnikov, po katerih se lahko dolo-
čijo posameznikove digitalne kompetence. Ker gre 
pri celotni oceni in vrednotenju za zelo obsežno in 
zahtevno delo, je pričakovati, da bodo odgovorni v 
organizacijah na podlagi zahtev procesov, v katerih 
sodeluje, izbrali le najpomembnejše digitalne kom-
petence in raven teh na določenih področjih, za 
vsakega posameznika.

V pomoč jim je lahko certifikatni sistem ECDL 
(European Computer Driving Licence)4, ki prever-
ja predvsem računalniško-informacijski del digital-
nih kompetenc, delno pa tudi komunikacijo. Za 
samooceno vseh področij digitalnih kompetenc 
posameznikov, na treh ravneh (osnovni uporabnik, 
samostojni uporabnik, usposobljeni uporabnik), je 
uveljavljen tudi EUROPASS.5 

Na ta način so pripravljene ali se lahko pripra-
vijo digitalne kompetence tudi za druga področja 
kompetenc in za poljubno strokovno področje.

DIGITALNE 
KOMPETENCE 
SODELAVCEV
Digitalne kompetence sodijo med ključne kompetence  
za uspešno delo, vedno bolj nepogrešljive pa so tudi za 
delovanje državljanov v vsakdanjem življenju ter s tem 
posredno in neposredno za poslovanje sodobnih podjetij. 
Zato ni naključje, da so med prvimi, že leta 2015, poskušali 
določiti potrebne digitalne kompetence kupcev.1 To 
omogoča oceno stanja in zahtev, ki jih mora ponudnik 
upoštevati, ter obenem ponuja nove ideje in možnosti.

N

Posamezne panoge morajo pripraviti merila in 
standarde za digitalne kompetence (lahko tudi na 
ravni EU), pri čemer bodo imeli ključno vlogo 
vodje oziroma izobraževalci v podjetjih in 
organizacijah.

DR. SREČO 
ZAKRAJŠEK, 
dekan IAM Visoke šole 
za multimedije, 
raziskovalec področja 
digitalnih kompetenc 
in sodobnih načinov 
izobraževanja
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Digitalne kompetence izobraževalcev
Ker so v EU spoznali, da imajo najpomembnejšo 
vlogo pri uvajanju pridobivanja digitalnih kompe-
tenc izobraževalci, so leta 2018 pripravili DigCom-
pEdu,6 ki zelo natančno opredeljuje digitalne kom-
petence izobraževalcev in postopke pridobivanja 
teh kompetenc.

Kompetence izobraževalcev so razdeljene na 
šest ravni – od začetnika (A1) prek raziskovalca (A2), 
vključevalca (B1), strokovnjaka (B2), voditelja (C1) 
do najvišje stopnje – pobudnika (C2), ki naj bi pre-
izkušal visoko inovativne in zahtevne digitalne 
tehnologije ter razvijal nove pedagoške pristope. 

Možnosti za izboljšanje digitalnih 
kompetenc
Tehnološko napredna podjetja že sistematično 
spremljajo in razvijajo digitalne kompetence sode-

lavcev, v večini pa to poteka stihijsko ali sploh ne. 
V prispevku je nekaj podatkov in spodbud, da se 
tega lotite čim prej – smiselno in racionalno. 

Med najpomembnejšimi nalogami na področju 
digitalnih kompetenc so:
• analizirati stanje in pripraviti agilni razvojni 

načrt za digitalne kompetence v organizaciji; 
• zagotoviti digitalno infrastrukturo kot univer-

zalni dostop do zelo kakovostnih in poceni 
mobilnih širokopasovnih storitev;

• omogočiti dostop do potrebnih online storitev 
in vsebin;

• zagotoviti izbor prihodnjih sodelavcev, ki imajo 
pozitiven odnos in pristop do sodobnih tehno-
logij, ter pripraviti redno izobraževanje in uspo-
sabljanje sodelavcev in, kjer je možnost, tudi 
certificiranje.

Preglednica 1: Ravni kompetenc in ključne besede za posamezno raven.

Primer konkretnih kompetenc za iskalca zaposlitve na področju informacijske  
in podatkovne pismenosti

RAVNI 
KOMPETENC 
V DIGCOMP2.1

ZAHTEVNOST 
OPRAVIL SAMOSTOJNOST

PREVLADUJOČA 
KOGNITIVNA 
RAVEN

BISTVENE KONKRETNE KOMPETENCE

1
Nebogljenost Preprosta opravila. S podporo drugih. Pomnjenje

S pomočjo zaposlitvenega svetovalca 
znam prepoznati tiste zaposlitvene 
portale, ki bi mi lahko pomagali pri 
iskanju zaposlitve.

2
Nebogljenost Preprosta opravila.

Samostojno in s 
podporo drugih, 
kadar je to potrebno.

Pomnjenje

S pomočjo zaposlitvenega svetovalca 
(če je to potrebno) znam prepoznati 
tiste zaposlitvene portale, ki bi mi lahko 
pomagali pri iskanju zaposlitve.

3
Preživetje

Običajna opravila in 
preprosti problemi.

Samostojno Razumevanje
Samostojno znam poimenovati 
zaposlitvene portale, ki jih vešče 
uporabljam pri iskanju zaposlitve.

4
Preživetje

Opravila ter natančno 
določeni in neobičajni 
problemi.

Samostojno in v 
skladu z lastnimi 
potrebami.

Razumevanje

Zaposlitvenemu svetovalcu znam 
podati primere primernih zaposlitvenih 
portalov ali aplikacij, ki jih uporabljam 
pri iskanju zaposlitve.

5
Premagovanje 
ovir

Raznovrstna opravila in 
problemi.

Zagotavljanje 
podpore drugim.

Uporaba

V katerem koli digitalnem okolju 
(rutinskem ali novem) znam poiskati, v 
primeru iskanja zaposlitve, primerne 
zaposlitvene portale ali aplikacije, ki se 
nanašajo na moj zaposlitveni profil.

6
Premagovanje 
ovir

Zahtevnejša opravila.
Prilagajanje drugim 
pri zahtevnejših 
opravilih.

Vrednotenje

Glede na lastne potrebe iskanja 
zaposlitve in prijateljeve potrebe znam 
oceniti najprimernejše zaposlitvene 
portale za prosta delovna mesta.

7
Mojstrstvo

Reševanje kompleksnih 
problemov z omejenim 
številom rešitev.

Vključevanje in 
prispevanje k 
strokovnim rešitvam, 
vodenje drugih.

Ustvarjanje

Glede na lastne zaposlitvene potrebe 
znam ustvariti digitalno sodelovalno 
platformo (blog, wiki …), ki jo lahko 
uporabljajo drugi iskalci zaposlitve za 
brskanje ter izbiranje zaposlitvenih 
portalov in ponudb.

8
Mojstrstvo

Reševanje kompleksnih 
problemov s številnimi 
soodvisnimi dejavniki.

Predlaganje novih 
idej in procesov za 
strokovno področje.

Ustvarjanje

Znam ustvariti nove aplikacije in 
platforme za brskanje, iskanje ter 
izbiranje zaposlitvenih portalov in 
ponudb glede na potrebe iskalcev 
zaposlitve.
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OZNAKA POIMENOVANJE ZAHTEVE

A1 Začetnik
Zaveda se pomena, ima malo znanja, potrebuje precej pomoči in spodbude.
DK uporablja pri pripravi učnih ur, za administracijo in komunikacijo.
Obvlada samo osnove.

A2 Raziskovalec

Zaveda se pomena, ima določena znanja, želi napredovati, potrebuje vodenje, zglede in 
pomoč.
DK uporablja na nekaterih področjih, vendar ne sistematično in celovito. 
Išče, raziskuje primerne strategije.
Spodbuja sodelavce k uporabi digitalnih tehnologij.

B1 Vključevalec
Osredotočen je na opolnomočenje dijakov.
Vpeljuje dejavnosti za spodbujanje digitalnih kompetenc sodelavcev.

B2 Strokovnjak Strateško spodbuja digitalne kompetence sodelavcev.

C1 Voditelj Celovito in kritično spodbuja pridobivanje in uporabo digitalnih kompetenc sodelavcev.

C2 Pobudnik Uporablja inovativne oblike za spodbujanje digitalnih kompetenc sodelavcev.

Literatura in viri
1 Brečko, B., Ferrari, A., edited by Vuorikari, R., Punie, Y. 

(2016). The Digital Competence Framework for Con-
sumers. Joint Research Centre Science for Policy Report. 
EUR 28133 EN; doi:10.2791/838886. (8. 8. 2019). 

2 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bit-
stream/JRC103155/lfna28133enn.pdf

3 Digital Educational Plan. 2018. Education and Tra-
ining, European Commission. https://ec.europa.eu/
education/education-in-the-eu/digital-education-
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-action-plan_en (8. 8. 2019). 
4 DigComp 2.1. Okvir digitalnih kompetenc za drža-

vljane. Osem ravni doseganja kompetenc in primeri 
rabe (prevod). Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 
2017. https://www.zrss.si/pdf/digcomp-2-1-okvir-
-digitalnih-kompetenc.pdf (8. 8. 2019).

5 http://www.racunalniskitecaj.si/ecdl (8. 8. 2019). 
6 EUROPASS. Digitalne kompetence, 2017. https://

europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/digital-
-competences (8. 8. 2019).
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EIOU zasleduje doseganje štirih izidov, 
v angleščini to označimo s kratico 4P: 
profit, people, planet, purpose oziroma 
dobiček, ljudje, planet in poslanstvo. 

Za uresničevanje tega četvernega izida AEIOU 
vključuje še eno razsežnost: vodenje z ljubeznijo. 
Spoštovanje in udejanjanje vseh pet dimenzij so-
dobnega voditeljstva, zakodiranih v AEIOU, naj 
postane nova normala, če želimo svojim zanamcem 
omogočiti dostojno življenje na tem planetu.

Z uvajanjem načel AEIOU v prakso zastavljamo 
pravilne cilje in jih dosegamo z notranjo mirnostjo. 
Uravnovešen princip delovanja z veliko sodelovanja 
omogoča posameznikom osebno in poslovno rast 
in razvoj tudi v negotovih razmerah. Tako odkriva 
skrite potenciale, spodbuja prevzemanje odgovor-
nosti, krepi prožno miselnost, napaja ustvarjalnost 
in pospešuje inovacije.

Razvoj organizacije in razvoj zaposlenih sta 
soodvisna. Ko razvijamo zaposlene, se razvija tudi 
organizacija. Meje med oddelki se raztapljajo, v 
organizaciji se pospešuje sodelovanje in inoviranje 
novih izdelkov, storitev in rešitev. Bolj ozaveščeni 
zaposleni so pozorni na skrbno ravnanje z viri, zato 
v procesih razvoja, proizvodnje, distribucije in 
uporabe upoštevajo načela krožnega gospodarstva. 

Dodano vrednost ustvarjamo na trajnostni osnovi, 
z večjim deležem znanja in storitev. Znanje se tako 
nalaga, zavest se širi, krepi se ustvarjalnost in vse 
to prispeva k spiralnemu dvigovanju sposobnosti. 

V nadaljevanju predstavljam pet primerov iz 
prakse, kako lahko s pozornostjo na posamezne 
dimenzije AEIOU voditeljstva preoblikujemo or-
ganizacije. Primere sem zbrala iz različnih področij 
življenja, tako da vidimo, da lahko AEIOU pristopi 
spodbujajo premike tudi v vzgoji, športu in ostalih 
dejavnostih, ne le v gospodarstvu.

A - AROHA: Vodenje z ljubeznijo
Tina Merčnik je postala ravnateljica vrtca Andersen, 
ko se je po dolgem ravnateljevanju upokojila njena 
predhodnica. Dneve in dneve je prežeta z razmi-
šljanji o delavcih vrtca, o otrocih in starših, o polo-
žajih, evalvira, reflektira skoraj vsak dogodek in iz 
teh misli se porodijo nove misli, včasih tudi ideja, 
ki se sprva zdi nora, a kasneje s preoblikovanjem 
postane resničnost. Večina njenih idej za izboljše-
vanje potez pride iz navdiha, sama reče, da iz srca. 
To pa ne pomeni, da so odločitve hipne ali prena-
gljene. Intuitivne ideje predeluje, brusi, do takrat, 
ko pridejo v prakso.

Vrtec Andersen je znan tudi po dobrodelni pri-
reditvi Živ Žav, ki jo organizirajo, že skoraj 20 let, 
delavci skupaj s starši. Gre za velik dogodek, ki ga 
obišče več kot tisoč ljudi. Organizacijsko je zelo 
zahteven, saj je treba usklajevati več kot dvesto 
sodelujočih. Organizacija Živ Žava zahteva veliko 

AEIOU, NOVA 
PARADIGMA 
VODITELJSTVA,  
V PRAKSI PRINAŠA 
MERLJIVE REZULTATE
AEIOU voditeljstva podaja nov pogled na voditeljstvo.  
S tem presega nemoč starih vzorcev vodenja, ki imajo 
zaradi čezmernega izčrpavanja virov, tudi človeških, pri 
doseganju rezultatov vse več težav. AEIOU voditeljstva 
temelji na brezčasnih modrostih staroselcev s petih celin  
in pokaže, kako je mogoče z lahkotnostjo, usklajenostjo  
s tokom, dosegati boljše rezultate.

A

Uravnovešen princip delovanja z veliko 
sodelovanja omogoča posameznikom osebno in 
poslovno rast in razvoj tudi v negotovih razmerah.

SONJA KLOPČIČ,
razvijalka 
sodelovalnega 
voditeljstva v agilnih 
organizacijah
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energije, a hkrati je to povrnjeno večkratno, ko se 
vse dobro izpelje. Vsakokrat se stkejo dobre vezi in 
kot vodja si ponosen nase in ekipo, da je vse to 
zmogla. Tina je vodila organizacijo prireditve dobrih 
deset let in je bila del nje, del njene dobrodelnosti. 
Pa vendar se je po nekaj letih ravnateljevanja odlo-
čila in vodenje Živ Žava predala svetovalni delavki. 
Ne iz razloga, da sama tega ne bi zmogla, temveč 
je menila, da je prav, da ima še kdo drug priložnost 
doživeti ta izziv in ta uspeh, ko projekt zaživi. Sama 
se je vrnila v vlogo pomočnice Živ Žava, kar pome-
ni, da se je pustila voditi. Vse z namenom, da omo-
goči prostor za učenje in rast svoji sodelavki. Pri 
tem iskreno pove, da se ob predaji Živ Žava ni dobro 
počutila, ker se ji je zdelo, da od sebe oddaja »otro-
čička«, nekaj, kar ima res rada in jo polni s poziti-
vizmom. Vedela pa je, da je prav, da to stori in je šla 
čezse. Tudi to je velik izraz ljubezni – dati prostor 
ljudem, da se razvijajo in jim ob tem skoraj nevidno 
stati ob strani.

Nedavno so spremenili simbol vrtca. Prej uve-
ljavljenega, ki je predstavljal štiri njihove enote, so 
zaradi širitve na več enot, predvsem pa zaradi teže 
novega sporočila, spremenili v simpatično sliko srca 
z napisom Vrtec s srcem. Z novim simbolom še bolj 
ozaveščajo različne plasti srčnega delovanja ne le 
do otrok, temveč tudi gradnjo srčnih odnosov med 
zaposlenimi, s starši. Krog vodenja z ljubeznijo se 
tako nežno širi.

E - EB: Vsepovezanost in soodvisnost
V korporaciji BSH so načelo Živeti avtentično vo-
diteljstvo umestili med šest ključnih strateških 
usmeritev, vzporedno z osredotočenostjo na kupce, 
digitalizacijo, inovativnostjo, razvojem potenciala 
znamke in operativno odličnostjo. Živeti avtentič-
no voditeljstvo so prepoznali kot ključno pot do 
uspeha. 

V Adriatic-east regiji BSH, za katero je odgovor-
na slovenska ekipa, so ob opazovanju samega sebe 
ugotovili, da imajo v svojem timu preveč agresiv-
nosti in hkrati preveč opozicije, ki pravi, da so se 
tako odločili oni drugi. Ugotovili so: »Problem je v 
nas.« Zato so se zavestno odločili narediti spremem-
bo v kulturi podjetja. Za želeno spremembo kultu-
re so izbrali slogan »One team culture«. S tem so 
želeli obstoječo kulturo poslovne odličnosti nad-
graditi s kulturo pristnega sodelovanja. To so po-
nazorili s trikotnikom jaz-mi-to (I, we, it). 

V tovarni v Nazarjih si prizadevajo, da kompe-
tence, ki so jih pridobili v procesu razvoja voditelj-
stva in strateškega razvoja kadrov, prenašajo tudi 
na širše okolje. Tako je denimo pri delu z dobavite-
lji, kjer so po vzoru HR pristopov izdelali nabavno 
strategijo, v kateri so se usmerili tudi na razumeva-
nje potreb po razvoju dobaviteljev. Razumejo jih 
kot razširjeni del tima. Zato delo z ljudmi predsta-
vljajo tudi na nabavnih konferencah. 

Svoje pristope delijo tudi z drugimi podjetji v 
Sloveniji in v regiji, prav tako pa širijo dobre prakse 

znotraj korporacije BSH in Bosch. Vedo, da bomo 
z delitvijo znanja in dobrih praks lahko vsi hitreje 
rasli.

I – IKIGAJ: Razširjeno dojemanje 
poslanstva
Z ustanoviteljema Prohita sem se prvič srečala, ko 
sta zaradi različnosti med njima, ki so preraščali 
v vse večje konflikte, pozabila, kaj je tisto, kar ju 
povezuje. Kar nekaj srečanj je bilo potrebnih, da 
smo odstranjevali usedline nesporazumov in se 
začeli pogovarjati o vrednotah in poslanstvu. Takrat 
sta se začela spominjati, kaj imata skupnega. Na 
prvem mestu je spoštljiv in profesionalen odnos 
do dolžnika, kot podjetje pa želita ustvarjati veli-
ke zgodbe, na timski način. To je povezovalo želji 
obeh in s tem temeljem smo bili pripravljeni, da 
gremo v skupno delavnico s celotnim vodstvenim 
timom. 

Bolj ozaveščeni zaposleni so pozorni na  
skrbno ravnanje z viri, zato v procesih razvoja, 
proizvodnje, distribucije in uporabe upoštevajo 
načela krožnega gospodarstva.

Tam sem člane tima srečala prvič, a smo se zelo 
hitro ujeli, saj je bila celotna ekipa izjemno odprta 
in iskrena. Navdušena sem bila nad hitrim razu-
mevanjem tima, ki je zelo jasno opredelil, kje v 
procesih imajo največje razkorake in kaj je treba 
storiti, da jih bodo premostili. Po delavnici sem se 
še nekajkrat oglasila pri njih, da smo vzpostavili 
učinkovit način vodenja sestankov in vpeljali rota-
cijo pri vodenju kolegijev. V nekaj mesecih je 
ekipi uspelo narediti velike razvojne korake. V 
življenje jim je uspelo spraviti skoraj vse, za kar so 
se zavezali na naši prvi skupni delavnici. To je bila 
odlična osnova za nadgradnjo na AEIOU voditelj-
stva. Najprej smo obdelali ikigaj s poudarkom na 
osebnem poslanstvu. Nato smo podobno storili z 
eb, razumevanjem vsepovezanosti in soodvisnosti. 
Ko smo se posvetili sodelovanju tudi v evritmijskem 
procesu, smo še poglobili zavedanje, kako pomemb-
na sta zaupanje in odgovornost. Napočil je čas, da 
gremo v manjše time in razmislimo o dveh vpra-
šanjih, ki zadevajo podjetja: Kje je je potrebna 
sprememba pozornosti? Na katerem področju je 
treba spremeniti odnos?

Ta razmislek je prinesel preboj na dveh ravneh: 
v spremembi dojemanja dolžnikov in spremembi 
odnosa do sebe. Tim je ugotovil, da njihova vloga 
presega izterjevalca dolgov, saj so dejansko upra-
vljalci obveznosti. S tem se spremeni tudi odnos 
do dolžnikov, saj jim svetujejo, kako naj optimalno 
skrbijo za poravnavo svojih obveznosti in jih 
usmerjajo v to, da bodo sposobni delovati brez 
zapadlih obveznosti. S tem se je dojemanje poslan-
stva podjetja močno razširilo. Takšno poslanstvo 
je dalo zaposlenim še večji zagon, saj se zavedajo, 

19Oktober/november 2019

VODENJE



da s svojim delom prispevajo k napredku širše 
družbe. To je odprlo pot za razvoj nove linije sto-
ritev.

O – OIKOS - Odgovornost za blaginjo 
vseh 
Aleksander Čeferin je predsednik UEFA, organiza-
cije, ki zaposluje več kot 500 ljudi in letno ustvari 
štirikrat več prometa kot svetovna nogometna 
zveza FIFA. UEFA 85 % denarja vrača v nogomet. 
Med drugim ima UEFA fundacijo, ki gradi otroška 
igrišča.

Ko je postal predsednik, je najprej poskrbel za 
omejitev mandata predsednika. Pravi, da če znaš 
postaviti meje drugim, jih znaš tudi sebi. Nato je 
poskrbel za transparentno delovanje. Moč množic 
pomaga, da se lahko razkrijejo vse nepravilnosti. 

Bori se tudi proti elitizmu in je zdaj ponosen na 
solidarnost v nogometu, ko veliki razumejo, da brez 
razvoja nogometa tudi njih ne bo. Zaveda pa se, da 
je pred njim še velik izziv finančnega razkoraka 
med velikimi in malimi klubi. 

Pod njegovim vodstvom je EEFA odprla možnost 
za preboj še enega steklenega stropa. Finalno (mo-
ško) tekmo evropskega superpokala je prvič v 
zgodovini sodila sodnica. 

U - UBUNTU: Na zaupanju temelječi odnosi
Lucija Sajevec, nekdanja tekmovalna dirkačica, je 
postala predsednica uprave AMZS, za tem, ko so 
družbo pretresale afere s ponarejenimi tehničnimi 
pregledi, kar je zelo omajalo zaupanje v družbi. Kot 
adrenalinska navdušenka in navajena na hitrost je 
morala svoje bliskovite odzive zelo krotiti, da se je 
lahko približala sodelavcem. Pozorno jim je prisluh-
nila, a težavo je predstavljalo tudi to, da je AMZS 
na 25 lokacijah. Seveda ni mogla biti prisotna pov-
sod, zato je začela organizirati srečanja vseh zapo-
slenih. Ob začetnih izlivih pritoževanja, tarnanja 
in negodovanja ji je uspelo ohranjati veder odnos 
ter spodbujati spremembe, ki so vodile k bolj učin-
kovitemu delu in večji zavzetosti zaposlenih. Pred-
vsem pa je usposobila svoje sodelavce in s tem 
sprožila čisto posebno gibanje – prevzemanje od-
govornosti povsod po organizaciji. Pri tem je seve-
da normalno, da prihaja do napak. Lucija tudi v teh 
primerih zelo transparentno komunicira. Pravi, da 
je nujno treba izvedeti, kaj gre narobe, saj le tako 
lahko napako popravimo. Na napake zna pogledati 
kot na povratno informacijo, ki usmerja v pravo 
akcijo. Zdaj slogan AMZS; »Pravi prijatelj« resnič-
no živi tudi med zaposlenimi, saj vse ankete kažejo, 
da je solidarnost med njimi izredno visoka.

www.planetgv.si
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Vodenje "problematičnih" 
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e več, če deveto točko tega seznama,  
to je sodelovanje znotraj Googla, smi-
selno nadomestimo s sodelovanjem 
znotraj našega lastnega podjetja, ugo-

tovimo, da je seznam desetih kompetenc skoraj 
univerzalen.

Zavzetost
S položaja moči in arogance, v paketu je dostikrat 
prisotna še strahovlada, ni mogoče zagotoviti krea-
tivnosti, inovativnosti, strasti, pripadnosti in zavze-
tosti. Brez aktivnega vlaganja vodij na vseh ravneh 
na transakcijski račun medsebojnih odnosov, napre-
dek preprosto ni mogoč. Spoštljivost in zaupanje 
nista le nujno potrebna temelja, temveč predstavlja-
ta osnovna prva pogoja, če mislimo resno delovati s 
polnim angažiranjem zaposlenih in kakovostno or-
ganizacijsko kulturo. Posledično seveda ni nenavadno, 
da sta v nadaljevanju navedena kot dva najpomemb-
nejša sestavna dela pri zagotavljanju zavzetosti za-
poslenih. Zavzetost zaposlenih slovenska stran 
spletne enciklopedije Wikipedija opisuje kot: »… 
stanje, v katerem zaposleni doživlja občutja učinko-
vitosti, energičnosti in povezanosti s svojim delom, 
hkrati pa se čuti sposobnega, da uspešno opravlja 
delovne zahteve. Pozitiven vpliv se odraža v boljšem 
opravljanju dela, v manjšem absentizmu na delovnem 
mestu, v večjem vlaganju truda na različna področja 
dela in v večjem zadovoljstvu pri samem delu, kar 
pa za organizacijo pomeni pomembno prednost …«27

Sestavni deli, ki po navedbah različnih virov 
omogočajo dvig zavzetosti zaposlenih, so:
• zagotavljanje delovnega okolja, ki goji medse-

bojno spoštovanje;16

• ustvarjanje ozračja zaupanja;5

• pomen dela (ki presega zgolj opravljanje službe), 
avtonomija delovanja, omogočanje rasti, možnost 

širšega vpliva z rezultati svojega dela, medseboj-
na povezanost;18

• odprta komunikacija z zaposlenimi, komunika-
cija o ciljih organizacije in skupinsko proslavlja-
nje kakovostnih dosežkov;3

• zagotavljanje kakovostne komunikacije s člani 
timov, redni in kratki pregledi trenutnega stanja 
ter osredotočenje na potrebe zunanjih strank;17

• odprtost za diagnosticiranje obstoječe situacije, 
kar sledi v odkriti komunikaciji s timom glede 
timskih prednosti in pomanjkljivosti, priprava 
akcijskega načrta.14
Lastništvo (ustreznejša je uporaba terminov 

zasluge ali odgovornost) nad zagotavljanjem nave-
denih pogojev, leži večinoma na področju organi-
zacij in njihovih vodij. Tako Gallupov inštitut vsaj 
70 % ravni zavzetosti v organizacijah pripisuje 
načinu delovanja menedžerjev.23 Vpliv menedžerjev 
in njihovih vodstvenih praks je za zaposlene kritič-
nega pomena.12 Posledično ni pretirano trditi, da je 
največji del težave v tistih vodjih, ki se ali zaradi 
neznanja ali pa prevelikega ega, oklepajo dokazano 
neučinkovitih in ponekod že škodljivih stilov vode-
nja (npr. korenček in palica). Ti vodje so postali del 
problema. Če želijo postati del rešitve, jim za ugota-
vljanje dejanskega stanja lahko koristi 360-stopinjska 
raziskava. Koristila bo le toliko, kolikor so na njeni 
podlagi (kritično pomemben pogoj za kakovostno 
izvedbo takšne raziskave predstavlja, kljub anoni-
mnosti, odsotnost strahu pred morebitnimi posle-

DILEME SODOBNEGA 
VODENJA
Charles Duhigg v članku, ki ga je v 2016 objavil v časniku New York 
Times, opisuje prizadevanja Googla, odkriva, kaj sestavlja odlično 
delujoče time in kaj so se naučili v procesu iskanja odgovora na to 
vprašanje. Seveda je mogoče skeptično zamahniti z roko in se postaviti 
na stališče, da ugotovitve megakorporacije čez lužo za nas preprosto  
ne morejo veljati. Mi smo drugačni in posebni. Enako je mogoče reči  
za želene vodstvene kompetence njihovih menedžerjev – a le do točke, 
ko seznam, zdaj razširjen za dve dodatni kompetenci, podrobneje 
pregledamo in ugotovimo, da 90 % drži tudi za nas.

Š

Spoštljivost in zaupanje nista le nujno potrebna 
temelja, temveč predstavljata osnovna prva 
pogoja, če mislimo resno delovati s polnim 
angažiranjem zaposlenih in kakovostno 
organizacijsko kulturo.

BOJAN BRANK, 
poslovni svetovalec 
in coach
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dicami) pripravljeni zapolniti vrzeli v svojem po-
znavanju in obvladovanju potrebnih menedžerskih 
znanj in veščin ter dejansko uresničiti spremembe 
svojega ravnanja in vedenja. Pomembna ovira pri 
uresničitvi takšnega projekta (ne smemo podcenje-
vati kognitivnih sposobnosti vodij) je večinoma 
prevladujoče stališče, da se morajo spremeniti 
drugi, mi sami preprosto ne. 

Na tej točki je treba omeniti tudi stališče Mar-
shalla Goldsmitha,10 ki se sprašuje, v kakšni meri so 
zaposleni tudi sami odgovorni za raven lastne za-
vzetosti. Ob tem, da imajo opravka s kakovostnimi 
vodji, da sta sistem in praksa nagrajevanja in na-
predovanja pravična in korektna, da je na razpola-
go ustrezno izobraževanje in da so ustrezno komu-
nicirane, in od vodstva tudi prakticirane, vrednote 
podjetja. To ilustrira s primerom zaposlenih, ki 
delujejo v istem okolju, opravljajo enako delo, ob 
tem pa je raven njihove zavzetosti zelo različna.

Zavzetost ima lahko tudi svojo temnejšo stran.13 
Od izgorelosti na delovnem mestu do neupravičene 
favorizacije določenih osebnostnih tipov ter ne 
nazadnje spodkopavanja koristi, ki lahko prinese 
poglobljen in kritičen pogled na različne tematike 
s strani globoko introvertiranega posameznika, ki 
daje vtis nezavzetega zaposlenega.

ki bi morali biti del rešitve v resnici del problema? 
Ali je distribucijska krivulja v primeru populacije 
vodij kaj drugačna od siceršnje? Ali ugotovitve 
članka na HBR-blogu z ne najbolj laskavimi ocena-
mi za menedžerski ceh, držijo?4 Če je res, ali držijo 
tudi za vodje pri nas? 

Obseg tujih raziskav na to temo je obsežen. Iz-
postavljamo raziskavo, ki so jo opravili v svetovalnem 
podjetju Zenger Folkman.29 Eden zanimivejših in 
morda tudi zaskrbljujočih zaključkov te raziskave 
je, da je starost vodij pomemben dejavnik v pred-
videvanju, ali bo podjetje sposobno hkrati zagota-
vljati zavzetost zaposlenih in poskrbeti tudi za 
dobre rezultate. Navajamo tudi druge (po mnenju 
obeh avtorjev), šest ključnih dejavnikov: a) jasno 
komuniciranje strategije ter usmeritve podjetja, b) 
sposobnost navdihovanja in motiviranja, c) posta-
vljanje zahtevnih ciljev, č) visoka stopnja integrite-
te in zaupanja, d) razvoj sodelavcev in e) sposobnost 
sprejemanja podpore v obliki coachinga. 

Pričakovati je, da je stopnja zavzetosti v start-up 
podjetju drugačna kot v podjetju, ki je v Adizesovem 
življenjskem ciklu2 med zrelimi podjetji. Na tej toč-
ki se lahko sami vprašamo, v kakšni fazi zavzetosti 
smo v rosnih letih prišli v prvo službo. Drznemo si 
domnevati, da v bistveno višji, kot pa je bila po npr. 
nekaj letih službovanja. Od tu do logičnega sklepa, 
da je veliko odvisno tudi od vodij na vseh ravneh, ni 
več daleč. Še več. Kot zelo jasno na primeru motiva-
cijskih ravnanj opozarja Daniel Pink, znanost že 
dolgo ve, kaj na področju motivacije deluje (mojstr-
stvo, avtonomija, namen) in kaj ne. Vprašanje je le, 
zakaj obstaja razkorak med tem, kaj znanost ve, in 
tem, kako vodje v podjetjih dejansko ravnajo.19

Zavzetost zaposlenih je ključna komponenta tudi 
zaradi tega, ker del teoretikov in praktikov s podro-
čja vodenja in menedžmenta tesno povezuje zavze-
tost strank podjetja z zavzetostjo ljudi, ki v podjetju 
delajo. Posledično so tudi finančni rezultati podje-
tja odvisni od zavzetosti zaposlenih. 

Coaching
Izmed Googlovih desetih kompetenc prvo mesto 
zaseda sposobnost menedžerja, da coaching vešči-
ne vtke v svoj voditeljski portfolio. Predpostavljamo, 
da takšen pomen coachinga v Googlu izhaja tudi iz 
ocene nekdanjega predsednika upravnega odbora 
in CEO Googla Erica Schmida, ki je že leta 2009 
objavil video posnetek (Schmidt Everyone needs a 
coach) v katerem oceni, da je bila ena njegovih 
najboljših poslovnih potez ta, da je zase in za svoj 
tim najel poslovnega coacha. Desetletja kasneje - v 
letos izdani knjigi Trillion Dollar Coach - pa Schmid 
in sodelavca (2019) podrobno opisujejo svoje sode-
lovanje z Billom Campbellom. Besedilo vredno 
branja in temeljitega razmisleka.

Kaj je coaching? V okviru priprave na III. letno 
konferenco Slovenskega Coaching združenja smo 
ga opredelili kot: »… ciljno usmerjen, sistematičen, 
sodelovalen in interaktivni proces med coachem in 

Ni pretirano trditi, da je največji del težave 
v tistih vodjih, ki se, ali zaradi neznanja ali pa 
prevelikega ega, oklepajo dokazano neučinkovitih 
in ponekod že škodljivih stilov vodenja 
(npr. korenček in palica).

O pomenu (zdrave in vzdržne) zavzetosti obsta-
ja široko soglasje, zato ne preseneča, da ugledna 
globalna podjetja združujejo svoje napore na tem 
področju.24

Ne poznamo namreč področja delovanja, kjer bi 
se sprijaznili s tem, da dva od desetih, npr. v športni 
ekipi, s svojim negativnim ravnanjem, zastrupljata 
ozračje. Naslednjih pet bi jih igralo s polovico moči 
in sprijaznjenih z mislijo, da so nasprotniki najbrž 
boljši. Zgolj trije bi z zmagovalno mentaliteto He-
nrya Forda »če misliš, da zmoreš, ali če misliš, da 
ne zmoreš – v obeh primerih imaš prav« videli luč 
na koncu tunela in vlagali največje napore, da bi tja 
tudi prišli. Do takrat bi lahko pesimistično sloven-
sko dodali, ko bi jih prva dva uspela potegniti med 
vdane v usodo.

Prav tako bi bilo nesprejemljivo, če preskočimo 
od ljudi v svet tehnologije, da v podatkovnem cen-
tru brezhibno deluje zgolj 30 odstotkov računalni-
kov, polovica pa je upočasnjena zaradi virusne 
okužbe, čakajoč na usodo preostalih dveh desetin, 
s katerimi se že ukvarjajo računalniški forenziki, in 
jih skušajo obuditi v življenje. Zakaj torej ob ne-
sprejemljivosti opisanega ni zaznati premikov?

Ali je morda razlog v tem, da je odstotek tistih, 
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klientom (ali skupino) z namenom razvoja posa-
meznika ali skupine. Posameznik ali skupina ob 
podpori coacha osebnostno raste, preseže svoje 
notranje omejitve, da lahko v polnosti uresniči in 
živi svoje potenciale ter doseže želeno ravnovesje 
na zanj pomembnih življenjskih področjih. Bistvo 
coachinga so ozaveščanje, raziskovanje, razumeva-
nje, učenje, spremembe, ustvarjanje novih vzorcev 
razmišljanje in delovanje.«22 

Coaching ni čarobno orodje za vse vodje in vse 
situacije. Del vodstvene populacije se ne bo pozi-
tivno odzval in del ljudi se bo ob omembi spremi-
njanja navad vedno najprej spomnil povezave let, 
novih trikov in človekovega najboljšega prijatelja. 
Ker pa coach ni tisti, ki bi spreminjal navade posa-
meznic in posameznikov, se mi je pred leti zdela 
investicija v HBR-članek na temo izvajanja coa-
chinga z alfa samcem (in damskim ekvivalentom) 
smiselna. Kako uspešno izpeljati misijo spremembe, 
se sprašujeta K. Ludeman in E. Erlanson.15 Njun 
odgovor na desetih straneh je z dvema besedama 
mogoče povzeti kot: dokaj težko. Optimistično pa 
bi iz lastne prakse dodal: vendarle mogoče. 

Literatura in viri
1 Adizes,I., 2019. Adizes corporate lifecycle. Dostopno 

na: http://www.adizes.com/lifecycle/ [17.7. 2019].
2 Baldoni, J., 2008. The three rules of employee enga-

gement. Dostopno na: https://hbr.org/2008/03/
the-three-rules-of-employee-en [17. 7. 2019].

3 Beck, R. in Harter, J., 2014. Why good managers are 
so rare. Dostopno na: http://blogs.hbr.org/2014/03/
why-good-managers-are-so-rare/ [17. 7. 2019].

4 Campbell, W., 2015. Why trust is the core of emplo-
yee engagement. Dostopno na: https://www.busines-
s2community.com/human-resources/trust-core-
-employee-engagement-01378526https://www.
business2community.com/human-resources/trust-
-core-employee-engagement-01378526 [17. 7. 2019].

5 Goldsmith, M., 2016. The Biggest Mistake Made in 
Employee Engagement! Dostopno na: http://www.
marshallgoldsmith.com/articles/biggest-mistake-
-made-employee-engagement/ [17. 7. 2019].

6 Harter, J. K., Schmidt, F. L. in Hayes, T. L., 2002. 

Business-unit-level relationship between employee 
satisfaction, employee engagement and business 
outcomes. Journal of Applied Psychology, 87, 268-279.

7 Hogan, R. in Chamorro-Premuzic, T., 2015. Beyond 
the hype: The dark side of employee Engagement. 
Dostopno na: https://www.hoganassessments.com/
sites/default/files/uploads/Engagement%20Sympo-
sium.pdf [17. 7. 2019].

8 Kruse, K., 2019. How To Use Nudges To Improve 
Employee Engagement. Dostopno na: https://www.
forbes.com/sites/kevinkruse/2019/07/15/how-to-use-
-nudges-to-improve-employee-engagement/ 
#2dfbfef336ff [17. 7. 2019].

9 Marciano, P., 2019. Respect matters. Dostopno na: 
http://www.paulmarciano.com [17. 7. 2019].

10 Markey, R., 2014. The four secrets to employee en-
gagement. Dostopno na: https://hbr.org/2014/01/
the-four-secrets-to-employee-engagement [17. 7. 2019].

11 Maylett, T., 2012. Engagement magic: The 5 Keys of 
Employee Engagement. Dostopno na: https://www.
decision-wise.com/5-keys-of-employee-engagement-
-magic/ [17. 7. 2019].

12 Pink, D., 2009. The puzzle of motivation. Dostopno 
na: https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_
motivation#t-1100463 [17. 7. 2019].

13 Slovensko coaching združenje, 2011. Dostopno na: 
http://coachingzdruzenje.si/vec_o_coachingu/ [19. 7. 
2019].

14 Sorenson, S., 2014. The five ways top-performing 
companies engage customers. Dostopno na: http://
www.gallup.com/businessjournal/176063/five-ways-
-top-performing-companies-engage- customers.
aspx?g_source=position2&g_medium=related&g_
campaign=tiles [17. 7. 2019].

15 The conference board, 2019. Spletna stran. Dostopno 
na: https://www.conference-board.org/councils/co-
uncildetail.cfm?councilid=460 [17. 7. 2019].

16 Wikipedia. Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/
wiki/Delovna_zavzetost [17. 7. 2019].

17 Zenger, J. in Folkman, J., 2017. How managers drive 
results and employee engagement at the same time. 
Dostopno na: https://hbr.org/2017/06/how-mana-
gers-drive-results-and-employee-engagement-at-
-the-same-time [17. 7. 2019].

Seminar
Napredovanja 
javnih uslužbencev 
v letu 2020  
30. januar 2019 
Planet GV, Ljubljana

www.planetgv.si

23Oktober/november 2019

VODENJE



atya Nadella je prevzel funkcijo izvr-
šnega direktorja Microsofta leta 2014. 
Takrat se je cena delnic tega mega-
velikana upočasnila, mobilna tehno-

logija je začela presegati vpliv tradicionalnih raču-
nalnikov, Apple in Google sta prevzemala igro. 
Microsoft je bil v nevarnosti, da bo izgubil močan 
položaj, ki ga je zgradil v preteklih treh desetletjih. 
Nadella se je s prevzemom takrat ene najbolj neza-
želenih funkcij odločil za dvoje: s tehnološkega 
vidika se je osredotočil na mobilne rešitve in rešitve 
v oblaku, z vodstvenega pa na spremembo kulture 
vodenja in s tem organizacijske kulture. 

Če ostanemo pri vodenju – kaj je naredil? Novo 
poslanstvo Mikcrosofta je postalo »usposobiti vsa-
kega človeka in organizacijo na planetu, da lahko 
doseže več.« Ob tem je stavil na nov model kulture 
in vodenja, nove načine dela, ki ne le omogočajo 
izvajanje, temveč tudi spodbujajo inovativnost in 
agilnost. Namenoma je večji poudarek dal empati-
ji, opolnomočenju posameznika, pozitivnosti in 
miselni rasti. Microsoft je prilagodil tudi oblike dela, 
uspešnost medsebojnega sodelovanja je postalo eno  
od meril za nagrajevanje. 

Voditeljstvo v poslovnem svetu – je torej 
menedžment res v zatonu?
V zadnjih letih si mnenja različnih javnosti pogosto 
nasprotujejo o tem, ali še potrebujemo menedžer-
je ali le voditelje ali oboje. Neprestano poudarjanje 
mehkih veščin kot odločilnih za uspešno vodenje 
(karizma, empatija, nekateri vključujejo tudi ljube-
zen) pogosto v ozadje postavlja osnovno poslanstvo 
vsakega na najvišji funkciji - zagotoviti uspešno 
poslovanje podjetja z visoko dodano vrednostjo, 
produktivnostjo in dobičkonosnostjo ter ustvarjanje 
delovnih mest. Kako je torej s tem?

Leta 2016 je Harvard Business Review povzemal 
ugotovitve avtorja in raziskovalca Johna O’Learyja, 
nekdaj tudi enega od urednikov na Harvard Ken-
nedy School. Opravil je poglobljene intervjuje z 
uspešnimi posamezniki na najvišjih položajih, da 
bi predstavil razlike med menedžerji in voditelji. 
Tako naj bi menedžerji delali stvari na pravi način, 
voditelji pa naj bi delali prave stvari (ang. »managers 

do things right; leaders do the right thing«). Mene-
džment naj bi bil administracija in nekaj, kar mo-
ramo narediti, voditeljstvo pa inovacija oziroma 
nekaj, kar hočemo narediti. 

Intervjuvanci so pogosto omenjali vedenje vodi-
telja, ki sledi temu, da ima pozitivne psihološke 
učinke na sledilce, se osredotoča na njihovo zavzetost, 
jih motivira in opogumlja. Menedžment na drugi 
strani povezujejo z vedenjem, ki stremi k doseganju 
poslovnih ciljev in učinkovitosti. Intervjuji so, da 
povzamem, pokazali, da smo v teoriji prepričani, da 
je osredotočenost menedžerjev drugačna od vodite-
ljev. A so potem tudi pokazali, da so te razlike v 
praksi zabrisane. Večina teh aktivnosti je zelo po-
dobnih ali celo enakih – delegirati, učiti, motivirati. 
Voditeljstvo in menedžment nista tako zelo različni 
zadevi v praksi, osrednja razlika je v osredotočenosti: 
ali bolj na človeka ali bolj na rezultate. Ali kot pravi 
svetovna avtoriteta na področju voditeljstva in spre-
memb John P. Kotter, harvardski profesor, v knjigi 
What Leaders Really Do: »Voditeljstvo in management 
sta dva sistema, ki imata svoje razlikovalne in kom-
plementarne značilnosti. Oba pa sta potrebna za 
uspeh v vse bolj kompleksnem in nestanovitnem 
poslovnem okolju.« Danes brez osredotočenosti na 
človeka, podjetja ne bodo dolgoročno uspešna. Če 
ne bodo odšli najprej najboljši kadri, jih bodo zapu-
stili kupci, ki vedno večjo pozornost posvečajo 
etičnosti podjetja, trajnostni naravnanosti in vračanju 
okolju, v katerem podjetje deluje.

Kot orkester, ki se skupaj odloča 
V Združenju Manager smo na tradicionalnem kon-
gresu za menedžerja leta 2019 izbrali mag. Tomaža 
Berločnika, predsednika uprave Petrola, ki ga na-
vajam kot drug primer dobre prakse. Za takšno 
odločitev komisije sta pretehtala predvsem dva 
argumenta: v osmih letih vodenja danes največjega 
podjetja v Sloveniji mu ga je uspelo preobraziti iz 
naftnega trgovca v družbo prihodnosti, ki razvija 
nove poslovne modele na področju energetike in 
trgovine ter razvija pametne rešitve na področju 
energetike in mobilnosti ter s tem kot ena izmed 
redkih družb že od leta 2011 sledi načelom trajnosti. 
Morda še pomembnejši pa je drugi argument: pre-

KAKO SE SPREMINJA 
VLOGA VODITELJA
Kakšen bo menedžer, podjetnik, voditelj, ki bo vodil podjetje tako,  
da bodo zaposleni z nasmeškom prihajali in odhajali z dela, bili zavzeti  
in čutili poslanstvo? Voditi uspešno ni stvar ščepca navdiha, karizme 
in vztrajnosti. Je zahtevno delo, ki od vodij iz dneva v dan zahteva več. 

S

SAŠA MRAK, MBA, 
izvršna direktorica 
Združenja Manager
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obrazbo podjetja je izvedel z opolnomočenjem za-
poslenih, ki med njegovimi najmočnejšimi točkami 
poudarjajo vizionarstvo in težnjo k napredku, pogum 
in odprtost ter predanost in vztrajnost. Mi smo kot 
nekakšni trenerji, ki vodimo tim in poskušamo iz 
vsakega posameznika izvleči največ v pozitivnem 
smislu. To je kot v orkestru, ko je treba vrhunske 
glasbenike uglasiti in jih med seboj povezati v urav-
noteženo celoto. To je novodobno vodenje. Prihaja 
management 3.0, ki temelji na skupnem odločanju.« 
To je preobrazba, ki jo je doživel na lastni koži: »Tudi 
jaz sem se moral zelo spremeniti. Spreminjal in 
rasel sem s Petrolom. Če sem bil na začetku klasič-
ni menedžer, sem danes vodja. Predsednik uprave 
Petrola je na primer moral osebno odobriti vsak 
potni nalog za pot v tujino za vsakega zaposlenega. 
Vse se je stikalo na vrhu. Svojo moč sem decentra-
liziral, tako da sem ljudi navzdol usposobil. Tako 
smo hitrejši in bolj agilni.« S temi spremembami je 
tudi usposobil in naslovil pogosto zapostavljen, a 
ključen del za uspeh organizacij – »first followers« 
oziroma srednji management. To so tisti, ki v vse 
pore podjetja in na zaposlene prenašajo ideje vodstva, 
ki so lahko pospeševalci ali pa zaviralci komunika-
cije in napredka. 

Voditeljstvo brez stereotipizacije 
Področje, ki ga v Sloveniji še vedno premalo siste-
matično razvijamo navkljub dokazanim številkam, 
medtem ko so ga svetovni strokovnjaki že osvojili, 
pa je raznolikost, na katero morajo staviti uspešni 
voditelji. 

Vsa ta podjetja na svetu obstajajo zato, ker ljudje 
iščemo nove in edinstvene izkušnje. Raznolikost je 
tudi tisto, zaradi česar je naš svet lep. Raznolikost 
ima svoj namen tudi v naravi. Na primer, v naravi 
je biotska raznovrstnost ključna za delovanje naše-
ga planeta. Študija družbe Boston Consulting Gro-
up (BCG) iz lanskega leta je pokazala, da povečanje 
raznolikosti vodstvenih skupin vodi k večjim in 
boljšim inovacijam ter izboljšanju finančne uspe-
šnosti. V raziskavo so zajeli 1700 različnih podjetij 
iz osmih različnih držav in različnih industrij. 
Podjetja, ki imajo bolj raznolike vodstvene ekipe, 
imajo zaradi inovacij 19 odstotkov večji prihodek. 
Raznolikost ni le metrika, h kateri je treba težiti, 
ampak je sestavni del uspešnega podjetja. Raznoli-
kost pomeni raznolikost misli, idej in pristopov, to 
pa ekipam omogoča, da najdejo rešitev, ki upošteva 
več vidikov, s čimer je rešitev močnejša, bolj zao-
krožena in optimizirana. 

Primer tega v Sloveniji je družba AMZS. Med 
več kot 400 zaposlenimi je 42 odstotkov žensk, v 
vodstveni ekipi pa kar 55 odstotkov. Njihov center 
varne vožnje vodi ženska, moški pa so referenti za 
tehnične preglede, kar sicer stereotipno velja za 
ženski poklic. V treh letih, odkar so začeli preobraz-
bo vrednot in vodenja ter vključevati in spoštovati 
raznolikost, so se prihodki povečali za 41 odstotkov, 
število zaposlenih pa za 27 odstotkov. Drugi primer 

je Droga Kolinska, članica Atlantic Grupe. »Razvite 
družbe temeljijo na sistemu vključevanja vseh 
skupin zaposlenih. Osebno v tej raznolikosti vidim 
našo največjo prednost. Mnenja in rešitve znotraj 
ekipe se zato lahko razvijajo na številnih različnih 
ravneh. Potrebujemo ljudi, ki drugače razmišljajo 
in različno gledajo na stvari, saj tako pridemo do 
veliko bolj zanimivih, raznovrstnih in uspešnih 
rešitev,« meni Enzo Smrekar, ki vodi družbo. Obe 
podjetji sta bili za vključevanje tudi nagrajeni s 
priznanjem Vključi.Vse.

Osnovno poslanstvo vsakega na najvišji funkciji -  
zagotoviti uspešno poslovanje podjetja z visoko 
dodano vrednostjo, produktivnostjo in 
dobičkonosnostjo ter ustvarjanje delovnih mest.

Glava, srce in roke preobrazbe
Danes težko trdimo, da še najdemo podjetje, ki ne 
zahteva preobrazbe. Spremembe se morajo v pre-
obrazbi zgoditi na več vzporednih področjih hkra-
ti. Kot poudarja tudi Jim Hemerling, izvršni direk-
tor in višji partner v Boston Consulting Group v 
San Franciscu, eden tistih, ki dnevno pomaga 
mednarodnim voditeljem pri upravljanju sprememb 
oziroma transformacij: stalno teženje k hitrejšemu, 
boljšemu, novemu, drugačnemu je tako za vodje in 
zaposlene ne več kot maraton, ampak triatlon. 
Lahko zelo hitro kolesariš, a če ne plavaš dobro, ti 
to nič ne pomaga. Pa še izčrpaš se. 

Dejstvo je, da so se včasih spremembe dogajale 
vsake toliko časa, največkrat v povezavi s krizami, a 
danes smo v novem obdobju nenehnih preobrazb, 
ki so postale stalnica. Transformacija je težak proces, 
ki pogosto ne uspe ali ne dosega pričakovanj. Kljub 
temu veliko organizacij premaga ovire in nekaterim 
uspe dosegati trajne rezultate. Jim Hemerling tu vidi 
osrednjo vlogo v voditelju. Ni namreč metode, ki bi 
ustrezala vsem, a je vnesel pristop, ki združuje tri 
medsebojno povezane elemente. Vključuje široko in 
kreativno razmišljanje o prihodnosti, h kateri stremi 
podjetje, in osredotočanje na prave strateške pred-
nosti, da bi prišli do nje. Obravnava neprestane in 
nenehno spreminjajoče se vedno večje zahteve do 
zaposlenih, a na način, ki jih bo navdihnil, dal smisel 
in jih usposobil na vseh ravneh organizacije, zato da 
ne izgubijo volje in energije. V času hitrih sprememb 
se morajo vodje zavedati, da ni dovolj le inovirati in 
potem izvajati, ampak da se danes inovacije izvajajo 
že med samim izvajanjem prejšnjih. Oboje je treba 
početi agilno. Sam je strnil vodenje s stalnimi spre-
membami ali tako imenovano preobrazbo v tri dele: 
glava, roke in srce. Glava je razum, ki določi smer 
spremembe. Roke poskrbijo za izvedbo, za agilne 
inovacije. Srce je zadolženo za odnose in ljudi, za 
njihovo motivacijo in usposabljanje za sprejemanje 
novih orodij preobrazbe. 

Za vodenje v novi digitalni dobi je tako potreben 
celosten pristop, ki je usmerjen v človeka.
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ovratne informacije 360° so močno 
ocenjevalno orodje in ga je mogoče 
uporabiti na številnih področjih razvo-
ja človeških virov. Njegova uporaba 

lahko koristi vsem v organizaciji, vendar samo, če se 
podjetje ustrezno pripravi in pravilno izvede postopek 
pridobivanja in uporabe informacij. V nasprotnem 
primeru ima lahko tudi negativne vplive. Pri tem je 
ključnega pomena, kako se bodo pridobljeni rezulta-
ti uporabljali in kakšen vpliv ima na vodje. 

Kdaj je pravi čas za analizo vodstvenih 
veščin po metodi 360° 
Metoda 360° povratnih informacij je v resnici proces 
in ne dogodek, za katerega se odločite, da ga »boste 
preizkusili«. Pri nepremišljenih poizkusih obstaja kar 
nekaj tveganj, ki lahko povzročijo, da se proces spre-
vrže v negativno izkušnjo, zato je izredno pomemb-
no, da se podjetja lotijo izvedbe premišljeno in načr-
tovano. 

Najprej mora vodstvo zaznati potrebo po zbranih 
informacijah in jo tudi mora znati jasno izraziti. 
Povratne informacije 360° lahko koristijo vsaki or-
ganizaciji, kateri vodstvo verjame, da je mogoče 
uspešnost izboljšati s spremembo oziroma prilaga-
janjem posameznikovega vedenja. Pogosto je ključ-
ni razlog, da vodje ne izkazujejo želenega vedenja 
to, da se vodje v resnici ne zavedajo, kaj se od njih 
sploh pričakuje. 

Podjetja bodo morda želela razmisliti o naslednjih 
vprašanjih glede potrebe po uporabi 360° povratnih 
informacij:
1. Ali je vedenje ljudi v organizaciji skladno z vizijo, 

poslanstvom in vrednotami organizacije?
2. Ali se lahko podjetje spoprijema z izzivi prihodno-

sti, z istimi znanji in vedenji kot v preteklosti?
3. Če so za dosego nadaljnjega in prihodnjega uspe-

ha organizacije potrebne spremembe pri vodenju 

in vodstvu, ali je vsem jasno, kaj morajo narediti 
drugače in ali so sposobni te spremembe udeja-
njiti?

4. Ali obstaja formalni sistem, kjer ljudje prejemajo 
informacije o tem, kako drugi zaznavajo njihovo 
vedenje, veščine in uspešnost?
Naslednji korak je ocena pripravljenosti organiza-

cije, predvsem pa vodij, na vpeljavo procesa. Pripra-
vljenost se nanaša tako na samo izvedbo pridobivanja 
podatkov s pomočjo metode 360° povratnih infor-
macij kot tudi na pripravljenost uporabiti pridoblje-
ne podatke pri načrtovanju ukrepov na področju 
razvoja vodij in organizacije. Povratne informacije 
360° niso »produkt«, ki ga je mogoče zapakirati in 
dostaviti. Tudi ni »program«, ki se lahko izvede na 
določen datum. Povratne informacije 360° je proces 
nenehnega prizadevanja za stalne izboljšave. Preden 
se proces začne izvajati, je treba:
1. Jasno opredeliti, kaj je naš namen in kakšne učin-

ke pričakujemo.
2. S preverjanjem trenutnega ozračja ugotoviti, kakšna 

je pripravljenost zaposlenih, predvsem pa vodij, 
da pristopijo k procesu iskreno in odkrito. 

3. Zagotoviti potrebne finančne vire in čas.
4. Pripraviti podroben načrt izvedbe, ki obvezno 

vključuje tudi podroben načrt komunikacije. 

Zakaj uporabiti 360° povratne informacije
Učinkovito uporabljene povratne informacije lahko 
nudijo močno podporo pri doseganju strategije ali 
želene spremembe v kulturi organizacije s tem, da 
nedvoumno opredelimo želena vedenja in potrebne 
spremembe v vedenjih, ki so potrebne za doseganje 
ciljev oziroma spremembe v kulturi. Lahko se upo-
rabijo tudi kot pomoč posameznikom pri določanju 
osebnih razvojnih potreb, vendar imajo lahko tudi v 
tem primeru vpliv na celotno organizacijo in kulturo 
s tem, da ustvarijo kulturo učenja in razvoja. 

UČINKOVITA UPORABA 
METODE 360° POVRATNIH 
INFORMACIJ PRI RAZVOJU 
VODIJ
Vse več organizacij prepoznava  koristnost informacij pridobljenih  
s pomočjo metode 360° povratnih informacij in številna se odločajo,  
da v proces razvoja vključijo orodja, ki temeljijo na tej metodi. Vendar  
pa marsikatero podjetje ne zaznava pozitivnih učinkov. Kaj je torej razlog, 
da nekaterim ista metoda prinese tako različne učinke?

P

ANITA ČOLIĆ,
kadrovska svetovalka 
z desetletnimi 
izkušnjami na 
področju uvajanja 
kadrovskih procesov 
in sistemov v 
slovenska podjetja
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Kateri pa so napačni razlogi za zbiranje in upora-
bo povratnih informacij? Če obstaja kakršno koli 
prepričanje, da bo orodje uporabljeno za odpuščanje, 
prerazporeditve ali ostale organizacijske ukrepe, bodo 
ljudje izgubili zaupanje v proces in dobronamernost. 
Če torej podjetje v bližnji prihodnosti načrtuje večje 
ukrepe na področju organizacije, morda to ni najbolj-
ši čas za takšen projekt. 

360° povratne informacije ne smejo biti obravna-
vane kot način zbiranja dokumentacije o enem samem 
vodji, še posebej, če ga vodstvo ocenjuje kot proble-
matičnega! Pogovor na štiri oči je v teh primerih 
veliko učinkovitejši način. 

360° povratne informacije tudi niso najbolj ustre-
zne za neposredno ugotavljanje uspešnosti v pove-
zavi z nagrajevanjem. Bolj primerno je, da se prido-
bljene informacije uporabijo pri povezovanju 
razvoja in uspešnosti zaposlenih z organizacijskimi 
cilji. 

Pri določanju namena je treba upoštevati dejstvo, 
da 360° povratna informacija ne pomeni popolne ali 
resnično objektivne povratne informacije. Čeprav 
daje veliko bolj zaokrožen in celovit pogled na osebo, 
po svoji naravi 360° povratne informacije temeljijo 
na zaznavanju vedenja in veščin človeka. Medtem ko 
posameznikovo zaznavanje,ki ponavadi odraža re-
sničnost, ni vedno resnično objektivno in dejansko. 
So pa 360° povratne informacije bistveno bolj koristne 
od tradicionalnih povratnih informacij.

Kako uporabiti 360° povratne informacije?
Temeljno vprašanje je, ali bodo udeleženci (vodje) 
edini prejemnik povratnih informacij in bodo mora-
li sami oblikovati svoj razvojni načrt ali bodo infor-
macije delili tudi z nadrejenim in bosta skupaj obli-
kovala razvojni načrt. Za pripravo učinkovitega 
razvojnega načrta je potrebna vsaj najmanjša izme-
njava informacij med vodjem in njegovim nadrejenim. 
Priporočljivo je, da vodja informacije poda tudi ko-
legom in neposrednim podrejenim, kar pa ne pome-
ni, da jim izroči kopijo poročila. Podati mora povratne 
informacije o tem, kakšno sporočilo je izluščil iz 
danih rezultatov in kako bodo ti uporabljeni za njegov 
osebni razvoj kot tudi za organizacijski razvoj. 

Naprej je pomembno, kako bodo obravnavane 
razvojne potrebe, ki so bile zaznane skozi zbrane 
povratne informacije. Proces mora vključevati vsaj 
tri sestavne dele: podatke, oceno/zaključke in ukrepe. 
Proces, v katerem podatki in ocena ne sprožijo ukre-
pov, ne bo učinkovit. V procesu je treba posvetiti 
posebno pozornost zagotavljanju sredstev in prilo-
žnosti za nadaljnji razvoj posameznika.

Pridobljene informacije je smiselno uporabiti tudi 
za načrtovanje organizacijskega razvoja in ne zgolj 
razvoja posameznih vodij. Vodje ali kadrovski stro-
kovnjaki morajo oblikovati načrt, ki vključuje jasno 
predstavljen namen, identifikacijo potrebnih virov, 
opis razvojnih potreb in načrt za zadovoljevanje teh 
potreb, vključno s časovnim okvirom za izvedbo in 
nadaljnje izvajanje procesa.

Katera orodja izbrati?
Na trgu se pojavlja kar nekaj orodij za 360° ocenje-
vanje veščin in kompetenc, vsak s svojimi prednost-
mi in slabosti. Katero izbrati je v prvi vrsti odvisno 
od potreb podjetja oziroma namena, za kaj bo upo-
rabljen. Ne glede na namen pa je treba upoštevati 
določene značilnosti 

Da bi lahko uspešno ocenjevali kakovost orodij, je 
treba presojati:
• Ali so opisana vedenja znotraj posamezne kom-

petence notranje konsistentna in ali se kompeten-
ce med seboj jasno razlikujejo?

• Ali je orodje dovolj zanesljivo?
• Ali je orodje veljavno? Ali lestvice dejansko meri-

jo dimenzije, ki naj bi jih merile? Ali so lestvice 
dejansko povezane z učinkovitostjo vodij? Ker so 
360-stopinjski povratni instrumenti namenjeni 
predvsem individualnemu razvoju, je treba raz-
misliti tudi o tem, ali je mogoče ocenjena področja 
razvijati.
Poznavanje zgodovine razvoja in uporabljenih 

tehnik in teorij, na kateri sloni, lahko bistveno olajša 
ocenjevanje posameznega orodja. 

Poleg kakovostnih meril je vredno preveriti, v 
kakšni obliki so predstavljeni rezultati. Priporočljivo 
je, da vodje, preden prejmejo poročila, dobijo vsaj 
nekatere napotke, kako poročilo brati. Vendar je 
večjim skupinam včasih težko zagotoviti intenzivno 
podporo, zato je pomembno, da so poročila čim bolj 
jasna in razumljiva. 

Rezultati morajo biti tudi čim bolj natančni. Veči-
na orodij rezultate predstavi ločeno za vsako skupino 
ocenjevalcev posebej kot tudi agregirane rezultate. 
Poleg samih rezultatov po skupinah ocenjevalcev pa 
je priporočljivo, da so v poročilu prikazani tudi po-
datki, ki dajejo nekakšen okvir za popravne ukrepe 
v prikazu povratnih informacij. Obstaja nekaj delov, 
s katerimi lahko bolje razumemo poročila in za ka-
tere je priporočljivo, da so vključeno v storitev/
orodje:
• primerjava z normativi ali želenim stanjem;
• poudarjena največja neskladja v ocenah pri vsaki 

posamezni skupini ocenjevalcev;
• prikazane večje razlike v ocenjevanju med eno ali 

več skupinami ocenjevalcev;
• povratne informacije o vedenjih, ki jih je treba 

krepiti, in vedenjih, s katerimi je treba prenehati;
• dodatna gradiva za pomoč pri oblikovanju razvoj-

nega načrta.

Premišljeno in zavzeto
Orodja za merjenje kompetenc po metodi 360° po-
vratnih informacij so se v treh desetletjih, odkar so 
prisotna na trgu, močno izboljšala. Kljub temu sama 
po sebi še ne prinašajo uspeha ali želenih učnikov. 
Pozitivni učinki se bodo pokazali le, če bo organiza-
cija k vpeljavi pristopila s pravim namenom, premi-
šljeno in z vnaprej pripravljenim temeljitim načrtom, 
če bodo izbrana kakovostna orodja, in če bodo na-
daljnji ukrepi skladni s pridobljenimi rezultati. 
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elovna organizacija je tim, v katerem 
ni prostora za medsebojno tekmovanje 
posameznikov. 

Razvrstitev in značilnosti posameznih 
generacij 
Poleg povsem osebnih značilnosti in posebnosti 
lahko opazimo tudi nekatere skupne lastnosti, ki 
opredeljujejo posamezne generacije. Poudariti je 
treba, da so posamezniki lahko popolnoma dru-
gačni od večine pripadnikov svoje generacije. 
Veliko je lastnih značajskih in v primarni družini 
privzgojenih lastnosti, ki nas izločajo iz povprečja. 
Vendar pa strokovnjaki zaposlene razvrščajo v 
štiri generacijske skupine. Vsaka ima svoje poseb-
nosti.

1. GENERACIJA VETERANOV – tradicionalisti, 
rojeni v obdobju 1920–1945. Večinoma so že upo-
kojeni, vendar nekateri še vsaj občasno prihajajo 
na delovno mesto. Na to generacijo je močno vpli-
vala druga svetovna vojna in čas po njej, ko so s 
skupnimi močmi gradili vso infrastrukturo, šole, 
zdravstvene, zadružne, kulturne domove in tovarne. 
Pred užitke so postavljali delo. Še vedno cenijo red 
in disciplino. Imajo delovne navade, so trpežni in 
potrpežljivi. Brezpogojno spoštujejo avtoriteto. 
Zavedajo se, da »brez dela ni jela.«

2. OTROCI IZOBILJA – to je tako imenovana 
generacija baby boom, rojena med leti 1946 do 1965. 
Spodbujali so jih k učenju. »Uči se, da ti ne bo treba 
delati,« so slišali vsak dan. Od svojih staršev so 
pridobili močne delovne navade, iz okolja, ki jim je 
vse nudilo, pa tudi vse večji pohlep po materialnih 
dobrinah. Živeli so v času hipijevskega gibanja. 
Življenje je treba izživeti. Njihove vrednote so 
povezane s trdim delom, ki se lahko zavleče pozno 

v noč. Zanje je zelo pomemben položaj, ki ga dose-
žejo v organizaciji. Pri delu so zelo zavzeti in zvesti. 
Kariero postavljajo pred družino. Številni so že 
zapluli v tretje življenjsko obdobje, ki ga z dobro 
zdravstveno oskrbo in primernim delom želijo čim 
kakovostneje in dlje preživeti.

3. GENERACIJA X je prva generacija, ki je že v 
času šolanja ali takoj ob vstopu v službo začela 
delati z računalniki. Rojeni so med leti 1966 in 1985. 
To generacijo je doletela velika brezposelnost ob 
propadanju podjetij. Doživeli so gospodarski kri-
minal, ekološke katastrofe, politične igre in izgubo 
verodostojnosti institucij. Zato so številni predstav-
niki cinični in skeptični. Na prvo mesto postavljajo 
kakovostno zasebno življenje. To so navadno viso-
ko izobraženi ljudje z veliko delovnimi izkušnjami. 
Delajo samostojno in želijo imeti prilagodljiv de-
lovni čas. Poleg službe cenijo tudi zabavo in počitek. 
Veliko se družijo s prijatelji, večino časa pa preži-
vijo z družino, če jo imajo. Mirne vesti kršijo zako-
ne.

4. GENERACIJA Y so posamezniki, rojeni med 
letoma 1986 in 2000. Revija TIME jih je označila 
kot »THE ME ME ME GENERATION« (generaci-
ja jaz jaz jaz). Na naslovnico so dali dekle, ki leži in 
se fotografira. Pod tem velikim naslovom je še za-
pisano, da so milenijci leni, vase zagledani in dolgo 
živijo pri starših. Zraven je hudomušno dodano: 
»Zakaj nas bodo prav oni rešili? Ker so miroljubni, 
demokratični, tolerantni, ustvarjalni in predvsem 
– so najbolj izobražena generacija v zgodovini 
človeštva.«

Ta generacija je doživela razpad sistemov in 
zamenjavo vrednot. Vzgajani so bili ob polnih hla-
dilnikih, brez skrbi in pripravljenosti na težke čase. 
Fantje niso služili naborniške vojske. Internet jim 
je dal občutek vsepovezanosti in vsedosegljivosti. 
Vzgoja je bila permisivna. Otroku je treba dovoliti 
vse, kar si zamisli in zaželi. Kazen je treba ukiniti. 
Le otrok, ki ne bo omejevan, se bo popolnoma 
razcvetel in razvil vse svoje zmožnosti. 

VODITI MILENIJCE
V vsaki delovni organizaciji se srečujejo delavci različnih 
starosti, z različnim znanjem, delovnimi in življenjskimi 
izkušnjami. Ljudje smo si precej različni tudi po značaju.  
Ne moremo iz svoje kože in tudi na delovno mesto 
prinašamo svoje posebnosti in lastnosti. Za dobro sožitje 
med sodelavci je treba upoštevati različnost ter iskati 
skupne vrednote in lastnosti. Vsem pa mora biti osrednji 
cilj doseganje čim boljših rezultatov celotne delovne 
ustanove.

D

Celotna populacija milenijcev  
bo morala vzljubiti delo in 
skromnost.

MOJCA HAFNER 
JEREB,
strokovnjakinja za 
svetovanje in 
postavitve sodobnih 
IT-rešitev na področju 
registracije delovnega 
časa, asistentka 
produktne vodje v 
podjetju Četrta pot,  
d. o. o., Kranj

NATAŠA CENTA, 
strokovnjakinja za 
digitalizacijo 
kadrovskih procesov, 
produktni vodja v 
podjetju Četrta pot,  
d. o. o., Kranj
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Žal tudi zanje niso odpravljeni hudi časi, čeprav 
jih z vzgojo ni nihče pripravil nanje. Po letu 2001 
vse ogroža terorizem; gospodarska kriza po letu 
2008 ni odpravljena, ampak le spi; grožnje s klimat-
skimi spremembami zahtevajo številne omejitve; 
bolezni pritiskajo na posameznike in hkrati grozi-
jo z različnimi epidemijami; vojni, politični, eko-
nomski in ekološki begunci pritiskajo na vrata 
razvitega sveta; internet s svojo virtualnostjo ni 
prinesel sreče …

To je generacija, ki bo morala pridobiti realisti-
čen pogled na svet in se vzgojiti za zmernost. Kdor 
zna v dobrih časih zmerno živeti, bo hude čase 
veliko lažje prestal. Nikogar ne smejo zavesti danes 
še polni hladilniki. 

Tudi generacija Y in celotna populacija milenij-
cev bosta morali vzljubiti delo in skromnost. Le to 
dvoje lahko reši ljudi v času vojne, gospodarske 
krize, pomanjkanja in finančnega zloma. Taka ob-
dobja se lahko kadarkoli ponovijo.

Generacija Y je zelo sposobna, a raziskave kaže-
jo, da žal nima delovnih navad in discipline. Delati 
hočejo povsem samostojno, brez nadzora, ne da bi 
se zavedali odgovornosti in sprejeli posledice svo-
jega (ne)dela. Če jim v organizaciji kaj ni všeč, sploh 
ne pridejo več v službo. Ne upoštevajo poslovnega 
oblačenja in protokolov. Vsakomur povedo, kaj si 
mislijo, brez pomisleka in pred vsemi. Številnim so 
vrednote; zabava, veselje, prijatelji, skrb za svoje 
telo in zdravje. Močno jih zanimajo človekove pra-
vice in okolje. So zadnji, od katerih gre pričakovati, 
da se bodo odrekli sladkim sadovom razkošnega 
življenja.

5. GENERACIJA Z (mavrični otroci, indigo 
otroci) še vedno obiskujejo fakultete, šole in vrtce, 
saj so rojeni po letu 2000. Kakšni bodo, bo jasno, 
ko bodo začeli hoditi v službo. To je popolnoma 
digitalizirana mladina. Prve besede spregovorijo v 
telefon, da jih sliši stara mama na drugem koncu 
sveta. Hočejo najnovejše digitalne igrače. Njihov 
svet je virtualen z veliko količino informacij. Imajo 
zelo kratek spomin in menda le osemsekundno 
sposobnost prave koncentracije. Vprašanja zasta-
vljajo Googlu in gledajo učne video pripomočke. 
Komunicirajo na Snapchatu z največ enim stavkom. 
Veliko uporabljajo emotikone in fotografije. Njiho-
vi učitelji so Youtuberji in vlogerji, ki zaznamujejo 
njihov način oblačenja, blagovne znamke, mnenje 
o zabavah, alkoholu ali drogah … Imajo ogromno 
virtualnih prijateljev po vsem svetu. V prijateljstvu 
in ljubezni vlada globalizacija. 

So altruisti. Želijo delati nekaj za izboljšanje 
sveta in se množično posvečajo skrbi za okolje. 
Predstavniki te generacije imajo inteligenčni kvo-
cient povprečno 130, kar je precej več od prejšnjih. 
Pridobljenih imajo več diplom in različnih znanj. 
Kaj točno bodo prinesli svetu, bomo videli kmalu, 
ko bodo vstopili v delovno okolje in začeli rojevati 
otroke. Trenutno so še preveč zaposleni s Snapcha-
tom in doseganjem »next level« v aktualni igrici.

Vodenje milenijcev oziroma sodelovanje 
z njimi 
Med milenijce štejemo osebe, rojene med letoma 
1980 in 2001. Nekateri v Sloveniji mednje prišteva-
jo osebe, rojene do leta 2008, ko se je začela gospo-
darska kriza. Torej je zajeta celotna generacija Y 
ter manjši del generacij X in Z. 

Kako biti optimističen pri tako različnih lastno-
stih posameznikov, ki morajo sodelovati? Posame-
zne generacije imajo o sebi drugačno mnenje, kot 
ga imajo druge generacije o njej. To vodi v neso-
glasja in težave, ki nerešene povzročajo še večje 
razlike in nerazumevanje. Mlajši ne zaupajo starej-
šim in starejši ne zaupajo mlajšim. Dobesedno 
nastajata dva bloka: starejši – mlajši. Treba je najti 
način za sožitje v medgeneracijskih timih in poti k 
medgeneracijskemu učenju. Izkušnje starejših in 
sveže znanje mladih je treba združevati.

Sodobne IT-rešitve omogočajo 
razporeditev pravih ljudi na 
prava mesta, tako da bodo lahko 
pokazali svoje sposobnosti in 
znanja ter v največji meri 
prispevali k uspehu podjetja.

Najprej je treba uskladiti pogovorni jezik oziroma 
način komunikacije. Starejši raje komunicirajo osebno, 
saj se tako lahko razgovorijo, sporočila oddajajo in 
sprejemajo ne le z besedami, ampak z govorico celo-
tnega telesa. Mlajšim je bližja komunikacija z elektron-
skimi sredstvi po mobilnih telefonih. Ob tem si želijo 
predvsem jasnih in nedvoumnih sporočil, ki ne vse-
bujejo nikalnic. Ne: česa ne smeš, ne moreš, nikakor … 
ampak pozitivna navodila in sporočila. Mlajši sporo-
čajo in sprejemajo le komunikacijo na povsem misel-
ni ravni, včasih celo v, na svoj način, kodiranem jeziku. 
Dovolj so emotikoni in kratka enostavčna sporočila z 
najmanjšim številom znakov. Zaradi teh razlik je nujen 
dogovor o vrsti tehnologije in aplikacijah, ki jih bomo 
uporabljali pri komunikaciji. 

K boljšemu razumevanju in sodelovanju pripo-
morejo dobri odnosi. Drug drugega moramo spo-
štovati. Poštenost in dobrohotnost se takoj začutita. 
Posebno mlajši so zelo občutljivi na zlaganost, ne-
iskrenost in zavajanje. Nikdar ne smemo drugega 
vnaprej odklanjati zaradi načina oblačenja ali na-
kita, tetovaž ali frizure. 

Starejši delavci naj bodo mlajšim mentorji. Po-
gosto morajo pri pomoči k samostojnosti in kulti-
viranemu vedenju prevzeti tudi vlogo starša. Z vseh 
strani je potrebne veliko potrpežljivosti. Vsi, tako 
mlajši kot starejši, so enako pomemben del kadra 
v podjetju. Starejši naj mlajšim postavijo cilje, ne 
pa predpišejo tudi poti do njih. Tudi mlajši lahko s 
svojim zanimanjem, občudovanjem in priznanjem 
za preteklo delo v starejših dobijo prave prijatelje, 
zaveznike in svetovalce pri delu.
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Najpomembnejši pri vzpostavljanju medsebojnih 
odnosov in sodelovanju pa je posameznik s svojimi 
osebnostnimi lastnostmi. Zato ima vsakdo dolžnost 
graditi svojo osebnost. Vzgajati se moramo za pra-
vo sodelovanje. Zavestno moramo upoštevati dru-
gega, ga skušati razumeti in sprejeti. Potruditi se 
moramo biti dober človek, zvest in lojalen podjetju. 
Pripravljeni moramo biti prisluhniti težavam in 
upoštevati medsebojno različnost. Prav je, da se 
učimo ustrezno komunicirati med seboj. Le v iskre-
ni ponižnosti lahko najdemo skupen jezik lepih 
odnosov. Predvsem se moramo izogibati grdemu 
govorjenju o drugih. Nič ne ostane skrito in z obre-
kovanjem pokažemo lastno podobo.

višje kot zdravje, uspeh in denar. Po družini hrepe-
nijo in ustvariti družino je smisel njihovega življe-
nja. Prepričani sva, da bodo pripravljeni storiti vse, 
da si zagotovijo pogoje za uspešno družinsko življe-
nje. Na tem temelju se da graditi. S primerno spod-
budo in lepim ciljem, kar družina zagotovo je, se da 
premostiti marsikatero oviro, doseči lepo sodelo-
vanje in prijateljske odnose.

Sodobne IT-rešitve omogočajo razporeditev 
pravih ljudi na prava mesta, tako da bodo lahko 
pokazali svoje sposobnosti in znanja ter v največji 
meri prispevali k uspehu podjetja. Na tak način je 
mogoče tudi spremljati raven zahtevane kompe-
tence, veščine in znanje zaposlenih.

Da bi potrdili ali ovrgli teorijo, sva med sodelav-
ci, prijatelji in znanci izvedli krajšo anketo o pozna-
vanju lastnosti in njihovem mnenju o milenijcih. 
Med 101 anketirancem je tretjina milenijcev. Rezul-
tati ankete so splošno pokazali, da zgoraj opisane 
trditve povsem ustrezajo realnosti. Večina v svojem 
delovnem okolju zaznava enake probleme in pozi-
tivne vidike sožitja z milenijci. Veselje prinaša 
dejstvo, da po izkušnjah anketirancev milenijci 
najbolj cenijo medsebojne odnose in pozitivno 
klimo na delovnem mestu. Višino plače postavljajo 
šele na četrto mesto. Po mnenju anketirancev se 
obnašajo približno enako odgovorno kot drugi 
delavci. Sprejemamo prijateljsko mentorsko sode-
lovanje in karizmatično vodenje. Od starejših ge-
neracij se razlikujejo predvsem po načinu medse-
bojne komunikacije. Uporabljajo namreč kratka 
elektronska sporočila, ki se hitro prikažejo na za-
slonu. Elektronska pošta se jim zdi zastarela.

Tudi milenijci že zavzemajo vodstvene položaje, 
po rezultatih ankete že vsak sedmi. Njihov način 
vodenja je povsem v skladu z njihovim načinom 
razmišljanja. 

Pa srečno in vse lepo ob sodelovanju.
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Po izkušnjah anketirancev 
milenijci najbolj cenijo 
medsebojne odnose in pozitivno 
klimo na delovnem mestu.

Skrb za medsebojni dialog mora biti vodena in 
naravna. Ne smemo dovoliti, da bi nas neke obrob-
ne stvari prerasle in razdvojile, da se ne bi več ra-
zumeli med seboj. 

Milenijcev pravzaprav ne moremo voditi. Lahko 
smo z njimi dobri sodelavci v pristnih in spoštljivih 
medsebojnih odnosih. Avtoritarna, vojaško ukazo-
valna disciplina je stvar preteklosti. Tudi dokazova-
nje pravilnosti dela s trditvijo: »Tako delamo že 20 
let,« jih spravlja ob živce. Govoriti jim o tem, kako je 
bilo včasih, je zanje povsem destruktivno. Táko 
okolje želijo čim prej zapustiti. Milenijci želijo vede-
ti, kaj in predvsem čemu delajo – poznati hočejo 
smisel dela. Povedano drugače, vrednote živijo 
drugače, govorijo drug jezik. Krasi jih digitalna mi-
selnost, želijo jasno in odprto komunicirati, želijo 
opravljati delo, v katerem vidijo smisel, želijo verje-
ti v zgodbo, ki jo soustvarjajo, in želijo biti slišani. 

Pri sodelovanju z milenijci statične strukture 
preteklosti ne delujejo. Dobro sodelujejo v projek-
tnih timih, ki se oblikujejo za čas dela pri določenem 
projektu. Vodje timov imajo polno moč odločanja, 
ne glede na raven v organizaciji. Odloča tisti, ki je 
najbolj usposobljen za določeno nalogo, ne nujno 
senior menedžer. Milenijci si želijo glas v organi-
zaciji, kjer delajo, ne glede na položaj. Želijo moč 
in avtonomijo, da predlagajo in tudi izvedejo novo-
sti, pa tudi mentorje in bolj izkušene sodelavce, ki 
jih lahko usmerjajo.

Poiskati moramo skupne točke vrednot in inte-
resov. Lepo in za koga presenetljivo pri milenijcih 
je, da tudi zanje družina ostaja najvišja vrednota – 
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Usposabljanje pooblaščencev   
za preprečevanje mobinga

Mobing je v Sloveniji prepovedan, zato je večina organizacij že določila pooblaščence  
za preprečevanje mobinga. Ne dovolite, da bi bili vaši zaposleni izpostavljeni mobingu in  

poskrbite za pravočasne ustrezne ukrepe!

Spoznajte najpogostejše oblike mobinga, zakaj do tega pojava prihaja  
in kakšni so možni ukrepi za njegovo zmanjševanje. 

Usvojite preventivne tehnike boja proti mobingu in zakonske določitve. 

Usposobite se za izvajanje preventivnih strategij in pomoči žrtvam nasilja na delovnem mestu.

4. in 10. december 2019

Pridružite se več kot 270 prejemnikom certifikata!



oslovni coaching je lahko eden od 
najmočnejših dejavnikov rasti na vseh 
ravneh; predstavlja pomoč pri uskla-
jevanju in večji povezanosti, pomaga 

pri uravnovešanju osebnega in poslovnega življenja 
zaposlenega ter se z njim hitreje dosega zastavljene 
poslovne cilje.2 Kot poslovnemu trendu v narašča-
nju se mu namenja veliko denarja in drugih virov, 
zato obstaja vse večja potreba po jasnih navodilih 
za vpeljavo in sprejemanju poslovnih standardov 
za potrebe nadaljnje prakse tega področja.1 Hiter 
razvoj poslovnega coachinga je namreč s seboj 
prinesel pomanjkanje empiričnih dokazov, ki jih 
ima na posameznike, podjetje in učinkovitost dela.4 
To je omogočilo vsesplošno idealizirano predstavo 
o coachingu, kar pa posledično privede do spregle-
danih izzivov, s katerimi se deležniki v praksi sre-
čujejo in posledično do nepopolne izkušnje procesa.3

Svetovalec prepozna težavo stranke in pove, kako 
naj ga ta reši. Včasih gre za reševanje težav s pou-
čevanjem, tako da posameznik ali skupina rešuje 
težavo ob pomoči trenerja oziroma svetovalca. 
Mentor je strokovnjak, ki predaja svoje modrosti in 
napotke, ki temeljijo na njegovih izkušnjah.6 Coa-
ching se od mentorstva loči po tem, da je coaching 
bolj kratkoročen proces, usmerjen v specifične 
razvojne priložnosti, medtem ko mentorstvo zaja-
me osebo kot celoto.5 Trening temelji na ciljih, ki 
jih pripravi trener. Čeprav so cilji postavljeni tudi 
v coachingu, so ti postavljeni s strani stranke ali 
skupine. Trening predvideva tudi linearno pot 
učenja, ki sovpada z določenim načrtom, coaching 
pa v osnovi nima začrtane poti do cilja.6

Model učinkovitega poslovnega 
coachinga
V grafičnem prikazu je predstavljen model uvajanja 
učinkovitega poslovnega coachinga v podjetje. Na 
vrhu slike je prikazano, kaj je treba opredeliti pred 
samim coachingom, torej, kako izbirati coache in 
stranke. Coachi delujejo po različnih teoretičnih 
pristopih, ki poleg organizacijskih dejavnikov in 
vzpostavitve temeljev vplivajo na procese coachin-
ga. Nadalje slika prikazuje pomembnost merjenja 
rezultatov, saj nam ti prinašajo zabeležene koristi 
za stranko, podjetje in širšo družbo. Pomembno je, 
da vodstvo coaching priznava in podpira, saj le tako 
obstaja možnost, da bo coaching pozitivno sprejet 
in da se začnejo spremembe vnašati v vsakdan.7 
Predlaga se, da se sistemski pristop k coachingu 
začne veliko prej, preden bo omogočen strankam. 

Osrednji izzivi poslovnega coachinga
Na splošno je danes na trgu pri coachingu veliko 
zmede. Ker je področje v porastu, se pojavlja veliko 

KAKO COACHING 
UČINKOVITO UVESTI 
V PODJETJE
V zadnjem obdobju se coachingu namenja vedno več 
pozornosti in denarja, saj obljublja odlične rezultate na 
področju povečane produktivnosti, izboljšanih medosebnih 
odnosov, doseganja ciljev, lažjega uvajanja sprememb ipd. 
Zaradi obljubljenih koristi pa podjetja velikokrat spregledajo 
izzive, ki se pri poslovnem coachingu lahko pojavijo.  
Gre namreč za zahteven proces, ki ga je treba nasloviti 
strateško in celostno.

P

Pri izboru notranjih coachev je treba razmisliti, 
kako bo ta oseba usklajevala svoje primarne 
zadolžitve s coachingi in ali ima osebnostna 
nagnjenja za dobrega coacha.

Coaching in sorodne panoge
Terapija se osredinja na omilitev in zdravljenje 
bolečine, nepravilno delovanje posameznika ali 
odnosa. Fokus je na reševanju težav, ki so se poja-
vile v preteklosti in vplivajo na čustveno delovanje 
posameznika v sedanjosti. Coaching podpira oseb-
no in karierno rast, ki temelji na želji posameznika 
po spremembi, sledijo pa ji akcija in rezultati. Po-
udarek coachinga je torej akcija, ozaveščanje stran-
ke o njeni odgovornosti in sledenje zastavljenim 
ciljem. Pri svetovanju se posamezniki obrnejo na 
svetovalca, ko želijo nasvet, strokovno mnenje. 

ANDREJA FINK, 
mag. poslovnih ved, 
coach po mednarodno 
akreditiranem 
programu ICF 
(International 
Coaching Federation, 
ZDA)

32 Oktober/november 2019

PRAKSE



coachev, ki pravzaprav pod pojmom coachinga 
ponujajo mentorstvo ali svetovanje. Eden od razlo-
gov za nastali položaj je že laičen prevod v sloven-
ščino, ki coaching povezuje s svetovanjem. Preden 
se odločimo za coaching, je dobro, da razmislimo o 
pričakovanjih, ki jih do coachinga gojimo. Ko ugo-
tovimo, da je coaching za naše podjetje primeren, 
je pomembno, da ustrezno znanje o coachingu s 
strateškim komuniciranjem začnemo predajati 
naprej širši javnosti, saj se bo na dolgi rok le tako 
zmanjšal razkorak med napačnim dojemanjem in 

pričakovanji, kaj coaching stranki nudi in kako 
pripomore k boljšemu poslovanju podjetja. Pomanj-
kljiva komunikacija z deležniki lahko izzove odpor, 
napačno predstavo o procesu in nenaklonjenost le 
temu. Komunikacija v podjetju naj bo razširjena na 
več področij: intranet, dopisi, katalogi, predstavitve 
procesa, demonstracije procesa ipd. Naj bo ta redna 
ter načrtovana dolgoročno in z namenom grajenja 
kulture coachinga, saj ta dolgoročno najbolj pozi-
tivno vpliva na boljše poslovanje podjetja z zado-
voljnimi zaposlenimi. 

Slika 1: Model uvajanja učinkovitega poslovnega coachinga v podjetje.8

Karakteristike coacha:
• spol,
• osebnostne lastnosti,
• izkušnje,
• organizacijski odnos,
• komuinikacijske veščine,
• integriteta,
• empatija.

Karakteristike stranke:
• spol,
• osebnostne lastnosti,
• motiviranost za proces,
• vrednote in cilji.

Usposabljanje, 
akreditiranje, supervizija, 
dodatna izobraževanja.

Različni teoretični pristopi: individualni/psihološki, organizacijski/sistemski

Raziskave: pred/med/po coachingu

Koristi za stranko Koristi za podjetje Koristi za družbo

Pred 
coachingom

Učinki
coachinga

Merjenje 
rezultatov

Teoretični 
pristopi

Procesi in 
dejavniki 
coachinga

Coaching procesi

Organizacijski 
dejavniki

Coaching odnos

Vzpostavitev 
temeljev
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Pri odločitvi za zunanji in/ali notranji coaching 
se je treba vprašati, v kakšni razsežnosti si coachin-
ga v podjetju pravzaprav želimo. Zunanji coaching 
se je izkazal za najuspešnejšega za vrhnje ravni 
menedžmenta in upravo, malo manj za srednji in 
nižji menedžment. Stroški zunanjega coachinga so 
veliko višji od notranjega in ta vidik ni zanemarljiv, 
še posebej, če podjetje želi graditi kulturo coachin-
ga. Pri srednjem menedžmentu se svetuje notranji 
coaching, saj je ta cenovno dostopnejši, pri nižjem 
menedžmentu pa udeleževanje delavnic za razvoj 
veščin coachinga. 

Izbor coachev naj temelji na referencah in ustre-
zni izobraženosti posameznega coacha, ki pa naj 
bo potrjena s strani mednarodnih institucij, ki 
skrbijo, da njihovi coachi sledijo etičnim standardom, 
in potrjujejo, da imajo odlično razvite kompetence 
in veščine za kakovostno izvajanje procesa. Izkušnje 
v menedžmentu ali psihološko ozadje sami po sebi 
ne zagotavljajo kakovostnega procesa coachinga, 
lahko pa ob ustrezni coaching izobrazbi predsta-
vljata prednost v vzpostavitvi zaupanja stranke. 

ve, ali strank, coachev in ostalih, coachingu ne 
prizanašajo, saj nimajo velike znanstvene vrednosti. 
Če želimo, da se področje coachinga v prihodnosti 
razvije, je nujno, da se meritve izvajajo nepristran-
sko in da se redno spremljajo koristi, napredek in 
določeni izzivi. Ker se pri coachingu koristi lahko 
opazijo čez daljše časovno obdobje, je treba meriti 
učinke na daljši časovni rok, saj se spremembe 
vedenja, razmišljanja, vodenja v celoti ne more 
opaziti v kratkem času, na primer takoj po samem 
procesu. Meritve naj bodo izvedene na enak način 
za vsak proces coachinga, saj se bo le tako lahko 
zagotovila primerjava. 

Zaključek
Poslovni coaching je nedvomno področje v vzponu. 
Njegova priljubljenost narašča tako v svetu kot tudi 
v Sloveniji. Ko se podjetje odloči za njegovo vpelja-
vo v svoj vsakdan, naj bo pozorno, da gre za projekt, 
ki ga je treba nasloviti celostno in strateško, da bo 
implementacija hitrejša ter rezultati čim boljši. 
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Ko se podjetje odloči za njegovo vpeljavo v svoj 
vsakdan, naj bo pozorno, da gre za projekt, ki ga 
je treba nasloviti celostno in strateško, da bo 
implementacija hitrejša ter rezultati čim boljši.

Pri izboru notranjih coachev je treba razmisliti, 
kako bo ta oseba usklajevala svoje primarne zadol-
žitve s coachingi in ali ima osebnostna nagnjenja 
za dobrega coacha. Kandidatom je treba zagotovi-
ti kakovostno osnovno izobraževanje, podprto s 
strani mednarodnih akreditiranih institucij, ki bodo 
naše notranje coache usposobile za kakovostno 
izvajanje coachingov. Po končanem treningu naj 
imajo na voljo dodatna izobraževanja za nadgradnjo 
kompetenc in veščin ter supervizijo. Le tako bomo 
lahko o svojih notranjih coachih popolnoma pre-
pričani, da bodo uživali podporo in ugled ter izva-
jali coaching na zelo kakovostni ravni. 

Dobro je, da nekaj časa namenimo tudi izbiri 
možnih strank. To naj bodo osebe, ki imajo moti-
vacijo za proces, in tisti, v katerih vodstvo vidi 
vodstveni potencial, vendar se ne smejo zanemari-
ti kandidatove osebne vrednote in lastnosti. Ena 
najpomembnejših lastnosti je, da stranka verjame, 
da ima možnost spreminjati svoje življenje. Pri iz-
boru imejmo v mislih, da je coaching manj uspešen 
pri osebah, ki kažejo lastnosti narcisoidnosti, de-
struktivnosti, agresivnega pristopa in tekmovalno-
sti, saj proces pri stranki spodbuja osebno odgovor-
nost in hkrati naslavlja odgovornost do drugih. 

Poslovni coaching se je v svetu izkazal za kori-
stnega pri povečanju zmogljivosti, doseganju ciljev 
in optimizaciji osebne učinkovitosti ter povišanem 
zadovoljstvu.9,10 To je odlična novica za njegovo 
prihodnost, pa vendar je dobro opozoriti na nujnost 
merjenja njegovih učinkov, kajti subjektivne zazna-
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zpostavili so sistematičen razvoj ka-
drov, predvsem pa uspešno vpeljali 
procese za izgradnjo lastnih vsebin, 
kot so video in animirane zgodbe. 

Akademija AS danes in e-učenje
Prepričana sem, da je za uspešen razvoj e-izobra-
ževanja nujno sistemsko preoblikovanje internih 
vsebin v zanimiva in interaktivna e-gradiva, pri-
merna za samostojno učenje po spletu. Zavaroval-
nica je tako bila med prvimi podjetji, ki je osnova-
la izobraževalno e-Akademijo (začetki segajo v leto 
2013) in je v svoja učna gradiva vključila celo 
multimedijske animirane zgodbe. S tem je k osnov-
nemu produktnemu znanju dodajala prodajne 
veščine in veščine reševanja zavarovalnih primerov. 
V e-izobraževanje, ki zajema spletno učenje, sistem 
preverjanja znanja in internega certificiranja, we-
binarje in video-izobraževalne vsebine, so vključe-
ni vsi zaposleni. Še več, izobraževanja so dostopna 
tudi vsem zunanjim sodelavcem AS-a iz določenih 
pogodbenih agencij. 

Akademija AS temelji na štirih stebrih 
Izziv, kako izvesti prenos znanja med zaposlene kar 
najbolj preprosto, hitro in učinkovito, je bil velik, 
prav zaradi razvejanosti podjetja po vsej Sloveniji, 
obsega poslovanja, izredno široke ponudbe in sto-
ritev. Zdaj obsega interne, eksterne in spletno izo-
braževanje ter različne projekte za razvoj zaposle-
nih. Razvili smo AS Perspektivo - program razvoja 
za pridobivanje znanj, kompetenc in veščin, s ka-
terim ohranjamo in razvijamo bazen kadrov za 
zapolnitev ključnih delovnih mest v prihodnosti. 
AS Dialog je sistem za letne razvojne pogovore 
zaposlenih z vodji, AS Onboarding pa je namenjen 
sistematičnemu uvajanju novega sodelavca v de-
lovni proces in vključevanje v socialno okolje. Tu 

je še vrsta projektov, izobraževalnih šol za tržnike, 
sodelavce, ki rešujejo zavarovalne primere, razvoj-
nike … Delavnice zanje potekajo vse leto, izdelek 
teh delavnic pa je vedno priročnik, protokol oziro-
ma dokument, ki ga udeleženci kasneje uporablja-
jo pri svojem delu. Posebne pozornosti in večje 
intenzivnosti usposabljanj so deležni zaposleni na 
vodstvenih in vodilnih položajih.

Razvoj in koraki lastnega sistema 
e-učenja 
Zahtevni poslovni cilji zavarovalnice in potreba po 
dinamičnem zagotavljanju učinkovitega izobraže-
vanja so narekovali nadgradnjo nekdanjega inter-
nega izobraževalnega sistema, uvedbo e-izobraže-
vanja in izboljšanje internega izobraževalnega 
procesa. Začeli smo na točki, ko je bilo izobraževa-
nje časovno dokaj potratno kompleksno, razpršeno, 
je zahtevalo nenehno usklajevanje urnikov in »lo-
vljenje« zamudnikov. Zato je bila uvedba e-izobra-
ževanja še najbolj podobna tektonskim premikom. 

Prvi korak oblikovanja sistema e-izobraževanja 
je bila postavitev e-platforme. Sistem smo nato 
razvijali postopoma, po korakih in ga razvili do te 
mere, da zdaj prihranimo ogromno časa in uskla-
jevanja zaposlenih za učenje, uspešno pa razvijamo 
tudi kompetence. Še več, zagotovili smo standardi-
zacijo in opazen dvig ravni znanja zaposlenih. Po-
nosni smo, da je danes v AS-ovi spletni knjižnici že 
več kot sto e-gradiv. 

E-IZOBRAŽEVALNI 
SISTEM
Danes si ni več mogoče zamisliti uspešne organizacije  
brez vseživljenjskega učenja in izobraževanja. Prav  
vsako podjetje si prizadeva, da bi oblikovalo tak sistem 
izobraževanja, ki bi bil bolj učinkovit in imel odprte 
možnosti razvoja. V Adriaticu Slovenici (AS) so že pred  
leti prišli do spoznanja, da je e-izobraževanje najhitrejša  
in za številne vsebine daleč najprimernejša oblika 
izobraževanja za več kot 1500-člansko ekipo zavarovalnice, 
ki posluje po vsej Sloveniji.

V

Zdaj imamo bolj učinkovit 
izobraževalni proces, skrajšali 
smo izvedbo celovitih programov 
in preverjanje znanja 
udeležencev.

VLASTA LENARDIČ,
direktorica tima Kadri, 
zavarovalnica AS

35Oktober/november 2019

PRAKSE



Ena pomembnejših naslednjih potez je bila 
vključitev vodij v izobraževalni proces. Neposredni 
vodje spodbujajo zaposlene pri učenju, še bolj 
pomembno pa je, da z zgledom kažejo pripravljenost 
za stalno izpopolnjevanje, kar sodelavce dodatno 
motivira. Stalna dvosmerna komunikacija z zapo-
slenimi je bila naslednji, nujen in logičen drugi 
korak na naši poti. Spletna izobraževanja pravoča-
sno napovemo v letnem programu in rednem 
mesečnem napovedniku. Ključno je tudi, da sode-
lavce takoj obvestimo o doseženih rezultatih in 
javno pohvalimo tistega, ki prvi opravijo preizku-
se znanja.

danes se je e-izobraževanje utrdilo do te mere, da 
ima AS e-didaktično usposobljene interne avtorje, 
ki sistematično ustvarjajo vsebine, ki jih nato nalo-
žijo na portal. Avtorji namreč najbolj pripomorejo 
k ustvarjanju kakovostnega prenosa informacij in 
znanja z dobrim poznavanjem vsebin in potreb 
zaposlenih. Odlikujeta jih pedagoška odličnost in 
sodobne metode, nenehno izobraževanje in prenos 
dobrih praks. Zato vsako leto podelimo tudi cenje-
ni naziv Predavatelj leta. 

Pred uvedbo e-izobraževanja je to potekalo 
klasično kot delavnice v sodelovanju z internimi in 
zunanjimi predavatelji. Vsa predavanja so se zaklju-
čila z obveznim preizkusom znanja, ki se je izvajal 
v papirni obliki, po šolsko. Interni predavatelji so 
teste pregledali in zbrali rezultate testiranj. 

Kaj smo dosegli?
Zdaj imamo bolj učinkovit izobraževalni proces, 
skrajšali smo izvedbo celovitih programov in pre-
verjanje znanja udeležencev. Zmanjšali smo čas 
obdelave anketnih vprašalnikov in udeležbo zapo-
slenih na izobraževanjih. Pospešili smo dvosmerno 
komunikacijo med udeleženci in mentorji. Znižali 
smo stroške kotizacij, najema predavalnic, prevozov, 
dnevnic in nočitev, delovnih ur in nadur. Raciona-
lizirali in sčasoma v celoti smo odpravili stroške 
razmnoževanja učnega gradiva in testov.

Prihodnost e-izobraževanja je zdaj
Poiskati želimo čim več pozitivnih sodelovanj in 
oblikovati predloge za izboljšave. V kratkem, že v 
začetku prihodnjega leta se bomo združili z zava-
rovalnico Generali Slovenija, zato bomo prevetrili 
sistem spletnega učenja in preverjanja znanja. Idej 
imamo že veliko! Nato se bomo osredotočili na 
ureditev obstoječih gradiv in pripravo novih, ki 
bodo vključevala skupne zavarovalne rešitve. 

V e-izobraževanje, ki zajema 
spletno učenje, sistem 
preverjanja znanja in internega 
certificiranja, webinarje in video-
izobraževalne vsebine, so 
vključeni vsi zaposleni. Še več, 
izobraževanja so dostopna tudi 
vsem zunanjim sodelavcem iz 
izključnih pogodbenih agencij. 

E-testi in predavatelj leta so zakon!
Kot eno pomembnejših izboljšav na področju izo-
braževanja smo prepoznali e-teste. Preverjanja 
znanja obsegajo različna strokovna področja in jih 
zaposleni rešujejo običajno vsaki dve leti, če inter-
ni akti družbe ali zakonodaja ne predpisujejo dru-
gače. S tem v zavarovalnici ohranjamo in poveču-
jemo znanje med zaposlenimi.

Tim Kadri skrbi za celotni proces, mentorji 
učilnic odgovarjajo na vprašanja sodelavcev in do 

#1
Eksterna 

izobraževanja

#2
Interna 

izobraževanja

#3
Spletna 

izobraževanja

#4
AS Akademija 

projekti
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o kažejo izsledki nacionalne raziskave 
z naslovom »Ugotavljanje potreb de-
lodajalcev na področju ohranjanja in 
krepitve duševnega zdravja zaposle-

nih«, ki je bila v okviru projekta »Celovita psihoso-
cialna podpora podjetjem za aktivno staranje de-
lovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v 
prihodnost!« izvedena v letu 2018. Omenjena raz-
iskava je bila ena izmed podlag za razvoj in imple-
mentacijo »Programa celovite podpore podjetjem 
za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih 
dejavnikov tveganj« (Program PSDT), ki v okviru 
projekta NAPREJ poteka med sedmimi pilotskimi 
podjetji s sedežem v Kohezijski regiji Vzhodna 
Slovenija.

V zadnjih letih smo priča vse hitrejšemu načinu 
življenja, kar se odraža tudi v delovnem okolju. 
Govorimo o časovnih pritiskih, spremembah v 
načinu in organizaciji dela, preobremenjenosti z 
delom in posledično težavah z usklajevanjem dela 
in zasebnega življenja, težavah v medosebnih od-
nosih ipd. Vsi ti tako imenovani psihosocialni de-
javniki tveganja negativno vplivajo na posamezni-
kovo telesno in duševno zdravje (Slika 1) in lahko 
vodijo v razvoj težav v telesnem in duševnem 
zdravju, v kolikor jih podjetje ne obvladuje ustrezno 
in predvsem pravočasno. 

Pomembno je, da podjetje omogoča delovno 
okolje, v katerem se lahko zaposleni dobro počuti-
jo. Gre za organizacijsko kulturo odprtosti, spreje-
manja in zavedanja. Ta je ključna za visoko delovno 
učinkovitost zaposlenih, povezuje pa se tudi z 
nižjimi stroški bolniške odsotnosti, prezentizma ter 
fluktuacije kadra. 

Dve tretjini delodajalcev, ki so sodelovali v raz-
iskavi, poroča, da se vodstvo sicer zaveda pomemb-
nosti področja ohranjanja in krepitve duševnega 
zdravja zaposlenih na delovnem mestu, pri čemer 

je to zavedanje nekoliko večje v manjših podjetjih 
kot večjih. Vendar pa več kot polovica podjetij, 
vključenih v raziskavo, v svoje poslanstvo oziroma 
cilje še ni vključilo skrbi za duševno zdravje zapo-
slenih (Slika 2). V kolikor se skrb za duševno zdrav-
je na delovnem mestu ne vključi v poslanstvo in 
cilje podjetja, doda na dnevne rede sestankov na 
vseh ravneh ter vključi v procese dela na vsako-
dnevni ravni, ni mogoče pričakovati konkretnih 
sprememb in rezultatov na področju ohranjanja in 
krepitve duševnega zdravja zaposlenih.

Zagotavljanje zdravega in varnega 
delovnega okolja je zakonska obveza 
delodajalcev
Čeprav so delodajalci zakonsko obvezani, da zago-
tavljajo zdravo in varno delovno okolje, se psihoso-
cialnim dejavnikom tveganja na delovnem mestu še 
vedno posveča premalo pozornosti. To kaže podatek, 
da je le tretjina podjetij, ki so sodelovala v raziskavi, 
poročala o tem, da v njihovem podjetju izvajajo 
oceno psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. 
Skoraj polovica podjetij sicer že izvaja ukrepe na 
področju duševnega zdravja v okviru promocije 
zdravja na delovnem mestu (PZDM), a velikokrat 
ukrepi v praksi ne temeljijo na ustreznih raziskavah. 

Na splošno so ukrepi v podjetjih premalo celostno 
in sistematično naravnani, kar pomeni, da se pri 

ALENKA KOREZ 
GAJŠEK, 
Izobraževalno 
raziskovalni inštitut 
Ljubljana

KAKO DOBRO  
SLOVENSKA PODJETJA 
SKRBIJO ZA DUŠEVNO 
ZDRAVJE ZAPOSLENIH
Vse več slovenskih podjetij se zaveda pomena ohranjanja in krepitve 
duševnega zdravja, a v svoje poslanstvo in cilje, področja duševnega 
zdravja še niso uspela vključiti. Ukrepi na tem področju se uvajajo  
(pre)počasi, tudi finančno se temu področju ne namenja dovolj sredstev.

T

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da 
je bil v letu 2015 in 2016 odstotek bolniškega staleža iz razloga 
duševnih in vedenjskih motenj v Sloveniji na 4. mestu, v letu 2017 
pa so duševne in vedenjske motnje skupaj z boleznimi dihal 
zasedle že 3. mesto.

Ali ste vedeli?
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njihovi vpeljavi ne upoštevajo vsi elementi, potreb-
ni za uspešno in učinkovito implementacijo ukrepov 
ali programov na področju duševnega zdravja oz. 
PZDM – to so analiza stanja, načrtovanje ukrepov 
na podlagi izvedenih analiz, načrtovanje evalvacije, 
uvajanje ukrepov/vpeljava programa, evalvacija. 

Pomembnost podpore vodstva
Zanimivo je, da so vodstveni kadri v raziskavi naj-
večkrat poročali, da pri zaposlenih težav v duševnem 
zdravju ne opažajo. Podobno poroča tudi Inšpek-
torat RS za delo (IRSD). V eni od svojih raziskav 
ugotavlja, da vodstvo večkrat kot ostali zaposleni 

poroča, da pri zaposlenih določena (psihosocialna) 
tveganja ne opaža ali poroča, da določeni pojavi pri 
zaposlenih niso prisotni. Tudi sicer udeleženci v 
raziskavi poročajo, da vodje po njihovem mnenju 
niso usposobljeni za prepoznavanje težav v dušev-
nem zdravju in za ravnanje z zaposlenimi, ki težave 
v duševnem zdravju imajo. 

Rezultati raziskave kažejo, da v slovenskih podjetjih 
obstaja potreba po večji vpetosti vodstvenih kadrov v 
izobraževanje in osveščanje na področju duševnega 
zdravja in psihosocialnih dejavnikov tveganja, saj, ima 
ravno vodstvo ključno vlogo pri ravnanju z zaposle-
nimi s težavami v duševnem zdravju.

Veliko nezainteresiranosti za sodelovanje
Ovire, ki so jih udeleženci vseslovenske nacionalne 
raziskave poudarili pri načrtovanju in izvajanju 
ukrepov na področju ohranjanja in krepitve dušev-
nega zdravja zaposlenih, so naslednje:
• nezainteresiranost oz. nesodelovanje zaposlenih, 
• finančne ovire, 
• pomanjkanje strokovnega kadra ter
• pomanjkanje časa za izvedbo aktivnosti/ukrepov 

na tem področju. 
Ker v Sloveniji še ni prav veliko nacionalnih 

raziskav, ki bi celostno obravnavale področje du-
ševnega zdravja zaposlenih na delovnem mestu, je 
njegova obravnava še vedno polna izzivov. Ni možno 
opredeliti enoznačnih povezav, hkrati pa navajanje 
zaključkov otežuje tudi nepoznavanje in nezanima-
nje za področje duševnega zdravja s strani deloda-

Slika 1: Vpliv direktnih in indirektnih tveganj na zdravje zaposlenih.

Slika 2: Skrb za duševno zdravje zaposlenih je zapisana v poslanstvu oziroma ciljih 
podjetja

7 %
Ne vem

53 %
Ne

40 %
Da

Ogroženo psihično, fizično in socialno zdravje zaposlenih.
Posledice: absentizem, prezentizem, fluktuacija.

Indirektna tveganja
(psihosocialna)

Direktna tveganja 
(fizična, kemična, 

biološka)

SOCIALNE IN ORGANIZACIJSKE OKOLIŠČINE DELA

Značilnosti dela in njegovo upravljanje

Fizične, kemične,  
biološke obremenitve.

Psihosocialne obremenitve:
• nasilje, diskriminacija,
• slaba organizacija dela,
• čustvene zahteve dela,
• slaba komunikacija,
• negotovost zaposlitve ipd.

Doživljanje stresa
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jalcev oz. zaposlenih.3 Ravno slab odziv delodajalcev 
pri sodelovanju v raziskavi nakazuje na njihovo 
slabšo osveščenost in informiranost ter tudi tabui-
ziranost in stigmatiziranost področja duševnega 
zdravja na delovnem mestu.

V slovenskem (delovnem) okolju je v tem oziru 
najbolj ključno predvsem osveščanje, informiranje 
in izobraževanje ter aktivno sodelovanje tako za-
poslenih kot delodajalcev. Na ta način se lahko 
prekine začaran krog, ko zaradi stigmatiziranosti 
in tabuiziranosti področja duševnega zdravja zapo-
slenih na delovnem mestu o njem ne govorimo. 
Posledično pa se ravno zaradi manjka ustrezne 
informiranosti in osveščenosti širijo napačna pre-
pričanja o omenjenem področju, kar ponovno 
utrjuje njegovo stigmatiziranost in tabuiziranost.

Pomembno se je zavedati, da imajo delodajalci 
moč in vpliv za uvajanje pozitivnih sprememb v 
podjetjih na področju ohranjanja in krepitve du-
ševnega zdravja na delovnem mestu. Skrb za du-
ševno zdravje zaposlenih naj bi predstavljala eno 
izmed temeljnih vrednot podjetja, kar poveča tudi 
njegovo uspešnost in konkurenčnost na trgu.

Korak naprej pri krepitvi duševnega 
zdravja zaposlenih
V tem oziru je spodbudno, da je sedem pilotskih 
podjetij s sedežem v Kohezijski regiji Vzhodna Slove-
nija prepoznalo pomembnost omenjene tematike in 
v lanskem letu pristopilo k sodelovanju v projektu 
»Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktiv-
no staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktiv-
no v prihodnost!« Izsledki raziskave predstavljajo eno 
izmed podlag za razvoj »Programa celovite podpore 
podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihoso-
cialnih dejavnikov tveganj« (t. i. Programa PSDT), ki 
se v okviru projekta NAPREJ izvaja med več kot 11.049 
zaposlenimi v omenjenih pilotskih podjetjih. 

Zaposlenim so v okviru programa na voljo izo-
braževalne vsebine, promocijske aktivnosti ter zau-
pna psihološka pomoč v obliki svetovanj. V treh letih 
izvajanja se pričakuje izboljšano duševno zdravje 
zaposlenih, boljši medosebni odnosi na delovnem 
mestu, večja ozaveščenost o pomenu duševnega 
zdravja, posledično pa tudi nižja bolniška odsotnost.

Pripravljenost za koriščenje zunanje 
strokovne pomoči
Pred začetkom uvedbe programa je bila med zapo-
slenimi iz sodelujočih pilotskih podjetij izvedena 
Začetna raziskava na področju ugotavljanja bolniških 
odsotnosti, duševnega zdravja in obvladovanja 
psihosocialnih dejavnikov tveganja, ki je pokazala, 
da je:
• povprečno vsak četrti zaposleni v preteklem 

mesecu doživljal tesnobo do te mere, da ga lah-
ko ti občutki začnejo ovirati tudi v delovnem 
okolju oz. do te mere, da lahko dolgotrajna te-
snoba in zaskrbljenost privedeta tudi do anksi-
oznih motenj,

• Več kot 50 % višjega vodstva je mnenja, da nihče od njihovih 
zaposlenih nikoli v delovnem življenju ne bo imel težav v 
duševnem zdravju.

• Več kot 66 % višjega vodstva je ocenilo, da je težave v dušev-
nem zdravju izkusil 1 od 20 zaposlenih.

• Trenutne ocene kažejo, da je težave v duševnem zdravju izkusil 
1 od 5 zaposlenih.

• približno desetina zaposlenih poroča, da je v 
zadnjem letu doživela nekatere simptome de-
presije ali tesnobnosti, 

• približno četrtina zaposlenih poroča, da je v 
zadnjem letu doživela znake izgorelosti. 
Spodbudno je, da so zaposleni v raziskavi izka-

zali, da so pripravljeni izbrati strokovno pomoč 
(zdravnik, psiholog, psihiater …) za reševanje svojih 
težav, kadar je to potrebno. Možnost zaupanja 
strokovnjaku je izbrala tretjina zaposlenih, kar 
osvetljuje pomen zaupnih psiholoških svetovanj, ki 
so zaposlenim v okviru programa na voljo.

Po enem letu od implementacije Programa 
PSDT je bila izvedena kvalitativna analiza v obli-
ki fokusne skupine za vodstvene kadre iz pilotskih 
podjetij. Izsledki analize so pokazali na potrebo 
po dodatnem usposabljanju in osveščanju vodstve-
nih kadrov glede pristopa in komunikacije z za-
poslenimi s težavami v duševnem zdravju. Zlasti 
pa so rezultati osvetlili pomen aktivne podpore 
višjega vodstva (poslovodstva) podjetij kot ključni 
dejavnik, ki omogoča redno in stalno izvajanje 
vseh aktivnosti.

Ali ste vedeli?

Pomembno se je zavedati, da imajo delodajalci 
moč in vpliv za uvajanje pozitivnih sprememb  
v podjetjih na področju ohranjanja in krepitve 
duševnega zdravja na delovnem mestu. Skrb za 
duševno zdravje zaposlenih naj bi predstavljala 
eno izmed temeljnih vrednot podjetja, kar poveča 
tudi njegovo uspešnost in konkurenčnost na trgu.

Literatura in viri
1 Šprah, L. in Zorjan, S. (2016). Priročnik za obvlado-

vanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo 
orodja e-OPSA (splošna različica za vse dejavnosti). 
Pridobljeno s strani http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1296

2 Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu 
(EU-OSHA). (2011). Mental health promotion in the 
workplace - a good practice report. Pridobljeno s 
strani https://osha.europa.eu/en/tools-and-publica-
tions/publications/reports/mental-health-promotion-
-workplace_TEWE11004ENN

3 V kvantitativnem delu raziskave je sodelovalo 173 
podjetij s celotnega območja Slovenije, izvajali pa se 
tudi polstrukturirani intervjuji, v katerih je sodelo-
valo 7 podjetij, ki kot pilotska podjetja sodelujejo v 
projektu NAPREJ.

39Oktober/november 2019

PRAKSE



logo kadrovskega poslovnega partner-
ja v Agitavitu sem prevzela spomladi 
2018. Pred tem sta bila za področji 
zaposlovanja in razvoja kadrov odgo-

vorna direktorica in izvršni direktor. Z rastjo pod-
jetja pa se je pojavila potreba po postopni predaji 
podpornih funkcij in tako je v podjetju nastala nova 
vloga. 

Izkušnje vodstva s področja kadrovskih izzivov 
so bile odlična popotnica za sistematičen razvoj 
kadrovske funkcije v Agitavitu. Vodstvo ima že od 
samega začetka globoko razumevanje, kako pomemb-
no je ustvariti delovno okolje, v katerem lahko za-
posleni rastejo in dosegajo svoje potenciale. Prav 
tako na podlagi svojih izkušenj razume, da je za 
dolgoročne rezultate potrebna vztrajnost ter neneh-
na komunikacija in sodelovanje s sodelavci. 

Zakaj smo začeli s prenovo sistema 
nagrajevanja?
Prvi kadrovski izziv ob začetku nove kadrovske 
funkcije je bil (poleg zaposlovanja novih sodelavcev 
in prenove programa uvajanja novo zaposlenih) 
prenova sistema nagrajevanja. Sistem, ki je v pre-
teklosti nudil dobro podporo pri motiviranju sode-
lavcev za dodaten trud in dobro opravljeno delo, v 
zadnjih nekaj letih več ni uspešno sledil rasti in 
spremembam v podjetju. 

Kje so bile težave? Sodelavci so v pogovorih o 
sistemu nagrajevanja povedali predvsem to, da je 

sistem nejasen in premalo transparenten. Pri vod-
jih smo opazili težave v pomanjkljivi komunikaciji 
in pomanjkanju povratnih informacij sodelavcem. 
Po drugi strani je vodstvo poročalo o časovni inten-
zivnosti upravljanja s sistemom nagrajevanja, ki 
smo ga takrat spremljali in vodili v tabelah. 

Opisane izzive smo prepoznali kot znak, da je 
sistem potreben prenove. Odločili smo se, da nam 
pri prenovi pomaga zunanji izvajalec. Ta nam je 
pomagal predvsem pri analizi problema, pregledu 
dobrih praks na tem področju in oblikovanju prila-
gojenega sistema za naše okolje.

Osem korakov do uspešne izvedbe 
projekta:
1. Priprava projekta

Projekta smo se lotili kot vsakega drugega stra-
teškega projekta – oblikovali smo jasno vizijo 
in cilje ter časovnico z mejniki. Poleg tega smo 
določili projektno skupino in posamezne vloge 
v njej. Za lažjo komunikacijo smo projekt tudi 
poimenovali. Svoje ime je prejel po grški bogi-
nji modrosti Ateni.

2. Komunikacijski načrt
Pred začetkom projekta smo oblikovali tudi 
komunikacijski načrt, saj smo želeli, da so so-
delavci obveščeni o njegovem poteku in da so 
vključeni v oblikovanje.

3. Strateški pogled
Preden smo se podrobneje spustili v oblikovanje 
sistema nagrajevanja, smo si vzeli čas za razmi-
slek o Agitavitovi strategiji in o tem, kaj potre-
bujemo za uspeh ter kaj želimo spodbujati in 
nagrajevati.

4. Vključitev sodelavcev
Pri analizi obstoječega sistema in razmisleku o 
tem, katere elemente sistema nagrajevanja 
obdržati in katere spremeniti, smo v veliki meri 

PRENOVA SISTEMA 
NAGRAJEVANJA KOT 
ODSKOČNA DESKA ZA 
RAZVOJ VODITELJSTVA
Če želi slediti svojemu razvoju, mora vsaka organizacija prenavljati svoje 
procese. Pri tem sistem nagrajevanja zaposlenih ni izjema. V Agitavit 
Solutions smo v želji po izboljšanju in povečanju zadovoljstva sodelavcev 
v minulem letu prenovili interni sistem nagrajevanja, saj ta več ni ustrezal 
potrebam – tako podjetja kot tudi zaposlenih.

V

Z bolj jasno opredeljenimi odgovornostmi in 
pristojnostmi vodje smo postopno začeli graditi 
premik od zaznavanja vodje kot organizatorja 
dela k zaznavanju vodje kot voditelja, ki ekipo 
usmerja k večji samostojnosti. 

PETRA VAMBERGER, 
uni. dipl. psihologinja 
in HR poslovna 
partnerica v Agitavit 
Solutions
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vključili zaposlene. Na podlagi poglobljenih 
intervjujev z vodji in fokusnimi skupinami za-
poslenih smo izluščili, kaj v trenutnem sistemu 
nagrajevanja deluje dobro in kaj bi lahko delo-
valo bolje.

5. Postopno oblikovanje novega sistema
Oblikovanja novega sistema smo se lotili posto-
pno z vmesnimi ponovitvami in dopolnjevanji. 
S takšnim agilnim pristopom smo sproti prido-
bivali različne poglede in sistem postopno do-
polnjevali v končno obliko. Prvi gradnik v sis-
temu so individualne nagrade, ki izhajajo iz ocen 
meril uspešnosti in ocen morebitnih dodatnih 
ciljev za podpiranje strateških ciljev Agitavita. 
Drugi gradnik so ekipne in ostale posebne na-
grade (npr. ob zaključkih projektov in pomemb-
nih mejnikov, novo pridobljenih poslih). Tretji 
gradnik predstavljajo nagrade za poslovno 
uspešnost in letni bonusi. 

6.  Komunikacija novega sistema
Tudi komunikacije novega sistema smo se loti-
li postopno – sprva smo ga predstavili vodjem, 
nato pa tudi ostalim sodelavcem. Poleg pravil-
nika o nagrajevanju smo pripravili tudi podpor-
ne informativne dokumente, ki na preprost in 
pregleden način predstavijo ključne informaci-
je. 

7. Usposabljanje vodij
Usposabljanje vodij za učinkovito uporabo 
sistema je bil eden ključnih korakov pri uspešni 
izvedbi projekta. Čeprav usposabljanje še vedno 
izvajamo, smo ob prehodu na novi sistem izve-
dli kar nekaj obsežnih delavnic za vodje na 
različne teme (vloga vodje, podajanje povratne 
informacije, ciljno vodenje, napake ocenjevanja 
ipd.)

8.  Digitalizacija novega procesa
Kot ključna izziva prejšnjega sistema nagraje-
vanja sta se izkazali pomanjkljiva komunikaci-
ja in transparentnost. Poleg tega je vodstvo z 
rastjo števila zaposlenih poročalo o vedno večji 
časovni obremenitvi z upravljanjem sistema. 
Ravno zato smo želeli celoten proces podpreti 
s spletno rešitvijo eHRM, ki jo tudi sicer upo-
rabljamo za podporo ostalim kadrovskim pro-
cesom.

Projekt prenove sistema nagrajevanja je od pri-
prav in oblikovanja zasnove do prve izvedbe trajal 
približno deset mesecev. Novi sistem je v uporabi 
od letošnjega januarja in zagotovo bo potrebno še 
nekaj časa in rednega spremljanja kazalnikov, da 
bomo lahko predstavili konkretnejše rezultate. Kljub 
temu smo se v času izvedbe projekta in pri kasnej-
šem spremljanju naučili nekaj pomembnih lekcij.

Če ste v dvomih, raje komunicirajte 
preveč kot premalo 
Če bi danes vprašali naše sodelavce, bi vam marsi-
kateri izmed njih povedal, da trenutni sistem prav-
zaprav ni tako zelo drugačen od prejšnjega. Delno 

imajo tudi prav. Po podrobni analizi obstoječega 
sistema smo ugotovili, da so bili ključni vidiki tega, 
kako spremljamo in nagrajujemo delovno uspešnost, 
pravzaprav pravilno postavljeni že na samih začet-
kih Agitavitovega delovanja. Pomembno nam ni 
samo, kaj nekdo naredi, ampak tudi, kako to naredi. 
Šteje ne samo, kako uspešno sodelavec dosega 
svoje cilje, temveč tudi, kako pri tem izraža Agita-
vitove vrednote (sodelovanje, odnos do stranke, 
kakovost in znanje). 

Samega jedra spremljanja delovne uspešnosti 
tako zares nismo spreminjali. Dopolnili smo pred-
vsem vsebino in sistemu dodali večjo jasnost, razu-
mljivost in preglednost. Vodjem smo s tem omogo-
čili, da sodelavcem lažje podajo povratno 
informacijo in ne nazadnje začnejo prevzemati 
odgovornost za spremljanje delovne uspešnosti 
ekipe. Sodelavcem smo omogočili veliko večjo 
preglednost tudi z digitalizacijo procesa, saj imajo 
zdaj vse ključne informacije vedno na dosegu roke. 

Neprekinjen razvoj voditeljstva kot 
hrbtenica vsake uspešne spremembe 
Večina vodij je v svojo trenutno vlogo napredovala 
iz vloge razvojnega inženirja ali podobnega stro-
kovnega delovnega mesta. Pravzaprav se s tem 
našim izzivom soočajo številna druga podjetja – kako 
torej vodjem pomagati ob prehodu iz strokovnjaka 
v voditelja.

Projekt prenove sistema nagrajevanja je bil 
odlična odskočna deska za razvoj voditeljstva. Z bolj 
jasno opredeljenimi odgovornostmi in pristojnost-
mi vodje smo postopno začeli graditi premik od 
zaznavanja vodje kot organizatorja dela k zaznava-
nju vodje kot voditelja, ki ekipo usmerja k večji 
samostojnosti. 

Verjamem, da se je (tako kot vsake veščine) tudi 
voditeljstva možno priučiti. Za to je potreben reden 
in stalen trening – navsezadnje se tudi na maraton 
ne pripravljamo en dan na leto. Poleg celodnevnih 
delavnic ob začetku uporabe novega sistema smo 
zato oblikovali tudi nov način priprave vodij na 
kvartalne pogovore s sodelavci. Pred vsakimi kvar-
talnimi pogovori z vodji izvedemo kick-off delav-
nico, na kateri del časa namenimo osvežitvi znanj 
s področja podajanja povratne informacije, posta-
vljanja ciljev, vodenja pogovora in drugih povezanih 
vsebin. Drugi del delavnice namenimo eni od 
drugih pomembnih tem za vodje (npr. motivacija, 
razvoj ekipe, veščine coachinga). Po zaključenih 
kvartalnih pogovorih z vodji naredimo še kratke 

Ena od ključnih veščin sodobne kadrovske  
vloge je, da je nenehno v stiku s poslovnimi 
potrebami ter da podjetju pomaga oblikovati 
sisteme, ki podpirajo uresničevanje strategije 
in ciljev podjetja.
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follow-up pogovore, na katerih naredimo kratek 
pregled morebitnih aktivnosti, za katere so se do-
govorili s sodelavci. Pogovori so namenjeni tudi 
coachingu vodij ter reševanju težav in dvomov, ki 
se pojavljajo. 

Vsak sistem mora živeti in slediti 
spremembam v podjetju
Že ob začetku projekta smo si z vodstvom zastavili 
cilj, da bomo oblikovani sistem redno spremljali, 
dopolnjevali in nadgrajevali. Tudi zato je bilo eno od 
vodil pri oblikovanju novega sistema to, da je dovolj 
fleksibilen in prilagodljiv na prihodnje spremembe. 

Prepričana sem, da je ena ključnih veščin sodob-
ne kadrovske vloge, da je nenehno v stiku s poslov-
nimi potrebami ter da podjetju pomaga oblikovati 
sisteme, ki podpirajo uresničevanje strategije in 
ciljev podjetja. Ravno zato smo se odločili, da bomo 
redno spremljali dodano vrednost, ki nam jo ponu-
ja oblikovani sistem, in se v primeru drugačnih 
potreb dovolj hitro odzvali.

Dosedanji rezultati:
V kratki analizi sistema nagrajevanja po šestih 
mesecih uporabe smo lahko razbrali, da sodelavci 
poročajo o dobrem razumevanju sistema nagraje-
vanja in njegovi preglednosti. Pozitivno ocenjujejo 
tudi razlago in povratno informacijo s strani vodje. 
Da je višina nagrade neposredno povezava z njiho-
vim dobro opravljenim delom, se strinja 70 odstot-
kov sodelavcev.

Poleg ovrednotenja sistema nagrajevanja smo 
povratno informacijo glede uvedenih sprememb 
pridobili tudi posredno skozi kazalnike organiza-
cijske klime, zadovoljstva in zavzetosti. Interna 
analiza, ki jo izvajamo v poletnih mesecih, je poka-
zala znaten dvig povprečnih ocen posamezne or-
ganizacijske klime in zadovoljstva - predvsem na 
področjih, povezanih z vodenjem, interno komu-
nikacijo, notranjimi odnosi in organiziranostjo 
podjetja. Še posebej vidne spremembe so na podro-
čju ocen vodenja v podjetju. Sodelavci tako poro-
čajo o večjem zadovoljstvu tako s svojim vodjo kot 
tudi z vodstvom podjetja. Slednje spremembe so 
seveda del sklopa različnih uvedenih sprememb v 
Agitavit, ki smo jih že izvedli v okviru ključnih 
strateških kadrovskih usmeritev. 

Od uvedbe novega sistema smo opazili nekaj 
sprememb tudi na področju razvoja strokovnega 
znanja, ki je ena od naših strateških usmeritev. 
Letos smo v primerjavi s prejšnjim imeli 2,4-krat 
več zaključenih strokovnih izpitov in pridobljenih 
certifikatov. Zabeležili smo tudi 40-odstotno povi-
šanje števila izvedenih internih izobraževanj. 

Vodje v večji meri prevzemajo odgovornost za 
spremljanje delovne uspešnosti in beleženje nagrad. 
Ta decentralizacija upravljanja sistema spremljanja 
delovne uspešnosti in nagrajevanja je vodstvu pri-
nesla tudi velik časovni prihranek. V grobem oce-
njujemo, da smo z uvedbo modula nagrajevanje 
kadrovske rešitve eHRM čas, potreben za admini-
stracijo procesov, zmanjšali za 60 odstotkov.

7 %
Ne strinja

9 %
Ne strinja

8 %
Ne strinja

3 %
Ne strinja

15 %
Delno

24 %
Delno

22 %
Delno

8 %
Delno

Razumem naš sistem nagrajevanja  
in kako lahko dobim dodatno stimulacijo.

Obstoječi sistem nagrajevanja 
je transparenten

Višina stimulacije je povezana  
z mojim dobro opravljenim delom.

Vodja mi jasno predstavi in  
razloži kvartalne ocene mojega dela.

78 %
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89 %
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red kratkim sem izvajala delavnico za 
skupino večinoma mladih zaposlenih 
in nekaterih njihovih vodij, za tiste, ki 
jih imenujejo »talenti in ključni kadri«, 

v velikem, zelo uspešnem podjetju. Prostor je bil 
poln inteligentnih, sposobnih in večinoma zelo 
samozavestnih ljudi (to zagotovo vemo, ker so v 
okviru našega dela z njimi vsi šli tudi skozi psiho-
loško testiranje). In vendar – vsakokrat, ko sem 
postavila vprašanje, je v prostoru zavladala tišina. 
Dolga tišina.

To je neverjetno pogosta izkušnja. Ne glede na 
vprašanje, ne glede na temo, in čeprav so si kultu-
re podjetij v Sloveniji zelo različne, se »sindrom 
zadnje klopi« dogaja skoraj povsod. Najprej zase-
dejo sedeže, ki so najbolj oddaljeni, in vsi se po-
skušajo skriti čim dlje in se izogniti vsakršni izpo-
stavljenosti. Običajno moramo posvetiti približno 
petino skupnega časa vzpostavljanju varnega 
prostora in sproščanju udeležencev, da sploh zač-
nejo komunicirati. V odmorih za kavo pa vse 
brenči in vrvi ...

Slovenska kultura je še posebej naklonjena pri-
dnim, tihim, poslušnim in ubogljivim delavcem, 
čebelicam in mravljicam, ki marljivo in neopazno 
gradijo in nikoli ne dvignejo glave. Kdor je drzen, 
je hitro predrzen. Kdor se izpostavi, je bahač, kdor 
govori preveč, pametnjakovič in še tisto dobro 
blago, ki se samo hvali, mora to početi molče. Veli-
ko komuniciramo, a le stežka neposredno in v obraz. 
Preveč nas skrbi, da bi morda odprli konflikt ali 
koga užalili, in smo zato raje vljudni, prijazni in 
nekoliko megleni; to, kar si zares mislimo, pa pove-
mo na kavi in cigareti, ko je predmet pogovora 
dovolj daleč stran. Težkim pogovorom in povratni 
informaciji, ki bi – bog ne daj – lahko koga užalila, 
se izogibamo kot hudič križa, o spremembah pa 
najraje govorimo takrat, ko naj bi se spremenili 
drugi. Vsak ostaja v svojem vrtičku in čez plot po-
gleda zgolj toliko, da opazi sosedovo zeleno travo. 
Karikiram, seveda, a ko o tem spregovorim pred 
skupinami, se udeleženci muzajo, vodje pa mrščijo, 
ko prepoznajo znane vzorce.

Razkorak med teorijo in prakso
Razvoj vodij in organizacij je nadvse zanimiv in 
pogosto zelo izmuzljiv posel. Vsaka organizacija 

želi delati bolje in zato nas tudi pokličejo, da jih v 
tem podpremo. A če pogledamo resnici v obraz, se 
velik del potrebnih sprememb nikoli ne izpelje, 
velik del dobrih idej se nikoli ne uresniči in velik 
del pridobljenih znanj se nikoli ne uporabi. Orga-
nizacije ves čas lovijo ravnovesje med dvema silama: 
k spremembi in k ohranitvi trenutnega stanja, pri 
čemer je dosedanje stanje običajno močnejše1. 
Ampak zakaj? Zakaj se tako pogosto zgodi, da kljub 
vsem tem sodobnim ukrepom in teorijam še vedno 
krožimo po istih poteh?

Pogosto slišimo, da »v teoriji mogoče res, ampak 
praksa je pa čisto nekaj drugega«. Seveda to popol-
noma drži – osrednja razlika med teorijo in prakso 
je ta, da je prakso treba prakticirati. Vaditi. Izvaja-
ti. Ponavljati. Razlika med tem, da kupimo športne 
copate in plačamo pristojbino za maraton, in tem, 
da vsak dan vstanemo v megleno, hladno jutro, jih 
dejansko obujemo in pretečemo svoje kilometre. 
Opraviti težko delo, predihati strahove, stisniti zobe 
in narediti, kar je treba. Do odličnosti ni bližnjic2 
– treba je vložiti dobro mero trdega dela in veliko, 
veliko več časa, kot si večina ljudi predstavlja. Ni 
dovolj, da vizijo podjetja objavimo na spletni strani 
in da si naše poslovne vrednote uokvirimo in obe-
simo na hodnike, ali pa organizacijsko kulturo 
obravnavamo kot smetano na torti – priboljšek v 
dobrih časih.3 Michael Müller, kolega iz Nemčije, 
je nekoč povedal anekdoto o stranki, pri kateri je 
bil na sestanku. Ko ga je eden od vodij vodil po 
podjetju, sta se skoraj zaletela v veliko tablo, ki je 
stala sredi hodnika. Vodja je odmaknil tablo z lepo 
oblikovanim plakatom in rekel: »To je naše poslan-
stvo. Vedno mi je v napoto.«4

Ključna veščina v negotovi prihodnosti
Maya Angelou je rekla, da je pogum najpomemb-
nejša od vseh vrednot – brez poguma namreč no-
beni drugi vrednoti ne moremo biti zares zvesti in 

POGUM PRI VODENJU
Pri vodenju ne gre za največjo pisarno ali najvišjo plačo. Vodja je vsak,  
ki je zavezan, da išče in razvija potencial v procesih in ljudeh. V času,  
ko se soočamo z vedno kompleksnejšimi poslovnimi težavami in so 
inovativne rešitve postale nujnost, potrebujemo vodje, ki si drznejo 
narediti pravo stvar, tudi ko nimajo nikakršnih zagotovil o rezultatu.

P

Vodje prihodnosti so tisti, ki si upajo odpreti težke 
pogovore, ohranjati svojo integriteto in ravnati  
po svojih načelih, tudi ko okolica misli drugače, 
izstopiti iz oceana samoumevnih prepričanj o 
vodenju in delu ter izbrati pogum namesto udobja.

KATARINA VESELKO, 
univ. dipl. psih., CDTLF 
ceriticirana Dare to 
LeadTM facilitatorka,  
O. K. Consulting, je 
strokovnjakinja za 
razvoj vodij, timov in 
organizacij, coachinja, 
trenerka in 
fasilitatorka.
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je udejanjati iz dneva v dan. Enako je v organizaci-
jah: brez poguma ne moremo biti inovativni, ne 
moremo izpeljati sprememb, ne moremo se učiti 
in napredovati, ne moremo se pobrati po neizogib-
nih padcih in neuspehih.5 Ko je Brené Brown, 
ameriška raziskovalka poguma, ranljivosti in pove-
zanosti, vodje spraševala, kaj je tisto, kar bo ključna 
vodstvena veščina prihodnosti, so eden za drugim 
odgovarjali: pogum5. Naše poslovno okolje se spre-
minja v smeri večje kompleksnosti, saj na rezultate 
vpliva več dejavnikov, kot smo jih ljudje sposobni 
upoštevati, ti dejavniki so med seboj v interakcijah, 
ki jih ne moremo vedno predvideti. V tem okolju 
hitrih sprememb, negotovosti in nenehne izposta-
vljenosti so lahko uspešne samo organizacije, v 
katerih je drznost in ranljivost globoko vtkana v 
njihovo kulturo.

Drznost in ranljivost - ta dva pojma naši možga-
ni le stežka povežejo, čeprav sta v praksi neločljiva. 
Ni pogumnega dejanja, ki ne vključuje ranljivosti 
in ni dejanja ranljivosti, ki ne zahteva poguma. V 
svetu podjetij se pomanjkanje poguma največkrat 
kaže prav z vedenji, ki sem jih opisovala na začetku: 
izogibanje težkim pogovorom, povratni informaci-
ji, opravljanje, vrtičkarstvo in druga neproduktivna 
vedenja, ki so tako pogosta v tradicionalni organi-
zacijski kulturi, v kateri vlada nezaupanje in vode-
nje, temelji na nadzoru5.

se poskušamo zaščititi – to pomeni, da se obdamo z 
zidovi, oblečemo oklepe in se oborožimo. Naša 
obrambna vedenja se med seboj sicer zelo razliku-
jejo, a v ozadju vseh je isti cilj: samozaščita za vsako 
ceno. Vse drugo je postranskega pomena, zato so 
poslovni cilji postavljeni na stranski tir, naša slika 
resničnost pa močno popačena. Na hitro moramo 
oceniti, kdo je prijatelj in kdo sovražnik, česa se 
moramo bati in kdo je kriv, in zato si v mislih ustva-
rimo zgodbo, ki na ta vprašanja zadovoljivo odgovo-
ri – pri tem pa ni pomembno, če so ti odgovori daleč 
od realnosti7. Vsekakor to ni dobra osnova za spreje-
manje plodnih poslovnih odločitev. Edini način, da 
ohranimo stvarnost pred očmi, je, da odložimo ščite 
in orožje in se pogumno soočimo s svojo ranljivostjo 
v tem položaju.

To pa lahko naredimo samo v primeru, da ni pod 
vprašaj postavljena naša vrednost in pomembnost5. 
Občutek lastne vrednosti, vera v to, da smo vredni, 
da obstajamo in smo ljubljeni ne glede na vse, je 
ključen za to, da lahko odložimo obrambe. O tem 
govori drugo načelo drznega vodenja: samoljubezen 
je pomembna. Brezpogojna. Ne: »Vredna sem in 
rada se imam, če ...« Lahko se naučimo neštetih 
vodstvenih veščin in osvojimo vedenja, ki naj bi nas 
vodila do uresničitve ciljev – a dokler bomo potre-
bovali obrambe, da ostanemo v redu v svoji koži, 
nam vse naučeno nič ne pomaga. Obrambe bodo 
močnejše od vseh modrosti, ki so nam jih predava-
li na vodstvenih izobraževanjih.

Obrambno vedenje je nalezljivo – ko se nam 
nekdo približa v polni bojni opremi, samodejno 
aktiviramo svoj oklep. Vsaka organizacija ima svoj 
set norm in prepričanj o tem, katera čustva so do-
voljena in katera ne in katere obrambe lahko upo-
rabimo, da preprečimo neželena čustva8 in zato nam 
organizacijska kultura pogosto narekuje (in nagra-
juje) obrambno vedenje. 

A prav tako je nalezljiv pogum5. »There is a crack 
in everything, that's how the light gets in,« poje 
Leonarh Cohen, in hkrati so razpoke v oklepu tiste, 
skozi katere zasije naša resnična osebnost. Jorge 
Bucay je zapisal, da smo vsi mi superjunaki pod 
krinko9 – in vsakokrat, ko nekdo dovoli, da ga vidimo 
v vsej njegovi svetlobi, nas s tem navdihuje, da nare-
dimo enako10. To ni nova misel, navdihovanje je ena 
od ključnih veščin transformacijskega vodenja11 in 
način širjenja moderne organizacijske kulture, v 
kateri vlada zaupanje, občutek varnosti in pripadno-
sti. Ko smo varni, pa ne potrebujemo obramb – in 
krog je sklenjen. Pogum je tako tudi funkcija skupin6 
– ko se počutimo varno in ko zaupamo drugim, da 
bodo prav tako ranljivi, kot smo sami, in da nas bodo 
sprejeli takšne, kakršni smo, in da nas bodo po pad-
cih podprli in nam pomagali, da se poberemo – takrat 
smo vsi lahko pogumni. To je kultura, ki jo želi 
vzpostaviti sodobna organizacija – to je prvi pogoj 
za inovativnost, ustvarjalnost in spopadanje s spre-
membami, kar danes verjetno najbolje opišemo s 
trenutno zelo moderno besedo agilnost12.

Zaupanje lahko gradimo samo tako, da dejansko 
opravimo težke pogovore in pristopamo k 
situacijam z veliko mero sočutja, a vendar jasno.

Bistvo drznega vodenja
V jedru drznega vodenja, kot ga opredeli dr. Brené 
Brown5, so tri načela:
1. Ne moremo priti do poguma, ne da se soočimo 

z ranljivostjo.
2. Samozavedanje in samoljubezen sta temeljnega 

pomena. Kdo smo, določa, kako vodimo. 
3. Pogum je nalezljiv. Če želimo v organizaciji 

razširiti drzno vodenje in ustvariti pogumne 
timske in organizacijske kulture, morajo težki 
pogovori postati nekaj običajnega in pričakova-
nega. Ko srčnost pri delu postane norma, obramb-
na vedenja niso niti potrebna niti nagrajena.
Ranljivost ni prijetna in okoli nje smo zgradili 

številne mite, ki nam otežujejo življenje. V svetu 
organizacij je poleg prepričanja, da je ranljivost 
šibkost, morda najpomembnejša ovira mit, da lahko 
ranljivost nekako sistematiziramo in sprogramiramo, 
da bi jo vendarle lahko nadzirali, usmerjali in skrat-
ka izničili. Odličen CRM sistem ne bo izboljšal od-
nosov s strankami in razvojni letni pogovori ne bodo 
prav nič olajšali podajanja in sprejemanja povratne 
informacije. Ranljivost je neizogibna – vprašanje pa 
je, kako se z njo spoprijemamo. V negotovosti se 
počutimo ogroženi, še posebno če smo v okolju, v 
katerem vlada nezaupanje.6 Takrat, ko smo ogroženi, 
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Pogum lahko treniramo
Marsikdo misli, da je pogum osebnostna lastnost 
– nekateri so pogumni, nekateri preprosto ne. Brené 
Brown je kopala naprej in skozi raziskovanje prišla 
do ugotovitve, da pogum lahko opazujemo, merimo, 
poučujemo in treniramo. Razvila je program Dare 
to LeadTM, ki gradi na krepitvi štirih veščin, ki 
sestavljajo pogum5:
1. Spopadanje z ranljivostjo,
2. udejanjanje vrednot,
3. gradnja zaupanja,
4. preseganje padcev.

Te veščine niso nekaj novega, in večina vodstve-
nih pristopov vsebuje ideje, ki so vtkane v ta program 
krepitve poguma. Pomemben pa je poudarek na 
samozavedanju in na tem, da trening poguma lah-
ko poteka samo tako, da dejansko vstopimo v polo-
žaj, ki nam je neprijeten in se ga bojimo, brez 
oklepov in obramb, se soočimo s svojo ranljivostjo 
in namesto izpolnjevanja pogojev in boja za obču-
tek lastne vrednosti ohranimo svojo integriteto in 
ravnamo skladno s svojimi vrednotami. Zaupanje 
lahko gradimo samo tako, da dejansko opravimo 
težke pogovore in pristopamo k situacijam z veliko 
mero sočutja, a vendar jasno; hkrati pa ne zapra-
vljamo priložnosti za radost in izkazovanje naklo-
njenosti in pripadnosti. Kadar pri vseh teh priza-
devanjih boleče pristanemo z obrazom v blatu (kar 
je neizogibno), se učimo ohraniti psihično čvrstost 
in se postaviti nazaj na noge, da lahko ponovno 
poskušamo.

Sodobni svet se poslavlja od ideje neranljivega, 
nedostopnega, nezmotljivega in nečloveškega 
vodje, saj odkrivamo, da je obrambno vodenje 
ovira pri doseganju trajnega uspeha organizacij. 
Vodje prihodnosti so tisti, ki si upajo odpreti tež-
ke pogovore, ohranjati svojo integriteto in ravna-
ti po svojih načelih, tudi ko okolica misli drugače, 
izstopiti iz oceana samoumevnih prepričanj o 
vodenju in delu ter izbrati pogum namesto udobja. 
Naj zaključim s citatom modrega ravnatelja Albu-
sa Dumbledorja iz Harryja Potterja13: »Pred nami 

so temni časi in prišel bo čas, ko bomo morali iz-
brati med tem, kar je lahko in tem, kar je prav.« 
Metaforična tema poslovnega sveta prihodnosti 
ni nič slabega – če le premoremo dovolj poguma, 
da prenesemo, da ne moremo imeti vsega pod 
nadzorom, in vedno znova izbiramo skladno z 
načeli in vrednotami.
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Varčujte zase, za svojo prihodnost
Oktober mesec varčevanja

Kako se torej pripraviti na prihodnost?

080 2345
www.modra.si

Oktober je mesec varčevanja, 31. oktober pa svetovni 
dan varčevanja. Kakovost našega življenja bo dejansko 
odvisna od prihodnjih prihrankov, čeprav neradi 
razmišljamo daleč v prihodnost. Statistika je na naši strani, 
saj Slovenci sodimo med najbolj varčne v Evropi. Med 
državami evropske unije se uvrščamo kar na tretje mesto, 
bolj varčni so le Švedi in Nemci. Hkrati bo slovenska 
družba kmalu med najstarejšimi družbami v Evropi, zato bi 
morali biti predvsem mlajši bolj osveščeni o posledicah 
demografskih trendov in o pomenu varčevanja zase, za 
svojo prihodnost. In slediti nasvetu nemškega finančnega 
svetovalca Boda Schäferja: »Varčevanje je plačevanje 
samemu sebi. Vendar brez discipline ne gre: varčevanja 
ne odlagajte v prihodnji čas, začnite danes.«

V prihodnosti lahko pričakujemo troje: življenjska 
doba bo vse daljša, delovna doba bo vse daljša, 
pokojnine pa bodo vse nižje.

Imate tri možnosti, kako se odzvati na napovedi:

Zakaj za varno prihodnost izbrati dodatno 
pokojninsko zavarovanje 

Varčujte svoji starosti primerno

Z lastnimi vplačili si povišate 
prihranke in hkrati znižate dohodnino

Več kot 280 tisoč Slovencev že varčuje pri Modri. Pridružite se jim 
tudi vi - do upokojitve lahko tudi z majhnimi vložki prihranite veliko.

Dodatno pokojninsko zavarovanje je posebna oblika 
varčevanja, ki vam omogoča, da počasi varčujete in si 
prihranke izplačujete po koncu delovne dobe, 
ko bodo vaši prihodki nižji. 

Kljub imenu gre za dolgoročno in namensko 
varčevanje v pokojninskih skladih, namenjeno 
vsem zaposlenim. Pristopite lahko individualno 
kot posameznik ali kolektivno v podjetju, 
kjer ste zaposleni.

Varčujete toliko, kot vam dopušča denarnica. 
Z vplačevanjem lahko kadarkoli prekinete in 
nadaljujete, ko lahko.

Prihranki so namenjeni za čas po upokojitvi 
in se izplačujejo v obliki rente. V primeru 
najhujšega pripadajo vašim najbližjim.

Varčevanje po vaši meri z naložbeno politiko 
življenjskega cikla. Z zviševanjem starosti se 
tveganost naložb samodejno znižuje, kar skozi 
življenjski cikel omogoča, da privarčujete več.

Edino varčevanje, ki ga spodbuja tudi država. 
Na vplačila dobite posebno davčno olajšavo in 
posledično nižjo dohodnino ali vrnjen denar. 
Davčno olajšavo vam zagotavljajo vplačila do 
višine 5,844 odstotka vaše bruto plače, vendar 
letno ne več kot 2.819 evrov.

1.

2.

3.

4.

5.S pravo izbiro varčevanja do varne prihodnosti 
Obstaja veliko različnih oblik varčevanja, od klasičnega 
varčevanja doma v nogavici oz. sefu, bančnih depozitov, 
številnih različnih naložb v vrednostne papirje ali 
investicijske sklade, vlaganje v nepremičnine, do 
varčevanja v pokojninskih skladih. Med številno ponudbo 

Varčevanje in prihranek pri davkih

Delodajalec, ki želi nagraditi svoje zaposlene, mora za 
vsa druga izplačila zaposlenim obračunati prispevke in 
davke, zaposlenim pa tudi poveča osnova za dohodnino.

Za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki jih v 
korist zaposlenega plačuje delodajalec, se zaposlenemu 
ne povečuje osnova za dohodnino in zanje ni prispevkov 
za socialno varnost. Premije, ki jih delodajalec financira 
svojim zaposlenim, znižujejo osnovo za obračun davka 
od dohodka pravnih oseb.

Prihranek delodajalca

Skladi življenjskega cikla; od delnic v mladih 
letih do zajamčenega donosa pred upokojitvijo

Pokojninski sklad z naložbeno politiko življenjskega cikla 
sestavljajo trije skladi, ki se razlikujejo po naložbeni politiki 
in s tem po višini tveganja, ki ga varčevalec sprejema. V 
preudarnem in dinamičnem skladu varčevalec sprejema 
srednje oziroma visoko tveganje na svoje celotne 
prihranke, v zajamčenem skladu pa varčevalec sprejema 
le tveganje donosnosti nad zajamčeno donosnostjo. 
Zajamčen donos je zagotovljen. Bolj ko je naša upokojitev 
oddaljena (20, 30 ali celo 40 let), več naložbenega tveganja 
si lahko privoščimo. Več tveganja prevzemamo tveganja, 
večjo donosnost lahko pričakujemo.

Davčni prihranek v primeru, da varčujeta tako 
delodajalec kot posameznik

Zaposleni v podjetjih, ki so prek delodajalca vključeni v 
sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja, svoje 
davčne olajšave ne morejo izkoristiti v celoti, saj ima 
prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav delodajalec. 
Če ta ne plačuje premije v višini 5,844 odstotka 
posameznikove bruto plače, lahko zaposleni koristi 
davčno olajšavo v višini razlike do najvišje možne premije.

Navedeno pa ne velja za zaposlene v javnem sektorju. 
Zanje velja posebna ugodnost, saj premija, ki jo plačuje 
delodajalec, ne zmanjšuje njihovih davčnih olajšav, ampak 
jih posameznik z individualnimi vplačili lahko koristi v celoti.

Mlajšim, ki imajo najdaljše obdobje do upokojitve, Modra 
prihranke investira večinoma v delnice svetovno znanih 
podjetij. Ko se začenjajo bližati upokojitvi, se začne delež 
delnic zniževati, povečevati pa se začne delež bolj varnih 
naložb, kot so obveznice. Nekaj zadnjih let pred 
upokojitvijo pa se prihranki zaščitijo z vlaganjem v najbolj 
varne naložbe, hkrati pa ima varčevalec na vsa 
privarčevana sredstva zagotovljen zajamčen donos.

Dinamični
podsklad

Preudarni
podsklad

Zajamčeni
podsklad

Izplačevanje
prihrankov

Če imate 1.500 € bruto plače, lahko 
z mesečnim vplačilom v višini 88 € 
znižate svojo dohodnino za 284 €.

Z individualnimi vplačili v pokojninski sklad pa si davčno 
olajšavo zagotovite tudi varčevalci sami. Poleg tega pa 
boste namensko varčevali za finančno varno prihodnost. 
Najvišji znesek, ki se vam prizna kot davčna olajšava, 
predstavlja 5,844 odstotka vaše bruto plače, vendar 
letno največ 2.819,09 evrov.

Posameznik s povprečno slovensko plačo 1.500 evrov 
bruto (1000 evrov neto) bi lahko mesečno za dodatno 
pokojnino varčevanje namenil do 88 evrov ki bi se mu 
priznali kot davčna olajšava. Lahko bi vplačeval tudi več, 
a se mu zato davčna olajšava ne bi povečala. Glede na 
dohodninsko lestvico (27 % obdavčitev) bi se mu z 
vplačanimi premijami dohodnina zmanjšala za 284 evrov.

Prihranek posameznika

se je težko znajti, prenagljena ali napačna odločitev pa 
ima lahko dolgoročne posledice. Oblika varčevanja je 
odvisna predvsem od cilja, za katerega varčujemo. Eden 
izmed vse pomembnejših ciljev je varčevanje za varno 
prihodnost, za čas, ko se bomo upokojili. 

Lahko se upokojite čim kasneje.

Lahko znižate svoja pričakovanja glede tega, 
kaj si boste lahko privoščili po upokojitvi.

Lahko začnete varčevati za prihodnost.



Varčujte zase, za svojo prihodnost
Oktober mesec varčevanja

Kako se torej pripraviti na prihodnost?

080 2345
www.modra.si
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prihranke in hkrati znižate dohodnino

Več kot 280 tisoč Slovencev že varčuje pri Modri. Pridružite se jim 
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Na začetku leta je Anka Brus prejela priznanje 
Artemida, ki ga podeljuje Združenje Manager po-
sameznicam, ki so prebile stekleni strop in prevze-
le najvišjo vodstveno funkcijo (mesto direktorice, 
generalne direktorice ali predsednice uprave) v 
gospodarski ali v pomembni negospodarski družbi, 
ki ima več kot 50 zaposlenih. Pogovarjali smo se, 
kaj oblikuje uspešno vodjo.

Kaj je po vašem mnenju pomembno, da postaneš 
uspešen vodja?

Menim, da moraš za uspeh kup stvari delati prav, 
po vrhu pa potrebuješ še malo sreče, da si v pravem 
trenutku na pravem mestu. Predvsem ti ne sme 
zmanjkati vztrajnosti in poguma, da rineš naprej, 
tudi če vmes naletiš na ovire. Da, predanost nekemu 
cilju je ključna.

Menite, da se po uspešnosti vodenja razlikujeta 
moški in ženska vodja?

Ne. 

Razlika med spoloma vpliva na vodenje? Ste mor-
da, kdaj opazili, da vas poslovni parterji dojemajo 
drugače, ker ste ženska vodja?

Na vodenje vpliva toliko dejavnikov – osebne 
lastnosti vodje, izobrazba, okolje, stranke in partner-
ji, panoga, sodelavci … Spol je samo en od njih in 
menim, da ni ključen. Mogoče se statistično lahko 

JASMINA SPAHALIĆ,
Urednica revije HR&M

POSEBNO SKRB 
NAMENJAM 
ODNOSOM MED 
SODELAVCI IN 
KOMUNIKACIJI
Pogovarjali smo se z Anko Brus,  
direktorico podjetja Agitavit Solutions,  
ki je specializirano za razvoj in uvedbo 
informacijskih rešitev. Anka Brus je že vso 
kariero neločljivo povezana s tehnologijo  
in je tako zgled drugim ženskam v panogi 
informacijske tehnologije.

INTERVJU Z ANKO BRUS
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določene lastnosti bolj pripišejo enemu spolu, dejan-
sko pa je vsak od nas unikaten in tak tudi kot vodja.

Ali me partnerji sprejemajo drugače, ker sem 
ženska? To bi morali vprašati njih :). Lahko pa rečem, 
da nikoli nisem imela slabih izkušenj.

Kako svoje zaposlene spodbujate k rasti in pre-
vzemanju odgovornosti?

Sodelavcem zaupam ter jim prepuščam vedno 
bolj zahtevne in odgovorne naloge, ko zaznam, da 
so za to zreli in spodobni. Pri tem nočem preveč 
nadzirati, da se ne počutijo upravljani, po drugi 
strani pa vseeno želim spremljati, da se ne počuti-
jo prepuščeni samim sebi. Spodbujam jih, da vedno 
lahko pridejo po nasvet in pomoč. Vse bolj se zave-
dam pomena povratne informacije, tako pohvale 
kot tudi kritike. Razumem, da so napake del našega 
učenja in brez njih ne moremo rasti.

Na zavzetost sodelavcev vpliva tudi, da jim pred-
stavim širšo sliko, kako nekaj, kar naredijo ali ne 
naredijo, vpliva na rezultat, stranko, sodelavce, ter 
da so vključeni v oblikovanje in načrtovanje rešitev 
od samega začetka.

cilje ter sodelavce, ki so odgovorni za njihovo iz-
vedbo. Vodje izvajanje zadanih ciljev preverjajo 
sproti, ob koncu kvartala pa ocenijo njihovo uspe-
šnost, kar je tudi ena od podlag za variabilni del 
plače. Poleg tega vodje spremljajo uspešnost sode-
lavcev pri rednih delovnih obveznostih, jim dajejo 
povrtano informacijo in skupaj s sodelavcem dolo-
čajo usmeritve za nadaljnje izboljšave in razvoj. 
Enkrat letno imamo s sodelavci tudi pogovor o 
karierni poti, kjer preverjamo njihov napredek. Prav 
tako se pogovorimo o željah in možnostih za na-
daljnjo karierno pot v okviru obstoječe ali nove 
vloge ter določimo razvojne aktivnosti. Vse to 
imamo seveda tudi informacijsko podprto z lastno 
rešitvijo eHRM, s katero imamo vodje in sodelavci 
vsak trenutek na voljo vse pomembne podatke, smo 
vodeni skozi proces ciljnega vodenja, hkrati pa nam 
omogoča tudi vnašanje sprememb in prilagoditev, 
ko se pojavi potreba. 

Menite, da HR funkcije prevzemajo predvsem 
ženske?

Če pogledam kadrovske oddelke v podjetjih, s 
katerimi sodelujemo, so tam res v večini zastopane 
ženske. Zakaj je tako? Najbrž izhaja iz stereotipnih 
prepričanj, da je skrb za druge – v tem primeru 
zaposlene – bolj domena žensk kot moških. Ne 
vidim pa razloga, da bi bilo tako. Pred kratkim sem 
brala raziskavo, da ženske od štirih vidikov čustve-
ne inteligence moške prekašamo prav po socialnem 
zavedanju in posledično upravljanju odnosov z 
drugimi. Po drugi strani pa vemo, da se da čustveno 
inteligenco razvijati. Sprašujem se, ali torej v HR 
potrebujemo samo moške, ki si to želijo početi.

Kakšen je vaš slog vodenja?
Sodelovalen. Želim biti nekdo, ki pomaga, pod-

pira in usmerja, ki uči in spodbuja druge k rasti in 
napredku. Verjamem v moč ekipnega dela, v kate-
rem vsak uživa polno zaupanje in k doseganju cilja 
lahko prispeva s svojimi predlogi in rešitvami. Po-
sebno skrb namenjam odnosom med sodelavci in 
komunikaciji; želim, da sodelavci odkrito povedo 
svoje mnenje, da pa znajo tudi prisluhniti drugim.

Kakšen bi bil vaš nasvet za vodje?
Ne mislite, da morate kot vodja imeti odgovore 

na vsa vprašanja. Sprašujte in poslušajte – v vaših 
sodelavcih se skriva zakladnica odgovorov in znanja. 
Delegirajte in spodbujajte druge, da prevzemajo 
odgovornost.

Katere so vaše temeljne vrednote, brez katerih 
svojega dela ne bi mogli opravljati?

Zame so zaupanje, odgovornost in odkritost 
ključni. Na tem lahko gradim zdrave odnose in so-
delovanje, ki so mi pomembni za uspešno delo. Od 
sebe in sodelavcev si želim nenehnega napredka in 
razvoja, želje po biti boljši, znati in vedeti več. Samo 
tako lahko rastemo – kot osebe in kot podjetje.

Razumem, da so napake del našega učenja  
in brez njih ne moremo rasti.

Za vodenje it-podjetja je pomembno razumeti in 
uporabljati tehnologijo. Včasih bi rekli, da je teh-
nologija predvsem v moški domeni. Kako je vodi-
ti takšno podjetje?

Po izobrazbi sem matematičarka in s tehnologi-
jo sem povezana od začetka kariere, saj sem začela 
kot programerka. Da, številčno so moški res moč-
nejši v IT panogi in mi je žal, da se več žensk ne 
odloča za ta poklic. Najbrž bi morali nehati govori-
ti o tem, kaj je moška in kaj je ženska domena, ter 
predvsem osveščati mlade, kaj vse lahko počnejo 
tudi s tehnologijo. Kako je voditi podjetje, v katerem 
je približno četrtina žensk in večina sodelavcev 
tehnološko naprednih? Nikoli ni dolgčas :).

Odnos med zaposlenimi je ključnega pomena in 
zagotovo ste zgled drugim v panogi. Izvajate tudi 
mentorstva?

Kot vodja izvajam mentorstvo spotoma vsak dan. 
V preteklem letu sem zaključila izobraževanje za 
coacha, ki mi pomaga, da lahko sodelavce podprem 
še na način, da sami pridejo do zanje najboljših 
rešitev. Zunaj podjetja formalno ne izvajam men-
torstva, z veseljem pa ob vsaki priložnosti delim in 
izmenjujem izkušnje z drugimi.

V podjetju imate poseben sistem ciljnega vodenja. 
Kakšen sistem je to?

Vsako leto določimo cilje posameznih vsebinskih 
programov našega portfelja, s katerimi podpiramo 
skupne strateške usmeritve. V okviru posameznih 
programov potem določimo kvartalne aktivnosti in 
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ojem stresa, kot ga poznamo danes, je 
v medicino uvedel Hans Selye leta 1949. 
Stres je predstavil kot program telesne-
ga prilagajanja novim okoliščinam, 

pomenil je stereotipni in nespecifični odgovor na 
dražljaje, ki motijo osebno ravnotežje.  Stres ni le 
zdravstveno stanje, temveč je splet telesnih, duševnih 
in čustvenih občutij, ki so posledice pritiskov, zaskr-
bljenosti in strahu.  Po patofiziološki opredelitvi je 
stres »stanje v okolju ali organizmu, ki potencialno 
ali dejansko ogroža celovitost ali življenje organizma«.  
Dejavnike, ki povzročajo tako stanje, imenujemo 
stresorji. Delimo jih na procesivne in sistemske. 
Procesivni senzor je grozeč dejavnik v okolju, zara-
di katerega človek z obdelavo senzoričnih informa-
cij v možganih ugotovi, da je ogrožen. Pri tem ne gre 
zgolj za hude življenjske udarce, temveč tudi za 
vsakodnevne dogodke, ki se kažejo kot konflikti in 
pritiski.3 Stres ali stresni odziv sta sopomenki za 
telesni, emocionalni, kognitivni in vedenjski odziv 
ob srečanju s stresorji, ki zamajejo dotakratno rav-
novesno stanje, homeostazo. Lahko so dejanski ali 
potencialni dogodki, lahko so prijetni ali neprijetni. 
Stresni odziv je odziv na spremembo, ki v skrajnih 
primerih omogoči tudi boj za preživetje.4 

Stres ni bolezen, vendar pa dolgotrajna izposta-
vljenost stresu lahko poslabša zdravstveno stanje. 
Ko govorimo o stresu, mislimo predvsem na nega-
tivni stres. Ta ima namreč na zdravje škodljive 
učinke. Medicinska znanost je dognala povezavo 
med stresom in vrsto bolezni (srčnimi boleznimi, 
rakom, kožnimi boleznimi, depresijo ipd.) Stres v 
zvezi z delom zadeva tako delodajalca kot delavce. 
Stres lahko prizadene delavca ne glede na delovno 
mesto, velikost podjetja, področje dejavnosti, vrsto 
pogodbe o zaposlitvi ali zaposlitveno razmerje. Gre 
za stanje, ki ga spremljajo fizične, psihološke in 
socialne stiske, in se odraža kot občutek nezmožno-
sti premostiti razkorak med zahtevami, s katerimi 
se posameznik srečuje.5 

Stres sam po sebi ni škodljiv in je v našem življenju 
zelo pomemben. Kadar ga je ravno dovolj, nas moti-
vira. Stres je lahko tudi prijetno, spodbudno, vzne-
mirljivo in navdušujoče občutje. Ljudje se v takšnem 
stanju počutijo sposobni obvladovati zahteve in se 
celo namerno pustijo izzivati, saj zaupajo vase in so 
prepričani, da bodo kos vsem oviram. Takšnemu 
stresu pravimo pozitivni ali prijazni stres.6 Škodljivi 
ali negativni stres poruši ravnotežje med dojemanjem 
zahtev in sposobnostmi, ki so manjše od zahtev. To-
vrstni stres lahko povzroči opravljanje zahtevnih 
nalog v hudi časovni stiski, zahtevne naloge, ki jim 
nismo kos, napredovanje na delovno mesto, ki pre-
sega naše sposobnosti, nesorazmernost med dohod-
ki in izdatki, zaskrbljenost zaradi morebitne brezpo-
selnosti, sovpadanje težave v zasebnem življenju in 
podobno.6 Dolgotrajen stres je nevaren, saj zaradi 
njega postanemo telesno izčrpani in nas lahko pope-
lje do izgorelosti. Problem je v tem, da ljudje nismo 
navajeni biti izpostavljeni dolgoročnim negativnim 
dejavnikom stresa in se mu posledično težje prilago-
dimo, ob tem se poveča nevarnost, da se telesno in 
duševno izčrpamo. Kronični stres se odraža kot 
hormonske in kemične spremembe v človeškem 
sistemu, do katerih pride, kadar oseba doživlja stres 
čez daljše življenjsko obdobje in ga ne odpravi, ampak 
se s stresom nauči živeti. Takšno stanje lahko oslabi 
imunski sistem in nas vodi v tesnobo ali depresijo.7

STRES V DELOVNIH 
ORGANIZACIJAH
Zaradi hitrega načina življenja in vse bolj zahtevnih 
delovnih nalog je stres vedno bolj prisoten v našem 
življenju. V delovnem okolju so vodilni vzroki za stres; 
preobremenjenost, trpinčenje, slaba razdelitev nalog, slaba 
organizacija, neprimerne delovne razmere, visoka stopnja 
odgovornosti ter sama vrsta zaposlitve. Stres ima škodljive 
posledice tako za posameznika kakor tudi za organizacijo, 
v kateri je zaposlen.

P

Manjše naloge je treba združevati 
v večje, bolj kompleksne. Treba je 
delo razdeliti tako, da se čim več 
opravi znotraj ene enote.

Dejavniki stresa v delovnem okolju
Delovno mesto je neprestano žarišče škodljivega 
stresa, ki ga običajno povzroča splet različnih de-
javnikov8:

JURE JAKŠIĆ,
mag. prava, mag. 
ekon. in posl. ved, 
doktorski kandidat na 
Pravni fakulteti 
Univerze v Mariboru

51Oktober/november 2019

DRUŽBA



• preobremenjenost,
• pomanjkanje časa zaradi prekratko postavljenih 

rokov,
• nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja priložnosti 

za izkazovanje,
• nejasnost vlog in pomena delovnega mesta,
• spremembe delovnih metod,
• slaba obveščenost.

iz okolja, in sicer neskladja, ki nastanejo zaradi 
nasprotujočih si pričakovanj s strani družine in 
posameznikovih lastnih interesov. 13

Posledice stresa za organizacijo in 
ukrepi za zmanjšanje stresa
Poleg fizioloških (bolezni srca, krvožilja, kožne 
bolezni, želodčne težave, povišan krvni tlak …) in 
psiholoških (nespečnost, depresija, pregorelost itn.) 
posledic, ki jih povzroča stres za posameznika, je 
treba vzeti v obzir tudi posledice za organizacijo. 
Obsežnejša in dolgotrajna izpostavljenost stresu se 
lahko odraža v upadu delovne uspešnosti zaposle-
nega in posledično v zmanjšanju produktivnosti 
organizacije.14 Organizacije imajo stroške zaradi 
absentizma-izostajanja iz delovnega mesta, prezgo-
dnjih upokojitev in nadomeščanj zaradi bolezni, ki 
so povezane s stresom in zmanjšanja produktivno-
sti.15 V teoriji in praksi so se razvile različne tehni-
ke za odpravo ali zmanjšanje stresa, ki jih lahko 
uporabijo posamezniki. Avtorji navajajo telesno 
aktivnost, meditacijo, jogo, spremembo prehrane 
ipd. Zelo pomemben način je tudi učinkovitejše 
upravljanje s časom.15 

Na ravni organizacije je vrsta ukrepa za prema-
govanje stresa odvisna od stresorja v delovnem 
okolju. Če je vzrok stresa že v sami vrsti zaposlitve, 
je treba razmisliti o preoblikovanju dela, gre pred-
vsem za izboljšanje vsebinskih dejavnikov dela in 
značilnosti dela. Manjše naloge je treba združevati 
v večje, bolj kompleksne. Treba je delo razdeliti 
tako, da se čim več opravi znotraj ene enote. Tako 
se poveča skladnost in pomembnost nalog in se 
sproži občutek za odgovornost. Delavca je treba 
povezati s strankami, dati mu možnost, da si prido-
bi več odgovornosti in se tako počuti pomembnej-
šega ipd.16 

Zelo pomembno je, da se z 
ustrezno razdelitvijo nalog in 
primernim številom zaposlenih 
prepreči izgorelost zaposlenih.

Če je vzrok stresa že v sami vrsti 
zaposlitve, je treba razmisliti o 
preoblikovanju dela, gre 
predvsem za izboljšanje 
vsebinskih dejavnikov dela in 
značilnosti dela. 

Stres, ki se pojavlja v delovnem okolju, ali po-
klicni stres, je neprijetno stanje napetosti, ki se 
pojavi pri človeku, kadar nastane razlika med pri-
čakovanim obsegom opravljenega dela in dejansko 
opravljenim delom. Trajajoča doživetja, ki so po-
sledica dolgotrajnejših neskladij med zahtevami, 
pričakovanji, zmožnostmi in strategijami posame-
znika v obvladovanju delovnih položajev, povzro-
čajo občutja preobremenjenosti. Trajajoča dožive-
tja povzročijo težave v duševnem zdravju in 
spremembe v telesnem zdravju.9 

Delovno okolje je lahko zelo stresno, pri čemer 
so zaposleni pri opravljanju določenih opravil v 
nekaterih organizacijah bolj izpostavljeni obreme-
nitvam stresa kot v drugih.10 Stres na delovnem 
mestu odraža vzpone in padce v karieri zaposlenih.11 
Posameznik ima ob vključitvi v delovno organiza-
cijo nekatera pričakovanja glede plače, možnosti 
napredovanja, delovnih pogojev in podobnega. Če 
se ta pričakovanja ne uresničijo, lahko zaposleni 
izgubijo občutek vrednosti, pripadnosti in samo-
spoštovanja. Majhna nelagodja postanejo vse večja, 
bolj vsakdanja in neprijetna, kar je za posameznika 
lahko potencialen vir stresa.11 

Raziskovalci so pri odkrivanju psihosocialnih 
dejavnikov, ki na delovnem mestu povzročajo stres, 
ugotavljali kompleksnost dela, delovno obreme-
nitev, različnost delovne obremenitve, možnost 
uporabe posameznikovih znanj in veščin, družbe-
no podporo kolegov in družine, jasno opredeljene 
delovne naloge, organizacijsko kulturo in vzdušje, 
spremenjeno delovno okolje, velike spremembe, 
mobing in podobno.12 Mobing na delovnem mestu 
je vse bolj prisoten, hkrati pa je tudi več kriznih 
položajev in potreb po prilagajanju novim tehno-
logijam. Na povečan stres lahko vpliva preveč dela, 
malo podpore sodelavcev in nadrejenih, slabi 
delovni pogoji, nasilje na delovnem mestu ipd. 
Stres na delovnem mestu predstavlja odziv na 
zahteve in pogoje dela, vlogo v organizaciji, razvoj 
kariere, organizacijske dejavnike in socialne de-
javnike. Na stres dodatno vplivajo tudi dejavniki 

Stres nemalokrat izvira iz negotovosti ali iz 
preobremenjenosti vloge. Delodajalec si mora pri-
zadevati, da zaposlenega čim bolje seznani z nje-
govimi delovnimi nalogami in odgovornostmi. Za 
vsakega zaposlenega bi bilo priporočljivo obliko-
vati seznam delovnih nalog in obveznosti. Navse-
zadnje je komunikacija med nadrejenim in podre-
jenim zelo pomembna. Ne bi bilo pretirano 
pogubno, če bi v organizacije uvedli programe za 
urjenje menedžerjev v komunikacijskih spretnostih.16

Zaključek
V organizacijah ne gre spregledati vpliva stresa na 
učinkovitost organizacije. Nedvomno je, da priso-
tnost stresa negativno vpliva tako na posameznika, 
kakor tudi na samo organizacijo. Tako je zaželeno 
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za organizacije, da aktivno posežejo po ukrepih za 
premagovanje stresa na delovnem mestu in tako 
zmanjšajo negativne vplive. Zelo pomembno je, da 
se z ustrezno razdelitvijo nalog in primernim šte-
vilom zaposlenih prepreči izgorelost zaposlenih. 
Ključno za organizacijo je, da poskrbi, da v delovnem 
okolju ne prihaja do trpinčenja, ki predstavlja ene-
ga izmed naj »trdovratnejših« stresorjev. Navseza-
dnje lahko podjetja uporabijo programe, ki zapo-
slenim pomagajo pri premagovanju stresa.
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www.planetgv.si

Šola urejanja delovnih 
razmerij v praksi 
12., 19. in 26. november 2019 / Planet GV, Ljubljana

53Oktober/november 2019

DRUŽBA



Središče dela v družbi ter timu za prof. dr. Uroša 
Ahčana nikoli ni samo posameznik, temveč zave-
danje sebe v družbi in sposobnost delitve dobrega 
med ljudmi. »Vsak od nas je le člen v verigi. Uspešni 
timi in družbe so takšni, ki posameznemu členu 
pomagajo in mu dovolijo, da se samoudejanji. Da 
najde svoj izraz, lahko tudi mimo preverjenih re-
ceptov in varnih izbir. Zato pa moramo biti pogumni 
in drzni, hkrati pa stabilni in skromni.«

Na področju dela z ljudmi, HRM vse bolj poudar-
jamo bistvo timskega dela. Zdi se, da kljub vsem 
izobraževanjem in treningom vselej ne vemo, kako 
naj bi to bilo videti v praksi. Kako je videti timsko 
delo zdravnikov, ko rešujete življenja?

Že med študijem smo naučeni, da je cilj zdravje 
pacienta ali rešitev težave, s katero se soočamo 
specialisti skupaj s pacientom in svojci. Zato se po 
pravilih ne ustavljamo ob ovirah, ki nastanejo za-
radi težav drugačnega izvora, na primer osebnih 
zamer, in podobnega. Seveda si čez leta o ljudeh 

POGUM IN 
ZANOS: KAKO 
DO SAMO-
IZPOLNITVE 
VSEH ČLENOV 
V VERIGI

INTERVJU S PROF. DR. UROŠEM AHČANOM, DR. MED.

Pogovarjali smo se s prof. dr. Urošem 
Ahčanom, svetovno priznanim 
strokovnjakom rekonstrukcijske in 
estetske kirurgije iz Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana. Zanimalo  
nas je, kaj zanj pomeni timsko delo,  
delo z ljudmi in kakšen je kot vodja.

Uspešni timi in družbe so takšni,  
ki posameznemu členu pomagajo  
in mu dovolijo, da se samoudejanji.

Za revijo HR&M
DR. LUCIJA MULEJ 
MLAKAR
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ustvarimo določena mnenja ali prepričanja. Sam 
živim tako, da si o ljudeh mnenje ustvarim sam. 
Vedno pa skušam puščati vrata odprta in ljudem 
dati še dodatno priložnost. Z leti se marsikaj spre-
meni in mladostniška zaletavost ne more razumeti 
pogleda zrelih let in obratno. Pri delu z ljudmi se 
tega zavedam - vsak čas ima svoje čare in pasti. 
Pomembno je, da pri reševanju problemov sledimo 
logiki zdrave pameti in srčnosti. S takšno postavi-
tvijo veliko težav, ki so del človeške narave, samo-
dejno odpade. Večkrat povem, da smo zdravniki 
samo ljudje in smo včasih res pozitivno preseneče-
ni, ko pacienti ali svojci prepoznajo tudi našo stisko. 
Nastane simbioza dobrih energij v najvišje dobro 
bolnega ali poškodovanega človeka. Enako pa mislim, 
da velja za organizacije in podjetja; ljudje ustvarja-
mo vzdušja, ljudje oblikujemo spomine in prepri-
čanja. Če se vsak vsaj še malo potrudi, lahko priča-
ra čudežne rezultate. Vse se začne in konča pri 
ljudeh, torej pri vsakem posamezniku. Vsak od nas 
je le člen v verigi. Uspešni timi in družbe so takšni, 
ki posameznemu členu pomagajo in mu dovolijo, 
da se samoudejanji. Da najde svoj izraz, lahko tudi 
mimo preverjenih receptov in varnih izbir. Zato pa 
moramo biti pogumni in drzni, hkrati pa stabilni in 
skromni.

Delujete kot predstojnik klinike, hkrati pa imate 
zasebno prakso Juventina Clinic, kjer združujete 
plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo, zobozdra-
vstveno dejavnost in po novem pediatrijo Juven-
tina Baby. Torej neka nenavadna simbioza za naš 
mali slovenski prostor.  

Sam sem bil od nekdaj zagovornik interdiscipli-
narnosti in menim, da je za ljudi odločilno, da v čim 
krajšem času in na strnjeni, če je le možno isti lo-
kaciji, uredijo svoje težave. Zasebna praksa nudi 
krajši odzivni čas, poglobljeno obravnavo, ki jo v 
javnih zavodih omejujejo standardi in normativi, 
hitro izpeljavo svežih idej, majhnih strokovnih timov, 
ki so dobro izbrani in usklajeni. Mladi so rojeni v 
izgrajeni (virtualni) svet, ki ima žal veliko nejasnih 
vodil in smernic, ki so škodljive tako za razvoj 
osebnosti kot fizionomije. Odrasli smo odgovorni, 
da mladim omogočimo nabor znanj, veščin in kom-
petenc, ki jih v klasičnem izobraževanju ne morejo 
prejeti. Sam imam kot razvojni vodja cilj, da bomo 
nekaj od navedenega ponudili skozi projekte izo-
braževanj, usposabljanj in opolnomočenj vseh 
članov družinske celice, ki je v današnjem času 
reorganizirana in nič več klasično nuklearna. 

Torej dilema javno zasebno za vas pomeni kaj?
Ta dilema je ustvarjena umetno in je skregana z 

logiko vsakdanjega življenja in potreb, ki jih imamo 
ljudje. Zato menim, da je nujno povezovanje ene in 
druge ravni. Vedno pa nam mora biti vodilo en sam 
cilj – prav je tisto, kar je dobro za ljudi. Vse ostalo 
je prazna demagogija v interesu ljudi, ki s svojim 
znanjem in rokami niso sposobni ustvarjati produk-
tov, od katerih bi lahko živeli. Koncesije bi morali 
ukiniti in plačati enotno ceno posamezne zdravstve-
ne storitve, za katero so ljudje zavarovani. Vzposta-
viti bi morali konkurenčni zavarovalniški sistem, 
ki bi se boril za svoje zavarovance.

Glede na to, da sodelujete doma in v tujini, kako 
ocenjujete sposobnost Slovencev za doseganje 
cilja po skupnih močeh. Večkrat smo polni ovir, ki 
jih ustvarjamo, pogosto tudi umetno.

Glede na svet, v katerem živimo in v katerem se 
poneumlja ljudi in ponuja hitre rešitve, bo teh težav 
vse več, saj so ljudje še lažje vodljivi in nezaintere-
sirani. Doseganje skupnih ciljev pa zahteva pripra-
vljenost in sprejemanje: tako slabega kot dobrega. 
Ljudi, ki bi znali reševati kompleksne probleme, je 
vedno manj. Družba je prežeta z zavistjo, človeške 
lastnosti, kot so korektnost, integriteta in verodo-
stojnost, so po svetu že skoraj izumrle. Najprej v 
politiki, nato tudi v znanosti in na drugih področjih. 
Svet je voden globalno, s strani multinacionalk in 
ne lokalno, s strani politike. Vsakdo, ki deluje v 
družbi in timu, bi se moral zavedati, da ni center 
sveta, okoli katerega se vse vrti; čeprav mu reklame 
to dopovedujejo, je zgolj majhen minljiv posameznik 
z omejenim rokom trajanja. Sam se mora odločiti, 
ali bo v tem obdobju bivanja ustvarjal več smeha in 

Ljudje ustvarjamo vzdušja,  
ljudje oblikujemo spomine in 
prepričanja. Če se vsak vsaj še 
malo potrudi, lahko pričara 
čudežne rezultate. Vse se začne 
in konča pri ljudeh, torej pri 
vsakem posamezniku.

Kaj pa čustva. V skoraj vseh razpravah, tako znan-
stvenih, javnih kot zasebnih, čustva stopajo v 
ospredje, zlasti v okviru pojma »čustvena inteli-
genca«. Se vam zdi, da je v zdravniškem poklicu 
pojem čustev lahko v ospredju?

Zagotovo je vsak dan v ospredju, a ko imamo 
pred seboj okrvavljenega človeka, nimamo prosto-
ra za jok ali izkazovanje osebne stiske. Če smo kot 
profesionalci naučeni, da se jasno in razsodno od-
zovemo v primerih ogroženega življenja, to še ne 
pomeni, da ne sočustvujemo. Ko je kriza, deluje 
adrenalin, ekipa, znanje in moč interdisciplinarnih 
rešitev! Z vsemi bolniki, ki nam prekrižajo poti, 
imamo vez. A nekatere se poglobijo, še zlasti, če gre 
za težje primere, ki potrebujejo dlje časa trajajoče 
zdravljenje … Poseben odnos se zgradi z otroki. Tako 
čustva ostajajo kot nevidne niti, ki ponovno oživijo, 
ko nam težko poškodovani pišejo o svojih napred-
kih ali novih dosežkih. To vliva upanje tako zdrav-
nikom, medicinskim sestram in ostalemu zdravstve-
nemu timu, kot tudi celotni družbi, saj nas 
pozitivni zgledi vselej navdahnejo. 
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lepih besed ali več kletvic, grobosti in nevoščljivo-
sti. Slovence ubija zavist, ki kot najbolj nalezljiva in 
uničujoča bolezen, za katero žal nimamo preven-
tivnega cepljenja, ustvarja zidove. Namesto pove-
zovanja in mostov! 

Zdi se, da ste v celoti stkani z znanjem. Da vas is-
kanje novih poti nagradi celo takrat, ko ni možna 
niti smer. Je vaš zanos nalezljiv? Vas imajo kot 
vodjo radi?

Sem iz tega sveta in realno na tleh in tudi pri 
svojem delu se srečujem s kompleksnimi položaji in 
tudi z nepričakovanimi zasuki in zapleti, kajti kirur-
gija je veda, ki ni odvisna zgolj od znanja, ročnih 
spretnosti in materiala, ki ga uporabljaš, ampak je 
na drugi strani tudi človeško telo, z vsemi svojimi 
zakonitostmi in posebnostmi, od anatomskih različic 
pa vse do nepričakovanih zapletov v smislu celjenja. 
Danes tudi v telo vnašamo najrazličnejše pripravke, 
ki lahko vplivajo tudi na izid operacije, na celjenje 
in končni rezultat. Glede zanosa ne vem, a dobro 
sodelujem s kolegi tako doma kot po svetu. Kot 
predstojnik se trudim za dobro vzdušje, kako uspešen 
sem pri tem, pa bi morali vprašati sodelavce.

Polni ste humornih vložkov in študentje zelo radi 
obiskujejo vaša predavanja. Se strinjate, da humor 
kaže na osvobojenega duha, sposobnega inteligen-
tnega iskanja rešitev, tam, kjer se večinoma ovije-
mo v stagnacijo ali žalost. Baje da s humorjem 
lahko tudi zdravimo. Zlasti s tistim, ki izzove 
spontan in neustavljiv smeh. 

Morda smo vsi, ki delamo odgovorne poklicano-
sti, preresni. Pred kratkim sem bral knjigo dr. Ro-
berta Torre, zagrebškega psihiatra z naslovom »Ima 
li života prije smrti«, ki opozarja na to, da je treba 
živeti. Živeti in ne samo slediti nekim pravilom. 
Živeti in si upati: morda poiskati novo življenje, nov 
izraz sebe. Pri pacientih, ki so šli skozi najhujše 
teste zdravljena, pogosto opazim zasuk v njihovi 
zavesti. Niso več isti. Prepoznajo, da je življenje eno 
samo. Kar imamo, je le tukaj in zdaj. Veliko časa 
posvetimo avtopilotu na standardnih smereh. Res 
je tudi, da nas humor dvigne, avto ironija očisti in 
ja, zelo rad imam duhovite in spontane ljudi. Spo-
mnijo me na to, da je občutek svobode predhoden 
vsakemu dejanju svobode, ki odpre dodatna vrata 
v notranjo prostranost. V občutek znotraj sebe, da 
nisi ujet. Da ni vrvi, ki bi te privezale. Da so le niti, 
ki zrastejo spontano, od srca do srca. To pomeni 
živeti. Živeti z etiko srca in ne krivde. 

Vaše stvaritve so polne harmonije in uravnoteže-
nosti. Poznamo vas po kirurgiji nosa, kjer ste prvi 
na svetu skupaj s kolegi izvedli popolno rekon-
strukcijo nosu; poznamo vas po skrbni obravnavi, 
postopkih in realni oceni stanja limfoma ALCL, 
kar smo lahko sledili v medijih. Kako vam uspe 
okoli sebe ustvarjati stvaritve lepega, estetskega 
in hkrati visoko odgovornega? Kje se »polnite«, 

da okrog sebe ustvarjate stvaritve lepega, estet-
skega in obenem visoko odgovornega?

To je odlično, vedno bolj aktualno vprašanje, 
zlasti v tem kaotičnem svetu, kjer smo si vsi močno 
dvignili lestvice pričakovanj v igri sekund in stotink. 
Tudi viri pozitivne energije se z leti in številnimi 
nalogami spreminjajo. Vsekakor je v ospredju giba-
nje v naravi, v tišini, v občudovanju barv in oblik, 
stvaritvah narave same po sebi, opazovanje žival-
skega sveta do spreminjanja barv ob sončnem za-
hodu, poslušanje valovanja morja … Morda že, ko 
začutim piš vetra, ki prinese vonj pokošene trave, 
ko stari okusi biološko pridelanega sadja in zelenja-
ve spomnijo spomin na druženje z družino in pri-
jatelji ter ljudmi, spontanimi, iskrenimi, nasmeja-
nimi, brez skritih interesov in zank. Ko zmanjka 
časa za vse našteto pa energija prihaja iz rezultatov 
dela, ko nekomu spremeniš, ali povrneš obliko in 
telesne danosti, ki so sicer samoumevne pred po-
škodbo ali boleznijo. Ko povrneš nasmeh na obraz, 
ob zavedanju, da je nasmeh najboljši modni dodatek. 
Ko nekomu odvzameš bolečino in trpljenje, ko mu 
rešiš življenje in ga nato v pisanih barvah, iskrenih 
pogledih in iskrenih nasmehih srečaš na ulici. Ta 
nedolžna iskrenost polni. 

Slovence ubija zavist, ki kot 
najbolj nalezljiva in uničujoča 
bolezen, za katero žal nimamo 
preventivnega cepljenja, ustvarja 
zidove. Namesto povezovanja  
in mostov!

Kako čistite svoj ego ob moči, ki jo vsakodnevno 
izkazujete?

Obstaja dobra šala, kako kirurg najlažje naredi 
samomor. Tako, da skoči iz svojega ega na svoj IQ 
( jasno, to šalo pripovedujejo kolegi internisti). 
Resnici na ljubo, v določenih primerih velja, a ven-
dar izredno redko, kajti dobri kirurgi se povsem 
zavedamo svoje ranljivosti in večkrat dobimo opo-
zorilo, če smo prevzetni in egocentrični, kajti ki-
rurgija je tudi znanost, kjer lahko ob tehnično 
brezhibnem posegu pride do zapletov s slabimi 
rezultati, celo smrtjo. Kar nas opozarja na našo 
majhnost, našo ranljivost, seveda ob predpostavki, 
da ohranimo vsaj kanček vesti. Več časa, ko si v 
operacijski dvorani, več je takšnih možnosti in 
opozoril. Osebno obravnavam kirurgijo kot timsko 
delo kot ekipo profesionalnih športnikov, ki se 
znajde na igrišču in mora v določenem času za 
uspešen zaključek tekme izpeljati vse preigrane 
korake in strategije – pri čemer pa mora optimalno 
in pravilno ukrepati tudi v nepredvidljivih položa-
jih. Osebno se zavedam svoje moči kot tudi nemo-
či. Moj ego je ravno prav velik, da se lotevam 
kompleksnih problemov, ob tem pa sem čvrsto na 
realnih tleh, hvaležen vsem sodelavcem in učiteljem.
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vse bolj zabrisani meji med zasebnim 
in poklicnim življenjem so medseboj-
ne vezi, ki jih vsakodnevno ustvarjamo, 
pomemben vir informacij zaposlitve-

nih priložnosti.

Zaposlitev je dinamičen vseživljenjski 
proces
Zaposlitev je dinamičen proces. Biti zaposljiv je vse 
bolj psihološko-socialna dimenzija s poklicem po-
vezanih lastnosti, ki spodbujajo in zahtevajo prila-
godljivost v zaznavah in delovanju posameznika, 
da ohranja in povečuje možnosti za stabilno in 
primerno zaposlitev. Obljuba o zaposljivosti, ki je 
bila v preteklosti dana ob izbiri poklica, danes is-
kalcem zaposlitve pomeni zgolj priložnost, kako 
sebe predstaviti in tržiti skozi osebna merila uspe-
ha, vrednot in interesov. Ker prehod na trg dela ni 
enostaven in samodejen, ima brezposelnost širše 
ekonomske in družbene posledice izključenosti. V 
ospredju je tako veliko različnih dejavnikov, ki jih 
mora vsak sam prepoznati za uresničitev lastnih 
poklicnih priložnosti. Vse bolj pomemben vir in-
formacij, ki omogočajo (boljše) zaposlitvene mo-
žnosti, so tudi socialne vezi mreženja, ustvarjene s 
poklicnimi in zasebnimi vsakodnevnimi sodelova-
nju. Karierna pot je torej vseživljenjski proces dela, 
učenja in priložnosti, ki z navezovanjem stikov 
omogočajo boljše zaposlitvene možnosti na podro-
čju dela in pridobivanja spretnosti.

Zaposljivost je širok koncept 
Zaposljivost je večdimenzionalni koncept, ki v 
najširši definiciji zajema sposobnost dobiti in ohra-
njati delo, ki je izpopolnjujoče in omogoča, da 
prepoznamo in uresničimo poklicne priložnosti.1 
Ekonomski, demografski, socialni in informacijski 
dejavniki nenehno spreminjajo in ustvarjajo nove 
pogoje delovnih mest in zahtevajo prilagajanje 
ustreznih spretnosti. Čeprav »idealnih« spretnosti 
in pričakovanj delodajalcev ni mogoče napovedo-
vati, je fokus predvsem na posameznikovem poten-
cialu, da ohranjanja zaposljivost znotraj in med 
podjetji.2 Posledično se krepi zavedanje pomemb-
nosti lastnih (človeških in socialnih) potencialov. 

Dejavnike zaposljivosti najdemo, ko opazujemo, 
kako se posameznik prilagaja in odziva na spre-
membe pri poklicu in delu. Tako tudi s pridobljenim 
poklicem sicer nekateri dejavniki (npr. izobrazba) 
povečujejo možnosti zaposlitve, vendar je ne zago-
tavljajo. S fleksibilnimi oblikami zaposlitve deloda-
jalci vse bolj iščejo ljudi, ki so poleg znanja in 
spretnosti predvsem notranje motivirani, kar se 
odraža v kasnejših rezultatih posameznika in pod-
jetja.3 Z informacijsko tehnologijo kot tudi fizično 
in psihološko mobilnostjo4 postajajo pri delu vse 
bolj zabrisane meje med poklicem, podjetjem in 
življenjskimi vlogami. Varnost zaposlitve je v od-
zivnosti5 uporabe vsega lastnega trenutnega poten-
ciala, ki ga je vedno mogoče izboljšati in spreme-
niti. V samoiniciativnem iskanju in prilagajanju 
spremembam na trgu dela se zaposlitveno polje širi 
in gradi tudi z nevidnim socialnim kapitalom in 
mreženjem posameznika.

Prednosti socialnega kapitala v mreženju 
iskanja informacij do poti do delodajalcev
Za hitrejši prehod v zaposlitev in ohranjanje zapo-
sljivosti je treba znati odpreti vrata delodajalcev. S 
prepletanjem zasebnega in poklicnega življenja 
(angl. work-life balance) so vezi, ki jih ustvarjamo z 
vsakodnevnimi socialnimi stiki, vse bolj pomemben 
vir informacij za iskanje zaposlitve in ustvarjanje 
priložnosti na poklicni poti. Čeprav je socialni ka-
pital abstrakten pojem različnih področij proučeva-
nja s poudarkom na medsebojnih odnosih in vezeh, 
je moč mreženja del osebnih meril uspeha in odgo-
vornosti. Razlike v kakovosti odnosov in strukturi 
socialne mreže vplivajo na posameznikovo kakovost 
življenja in blaginjo. Z vse hitrejšimi prehajanji med 
delodajalci ali delovnimi mesti, ko vsak sam daje 
obliko svoji socialni mreži, pa njena šibkost pred-
stavlja oviro pri ohranjanju zaposljivosti. Socialni 
kapital obsega vire, znanje in informacije, ki so na 
voljo le znotraj mreže odnosov. Je dolgoročno do-
broimetje, saj se z zaupanjem, normami, pravili, 
odnosi in prepričanji ustvarjajo prednosti.6 Socialni 
kapital je torej naložba, v katero je treba nenehno 
vlagati za prihodnje koristi, kot tudi nadomestilo za 
morebitne pomanjkljivosti na karierni poti. Pri 

MREŽENJE – KLJUČ DO 
ZAPOSLJIVOSTI 
Zaposljivost je dinamičen proces. Spremembe narave dela in poklicev 
zahtevajo nenehno prilagodljivost. Za hitrejše prehode v zaposlitev  
in ohranjanje zaposljivosti sta potrebna znanje in dostop do iskanja  
poti do delodajalcev. 
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doseganju osebnih ciljev in interesov gre za zavestno 
orientirano motivacijo, prav tako vsaka vez (družina, 
znanci in institucije) ni enako učinkovita in uporab-
na. Tako predvsem različne ravni vezi odražajo 
različno vlogo pri hitrosti prehoda v zaposlitev in 
drugih ugodnostih v času kariero.

Krepitev mreženja pri iskanju zaposlitve
Socialne vezi znancev so vse bolj pomemben dejav-
nik (boljših) zaposlitvenih možnosti kot tudi ohra-
njanja zaposljivosti. V Sloveniji se je socialni kapital 
v obdobju 2008–2014, merjen z zaupanjem drugim 
ljudem, zmanjšal. Pogoste socialne stike z družino, 
prijatelji in ljudmi iz družabnih krogov, je imelo 53,4 
% vprašanih, kar je nižje od povprečja v analizo 
vključenih evropskih držav. Zaradi povečanja brez-
poselnosti in nižanja dohodkov se je povečalo števi-
lo oseb, ki so izpostavljene večji socialni izključnosti. 
Leta 2014 je bila stopnja socialne izključenosti 20,4 
%, kar je 410.000 izpostavljenih ljudi, in je bila pod 
povprečjem Evropske unije (24,4 %).7

Raziskave odražajo razlike med socialnim kapi-
talom zaposlenih in brezposelnih na različnih 
ravneh socialnih vezi, kot so družina, znanci in 
institucije, in je torej tudi vse bolj pomemben de-
javnik karierne poti, (boljših) zaposlitvenih možno-
sti in hitrejšega prehoda v zaposlitev. Prav tako 
izsledki raziskav kažejo razlike v kakovosti teh vezi, 
ki se kaže v velikosti, gostoti mreže ter jezikovni in 
izobrazbeni raznolikosti ter njihovi strukturi, ki jo 
odražata zaupanje in vzajemnost kot pomembna 
dejavnika hitrosti prehoda v zaposlitev. Predvsem 
se pri mreženju vse bolj izpostavljajo vidiki, ki bi 
jih bilo smiselno krepiti glede na različne skupine 
brezposelnih in posledično oblikovati možne ukre-
pe, namenjene zavodom in agencijam za zaposlo-
vanje. 

Spretnost mreženja pridobivamo vse 
življenje
V vse večji skrbi za prehod mladih na trg dela se že 
v času študija krepi možnost izbranih vsebin in 
aktivnosti, ki spodbujajo mreženje in odpiranje vrat 
do poklicnih priložnosti in s tem potencialnih de-
lodajalcev.8 Dobro mreženje predstavlja prednost 
in pregled nad ciljnim trgom dela, prav tako pa tudi 
priporočilo za želeno delovno mesto. Tudi progra-
mi zavodov za zaposlovanje in agencij spodbujajo 
in krepijo spretnost mreženja kot povezovanja z 
ljudmi za prehod v zaposlitev in vstop na trg dela. 

Spretnosti mreženja pridobivamo in socialno 
mrežo ustvarjamo vse življenje. Na kratko povze-
mamo načrtovane korake razvijanja lastne socialne 
mreže, ki so:
• Identifikacija mreže; trezen in skrben premislek, 

koga vključiti v svojo mrežo. Prednost imajo 
osebe, ki nudijo uporabne informacije. Seznam je 
treba sproti dopolnjevati z novo priporočenimi 
osebami. Prav tako nista odveč pogum in dodatna 
priprava za prvi korak ali vzpostavitev stika z 

ljudmi, ki jih osebno ne poznamo, na različnih 
srečanjih, prireditvah in drugih dogodkih.

• Priprava lastne predstavitve; razmislek o lastnih 
osrednjih prednostih, izkušnjah in spretnostih. 
Glede na zanimanje za potencialno zaposlitev 
se raziščejo poklic, organizacija ali področje. 
Zagotovo ne bo odveč si zapisati vprašanja, ki se 
zastavijo glede na različne scenarije pisne, oseb-
ne ali telefonske predstavitve. 

• Kontaktiranje oseb s seznama; pri pogovoru 
uporabljamo lastno predstavitev, zakaj smo ose-
bo poklicali in kdo jo je priporočil. Imamo pri-
pravljen življenjepis in ustrezna dokazila oziro-
ma priporočila. Predvsem pa kažemo interes, 
cenimo informacije in mnenje, sproti zapisujemo 
informacije, datume, naslove ali druge podatke 
za nadaljnje mreženje priporočene osebe.

• Ohranjanje stikov; po prvem stiku se nadaljuje 
informiranje sogovornika o lastnem napredku. 
Naj vas novo spoznana oseba ohrani v spominu, 
da vas bo obvestila, ko bo dobila koristno infor-
macijo za možnost zaposlitve.9
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Je tudi specialistka za ženski menedžment in čla-
nica številnih domačih in mednarodnih strokovnih 
teles in odborov za podeljevanje nagrad. Na začet-
ku leta je prejela tudi priznanje Artemida, ki ga 
podeljuje Združenje Manager. Je uspešna vodja z 
razumevanjem in sprejemanjem najnovejših teh-
noloških prijemov. Tako smo se pogovarjali, kaj 
oblikuje uspešno vodjo in kaj je ženski menedžment.

Kaj je po vašem mnenju pomembno, da postaneš 
uspešen vodja?

Morda je prvi pogoj ta, da želiš delati dobro za 
druge. Vodja se vedno definira v relaciji do drugih. 
Če cilj vodje ni delati dobro za širšo skupino, kakor 
koli široko ali ozko, ga drugi ne bodo sprejeli, ker 
se ne bodo prepoznali v tistem, kar želi vodja do-
seči. Zato vizija, ki jo vodja oblikuje, ali še bolje 
sooblikuje, in način, kako deluje in tlakuje pot do 
uresničitve vizije, vzbujata v ljudeh ali zaupanje, 
da se s takim človekom splača delati, ali pa odpor 
in posledično neuspeh vodje.  

Zato bi lahko rekli, da je uspeh vodje odvisen od 
drugih – če pridobi podporo tima, zaposlenih, la-
stnikov, partnerjev, potem ima možnost za uspeh, 
brez podpore pa je obsojen na hitro pozabo. Pod-
pore pa ne dobiš kar tako. Treba jo je upravičiti, si 
jo zaslužiti in jo s svojim delom nenehno potrjeva-
ti. 

Ste tudi specialistka za ženski menedžment, kako 
bi na kratko strnili, kaj pomeni ženski menedžment? 

V tematiko ženskega menedžmenta sem se po-
globila, ker me jezijo krivice. Ko sem nekje pri 
tridesetih snela rožnata očala, sem ugotovila, da ne 
glede na to, kako inteligentne in sposobne so ženske, 
so na ključnih mestih odločanja redke ptice. Druž-
ba ne more delovati tako, da daje prednost enemu 
spolu. Tako ženske kot moški imamo enake pravice 
do tega, da uresničimo svoje talente. Toda ni dovolj, 

da se o tem strinjamo, ne naredimo pa nič. Številni 
menijo, da je potrebna le večja osveščenost in ne-
pravična neenakost bo izginila. To je potrebno, a 
nikakor ni dovolj. V poznem 20. stoletju so bili 
prepričani, da bo do uravnoteženosti med spoloma 
prišlo, ko bodo ženske enako izobražene kot moški. 
Zdaj so izobražene bolj, globoke razlike pa še vedno 
vztrajajo in ni videti, da se bodo kaj kmalu zmanj-
šale. Zato je treba na odpravljanju ovir delati zave-
stno. Ko se izenačujejo pogoji za oba spola, družba 
napreduje in ustvarja boljšo civilizacijo.  

Lahko razlikujemo med moškim in ženskim slogom 
vodenja?

Ne vem, ali je možno zelo tehtno govoriti o 
različnih vodstvenih pristopih. Žensk na vodilnih 
mestih je še premalo, da bi lahko z veliko mero 
gotovosti trdili, da obstaja temeljna razlika v vode-
nju glede na spol. V literaturi je sicer mogoče najti 
številne raziskave in razprave na temo vodstvenih 
stilov. Tako naj bi bil ženski stil vodenja bolj demo-
kratičen in vključujoč, ženske vodje naj bi bile bolj 
empatične, potrpežljive, previdne in natančne. Za 
moški način naj bi bili bolj značilni tekmovalnost, 
individualizem, avtoritarnost in nadzor, moški naj 
bi bili bolj nagnjeni k tveganju. Vse to drži in hkra-
ti ne. Posameznega vodje ni tako enostavno »dati v 
predal«. Človek, vodja, najsi je moški ali ženska, 
ima običajno značilnosti obeh slogov. 

Pogosto slog vodenja narekuje tudi situacija – tudi 
zelo demokratičen vodja, pa naj je menedžer ali 
menedžerka, bo moral postati general v kriznih 
razmerah.

Za uspeh posameznega podjetja je vsekakor bolj 
kot vodja in njegov, njen spol ključna kultura pod-
jetja, celotna organizacijska struktura, kakovost in 
raznolikost timov, v katerih se zrcalita strokovna 
usposobljenost zaposlenih, njihova povezanost, 
sposobnost sodelovanja in preseganja včerajšnjega 

PODJETJA NAJ 
PRISLUHNEJO SVOJIM 
ZAPOSLENIM
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številnim vidikom konkurenčnosti gospodarstva, predvsem 
trgu dela, davčnemu sistemu ter poslovni etiki.

JASMINA SPAHALIĆ,
Urednica revije HR&M

INTERVJU Z MAG. SONJO ŠMUC
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rezultata. Menedžment prihodnosti temelji na 
timskem delu, močnih medosebnih odnosih, visoki 
sposobnosti komuniciranja, kakovosti proizvodnje 
in storitev, inoviranju ter na sposobnosti reševanja 
kompleksnih problemov. Zato bodo najuspešnejše 
vodstvene ekipe zelo pestre. V podjetjih z uvelja-
vljeno kulturo meritokracije, kjer napredujejo 
najboljši, se bodo v vrhu znašli zelo raznoliki posa-
mezniki. Nikakor ne samo moški. 

podjetje in kakšno bo potrebovalo jutri, zato vodstvu 
pomaga pri razvijanju take kulture. Ta širina pa ni 
odvisna od spola, ampak od širine posameznikove-
ga duha.

Menite, da imajo ženske za vodstvene položaje 
boljše možnosti v tujini?

Ne. Slovenija je med najboljšimi državami po 
enakosti med spoloma, na kar smo lahko ponosni, 
pa kljub temu na vodstvenih ravneh nismo nič 
boljši kot v tujini. Našo odlično družbeno infrastruk-
turo, ki omogoča kariero obema spoloma, smo iz-
koristili za to, da so ženske izobražene in zaposlene, 
ne pa še tudi za to, da bi lahko bolj razvile svoje 
potenciale znotraj organizacij, kjer delajo. Marsik-
do v to ne verjame, češ da nihče ni uperjen proti 
ženskam. To je morda celo res. Toda številke ne 
poznajo čustev in ne filozofirajo. Številke jasno 
povedo, kaj pomenijo v družbi moški in kaj ženske. 
Še vedno je, tudi v Sloveniji, bistveno več uprav, ki 
so izključno moške, kot uprav, kjer imajo vsaj eno 
članico. To ne bi smelo biti normalno. 

Kakšen bi bil vaš nasvet menedžerkam? Se je res 
treba odločiti, ali se bomo posvetile družinskemu 
življenju ali poslovnemu? 

Naloga sedanje generacije je, da pokaže, da je 
možno oboje. Nekateri se zavestno odločijo, da ne 
bodo imeli družine, s čimer ni nič narobe. Narobe 
je, če je do te odločitve prišlo zato, ker niso videli 
možnosti, da bi imeli kariero in družino. V takem 
primeru so bili prisiljeni žrtvovati pomemben del 
svojega zasebnega življenja za strokovni uspeh. To 
ne more in ne sme biti sprejemljivo. Tudi podjetja, 
ali konkretno HRM, se morajo ukvarjati s tem, da 
svoje najboljše zaposlene ne silijo v krute življenj-
ske odločitve, temveč jim omogočijo, da živijo oba 
spektra svojega življenja. 

Menite, da ženske po 40. letu lažje in uspešneje 
prevzamemo vodilne položaje, ker smo že dolo-
čene biološke procese prestale? Je to obdobje, ko 
se začne razcvet za nas?

Leta ne bi smela igrati vloge. Za nekatere ženske 
je čas po 40. fantastičen za razvoj kariere, za druge 
je bil čas pred tem. Ni tako malo žensk, ki so posta-
le mame sredi 30. ali v zgodnjih 40., tako da ni več 
pravila. To je tisto, kar podjetja še težko razumejo. 
Ni univerzalnega recepta. Ni dekade, v kateri se 
izluščijo najboljši. Razumeti je treba, v kakšnem 
življenjskem obdobju je talentiran posameznik. Če 
ima majhne otroke ali ostarele starše, za katere 
mora skrbeti, potem ne bo mogel viseti v službi do 
onemoglosti in biti nenehno na poti. Vodstvo se bo 
s takim posameznikom pogovorilo in našlo najbolj-
šo kombinacijo za tisto obdobje. Ljudje cenimo take 
geste razumevanja. Ženskam bi pomagali že z ob-
časnim servisom za prevzem otrok v vrtcu, če se 
zadržijo v službi, s čiščenjem doma, z organizirani-
mi inštrukcijami za otroke z učnimi težavami, po-

Kaj se v sodobnem času zahteva od menedžerke 
in voditeljice?

Od vsakega vodje se zahteva veliko. Drugače tudi 
ne more biti, saj so to naporne službe. Če nisi pri-
pravljen na pritiske in zahteve vrhnjega delovnega 
mesta, potem je bolje, da se tega posla ne greš 
oziroma da izstopiš, ko ugotoviš, da nimaš več volje 
ali energije. Za ženske, ki nas še ni dovolj, da bi 
dosegle kritično maso, ko spol ni več opazna kate-
gorija, je težje že zato, ker so moški navajeni delati 
posle z moškimi. Imajo svoje navade, svoje kroge, 
kamor ženske niso vabljene in morda niti ne želijo 
delovati tako. Večerna druženja v gostilni ženskam 
niso tako blizu.

Po drugi strani raziskave kažejo, da čeprav se 
povečuje število ur, ki jih moški namenjajo skrbi za 
dom in družino, so ženske še vedno bistveno bolj 
vpete v družinske in gospodinjske obveznosti. Vsak 
človek pa ima samo 24 ur, zato so pritiski na čas in 
energijo ženske večji kot na moškega, kar marsika-
tero žensko odvrne od tega, da bi sprejela napredo-
vanje v službi. Preprosto si ne more predstavljati, 
kako bo lahko lovila ravnotežje med službo in do-
mom, ne da bi se raztrgala. Podjetja bi z nekaj 
enostavnimi ukrepi lahko pomagala ženskam iz 
take stiske in s tem sprostila ženske talente. 

Menite, da HR funkcije prevzemajo predvsem 
ženske?

Spol seveda ni pogoj za HR funkcijo, je pa res, 
da je kadrovic bistveno več kot kadrovikov. Morda 
je to zato, ker naloge kadrovika zahtevajo občutek 
za ljudi, veliko razumevanja, sposobnosti vživetja 
v sočloveka, skratka lastnosti, ki jih pogosteje po-
vezujemo z ženskami. Zato te naloge v podjetjih 
ponujajo ženskam, hkrati pa te iste naloge ženske 
tudi privlačijo. 

Dober kadrovik razmišlja široko, strateško in 
vodstvu dobro svetuje. Razume, kakšne kompeten-
ce podjetje potrebuje, zato ljudem pomaga, da jih 
pridobivajo in krepijo. Ve, kakšno kulturo ima 

Uspeh vodje je odvisen od drugih – če pridobi 
podporo tima, zaposlenih, lastnikov, partnerjev, 
potem ima možnost za uspeh, brez podpore  
pa je obsojen na hitro pozabo. Podporo je treba 
upravičiti, si jo zaslužiti in jo s svojim delom 
nenehno potrjevati.
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močjo starostnikom … Idej je veliko. Podjetja naj 
prisluhnejo svojim zaposlenim, moškim in ženskam, 
kako jim lahko olajšajo usklajevanje službe in doma. 
Skrbnega delodajalca zelo težko zapustiš. Seveda 
pa bi svoje morala narediti tudi država. Vsaka taka 
gesta je zdaj kaznovana z visoko obdavčitvijo.

Kako lahko izboljšamo ravnovesje zastopanosti 
spolov na najvišjih položajih?

Razvoj družbe je neločljivo povezan z enakostjo, 
saj je odprto sprejemanje posameznika najboljša 
podlaga za ustvarjalnost, inovativnost in uspešnost. 
Če enakosti ne moremo doseči po spolu, kjer ne gre 
za vprašanje manjšine, ampak polovice prebivalstva, 
jo še toliko težje pri družbeno občutljivejših zna-
čilnostih posameznih skupin, ki jim je skupna, 
denimo, drugačna polt, vera, spolna usmerjenost … 
To je ovira razvoju. Družbe, ki so bolj liberalne, 
torej bolj strpne do raznolikosti, so bolj odprte, bolj 
inovativne in bogatejše. Delujejo kot magnet za 
ustvarjalne ljudi, kar pomeni, da se odprta mesta in 
države krepijo s človeškim kapitalom, konservativ-
na pa ga izgubljajo.

Na GZS si prizadevamo za razvoj Slovenije v 
odprto družbo, ki spoštuje posameznika. Zato pod-
piramo enakopravno zastopanost žensk in moških 
na vseh mestih odločanja, še posebej smo zainte-
resirani za uravnoteženo prisotnost žensk v gospo-

darstvu. Vsekakor je treba ob tem upoštevati kom-
petence, profesionalnost posameznika, ne glede na 
spol. Zelo pogosto pa ljudje slednjo misel napačno 
razumejo - uporabljajo jo zato, da opravičijo stan-
darden izbor, toda kadar upoštevamo dejanske 
kompetence, dobimo zelo uravnoteženo spolno 
sliko. 

Za doseganje ključnega razvojnega cilja GZS do 
leta 2025, to je 60.000 evrov dodane vrednosti na 
zaposlenega, se moramo nasloniti na vse vire, ki jih 
premoremo. Ker so najpomembnejši vir kadri, je 
tudi ustvarjanje enakih možnosti za oba spola 
osnova za uspešno ustvarjanje in razvoj ne samo 
slovenskega gospodarstva, ampak Slovenije kot 
družbe, ki nam je in nam bo v ponos. Sedanje 11. 
mesto na lestvici spolne vrzeli Ekonomskega go-
spodarskega foruma je dobra spodbuda, da naredi-
mo še kaj več in ženske bolj vključimo v oblikovanje 
slovenske prihodnosti.

Katere so vaše temeljne vrednote, brez katerih 
svojega dela ne bi mogli opravljati?

Radovednost. Poštenost. Odprtost. Delavnost. 
Kreativnost, sama menim, da so vrednote, ki me 
opredeljujejo. Toda ljudje imamo o sebi lahko pre-
tirano dobro ali slabo podobo. To, kar smo, se od-
seva v naših odnosih z drugimi. Zato bi bili moji 
sodelavci boljši naslov za odgovor na to vprašanje. 

VODILNA SVETOVNO PRIZNANA ŠOLA  
PROTOKOLA ZDAJ V SLOVENIJI!

EKSKLUZIVNO V SLOVENSKEM JEZIKU

Prejmite najvišji mednarodni certifikat: 

www.europrotocol.si

21. in 22. januar / 14. in 15. april / 19. in 20. maj 2020
MEDNARODNI POSLOVNI IN DIPLOMATSKI PROTOKOL
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KONFERENCA, KJER USTVARJAMO 
NAJBOLJŠE IDEJE ZA PRENOS ZNANJA  
IN DOBRIH PRAKS
Fotoutrinki s konference EDUTAINMENT 2019,  
12. in 13. september 2019, v Portorožu.

1 2

3 4

5 5

5

64 Oktober/november 2019

DRUŽBA



1. Že ob samem začetku smo za vse udeležence pripravili 
nagradno igro, s katero smo poskrbeli za mreženje in 
zabavo ter tako izžrebali nekoga, ki je prejel 
brezplačno udeležbo na konferenci Edutainment 2020.

2. Uroš Petrović nam je prikazal, kako z učinkovitimi 
psihološkimi triki izboljšati poslovno življenje in kako 
na težave gledati kot na priložnosti.  

3. Tudi plesali smo. Matej Delakorda iz podjetja Grow 
Adriatik nam je skoz ples (argentinski tango) prikazal 
zasnove voditeljstva, komunikacije, povezanosti in 
načine, kako prehajamo iz vloge voditelja v vlogo 
sleditelja in obratno.  

4. Matej Golob je skozi primere praks in na interaktiven 
način predstavil učinkovit sistem vzpostavljanja 
inovacijske kulture v podjetju; kako je prihodnost vsake 
organizacije neposredno odvisna od hitrosti 
vpeljevanja sprememb in inovacij v delovanje.  

5. Veliko novih idej smo pridobivali z ustvarjalnim delom 
v skupinah skupaj s TBA Teambuilding akademijo in 
urili svojo iznajdljivost, premagovali komunikacijske 
ovire ter tesne časovne roke. Dokazali smo, da skupaj 
zmoremo več. 

6. Konferenca je ponudila ogromno priložnosti za 
druženje s kolegi in tkanje novih vezi. 

7. Tijana Arih nam je predstavila, kako pomembno se je 
spoznati in si zaupati. S statističnimi podatki je 
prikazala tudi stanje počutja posameznika v Sloveniji. 

8. Dr. Danijela Brečko je skozi kviz spodbujala naša 
razmišljanja in s skupnim sodelovanjem smo dokazali, 
da je izobraževanje še vedno najboljša naložba za 
izboljšanje učinkovitosti.

9. Z dr. Robertom Hribarjem smo skozi dobro prakso 
spoznali, kako sodelavce spodbujati k bolj zdravemu, 
zadovoljnemu in energetsko polnemu življenju. 

10. Pozornost smo namenili dobrim praksam in poskušali 
odgovoriti na vprašanja, kako motivirati vodstvo in 
zaposlene za izobraževanje.

Hvala vsem, ki ste s pozitivno energijo ustvarjali 
konferenco. Vabimo vas, da se nam pridružite tudi 
prihodnje leto. Obljubljamo, da bomo pripravili pestre in 
zanimive vsebine ter dogodek poln presenečenj. 
Spremljajte nas: www.edutainment.si.
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TIJANA ARIH,
politična svetovalka, strokovnjakinja za 
izgradnjo in oblikovanje vodij

Središče mojega zanimanja je človek.  
Vedno sem na njegovi strani. Trudim se 
ga videti, slišati in čutiti. Razumeti nje-
govo razmišljanje, ker sem prepričana, 
da se za vsakim odzivom, stališčem ali 
vedénjem človeka skriva neka logika. 
Mogoče dobra, morda napačna, vendar 
logika. To je tema, s katero se ukvarjam, 
oziroma natančneje, jo raziskujem. Za 
človekovo celovito razmišljanje so se 
začeli zanimati tudi vodje. Politiki, me-
nedžerji, vodje raznih skupin, kreativci, 
ustvarjalci; vsi nekako vidijo, da nekaj ni 
v redu niti v družbi niti pri njih samih v 
podjetjih niti v življenju ... Odločila sem 
se, da bom še globlje raziskovala človeka, 
njegove vloge in identitete.

Kako smo prišli do tega, da je človek tako 
izčrpan, tako pod stresom, tako utrujen, in 
to je prikazano v zelo visokem odstotku? 
Saj se 60 odstotkov ljudi v Sloveniji poču-
ti utrujeno, 72 odstotkov pa je izčrpanih in 
menijo, da živijo pod stresom in da se 
njihov stres samo krepi.
Na eni strani imamo državo, ki je uspešna, 
zelena, izrazito socialna, človeku prijazna, 
imamo podjetja, ki so uspešna, celo uspe-
šnejša od države, in človek, ki bi moral 
vse to čutiti in živeti v blaginji. Na drugi 
strani je ta isti človek daleč od tega. On 
se počuti slabo, še slabše kot lani ali pred 
dvema letoma.
Kako je mogoče, da smo prišli do točke, 
ko so naša podjetja uspešna, dosegajo 

zastavljene cilje, tekmujejo na mednaro-
dnem trgu, človek pa je tako zelo neza-
dovoljen in neizpolnjen, ko opravlja svo-
je delo v teh podjetjih?
Ta naš človek, zaposlen človek, ima veli-
ko možnosti in izbir na razpolago. V 
podjetjih ima na razpolago programe, ki 
naj bi ga motivirali in navdihovali, da mu 
pokažejo, da je on ali ona del uresničenja 
velikega cilja. V naši regiji je tudi veliko 
konferenc o človeških virih, predavatelji 
so večinoma psihologi, izkušeni trenerji 
oziroma coachi, ljudje, ki delajo z ljudmi. 
Ali je mogoče, da vse to ne pomaga člo-
veku, da bi bil zadovoljen in celovit, da bi 
imel občutek, da je njegovo delo smiselno 
in da je njegovo življenje vredno živeti. 
Je mogoče, da vse to človeku samo od-
vzema energijo in voljo, ne daje pa mu 
motivacije ali navdiha?!
Če zapustimo podjetje in se podamo na 
družbena omrežja, se ta šibijo od vsebin 
o samopomoči, kako postati boljši človek, 
kako najti smisel, kako delati tisto, kar 
imaš rad, in kako živeti svoj namen. V 
času spleta nam je vse to dostopno, a 
očitno ne pomaga oziroma ne pomaga 
dovolj.
Statistično gledano je človek v Sloveniji 
zdrav. Podatki, ki sem jih pridobila in med 
katerimi je deset let razlike, to jasno 
potrjujejo. Zdravstveno stanje našega 
človeka je dobro, za kar moram reči, da 
je fantastično. Lepo je videti, da sta oba 
spola dobrega zdravja, saj med spoloma 
ni opaznih razlik, torej da bi bil eden bolj 
zdrav od drugega.
Statistika kaže, da je človek v raziskavah 
pokazal visoko stopnjo zadovoljstva z 
življenjem, in sicer 7,3 odstotka, od 10 
odstotkov.
Zelo dobri so tudi rezultati, ko gledamo, 
kako skrb za otroke vpliva na delo, prav 

NAZAJ K ČLOVEKU
Če želite, da vaš zaposleni nenehno čuti strast, motivacijo in navdih za 
delo, morate vedeti, kdo je ta človek, ne pa, na kateri funkciji je zaposlen; 
kakšno je njegovo naravno, in ne prilagojeno stanje, in včasih preprosto 
to, kako se danes počuti.
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tako skrb za starejše. Za ljudi je zelo po-
membno, da hodijo v službo vedoč, da so 
njihovi otroci v dobrih rokah, da so na 
varnem, in vedoč, da nekdo dobro skrbi 
zanje, kar jih pomirja in so zato zagotovo 
bolj učinkoviti pri delu. Statistični podat-
ki prav tako kažejo, da jim ostane nekaj 
denarja za nakup oblačil, počitnice, kakšno 
večerjo s prijatelji ... razmere niso slabe.
Vendar imam kot raziskovalka pred seboj 
zdravega človeka, zadovoljnega z življe-
njem, pa tudi izgorelega človeka, ki trpi 
zaradi stresa. Zato je prvo vprašanje, ki 
se mi poraja, od kod izvira ta stres, ta 
izgorelost.
Da bi temeljito odgovorila na odkriti 
paradoks, sem morala stopiti še nekaj 
korakov nazaj in se vprašati,  prastaro ter 
zelo globoko vprašanje, kdo je človek? Ko 
posežemo po filozofiji, materi vseh zna-
nosti, se lahko spomnimo, da je nastala v 
starodavni Grčiji iz človekove želje po 
razumevanju sebe in sveta okoli sebe. 
Človek je od nekdaj želel bolje spoznati 
sebe, razumeti naravo resnice, znanja, 
človeških vrednot. Razmišljala sem o 
Diogenu iz Sinope. O grškem filozofu, 
najvplivnejšem predstavniku sokratske 
šole cinizma. Spomnila sem se, da je bil 
Diogen resnično zgrožen nad bahavim 
življenjem Atencev, ki so živeli v izobilju, 
a so razmetavali in nenadzorovano za-
pravljali svoje premoženje in denar. Di-
ogen je, ko je opazoval dogajanje v Atenah, 
spoznal ali sklenil, da potrebuje samo 
lesen sod in eno posodo. Tu se je rodila 
njegova ideja o absolutnem cinizmu, ki 
je postal njegov način življenja. Spal je in 
živel v sodu, in ko je videl, kako otroci 
pijejo vodo iz svojih dlani, je ugotovil, da 
ne potrebuje niti posode, zato jo je vrgel 
proč.
Njegov življenjski nauk je bil, da mora 
človek živeti samo s tistim, kar nujno 
potrebuje za življenje, z ustreznim samo-
nadzorom.
Sovražil je korupcijo in zarote v svoji 
družbi, zato se je nekega dne odpravil po 
Atenah in sredi dneva hodil s svečo go-
voreč »Iščem človeka«. Menil je, da v 
stanju, v katerem je bila takrat družba, ni 
bilo tistega pravega človeka, ampak so 
bili vsi podrejeni trenutnemu družbeno 
pričakovanemu stanju.

Ali so tudi naši zaposleni podrejeni zdaj-
šnjemu modelu stanja, ki jim ga družba 
in mediji vsiljujejo? V osnovi pa so zelo 
nezadovoljni? So podjetja resnično usmer-
jena k človeku? Koliko se pravzaprav 
poznamo med seboj, koliko vodje pozna-
jo svoje zaposlene in kaj so danes podje-
tja? To so vprašanja, ki so zavzela moje 
misli.
Potem sem prišla do odgovora. Ljudje 
smo družabna bitja, ustvarjena za sode-
lovanje, da pa bi prišlo do sodelovanja, do 
nekakšnega povezanega delovanja med 
nami, se moramo najprej spoznati. Sliša-
ti je preprosto, vendar uresničitev ni tako 
preprosta. Prvič, ker spoznavanja niso 
vedno prijetna, prinašajo tveganje, niko-
li ne vemo, kaj nas čaka; varnega spozna-
vanja ni – takšnega, ki bi bilo stoodstotno 
pozitivno. Ne vemo, kakšno energijo bomo 
pri spoznavanju prejeli, ali bomo spreje-
ti ali zavrnjeni. 
Ko rečem spoznavanje, ne mislim na 
predstavitve skozi življenjepis in dveh ali 
treh pogovorov pred zaposlitvijo in še 
treh pogovorov v petih letih kariere v 
organizaciji. Če se sprašujete, zakaj vam 
ljudje odhajajo, trdim, da zato, ker jih ne 
poznate, in ko jih ne poznate, pravzaprav 
ne veste niti, kako jim pristopiti. Ko ne 
veste, kako jim pristopiti, jih ne morete 
niti motivirati, kaj šele navdihniti. Težko 
delajo, če se ne poznajo, in še težje sode-
lujejo.
Program spoznavanja človeka s ciljem 
razvoja strateških pristopov k zaposlenim 
sem gradila dolgo.
Osnovna točka, na kateri temelji moj 
program, izhaja iz križanja javno dosto-
pnih statističnih podatkov in specializi-
rane raziskave, ki sem jo aprila izvedla v 
Sloveniji in preizkusila vse, o čemer pišem.
Podatek, do katerega sem prišla, je bil 
neverjeten, 75 odstotkov ljudi v Sloveni-
ji želi delati s smislom, svoj smisel želijo 
najti v delu. Toda smisel zame in vas, 
dragi bralci, ni enak. Ni enak niti za na-
jino sodelavko, ne za mojo ali vašo stran-
ko. Smisel se išče. Smisel se najde skozi 
spoznavanje človeka in razumevanje, kaj 
je smisel zanj. Smisel se najde, če bolje 
spoznamo sebe, torej če bolje spoznamo 
svoje zaposlene. Če pogledamo, da 75 
odstotkov ljudi želi delati s smislom, torej 

da je njihovo delo smiselno, a se 72 od-
stotkov ljudi počuti izčrpano, lahko skle-
pamo, da izčrpanost izhaja iz dela brez 
smisla, delo je tako rekoč mehansko. Delo 
brez smisla utruja enako kot fizično na-
porno delo. Ljudje, ki najdejo svoj smisel, 
ne živijo zaman.
Velik izziv za podjetja, zlasti za vodje je, 
da začnejo razmišljati, kako zaposlenim 
dati smisel pri delu ali kako zaposlene 
naučiti, da najdejo svoj smisel. Če zapo-
sleni želi najti svoj smisel v delu, če je to 
pot, po kateri bo šlo področje človeških 
virov v naslednjih letih, lahko sklepam, 
da so pred nami veliki izzivi, da se bodo 
morali vključiti različni profili strokov-
njakov, da industrija človeških virov ne 
bo pripadala le menedžerjem človeških 
virov, ampak vsem tistim, ki imajo rešitve 
za ljudi.
Različne teorije trdijo, da ljudje, ki jim 
uspe najti smisel, spoznajo sebe. Več 
stoletij pred Kristusom je bilo nad vhodom 
v Apolonov tempelj v preročišču v Delfi-
ju vklesano: Človek, spoznaj samega sebe. 
To življenjsko vodilo je pripisano tudi 
Sokratu. Naj deluje še tako preprosto in 
pogosto samoumevno, nikakor ni tako.
Samospoznanje je dovolj, da izpolni vse 
življenje človeka. Današnji človek beži 
pred seboj, pred tem, kar v resnici je, 
medtem ko se žene za delom in denarjem, 
išče svoj smisel pod pritiskom vodilnih v 
podjetju, okolico in vsiljeno medijsko 
podobo človeka, s katero se srečuje vsak 
dan, takoj ko odpre kateri koli časopis ali 
elektronsko napravo.
Če je na vodjih in organizacijah človeku 
pomagati najti smisel, potem moramo 
človeka v prvi vrsti spoznati na neki novi 
način. Upoštevati moramo vse njegove 
vloge, nanj moramo gledati kot na celo-
vitega človeka. Razumeti moramo njego-
vo logiko, saj smo ljudje logična bitja in 
za vsako željo, akcijo ali reakcijo, racio-
nalno ali iracionalno, se skriva določena 
logika. 
Prepričana sem, da je doba, ki je pred 
nami, doba človeka, človeka kot celote. 
Zato vas pozivam, da se mu pravočasno 
približamo preden odide, da o človeku ne 
razmišljamo kot o delovnem človeku, saj 
je to le en del njegovega življenja, ki zanj 
postaja vse manj pomemben.
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ZINKA KOSEC, 
Akademij Akcija, zavod za aktivni razvoj.

Vendar sledi ključno vprašanje, ali je 
smiselno, da v središče svojega razmišlja-
nja in delovanja postavljamo stvari? Di-
gitalna orodja? 
Delavcev malo, digitalnih orodij ogromno
Še nikoli ni bil v delovnem okolju človek 
tako pomemben, kot je danes, ko je brez-
poselnost rekordno nizka in je še v trendu 
zniževanja. Digitalnih orodij pa je vedno 

več in so vedno bolj dostopna širši množici. 
Dejstvo je, da digitalna doba zgublja svojo 
moč in se v osrednje mesto postavlja človek, 
ki bi tam moral biti že tako ali tako ves čas. 
Da, mogoče pa človek znova postane vre-
dnota organizacije. Če pogledamo, česa si 
ljudje najbolj želijo v delovnem okolju, vi-
dimo, da so to dobri odnosi in prijetno 
počutje na delovnem mestu. Dobri deloda-

jalci to razumejo in skušajo ustvarjati de-
lovno okolje, ki je ljudem prijetno. Želijo, 
da se na delovnem mestu dobro počutijo, 
saj je dokazanih povezav z delovno uspe-
šnostjo ogromno. Iz tega sledi torej, da bo 
slej ko prej digitalno dobo zamenjala doba 
počutja. V svetu marketinga to vedo že 
dolgo, saj na ta način nagovarjajo največ 
kupcev. Ugotovili so celo, da ljudje opravi-
jo popolnoma nesmiselne, ne le nepotreb-
ne, nakupe, če jim dajo dober občutek in 
zadovoljstvo. Pomislite samo na loto listek.

Premik iz digitalne dobe v dobo počutja
Da bi se lahko preusmerili iz digitalne dobe 
v dobro počutja, je smiselno začeti v vod-
stvenih krogih in začeti vodenje procesov 
v organizaciji malo drugače. Najprej raz-
mislite, za koga vse je vaše delovanje po-
membno, kaj jim vaše delo prinese, kako 
jim spremeni življenje in predvsem kaj 
plemenitega se skriva v njem. S tem raz-
mišljanjem boste delovali drugače do svo-
jih sodelavcev. Razložite jim, zakaj to vidi-
te tako in kaj to pomeni na ravni celotne 
organizacije in širšega okolja. Vse pogoste-
je komunicirajte o tem. Tako se začuti, da 
je namen delovanja organizacije pomemben 
za posameznike (stranke, uporabnike, 
okolje, splošno javno dobro) in za sodelav-
ce ter da je ta, kar lahko, pozitiven. V ta-
kšnem okolju ljudje radi delajo, so bolj 
predani, občutijo zadoščenje ob opravlje-
nem delu in se ga veselijo. Navadno tudi v 
zasebnem okolju s ponosom povedo kaj o 
svojem delovnem mestu. Marsikdo bo zdaj 
dejal, da delamo, kar potrebujemo sredstva 
za življenje in da nimamo možnosti izbire. 

DIGITALNA DOBA? 
PRIHAJA DOBA POČUTJA
Že nekaj časa poslušamo, da živimo v digitalni dobi. Na vsakem koraku 
imamo na voljo različna pametna orodja, ki nam olajšajo delo in ponujajo 
neko novo izkušnjo. Vse se nam zdi odlično. Sodobno. Napredno. 
Moderno. Še posebej to vidimo v delovnem okolju. Skoraj vsako delovno 
mesto je danes povezano z vsaj enim digitalnim orodjem. 
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Pa ni čisto tako. Ravno občutja do dela so 
tista, ki ločijo pleskarja ograj (nekoga, ki 
to mora delati, da preživi družino) od Toma 
Sawyerja. Navadno si ljudje želijo biti Tom, 
a s časoma postanejo pleskarji. Naloga na 
strani vodij je, da jih usmerjajo tako, da 
zaposleni (ponovno) vidijo, da so še vedno 
lahko Tom.

Vizionarstvo
Vodja naj ne bo zgolj introvertiran stro-
kovnjak, ki uči z zgledom (kar ni napačno), 
temveč tudi vizionar, usmerjen v obliko-
vanje izjemnih delovnih procesov z lju-
dmi, ki jih vodi, in odnose med njimi. Tako 
vodeni posamezniki so že po naravi mo-
tivirani, pozitivni in zavzeti pri delu. 
Pozitivno vzdušje prinesejo tudi spozna-
vanje novih načinov dela, trendov, novo-
sti s področja in perspektive, ki se naka-

ne osrečuje. Vračajo se k sebi in lastnemu 
občutju. Ponovno se vrednoti, kako veli-
ko ponujajo tudi ne digitalne oziroma 
analogne vsebine, kot so pomoč sodelav-
ca, spodbuda in pohvala. Ravno zaradi 
tega, ker je komunikacije »face to face« 
vse manj in jo zamenjuje »emoji to emo-
ji«. Na koncu te vsebine naredijo razliko 
v našem notranjem občutku, ki ga imamo. 
Ali je nekdo res ob nas in z nami analogno 
– torej iz krvi in mesa ali le digitalno – kot 
Alexa. To velja tako za delovno okolje, še 
bolj pa seveda na osebnih področjih. 
Dolgoročno lahko cenimo namreč le tiste 
ljudi, ki so zares ob nas, nam dajo roko, 
ko imamo polno dela, nas bodrijo, ko 
nismo prepričani ali bomo zmogli in se 
veselijo naših uspehov. To je pravi »team 
building«. V življenju, na položajih, ko 
gre zares, ne ko se gremo igrice, da nas 

nasvetov, za bolj specifične je potrebno 
poznati delovni proces in seveda zapo-
slene.

Kako naprej?
Digitalizacija je pustila svojo sled, da tudi 
preprostih rešitev, ki se nam včasih po-
nudijo, ne sprejmemo več, če niso pod-
prte z aplikacijami itn. Pa je to res potreb-
no? Npr. Že celo življenje si umivamo 
zobe, pa danes, namesto da bi se pogle-
dali v ogledalo, ko si jih umijemo, pogle-
damo v aplikacijo, kakšno je bilo trajanje 
in intenzivnost vibracij. Ali to res potre-
bujemo? Podobno je s pranjem perila, 
sesanjem … Dejstvo je, da nas digitaliza-
cija lahko tudi odmakne od realne slike 
življenja. Če govorimo o lastnih občutjih 
in močni povezavi s samim seboj, se nam 
to ne more zgoditi.

Posamezniki, ki imajo dlje časa dobro povezavo sami s seboj,  
so v osnovi bolj osebnostno stabilni, zanesljivejši, osebnostno čvrsti  
in pogosto tudi močnejši od ostalih. Njihov prispevek delovnemu 
procesu je dosleden in dolgoročno so sposobni oplemenititi  
delovni proces, saj ga spoznajo, razumejo in »čutijo«.

sodelavec vodi po sobi, ko imamo mi 
zavezane oči. Tam tako in tako vemo, da 
smo varni.

Primer dobre prakse
Počutje lahko izboljšujemo skozi aktivni 
pristop, kot tudi pasivni. Odvisno je od 
kolektiva, ki ga imamo, in od potreb or-
ganizacije. Pasivni pristop se odraža v 
tem, da lahko okolje ustvarimo bolj pri-
jetno – da določene elemente iz velnesa 
prenesemo na delovno mesto. Ti elemen-
ti so lahko aromatični difuzorji, solne 
lučke, vrč vode na hodniku ali košara s 
sadjem. Aktivni pristop pa pomeni, da 
zaposlenega spravimo v aktivno stanje. 
Pa tu ne govorimo zgolj o tem, da name-
sto dvigal uporabljajmo stopnice. Temveč 
tudi, da tiskalnik prestavimo na hodnik, 
tako da se zaposleni večkrat med delom 
sprehodi. Ravno tako lahko naredimo s 
košem za smeti. To je nekaj splošnih 

Prednost dobe počutja
Posamezniki, ki imajo dlje časa dobro 
povezavo sami s seboj, so v osnovi bolj 
osebnosti stabilni, zanesljivejši, osebnostno 
čvrsti in pogosto tudi močnejši od ostalih. 
Njihov prispevek delovnemu procesu je 
dosleden in dolgoročno so sposobni ople-
menititi delovni proces, saj ga spoznajo, 
razumejo in »čutijo«. Ravno tako vplivajo 
na sodelavce, še posebej navadno takšni 
posamezniki pozitivno vplivajo na ljudi, 
ki pridejo na novo v organizacijo, saj ob 
lastnem občutku moči ne čutijo strahu 
pred »konkurenco« in se navadno že od 
spoznavanja naprej obnašajo podporno. 
Tu velja še posebej poudariti, da je občutek 
ob podpori takšnega človeka popolnoma 
drugačen kot ob občutka podpore posa-
meznika, ki je nagnjen k menjavi razpo-
loženja, nedosleden in pesimističen. Če 
povzamem – počutje na vašem delovnem 
mestu je pomembno. Bolj kot si mislite!

zujejo. Tu se postavi ločnica med 
digitalno in dobo počutja. V digitalni dobi 
govorimo, ko spoznavamo vedno nove in 
nove možnosti podpore v dobi počutja in 
kaj te vsebine ponudijo posamezniku. 
Najboljši v digitalni dobi so že sami na-
kazovali ta prehod, saj so se poleg pod-
pore posamezniku osredotočali tudi na 
počutje posameznika ob uporabi izbra-
nega digitalnega orodja. Lep primer so 
emotikoni, ki »pokažejo« naša občutja in 
jih več ne zapisujemo. Ko odpremo nabor 
teh hitro najdemo tistega, ki pooseblja 
naša občutja v določenem trenutku. Če 
bi ta občutja morali zapisati v linearni 
obliki, je zelo velika verjetnost, da teh ne 
bi izrazili tako natančno, kot to lahko 
ustvarimo ravno z emotikoni. 

Spet analogno
Ljudje ugotavljajo, da jih najboljši pame-
tni telefoni niti mili glas Amazonove Alexe 
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K soustvarjanju vabimo vse pisce iz prakse, na področju HR in pisce strokovnih člankov, ki bi želeli sodelovati 
z nami in s tem obogatiti svet znanj vsem našim bralcem. Revija obravnava vsa področja HR in tudi področja 
vodenja, družbe ter psihologije. 

Z vsebino nagovarjamo HR strokovnjake v podjetjih in organizacijah v tako javnem kot zasebnem sektorju, 
vodje in druge strokovnjake s področja vodenja, poslovnega svetovanja in HR pa tudi pedagoge in raziskovalce 
na fakultetah ter inštitutih.

V letu 2019 bodo posamezne številke revije imele naslednje osrednje teme:
Februar - Kadrovski kongres (Future is now – Pick your Flavour). V ospredje bomo postavili spremembe v 
HR funkciji, digitalni preobrazbi in zaposlovanju. V mesecu aprilu bo vodilna tema komunikacija in organizacija. 
V junijski številki strateški HR in zaposlovanje, zajeli bomo poglede strokovnjakov za strateško svetovanje 
in gospodarstvenikov na vlogo HR v organizacijah v luči oblikovanja in izvedbe poslovne strategije. Avgustovska 
številka bo prežeta z učenjem, vlogo izobraževanja, razvoja, dela na sebi, ki predstavlja eno od najbolj 
aktualnih področij v sodobnih organizacijah. Oktober bo namenjen vodenju, saj se organizacije soočajo z 
vodenjem raznolikih kolektivov, ki v delovno okolje prinašajo različne načine dela, sodelovanja in komunikacije. 
Ob koncu leta, decembra, bodo aktualne vsebine s področja motivacije in nagrajevanja.  

Za sodelovanje stopite v stik z nami po elektronskem naslovu: 
jasmina@planetgv.si in info@hrm-revija.si

Vsebine nam pošljite vsaj en mesec pred izzidom revije.

Spremljajte nas na spletnem portalu www.hrm-revija.si
in vseh družabnih omrežjih.
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PRIDRUŽITE SE NAM  
S STROKOVNO VSEBINO

Novinar in podjetnik Shane Snow 
razkriva, zakaj so nekatere najboljše 
delovne skupine tako učinkovite. S 
pomočjo principov nevroznanosti, 
psihologije in posla razčlenjuje ne-
katere znane primere iz zgodovine 
in tako ilustrira svoje argumente. 
Prav vse lahko prenesemo tudi v 
sodobno delovno okolje. Razkriva 
presenetljivi dejavnik, ki je povzročil 
propad številnih podjetij in partner-
stev ter tudi zakonov. Opisuje sku-

pine, ki so spodbudile velika družbena gibanja in nam 
razlaga znanost odprtega duha. Predvsem pa razkri-
va, zakaj so nekatere najboljše delovne skupine tako 
učinkovite. 

Avtorica skozi knjigo spodbuja pred-
vsem ženske, kako naj zmagajo v 
novem gospodarstvu; naj pogledajo 
dlje od spolne statistike na delovnih 
mestih in se začnejo počutiti samo-
zavestno, še posebej ko vstopajo na 
tehnična področja in naj bodo pripra-
vljene na spopadanje z izziv. Kar je 
avtorica doživela v Silicijevi dolini in 
ostale odlične podjetnice na svoji 
karierni poti, deli z bralci. Skozi vse-
bino odpira vprašanja lastništva in 

izbire kariere ob obvladovanju tveganja, pridobivanje 
zaslug za delo, upravljanje spolne dinamike … Knjiga je 
polna pragmatičnih, vznemirljivih in navdihujočih na-
svetov. Avtorica nagovarja ambiciozne ženske, da 
razbijejo stekleni strop in se dvignejo na vrh in hodijo 
naprej ter naj prevzamejo nadzor nad svojim življenjem 
in si ustvarijo karierno pot, ki si jo želijo.

Power up: How smart women win in the 
new economy

Dream Teams: Working Together 
Without Falling Apart

Avtorica: Magdalena Yesil 
Leto izida: 2017
Založba: Seal Press
Jezik: angleški

Avtor: Shane Snow
Leto izida: 2018
Založba: Portfolio
Jezik: angleški

www.postaninadzornik.si

POSTANITE NADZORNIK!
13., 20. in 27. november 2019

Pridružite se  
več kot 600 
strokovnjakom,  

ki so se programa  
že udeležili!

 ✓ strokovno izpolnjevali vlogo člana nadzornega 
sveta,

 ✓ samozavestno sprejemali odgovornosti članov 
nadzornega sveta, uprave, upravnega odbora in 
izvršnih direktorjev,

 ✓ uporabljali vzvode organizacijske kulture in 
etike,

 ✓ strokovno pristopili k reševanju finančnih težav 
v družbi,

 ✓ strokovno analizirali letna poročila, vsebino 
računovodskih izkazov in

 ✓ uporabljali notranjo revizijo pri upravljanju ter 
preprečevali morebitne prevare in gospodarski 
kriminal.

Po končanem usposabljanju boste:
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Kako vodijo milenijci in  
kako se pripraviti na vstop 
generacije Z na trg dela 
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2019

Kristalna palača, 
Ljubljana www.planetgv.si/hrm-konferenca

Timothy Armoo
Osrednji govorec


