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znan rek pravi: »Če ne veste, kam greste, ne boste tja nikoli prišli«.

Zato je ključno, da se vsaj enkrat na leto vprašamo, česa si želimo in si postavimo 
cilje, ki jih želimo doseči. Ti nas bodo usmerjali in nam držali fokus vse leto.

Raziskave so pokazale, da so posamezniki, ki si redno postavljajo cilje, bolj učinkovi-
ti, bolj samozavestni, lažje upravljajo stres in nejevoljo, so bolj srečni in zadovoljni, 
skratka imajo svoje življenje veliko bolj pod nadzorom. 

Sliši se precej preprosto in vsi od nas smo najverjetneje mojstri v postavljanju ciljev. 
A kot je bilo že večkrat dokazano, večina novoletnih zaobljub in ciljev splava po vodi 
že v prvih štirinajstih dneh. Zakaj je tako?

Ni dovolj, da si nekaj samo močno želimo. Če želimo resnično doseči zastavljene 
cilje, je treba vanje vložiti nekaj več energije. Narediti je treba načrt, kjer je razdelan 
vsak korak, ki nas bo vodil do končnega cilja. Brez načrtovanja žal ne gre, nič se ne 
bo zgodilo samo od sebe. 

Pravilno zastavljen načrt ves čas usmerja našo pozornost, nam narekuje dejavnosti 
in nas motivira pri premagovanju ovir na poti do cilja.

Naj bo eden od vaših ciljev za to leto tudi prijava na izbor za nagrado ADMA ODLIČ-
NOST LETA, ki jo bomo podelili 21. maja 2020 na Kongresu ADMA v Portorožu. 
Vsekakor pa vaša udeležba na kongresu, kjer razvijamo najboljšo podporo mene-
džmentu, ne sme manjkati. Saj veste, raste lahko le tisti, ki se ves čas uči in razvija.

Uspešni ljudje nimajo sreče, ampak jih skozi življenje vodijo jasno zastavljeni cilji, 
goreča želja, trdo delo, nenehna vztrajnost in pozitivna naravnanost!

Polona Koštomaj, 
odgovorna urednica

Uspešni ljudje 
nimajo sreče, ampak 
jih skozi življenje 

vodijo jasno zastavljeni 
cilji, goreča želja,  
trdo delo, nenehna 
vztrajnost in pozitivna 
naravnanost!

DRAGI ADMA BRALCI,

Ostanite ADMAstični!
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V AKCIJI POD OKRILJEM 
INŠTITUTA ZA SLOVENSKI JEZIK 
ZA BESEDO LETA 2019 IZBRALI 
PODNEBJE
V akciji, ki je potekala v organizaciji 
Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša Znanstvenoraziskovalnega 
centra (ZRC) Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti (SAZU), so za 
besedo leta 2019 razglasili podnebje. 
Kretnja leta 2019, ki so jo izbirali pod 
okriljem Zveze društev gluhih in 
naglušnih Slovenije, pa je ustava.
V ožji izbor za besedo leta 2019 so se 
uvrstile še besede brezogljični, mileni-
jec, nebralec, novinec, prisilka, skiro, 
šarcizem, trgovinska vojna in volk. Na 
drugo mesto se je uvrstil šarcizem, na 
tretje pa beseda brezogljični, je na 
današnji slovesnosti povedal eden od 
članov strokovne komisije za izbor 
deset kandidatk za besedo leta Gregor 
Pobežin, ki je predstojnik Inštituta za 
kulturno zgodovino ZRC SAZU. 
Strokovna komisija, ki so jo sestavljali 
predstavniki ZRC SAZU, portala MMC 
RTV Slovenija in Dela, je deset besed 
izbrala med skoraj 300 predlogi, ki so 
jih v spletnem glasovanju prejeli od 
začetka leta 2019 do 20. decembra 
lanskega leta. Direktor ZRC SAZU Oto 
Luthar izbiranje besede leta razume kot 
izraz potrebe po re�eksiji družbenega 
trenutka. Besede, ki so se uvrstile v ožji 
izbor, so označile čas, ki ga živimo, je 
poudaril. Hkrati je izrazil upanje, da 
bodo tovrstno re�eksijo nadaljevali. Po 
besedah predstojnika Inštituta za 
slovenski jezik Kozme Ahačiča odločit-
ve jezikoslovcev vedno temeljijo na 
podatkih, ne pa na »osebnih kapricah«. 
»Tudi če se je to dogajalo, se nikoli ni 
zares obneslo,« je poudaril. Akcija za 
izbiro besede leta po njegovih besedah 
najlepše kaže, kako vsakdanje življenje 
in delo vplivata na besede. »Z novimi 
izdelki in novim načinom življenja 
dobivamo nove besede ali pa stare 

skih delodajalcev ter jim zaupajo, kaj jih 
motivira, česa si želijo v karieri in kaj 
pričakujejo od delodajalca. Posebno 
plaketo so podelili uglednim delodajal-
cem po posameznih področjih in po 
posameznih panogah. »V Leku, ki je del 
Novartisa, smo ponosni, da smo bili 
izbrani za najuglednejšega delodajalca 
leta, in sicer tako v absolutni kakor tudi 
v številnih posamičnih kategorijah. To 
kaže, da smo v letu, ki je za nami in je 
bilo zahtevno, saj gremo kot del 
Novartisa na poti nove strategije skozi 
vrsto preoblikovanj, uspeli ohraniti in 
nadgraditi našo vlogo odgovornega 
delodajalca. To priznanje dokazuje, da 
nam je uspelo tudi skozi preoblikovanje 
Novartisove kulture za svoje sodelavce 
ustvariti okolje, v katerem lahko vsakdo 
najde svoj navdih, je vedoželjen in 
opolnomočen,« je povedala Ksenija 
Butenko Černe, direktorica Pravnih 
zadev in članica uprave podjetja Lek, d. 
d. Dodala je, da brez motiviranih, 
zavzetih in zadovoljnih zaposlenih ne bi 
mogli uresničevati svojega poslanstva, 
za kar se zahvaljujejo vsem sodelavkam 
in sodelavcem. Podrobnejše uvrstitve 
podjetij najdete na https://go.mojedelo.
com/bzd/ugledni-delodajalci.
VIR   MojeDelo.com

dobivajo povsem nov pomen,« je 
spomnil. Beseda leta pove, česa smo se 
najbolj zavedali v posameznem letu, pa 
je poudarila raziskovalka s tega 
inštituta Simona Klemenčič. Če bi 
besedo leta denimo izbirali leta 1555, bi 
zmagala beseda knjiga, leta 1846 bi 
zmagala besedna zveza železna cesta, 
leta 1898 pa beseda avtomobil, je 
ilustrirala. Večina od besed iz tokratne-
ga ožjega izbora je po njenih besedah v 
osnovi zelo starih, ki jim lahko sledimo 
do praslovanščine in celo do indoevrop-
skega prajezika. Novejši sta le besedi 
skiro in milenijec, je izpostavila. V 
okviru akcije so izbirali tudi pesem leta, 
ki je morala vključevati vseh deset 
besed iz ožjega izbora. Zmagal je avtor 
Klemen Berus, ki je svojo pesem končal 
z besedami: »Nagrada je moja, tu sploh 
ni debate - razen če pesmi ne bere 
nebralec.« V ožji izbor za kretnjo leta pa 
so se uvrstile besede himna, komunika-
cijski dodatek, osebna asistenca, 
slovnica in ustava. Zmagala je zadnja, 
saj so si v Zvezi društev gluhih in 
naglušnih Slovenije v letu 2019 
prizadevali za vpis slovenskega 
znakovnega jezika v ustavo.
VIR  STA

STOPNJA BREZPOSELNOSTI V 
EVRSKEM OBMOČJU OSTAJA 
REKORDNO NIZKA
Sezonsko prilagojena stopnja brezpo-
selnosti v območju evra je novembra na 
mesečni ravni ostala nespremenjena pri 
7,5 odstotka, medtem ko se je na letni 
ravni znižala za pol odstotne točke. S 
tem stopnja brezposelnosti v evrskem 
območju ostaja na rekordno nizki ravni, 
ki je bila nazadnje zabeležena julija 
2008. Stopnja brezposelnosti v celotni 
uniji je novembra, v primerjavi z 
oktobrom ostala nespremenjena pri 6,3 
odstotka, na letni ravni pa je upadla za 
0,3-odstotne točke. Gre za najnižjo 

LEK JE NAJUGLEDNEJŠI 
DELODAJALEC LETA 2019
Letošnja raziskava Ugled delodajalca je 
prinesla nekaj novosti in novega 
zmagovalca. Prestižno priznanje 
Najuglednejši delodajalec 2019 je šlo v 
roke farmacevtskega podjetja Lek, d. d., 
prislužili pa so si prav tako priznanje po 
izboru študentov, ki je bilo letos 
podeljeno prvič. Ugled delodajalca je 
raziskava, ki jo MojeDelo.com izvaja od 
leta 2007. V 2019 so raziskavo nadgra-
dili in začeli sodelovanje z vodilnim 
evropskim podjetjem na tem področju 
– Universum Global. V raziskavi 
sodelujejo študentje in kandidati na 
trgu dela, ki ocenjujejo ugled sloven-
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zabeleženo stopnjo brezposelnosti po 
januarju 2000, odkar evropski statistič-
ni urad Eurostat to izračunava.
V uniji je bilo po oceni Eurostata 
novembra brez dela 15.582 milijonov 
ljudi, od tega 12.315 milijona v območju 
z evrom. Na letni ravni se je število 
brezposelnih v EU povečalo za 34.000, v 
območju z evrom pa naraslo za 10.000. 
Med članicami so imeli najnižjo stopnjo 
Češka (2,2 odstotka), Nemčija (3,1 
odstotka) in Poljska (3,2 odstotka), 
najvišjo pa Grčija (16,8 odstotka) in 
Španija (14,1 odstotek). Po podatkih 
Eurostata je stopnja brezposelnosti v 
Sloveniji dosegla 4,6 odstotka. Na letni 
ravni se je povečala v Luksemburgu (za 
0,1 odstotka na 5,5 odstotka), Sloveniji 
(za 0,2-odstotne točke na 4,6 odstotka), 
Češkem (za 0,2-odstotne točke na 2,2 
odstotka), Cipru (za 0,2-odstotne točke 
na 7,7 odstotka), Švedskem (za 0,4-od-
stotne točke na 6,9 odstotka) in Litvi (za 
0,6-odstotne točke na 6,4 odstotka). 
Največje padce so imele Grčija (za dve 
odstotni točki na 16,8 odstotka), 
Bolgarija (za 1,1-odstotne točke na 3,7 
odstotka), Estonija (za 1,1-odstotne 
točke na 4,2 odstotka) in Hrvaška (za 
eno odstotno točko na 6,5 odstotka).
VIR  STA

sejmu potrošniške elektronike CES 
2020. Obiskovalci sejma so bili nad 
njim več kot navdušeni, saj gre za vozilo 
z možnostjo navpičnega vzletanja in 
pristajanja. Leteči taksi Hyundai S-A1 
lahko doseže potovalno hitrost do 290 
kilometrov na uro, leti na višini med 
300 in 600 metrov ter lahko z enim 
polnjenjem preleti razdaljo do 100 
kilometrov. Tu seveda gre za električno 
vozilo z baterijami, ki jih je mogoče 
napolniti v zgolj sedmih minutah. V 
letečem taksiju bo sprva pilot, nekoliko 
kasneje pa bo letenje v celoti avtomati-
zirano. Leteče vozilo lahko sočasno 
prevaža do štiri potnike, pri čemer 
bomo za njihov priklic uporabili kar 
aplikacijo podjetja Uber. Pri tem velja še 
omeniti, da bosta podjetji Hyundai in 
Uber sodelovali tudi pri gradnji 
ustrezne infrastrukture za vzletanje in 
pristajanje letečih taksijev.
VIR  Računalniške novice

omejiti lažno pozitivne rezultate za 5,7 
% v ZDA in 1,2 % v Veliki Britaniji. 
Število lažno negativnih rezultatov je 
umetni inteligenci uspelo zmanjšati za 
9,4 % v ZDA in 2,7 % v Veliki Britaniji. 
Po podatkih študije je napredna umetna 
inteligenca uspešnejša od človeških 
strokovnjakov, ki poznajo tudi paciento-
vo zgodovino. To velja tudi za primere, 
ko so se zdravniki odločili za »drugo« 
branje mamografov. »Rezultati celo 
najboljših zdravnikov puščajo prostor 
za napredek«, razkriva študija. Na tej 
točki pa nastopi ravno umetna inteli-
genca, ki bi lahko pomagala pri tem 
izzivu. Študijo so izvedle naslednje 
institucije: Google Health, 
Northwestern University, Cancer 
Research U.K. Imperial Centre in Royal 
Surrey County Hospital. Gre za prizna-
ne, ugledne institucije, ki pa tovrstne 
raziskave pred Googlom še niso izvajala 
skupaj. »V prihodnje bi lahko uporablje-
ni program ponudil še višjo stopnjo 
natančnosti pri branju mamografov, 
hkrati pa je velika prednost, ki jo 
prinaša dotični program ta, da pacienti 
občutijo manj stresa, celoten postopek 
pa traja manj časa«, je zapisal vodja 
tehnologije pri Google Healt, Shravya 
Shetty. Produktni vodja, Daniel Tse, je v 
blog zapisu poudaril, da so z rezultati 
raziskave zadovoljni, saj so precej 
presegli zastavljene cilje. Dotična 
tehnologija, ki je sposobna bolj na-
tančno odkrivati znake rakastih 
obolenj, bi lahko revolucionarno 
prispevala k razvoju medicine. Če k 
temu dodamo še podatek, da naj bi v 
ZDA vsaka osma ženska v svojem 
življenju obolela za rakom, potem nam 
je lahko hitro jasno, kako zelo resne in 
koristne učinke imajo Googlove 
pobude. Ob različnih zdravstvenih 
aplikacijah, ki jih ponuja Googlova 
umetna inteligenca, se ta lahko 
uporablja tudi za prepoznavanje 
različnih vrst živali v sklopu novega 
programa, katerega glavni cilj je 
zaščititi in spremljali živali po svetu. 
Končni cilj programa je hitrejša 
prepoznava različnih živalskih vrst. Po 
podatkih Googla naj bi človeški 
strokovnjaki bili sposobni pregledati od 
300 do 1000 slik v eni uri, medtem ko 
lahko Googlova umetna inteligenca 
analizira približno 3,6 milijona fotogra-
�j v eni uri. Poleg tega, da je tehnologija 
sposobna pregledati toliko več materia-
la, samodejno tudi razvršča živali, s 
čimer dodatno prihrani nekaj časa.
VIR  Računalniške novice

LETEČE TAKSIJE ZA UBER BO 
IZDELOVAL HYUNDAI
Mar ne bi bilo lepo, če bi se lahko v 
poletnem času izognili dolgim kolonam 
na cesti? Še lepše pa bi bilo, če bi lahko z 
avtomobilom na cilj kar prileteli. Te 
sanje bodo morda kmalu postale 
resničnost, pri njihovi uresničitvi pa bo 
pomembno vlogo imel avtomobilski 
gigant Hyundai. Ta je namreč s podje-
tjem Uber ustanovil novo podjetje 
Urban Air Mobility, zanj pa bo načrtova-
lo in izdelovalo leteče taksije Uber 
Elevate. Prvi prototip letečega taksija s 
tovarniško oznako S-A1 je podjetje 
Hyundai predstavilo na letošnjem 

GOOGLOVA UMETNA 
INTELIGENCA ZELO NATANČNA 
PRI ODKRIVANJU RAKA DOJK
Po podatkih najnovejše študije, o kateri 
pišejo svetovni tehnološki portali, je 
Googlova umetna inteligenca od zdaj 
sposobna zelo natančnega odkrivanja 
znakov raka dojk pri ženskah. Rezultati 
celo kažejo, da naj bi bila bolj natančna 
od zdravnikov. Študija, ki je bila 
objavljena v sredo, 1. januarja, v 
znanstveni reviji Nature, kaže, da 
Googlova umetna inteligenca zmanjša 
število lažno pozitivnih in lažno 
negativnih rezultatov, ko govorimo o 
raku dojke. Google se v zadnjih letih vse 
bolj usmerja tudi na področje medicine 
in vse več algoritmov, ki jih razvijajo, je 
usmerjenih ravno v odkrivanje takšnih 
in drugačnih zdravstvenih pojavov. V 
sklopu študije je umetna tehnologija 
analizirala mamografe več kot 15.000 
žensk v ZDA in več kot 76.000 žensk v 
Veliki Britaniji. Programu je uspelo 
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Sodobna družba ustvarja povpraševanje po posameznikih, 
ki so neodvisni, kreativni, prefinjeni in izobraženi. Duša 
Barbara Vidanović je svetovno priznana avtoriteta s 
področja mednarodnega poslovanja in diplomatskega 
protokola. Je svetovalka, izvajalka usposabljanj in vodja z 
bogatimi izkušnjami. Izvaja programe usposabljanja za 
vodilne in vladne kadre o diplomatskem protokolu, 
mednarodnem poslovnem protokolu, bontonu in 
kompetencah medkulturne komunikacije. 

UMETNOST 
USTVARJANJA 
PRAVEGA OKOLJA 
ZA SKLEPANJE 
POSLOV IN 
VODENJE 
DIPLOMACIJE

POLONA KOŠTOMAJ

Čar protokola je v 
tem, da je najmanjša 
podrobnost srečanja 
predvidena in 

odlično pripravljena, 
vse vloge pa so dobro 
uigrane vnaprej. Nič se 
ne prepusti naključju.

Mednarodnost in prepletanje kultur sta 
del njenega poslovnega vsakdana.

Na poslovna in diplomatska srečanja 
pripravlja svetovne politike, kneze 
arabskih držav, direktorje svetovnih 
organizacij, ministre, svetovalce vlad, 
šejke, žene kraljev vzhodnih držav in 
številne druge ugledne osebnosti.  

Kulturna raznolikost je zaznamovala 
tudi njeno življenjsko pot in osebno 

zgodbo. Po rodu je Slovenka, z družino 
živi v Veliki Britaniji, poročena pa je s 
Srbom, ki ga je spoznala na Malti. 
Obvlada slovenski, srbski, angleški, 
francoski, italijanski, nemški in celo 
arabski jezik. 

Čeprav imate danes pisarne v Londo-
nu in Bruslju, redko kdo ve, da ste 
ravno vi bili tisti, ki ste v Sloveniji prvi 
opozorili na pomembnost upoštevanja 
pravil protokola v poslovnem svetu. 
Kakšni so bili vaši začetki, kakšna je 
bila vaša poslovna pot? 

Moja prva profesionalna srečanja z 
diplomatskim protokolom segajo v čas 
službovanja na Ministrstvu za zunanje 
zadeve. V sektorju za multilateralo sem 
kot mlada pravnica z diplomatskim 
statusom spoznala zahtevnost protoko-
la in uvidela, katera so potrebna znanja 
in veščine za uspešno pripravo ter 
izvedbo tako bilateralnih diplomatskih 

obiskov kot multilateralnih diplomat-
skih srečanj. 

Ker sem bila med drugim zadolžena 
tudi za stike s Svetom Evrope, sem 
diplomatsko kariero nadaljevala v 
Strasbourgu, v Franciji, kjer sem 
pridobila vrsto nadaljnjih diplomatskih 
izkušenj o delu v mednarodnih 
organizacijah. 

Na magistrskem študiju na diplo-
matski akademiji na Malti, ki je v tistem 
času delovala pod okriljem švicarskega 
Ženevskega instituta za mednarodne 
študije, sem svoje izkušnje iz prakse 
dopolnila z zelo kakovostnim študijem 
diplomacije. Bila sem deležna izjemnih 
izobraževalnih tehnik, ki so vključevale 
nenehno udeležbo na diplomatskih 
konferencah v Evropi. 

Moja odločitev o izstopu iz sloven-
ske diplomatske službe ni bila prepro-
sta, pa vendar je nisem nikdar obžalo-
vala. Pot sem nadaljevala v zahtevnem 
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Za poslovni in 
diplomatski 
protokol se zanimajo 
vsi, ki jim ni vseeno, 

kakšen bo izid 
predvidenih poslovnih 
srečanj. Še posebej, ko 
gre za mednarodno 
poslovanje, je uporaba 
protokola tako rekoč 
obvezna.

in nadvse konkurenčnem mednaro-
dnem poslovnem okolju. Opravljala 
sem delo vodje razvoja in bila zadolže-
na za poslovanje na zahtevnih svetov-
nih trgih. Sledili so izredni poslovni 
dosežki na Skandinavskih trgih, 
podpisani sporazumi z japonskimi in 
kanadskimi partnerji, poslovni dosežki 
na ameriškem trgu pa so me pripeljali 
na delo v New York. 

Odločitev za materinstvo vas je 
vrnila na toplo mediteransko morje, 
na Malto. 

Drži. Svoje znanje in pridobljene 
izkušnje sem začela prenašati naprej, 
med študente. Vedno polna dvorana, 
podprta z aplavzi po uspešnih predava-
njih o vlogi protokola v poslovnem in 
diplomatskem svetu, so bili moja 
največja spodbuda za delo naprej.

Mož je takrat že imel pisarno v 
Londonu, kjer je delal kot borzni 

posrednik. Sledila je selitev v Anglijo. 
Kar nekaj let sem preživela na poti 
Ljubljana–London. Ker je bila moja hči 
rojena v Ljubljani, me je tudi to zadržalo 
v Sloveniji in ustanovljeno je bilo 
podjetje Europrotocol. 

Seminarji o poslovnem protokolu so 
v Sloveniji doživeli odličen odziv in v 
veliko veselje mi je, da sem ravno jaz 
tista, ki je pripomogla k pomenu 
protokola v slovenskem prostoru. 

Imela sem priložnost sodelovati z 
odličnimi poslovnimi družbami, kot so 
Krka, Mercator, Petrol, Adria Mobil, 
Riko, Iskratel, Telekom, Sava Kranj in 
vrsta drugih.  

Hkrati sem seminarje ponudila v 
Bruslju in Londonu, kjer so bili tudi 
tako takoj sprejeti. 

V Londonu smo v kratkem podpisali 
pogodbo o izobraževanju z največjo 
naftno družbo na svetu Saudi Aramco. 
V Bruslju pa z Evropsko centralno 

banko. Seznam strank in poslovni 
uspehi so naraščali ter se širil po celem 
svetu. Sledila je selitev iz Slovenije. 
Vseeno pa sem vesela, da me je 
poslovna pot ponovno pripeljala v 
Slovenijo. 

Kje se po vašem mnenju najbolj 
zavedajo pomena poznavanja 
značilnosti posameznih kultur in 
protokola? 

Za poslovni in diplomatski protokol 
se zanimajo vsi, ki jim ni vseeno, 
kakšen bo izid predvidenih poslovnih 
srečanj. Vsi, ki vedo, da uspeh ni 
naključje, temveč je običajno posledica 
trdega dela, premišljenih korakov in 
dobre priprave. Še posebej, ko gre za 
mednarodno poslovanje, je uporaba 
protokola tako rekoč obvezna. 

Večja so pričakovanja, bolj intenziv-
ne so priprave. Namen protokola je 
izvedbo olajšati ter odpraviti dvome in 
negotovost, ki se pojavljajo med 
poslovnimi srečanji. 

Zanimivo je vedeti, da je poslovni in 
diplomatski protokol nadvse popularen 
na Nizozemskem, Norveškem, Šved-
skem in Finskem. Številni so namreč 
prepričani, da so skandinavski in 
nizozemski poslovneži ter uradniki zelo 
neuradni. 

Odgovor se ponuja kar sam. Namen 
protokola ni v tem, da bi nas omejeval, 
utesnjeval in uokvirjal. Ravno naspro-
tno. Njegov namen je odpraviti vsako 
predvidljivo komunikacijsko oviro ter 
tako biti kar se da sproščen in navide-
zno spontan. 

Čar protokola je v tem, da je najmanj-
ša podrobnost srečanja predvidena in 
odlično pripravljena, vse vloge pa so 
dobro uigrane vnaprej. Nič se ne 
prepusti naključju.
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Kakšne so razlike med kulturami?
Kulturne razlike v svetu potekajo na 

več ravneh: na nacionalni, regionalni 
oziroma lokalni, verski, socialni in še na 
več drugih ravneh. To pomeni, da na 
primer samo nacionalna pripadnost 
določeni državi in verska opredeljenost 
nista nujna odločilna dejavnika 
kulturnega ozadja. Svet postaja vse 
manjši, razdalje med kulturami vse 
krajše. Linearni pristop k medkulturne-
mu sodelovanju lahko pripelje do 
nevarnih geografskih stereotipov in 
nerazumevanja. Ključna je spet odlična 
priprava in obveščenost. 

Sramotne in tudi drage napake se 
pogosteje pojavljajo v poslovnem in 
diplomatskem svetu. Poznavanje 
mednarodnega protokola prinaša na 
sestanke mešanico lepega vedenja in 
zdrave pameti ter omogoča, da se 
udeleženci srečanja vseh strani 
počutijo prijetno in spoštovano. 
Kakšen je vaš nasvet, preden se 
odpravimo na poslovno srečanje s 
tujim partnerjem?

Za priprave na poslovno srečanje je 
ključnih sedem točk:
• Treba se je seznaniti s preteklim 

delom, dosežki in položaji udeležen-
cev.

• Jasno opredeljen cilj in namen 
srečanja.

• Predlog programa, agende, ki 
vključuje vse protokolarne podrob-
nosti, to je odgovore na vprašanja: 
kdaj, kaj, kje, kdo in zakaj (od 
prihoda, namestitve, transporta, 
sedežnih redov na sestankih, 
poslovna kosila, sprejeme, darila, 
naslavljanja ipd ...) 
Sem sodi tudi odločitev o potrebnih 
obvestilih, varnostni službi in 
komunikaciji z mediji.

• Prepoznava možnih ovir.
• Predlog načina odstranitve možnih 

ovir.
• Prepoznava želenih in realnih 

rezultatov.
• »Follow-up« dejavnosti, ki vključuje-

jo pisanje zahvalnih pisem t. i. »kruh 

in maslo komunikacija« v poslov-
nem in diplomatskem svetu z 
določitvijo kdo-komu-kaj.

Četrta industrijska revolucija, nove 
tehnologije, umetna inteligenca. Vse 
to prihaja in vpliva tudi na poslovni in 
diplomatski protokol. Kje in kako se 
to najbolj odraža ter kakšen je vaš 
pogled na to? 

Umetna inteligenca je vedno bolj 
prisotna v zasebnem in poslovnem 
življenju vsakega od nas. Še posebej na 
družbenih omrežjih, elektronski pošti 
in seveda pametnih telefonih, ki nas 
včasih tudi poslušajo. Ko gre za 
protokol konkretno, pa lahko povem, da 

bo v kratkem umetna inteligenca v 
celoti nadomestila delo prevajalcev. V 
Evropskem parlamentu je namreč 
trenutno v uporabi 24 uradnih jezikov 
EU in zelo resno se pripravljajo na 
uvedbo umetne inteligence za prevaja-
nje. 

Kako pa je s trendi na področju 
protokola? Na katerem področju se 
najbolj spreminjajo, je to kodeks 
oblačenja?

Pravila, ki se nanašajo na poslovno 
oblačenje, postajajo vedno bolj ohlapna. 
Tako imenovani »casual« poslovni slog 
je vse bolj sprejemljiv tudi v poslovnem 
okolju. Res je, da za čisto vse to ne velja. 

Vsak neverbalni gib 
skriva pomembno 
sporočilo o tem,  
ali smo zaupanja 

vredni, ali ne.
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Izbor oblačil bo vedno odvisen tudi od 
tega, kakšno delo opravljamo. Po-
membno je torej, kdo so udeleženci 
poslovnega srečanja, kje je srečanje, 
kakšna je vsebina in na kakšni ravni je 
dogodek. 

Najpomembnejša pravila za uspeš-
ne poslovne ženske: 
• Oblačila, barve in modni dodatki, ki 

jih nosite, ne smejo presegati 12 
kosov. 

• Verjemite vase! Za nas ženske velja, 
da se včasih ne zavedamo svoje prave 
moči in sposobnosti.

• Mentalno se pripravite na uspeh. 
• Ne bojte se neuspeha!
• Nenehno pridobivajte nove veščine. 

• Dobro se naučite upravljati čas. 
Najpomembnejša pravila za uspeš-

ne poslovne moške pa so: 
• Če nosite suknjič, je prav, da ga, ko 

sedite, odpnete, in ko stojite vedno 
zapnete. 

• Če nosite suknjič z več kot enim 
gumbom, naj bo spodnji gumb 
vedno odpet. 
Korporativne barve:
Črna, siva in temno modra so 

korporativne barve za moške. Rjava 
barva nima t. i. 

korporativne moči in se ji v poslov-
nem ter diplomatskem svetu izogiba-
mo. Za ženske barvni paleti korporativ-
nih barv lahko dodamo se rdečo. 

Obstajajo razlike med bontonom, 
ki ga uporabljamo v družbi, in med 
pravili obnašanja v poslovnem ter 
diplomatskem svetu. Kaj pomeni biti 
ženska v poslovnem in diplomatskem 
svetu?

Ženska naj ne pričakuje, da bo 
gostitelj, ki je moški, odmaknil stol, kot 
pravi kavalir v poslovnih prostorih ali 
pred poslovnim kosilom. Gre za dejanje, 
ki je izključno prepuščeno samo našim 
osebnim partnerjem in ne sodi v 
poslovni ter diplomatski svet. V poslu 
in diplomaciji odmikajo stole zadolženi 
za protokol, v restavraciji pa so to 
izključno natakarji. 

Mednarodni protokol uteleša nabor 
orodij, ki jih je treba izvajati v 
večkulturnem okolju za učinkovito in 
uspešno globalno komunikacijo. 
Sodobno poslovno okolje zahteva, da 
kar najbolje izkoristimo vsako 
osebno srečanje. Se tega dovolj 
zavedamo? Kaj bi nam svetovali?

Osebna srečanja so redka in prav je, 
da se nanje, kar se da dobro pripravimo. 
Predvsem imam v mislih uporabo moči 
govorice telesa, ki nam bo pomagala 
prepričati poslovnega partnerja, da smo 
pravi izbor za naslednji poslovni podvig. 

Vzravnana drža, pogled v oči, iskren 
nasmeh, primeren položaj nog in 
odmerjena gestikulacija, nam bodo v 
pomoč. Vsak neverbalni gib skriva 
pomembno sporočilo o tem, ali smo 
zaupanja vredni, ali ne. 
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Spoštovani,

Kongres ADMA je največji slovenski in evropski dogodek za zaposlene s področ-
ja podpore menedžmentu, kjer se bo od 21. do 23. maja 2020 v Portorožu dru-
žilo več kot 450 zaposlenih s področja podpore menedžmentu!

Učinkovita podpora predstavlja pomemben člen, ki gradi in povezuje odnose 
na ravni celotne organizacije. Nove tehnologije in oblike dela tudi na tem po-
dročju zahtevajo nenehno razvijanje kompetenc na področju reševanja konflik-
tov, sodelovanja, kritičnega razmišljanja, upravljanja z ljudmi, organizacijskih 
sposobnosti, čustvene inteligence, etične presoje in odločanja ter kognitivne 
fleksibilnosti.

Zato smo določili tri področja, za katera verjamemo, da so ključna za vašo rast 
in razvoj na delovnem mestu. Četrtek bo posvečen strateškemu razmišljanju, 
petek učinkovitosti, sobota pa bo namenjena uravnoteženosti.

Poleg predavanj priznanih domačih in tujih strokovnjakov vam bodo vsak dan 
na voljo tudi številne interaktivne delavnice. ADMA energijo bodo ustvarjali 
primeri dobrih praks, vrhunska predavateljska zasedba, izmenjava izkušenj, 
mreženje, ADMA zabava ter podelitev nagrade ADMA ODLIČNOST LETA.

Opremili vas bomo z veščinami, s katerimi boste kos prihajajočim izzivom, z 
znanji, s katerimi boste prispevali k uspešni prihodnosti svoje organizacije, ter 
s poznanstvi, ki vam bodo v pomoč na poslovni poti.

Za vse, kar je prijetno, smo ljudje bolj dojemljivi in odprti. Tako je tudi z učenjem. 
Kaj je lepšega, kot da svoja obzorja širite na čudoviti lokaciji? 

Vabljeni v družbo, kjer razvijamo najboljšo podporo menedžmentu!

Polona Koštomaj,
Programska vodja Kongresa ADMA

www.adma.si/kongres
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STRATEŠKA ADMA | Četrtek 21. maj, 2020 

8.30–9.30 Registracija in sprejem udeležencev

9.30–9.45 Otvoritev in pozdravni nagovor 

9.45–10.45 Agilna in inovativna podpora menedžmentu –  
 ste pripravljeni na prihodnost?
 Diana Brandl

10.45–11.15 Siggi´s odmor

11.15–12.00 Razumeti in prispevati k boljši finančni kondiciji podjetja 
 Dr. Nadja Zorko

12.00–12.45 Uskladitev ciljev organizacije s cilji posameznika  
 Franc Gider 

12.45–14.00 ADMA kosilo

14.00–15.00 Vplivajte s pravilno izbiro besed – Kako negativno novico  
 spremeniti v pozitivno
 Dusha Barbara Vidanovich

15.00–15.45 Upravljanje sprememb in reševanje problemov z močjo  
 osebne naravnanosti 
 Sandra Bohinec

15.45–16.15 ADMA odmor

16.15–16.45 Emocionalno vs. Racionalno sprejemanje odločitev 
 Tomaž Ovsenik

16.45–17.15 ADMA pogovor z Bernardo Marovt 
 (pogovor bo vodil Peter Ribarič)

20.00–20.45 Svečana podelitev nagrade ADMA ODLIČNOST LETA  

20.45–23.30 ADMA druženje z Radiem 2

UČINKOVITA ADMA | Petek 22. maj, 2020

7.00–8.00 ADMA dobrodelni tek in pohod

9.00–10.00 Planirajte, dosegajte, presegajte! 
 Nataša Brunec

10.00–10.45 Kreativna in inovativna poslovna besedila 
 Jasmina Spahalić



10.45–11.15 Siggi´s odmor

11.15–11.45 Informacijska varnost – kakšne digitalne sledi puščamo

11.45–12.15 Povečajte učinkovitost z arhiviranjem

12.15–12.45 Vzpostavite napredno pisarno

12.45–14.00 ADMA kosilo

14.00–14.30 Uspešno sodelovanje z mediji 
 Petra Mlakar

14.30–15.15 Moj prispevek k celostni izkušnji stranke  
 Aleksandra Brank

16.15–16.45 ADMA odmor

15.45–16.15 Pozitivna pozornost – postanite opazni v delovnem okolju 
 Renata Zadravec

16.15–16.45 ADMA pogovor z Natašo Gorenc 
 (pogovor bo vodila Polona Koštomaj)

21.00–23.30 ADMA zabava

URAVNOTEŽENA ADMA | Sobota 23. maj, 2020

7.45–8.30 ADMA jutranje prebujanje   
 Tanja Želj

9.45–10.15 Kako živeti polno – obvladovanje čustev, misli in vedenj 
 Branka Strniša

10.15–11.00 Pomen uravnoteženosti posameznika za uravnoteženost  
 podjetja 
 Margareta Ana Bole

11.00–11.30 Siggi´s odmor

11.30–11.40 HUMANITARNA ADMA

11.40–12.15 Okrogla miza z direktorji
 (pogovor bo vodila Suzi Asfour)

12.15–13.15 Smo vklopljeni? 
 Sara Isakovič

Več o programu na spletni strani: www.adma.si/kongres
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Priznanje ADMA ODLIČNOST LETA je prestižno priznanje,  
s katerim želimo izpostaviti uspešne in pespektivne posame-
znike, ki delujejo na področju podpore menedžmentu, 
posameznike, ki gradijo in povezujejo odnose na ravni celotne 
organizacije ter vse tiste, ki z učinkovito podporo pomembno 
prispevajo k uspešnosti organizacije, v kateri delujejo. 

Prejemnika nagrade razglasimo vsako leto na Kongresu ADMA. 

Na izbor se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje 
razpisne pogoje: 
• najmanj 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu 

poslovni asistent, sekretar, vodja pisarne ali tajnica ter 
drugih sorodnih poklicih s področja administracije in 
menedžmenta,

• znanje vsaj enega tujega jezika,
• poznavanje dela z osebnim računalnikom in programi za 

pisarniško poslovanje,
• širša razgledanost, poznavanje bontona in poslovnega 

protokola, obvladovanje pisne in ustne komunikacije ter 
javnega nastopanja.

Prijava kandidatk in kandidatov:
• se prijavijo sami,
• jih prijavi vodstvo iz organizacije kandidata,
• jih prijavi sodelavec iz organizacije kandidata,
• jih predlaga organizator izbora.

Prijava na izbor
Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako, da 
prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si.

Prijava mora vsebovati:
• Življenjepis
• Navedbo in opis projektov s področja pisarniškega 

poslovanja in poslovne administracije, v katerih je 
kandidat sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih 
(do 5.000 znakov s presledki vred)

• Opis vloge delovnega mesta kandidata za uspeh oddelka 
oz. organizacije, v kateri je zaposlen (1.500 – 2.500 
znakov s presledki vred)

• Priporočilo neposredno nadrejenega vodje ali direktorja 
(500 do 1.500 znakov s presledki vred)

Veselimo se vaših prijav!

Ocenjevanje prijav in potek izbora
Merila za ocenjevanje prijav so:
1. Ocena življenjepisa (25 točk)
2. Ocena predstavitve projektov s področja poslovne 

administracije in pisarniškega poslovanja (20 točk)
3. Ocena vloge delovnega mesta za uspeh oddelka oziroma 

organizacije (15 točk)

Prijave bo ocenila strokovna komisija. Prijava kandidata 
lahko doseže največ 60 točk.

Komisija pri izboru upošteva projekte in delovanje kandida-
ta, ki pozitivno vplivajo na delovanje podjetja, direktno 
nadrejenega oziroma širše ekipe ter podjetja. 

Najboljše tri prijave po številu doseženih točk bomo povabili 
v finalni izbor. Finalisti bodo prejeli certifikat Finalist izbora 
ADMA ODLIČNOST LETA 2020.

V finalnem izboru, ki bo potekal 24. marca 2020, bodo 
kandidati opravili predstavitvene intervjuje pred strokovno 
komisijo, ki bo z vsemi finalisti opravila 15-minutni pogovor.

Nagrada
Prvo uvrščeni kandidat bo prejela laskavi naziv ADMA 
ODLIČNOST LETA, ki odraža pohvalo za njegovo kakovo-
stno in strokovno delo ter brezplačno 3-dnevno udeležbo na 
kongresu ADMA 2021!

Časovnica
• 6. marec – zadnji dan za oddajo prijave 
• 24. marec – osebna predstavitev finalistov pred komisijo
• 21. maj – slavnostna razglasitev na kongresu ADMA 2020

Prijava na izbor je brezplačna, izbirali bomo med vsemi,  
ki se bodo na izbor prijavili do 6. marca 2020.  

Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako da 
prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si.

Kdo sestavlja komisijo
Komisijo za izbor prejemnika nagrade ADMA ODLIČNOST 
LETA 2020 sestavljajo: Peter Ribarič, Polona Koštomaj,  
Suzi Asfour in Nataša Poljanec.

Za dodatna vprašanja pišite na revija@adma.si.

RAZPISNI POGOJI ADMA ODLIČNOST LETA 2020



Čas, ko bi nas morali obdajati snežni meteži, mi pa s 
sončnimi očali sedimo ob kavi na najljubši nam terasi v 
mestu. Klepetam s prijateljicami, ko se zavem, da se vsako leto 
zaključuje z enakimi vprašanji in obljubami. Kje sem grešila, 
zakaj sem rekla to in to, kako sem bila lahko tako neumna, 
tega si pa nikoli ne bom odpustila, naslednje leto bom 
shujšala, zanosila, svoje življenje spremenila na bolje itn.

V trenutku me vse tri pogledajo. »Kaj je?« zavpijem. »Se mi 
je ptič pokakal na glavo?« Vprašam. »Zaobljube!« zakričijo v en 
glas. »Kakšne so tvoje novoletne zaobljube, Željka?« »Ne vem. 
Nisem sprejela nobene zaobljube,« rečem. Zgroženo me 
gledajo. »Rada bi slekla nekaj kilogramov, vendar mi tega ni 
potrebno pisati na papir.« Vse tri me gledajo nesrečno. »Daj no, 
zagotovo si nečesa zelo želiš?« »No, kar hočem, si lahko zaželim 
kadar koli. Ni nujno, da je to zdaj, vendar bi bilo lepo, če bi bilo,« 
sem sklenila. »Ja. In to je …?« »Ni pomembno, ni pomembno!« 
Končam pogovor in začnem tipkati po mobilnem telefonu, da 
se izognem dodatnim dolgočasnim vprašanjem. 

Taktika deluje, začele so klepetati o nakupu čevljev, moji 
možgani pa začenjajo samodejno razmišljati o novoletnih 
odločitvah. Lahko se odločim kar koli, vendar ni tako prepros-
to dobiti tistega, kar želim. Vse je preprosto dati na papir, 
veliko pa ni odvisno od nas samih. V tem �lozofskem pristopu 
k novoletnim odločitvam začenjam razumeti, da imajo moje 
odločitve pravzaprav veliko večjo težo in jih ni mogoče omejiti 
s prostorom, kaj šele s časom. Na primer, želim si, da bi bili 
moji otroci vedno srečni. Da nikoli niso lačni, da jih nihče 
nikoli ne poškoduje. Želim jim, da bi bili srečni vse življenje. 
Da ne bi v življenju trpeli kot nekateri drugi otroci. Zato se 
začnem spraševati, ali so to res dobre želje. In kako jih lahko 
izvajam. Če nikoli ne bodo okusili žalosti, kako sočutni bodo. 
Če še nikoli niso občutili lakote, kako si bodo želeli lačnemu 
na cesti priskrbeti kos kruha. Če jih nihče nikoli ne rani, kako 
bodo znali razlikovati dobro od zla in se obvarovati pred 

zlobnimi ljudmi. Ne, to niso moje želje. Ne bo delovalo. Nekaj 
se moram odločiti zase. Želim shujšati. In tekla bom vsak 
večer, nič več kruha, sladkarij, ki jih tako obožujem. Moje 
misli se gibljejo v drugo smer. Koliko bi si jih želelo imeti kak 
kilogram več. Koliko njih ima Kronovo bolezen in bi ubijali, da 
bi lahko pojedli to, kar jem jaz. In koliko na svetu jih je lačnih. 
Misli so mi švigale po glavi kot ponoreli kazalci na uri.

Dobro, želim si več denarja. Da lahko veliko potujem. Igrala 
bom igre na srečo. Ne, ne morem potovati. Imam majhna 
otroka. Hm, lahko pa jih pustim pri babici - nasmehnem se 
svoji inteligenci. Če pa bosta moja otroka ves čas z babico, v 
potovanjih sploh ne bom uživala. Pogrešala ju bom, preveč 
smo navezani. Dobro. Nočem porabiti denarja za potovanja. 
Za kaj jih porabiti. Oblačila? Čevlji? Ne, sploh nisem tako 
vznemirjena. Nisem kakšen nakupovalni trgovec. In od kod je 
prišel moj denar? Če ne igram, sploh ne morem dobiti?! V 
redu, nočem denarja. Denar pokvari ljudi. 

Lahko bi spremenila delovno mesto. To res ni težko. 
Ampak, delam z moškimi. Brez tračev, brez zavisti. V sobi 
vlada tišina. Plača je dobra in redna. Sama si ustvarjam 
delovni urnik, lahko grem v toaleto, kadar hočem, lahko 
imam prost dan, ko želim, ne da bi se mi bilo treba boriti z 
desetimi kolegi. Nima smisla iskati boljše, kajne?!

Ne nazadnje sem ob koncu svojega odmevnega razmišlja-
nja ugotovila, da se lahko samo bolj smejim. Pogledam proti 
prijateljicam, ki so še vedno zatopljene v debato o nečem, kar 
sem že zdavnaj pometla pod preprogo. Gledam jih in se 
začnem na glas smejati. 

Vse tri me gledajo v čudu in šoku. Lina je siknila: »Kaj se ti 
je zgodilo?« Vstanem in srečno rečem: »Nesmisel dajanja 
zaobljub opravičujem z besedami Johna Lennona: življenje je 
tisto, kar se zgodi, medtem ko delaš druge načrte.«

Srečno v novem letu!

NOVOLETNE  
ZAOBLJUBE

ŽELJKA BORIĆ
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Njegovo najnovejšo knjigo z naslovom 
Powered by Change je Sunday Times 
uvrstil na seznam uspešnic, v marcu 
2019 pa je bila nagrajena tudi kot 
najboljša poslovna knjiga leta. Jonathan 
sodeluje s številnimi založniki, vključno 
z Googlovimi Think Insights, Forbesom 
in revijo British Airways Business Life. 
Je glavni strateški direktor podjetja 
Moneycatcha in sodeluje pri številnih 
zanimivih projektih, v središču katerih 
so spremembe. Njegova teorija govori o 
tem, da za vsakim uspehom stoji vrsta 
odločitev, ki izvirajo iz tega, kako je 
nekdo o nečem razmišljal. Z MacDonal-
dom smo se pogovarjali na medijskem 
festivalu Sempl v Portorožu. 

Na predavanju ste povedali, da naše 
telo popolnoma enako doživlja 
izkušnjo v primeru, ko se dejansko 
zgodi, pa tudi, če o njej le razmišljamo.

Znanost je to dokazala. Na celični 
ravni se odzivamo enako, če nekaj 
�zično spodbudimo ali če o tej spodbu-

di le razmišljamo. Če menimo, da je 
nekaj zdravo, naše telo to tako sprejme. 
Obstaja več tisoč testov. Zanimiv je tisti 
preizkus z vadbo violine, pri katerem so 
testirali enako izkušene violiniste pri 
učenju nove skladbe, nekateri so vadili 
na pravi violini, drugi le v mislih. 
Dosegli so enake rezultate.

 
Kako naše mišljenje preoblikuje 
realnost?

Naša realnost so naše misli. Imamo 
svojo notranjo zgodbo in vse, kar 
doživljamo, dodajamo svoji zgodbi ali pa 
iz nje odstranjujemo. Ne obstaja 
dejanska realnost neke realnosti. 
Obstajajo le različne realnosti. Moja 
izkušnja realnosti je drugačna od tvoje. 
Oba lahko vidiva računalnik pred teboj, a 
jaz si ob pogledu nanj mislim marsikaj o 
tebi, morda na podlagi zaznave tebe skle-
pam, da je Apple, pa čeprav sploh ni, ker 
nisem pogledal dovolj natančno. Tudi s 
tem, ko si predstavljam, da sem bolj 
zdrav, ker telovadim, pomeni, da 
postajam bolj zdrav. Če menim, da zaradi 
tega, ker premalo telovadim, nisem 
zdrav, postanem manj zdrav. V obeh 
primerih pa telovadim enako število ur. 

Znana mi je teorija, ki pravi, da če 
preveč razmišljamo o tem, kaj 

JONATHAN 
MACDONALD: 
VEČ KOT IMAMO 
TEŽAV, VEČ IMAMO 
PROSTORA ZA RAST 
Jonathan MacDonald je v svoji karieri svetovalca delal za 
ugledna podjetja, kot so Google, Microsoft, Apple, P&G, 
Unilever, Nestlé, Lego, Heineken in IKEA. Sodobna odkritja 
znanosti prevaja v neprecenljive uvide, ki omogočajo tako 
poslovno uspešnost kot tudi osebno rast, saj lahko njegova 
načela uveljavljamo tako na ravni organizacije kot 
posameznika. 

ANA MADON

Strah so lažna 
pričakovanja, za 
katera se zdi, da so 
realna. 
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Ko so testirali enako 
izkušene violiniste 
pri učenju nove 
skladbe, so eni vadili 

na pravi violini, drugi le 
v mislih. Vsi so dosegli 
enake rezultate. 

moramo storiti, naše telo zazna, kot 
da smo to že storili, kar pomeni, da 
nam to lahko prepreči akcijo, ki si jo 
želimo. 

Gre za napačne misli. Ko govorim o 
tem, da naše misli ustvarjajo realnost, 
ne mislim, da razliko ustvarja mišljenje 
v nasprotju z ne mišljenjem. Razliko 
ustvari pravilno razmišljanje.

 
Kakšne so misli, ki nas spodbudijo k 
temu, da smo bolj produktivni?

To bo tema moje naslednje knjige. 
Gre za prepoznavanje proaktivnih misli. 
Recimo nekdo nam ukrade avtomobil. 
Ustavimo se za trenutek in pomislimo, 
kakšne misli nas ob tem spreletavajo. 
Lahko nas prevzame groza, ker nimamo 
avtomobila, dobimo občutek, da je 
našega življenja konec. Lahko nas 
prevzame občutek strahu, ker si ne 
moremo privoščiti drugega, ga pa 
potrebujemo za opravljanje posla. 
Lahko razmišljamo o tem, ali imamo 
primerno zavarovanje. Lahko pa 
razmišljamo o tem, kaj nas dani položaj 
uči. Uči nas, kaj cenimo. Kako pomem-
ben je zame avtomobil? Je izguba 
avtomobila življenjsko usodna? Kako 
sem odgovoren do svoje službe, če 
nimam zavarovanja? Vsi ti odzivi niso 
samodejni, te odzive ljudje sami 
ustvarjamo in izbiramo. 

Kaj pa, ko pridemo v sik z realnostjo 
drugih ljudi, ali ni ravno razlika med 
zaznavanjem realnosti najpogostejši 
vir težav? Tako v poslovnem kot 
zasebnem življenju. 

Seveda, to se dogaja ves čas. Zaradi 
tega potrebujemo detektorje laži, napre-
dne detektorje zaznavanja razmišljanja 
in povzemanja informacij. Programe, ki 
bodo zbirali informacije na podlagi 
izrečenih besed in pisali zaključke 
sestankov in dogovore. Vzemimo 
primer, ko partner reče, večerja bo čez 
15 minut in njegovo besedo vzamete kot 
suho zlato. Pridete za mizo, a hrana še 
ni na mizi, zaradi česar ste vznemirjeni, 
ker morate oddati pomembno predsta-
vitev. V prihodnosti bo pečica natančno 
izračunala, kdaj bo meso pripravljeno.

Pa tudi, kdaj bo konec sestanka?
Tudi (smeh). 

Na predavanju ste dejali, da povsod 
tam, kjer je zmešnjava, je tudi 
potencialni trg. Nato ste navedli 
primer, da raziskave kažejo, da si kar 
60 odstotkov ljudi po obisku toalet, 

ne umije rok, kar pomeni, da tudi vsi 
tisti, ki si jih, ob odpiranju vrat na 
roke dobijo bakterije. Kje je rešitev? 

Rešitve so običajno zelo preproste, 
vsakdo izmed nas bi jih lahko razvil in z 
njimi osvojil trg, ampak se nam vse zdi 
zapleteno. Vidimo preveč ovir, da bi jih 
uresničili, sprašujemo se, kako bi to 
proizvedli, kako bi to prodali, kako bi 
jih pošiljali, kje bi jih skladiščili itn. Te 
misli imamo nekaj trenutkov, potem pa 
raje odpremo vrata s komolcem ali z 
rokavom jakne in pozabimo na to, da bi 
lahko inovirali. Zato imamo v svojih 
življenjih še več frustrirajočih trenut-
kov. Recimo, mene zelo motijo vrste za 
prijavo na hotelski recepciji. Običajno 
potrebujejo pet minut za vsako osebo, 
da dobi ključe sobe. Sprašujejo po 
podatkih, ki jih že imajo, saj so jih 
zahtevali ob rezervaciji sobe. Rešitve že 
obstajajo, vprašanje je, zakaj jih večina 
hotelov ne želi prevzeti. Ker tako delajo 
že 30 let in deluje, zakaj bi torej kaj 
spreminjali? S časom bodo ljudje zaradi 
tega začeli odhajati drugam, v hotelu pa 
se bodo spraševali, kaj so storili narobe. 

Potem bodo verjetno najprej prenovi-
li sobe … 

Pobarvali bodo stene in dodali dišave 
za prostor. Če deset let pa bodo ugotovi-
li, da je bil kriv sprejemni proces. Da bi 
lahko znova privabili stranke, bodo 
morali bistveno znižati cene in tako 
bodo uničili svojo dobičkonosnost, 
posledično ne bodo imeli denarja za 
naslednje inovacije, ki jih bo konkuren-
ca že začela uvajati. 

Ob poslušanju vašega predavanja 
sem se spomnila reka, ki gre nekako 
tako: »Če večina v nekaj verjame, se 
v življenju zgodijo nove stvari.« Se 
misli množijo? 

Že samo sodelovanje treh ljudi, ki so 
v svojih mislih svobodni, lahko 
spremeni svet. Na tak način so na Kubi 
premagali baptiste in v Evropi je padel 
berlinski zid. Ko ljudje skupaj razmišlja-
jo drugače od večine, se dogajajo 
revolucije in evolucije. 

Je lahko vaša teorija o vetrnem mlinu 
uporabljena tudi za osebni razvoj? Jo 
lahko na kratko razložite? 

Seveda, Ikea jo je uporabila za 
spremembo znotraj podjetja, sto, če ne 
tisoče, mojih strank pa jo uporablja za 
osebno rast. Temelji na štirih načelih. 
Gre za to, kako se spopadaš s spremem-
bami. Vetrni mlin ima štiri rezila. Prvo je 

v prenesenem pomenu človek, lahko je 
skupina, ekipa ali le posameznik, ki ima 
določeno težavo in potrebuje rešitev. 
Drugo rezilo je namen tega razmišljanja, 
zakaj to sploh početi, zakaj je to po-
membno, zakaj ima nekaj rad, zakaj pri 
nečem vztraja, zakaj mora nekaj 
spremeniti. Tretji je dejanska rešitev, 
produkt v poslovnem svetu, ukrep v 
zasebnem. Četrti pa je proces. Torej 
razmišljanje o tem, ali je proces, ki vodi 
do produkta, ali ukrepa pravi in najbolj 
optimalen za to, da dosežete svoj namen, 
torej tretje načelo. Vsa štiri načela 
morajo biti v medsebojnem sozvočju. 

Ko pride do težave, kako jo rešujete?
Jaz razmišljam o težavah kot o 

možnih izbirah. Menim, da težave niso 
statične, temveč dinamične. Za vse 
obstaja rešitev; če je ne vidim takoj, gre 
za težavo vidnosti. To pomeni, da moram 
bolj razmišljati o rešitvah. In o tem česa 
me težava uči. Dejstvo je, da več kot 
imamo težav, več imamo možnosti za 
učenje. Vsak dan. Če ne bi imeli težav, se 
ne bi učili, torej potrebujemo težave, ker 
drugače se ne bi razvijali. Ko ni več 
napora, ni več smisla življenja. 

Ob tem, ko se lotimo spremembe, je 
zelo pogost občutek strahu, kakšen 
je vaš nasvet za spopad z njim? 

Strah pomeni lažna pričakovanja ali 
doživetja, ki se zdijo realna. Strah ni 
resničen, je izbira, ki ste jo ustvarili v 
glavi. Izbrali ste, da boste videli 
negativne stvari. Drugič izberite, da vas 
ni ničesar strah. 

Vas resnično čisto ničesar ni strah?
Strah me je, da se ne bi več učil, da 

mi možgani ne bi več delovali. 

Česa ste se naučili danes?
Prvič sem spoznal vašo državo. 

Slovenija je čudovit prostor s krasnimi 
ljudmi. Ste pogumni in imate veliko 
razmišljujočih ljudi, ki si želijo na-
predka. 
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ŽELJE PRETVORIMO V CILJE
Želja po učenju in pripravljenost na 
spremembe in rast pogosto ostane prav 
to, nekakšna neuresničena želja, saj 
nismo postavili ciljev in načrta, kako jih 
bomo dosegli. Naše zanimanje za 
določena področja in odpiranje novih 
priložnosti ter novih načinov za izboljša-
nje je treba s premislekom bolj podrobno 
opredeliti. Cilje najpogosteje določamo 
po modelu SMART.

Dajmo željo »Letos bi se rada 
naučila nečesa novega!« pretvoriti v 
SMART cilj:

Speci�čen: Naučila se bom napre-
dnih funkcij Excela.

Merljiv: Primerjam lahko svoje 
znanje pred in po učenju.

Dosegljiv: Na voljo imam sredstva 
(računalnik, potrebna �nančna 
sredstva), da cilj dosežem.

Pomemben: Novo znanje mi bo 
olajšalo delo v službi.

Časovno opredeljen: Januarja bom 
poiskala tečaje ali priročnike. Februarja 

in marca pa se bom učila ali obiskovala 
tečaj.

LE KAM JE ŠLA MOTIVACIJA?
Bolj, kot so naši cilji kompleksni in 
dolgoročni, bolj moramo spremljati 
posamezne korake, ki smo si jih zastavili 
pri doseganju cilja. Včasih se zgodi, da 
se nam načrti iz takšnih ali drugačnih 
razlogov porušijo. V teh primerih 
moramo biti prijazni do sebe in cilje 
prilagoditi skladno s svojimi zmožnost-
mi. Če bomo preveč obremenili svoje 
zmožnosti, bomo postopoma tudi 
izgubili motivacijo za doseganje cilja.

Ali bomo motivirani za doseganje 
cilja, je odvisno tudi od naših lastnosti. 
Bolj, kot se poznamo, lažje in bolj 
učinkovito si zastavljamo cilje. Za 
nekoga z visoko ravnjo energije je 
nesmiselno, da si zastavlja dolgoročne 
cilje, saj ga bo med tem zamotilo tisoč 
drugih, v tistem trenutku prednostnih 
zadev. Po drugi strani pa je nekdo z 
nizko ravnjo energije zelo vztrajen in 
natančen ter bo doseganje cilja načrto-
val.

Nekdo, ki je bolj čustven in daje velik 
poudarek na medosebne odnose, bo bolj 
motiviran, če bo od svojih sodelavcev in 
nadrejenih prejemal pozitivne povratne 
informacije in pohvale. Po drugi strani 
pa lahko prilagodljivim ljudem, ki 
postavljajo potrebe svojega tima pred 
svoje, zmanjka časa za lastne cilje, saj jih 
ne dojemajo kot prednost, ko nekdo 
drug prosi za pomoč.

Medtem ko je konec leta čas novoletnih zaobljub, ki 
velikokrat ostanejo neizpolnjene, pa se januarja v 
delovnem okolju postavljajo drugi cilji in načrti, ki so bolj 
ciljno naravnani in usmerjeni k rezultatom ter napredku. 
Zastavljeni cilji lahko vodijo tudi do večje zavzetosti in 
vneme, ko se v delo tako zatopimo, da čas kar leti.

CILJ ZA 2020: 
DA BO ČAS NA 
DELOVNEM MESTU 
KAR LETEL

IRIS KAISER

Zavzet posameznik 
ima visoko raven 
energije, svoje  
delo pa vidi kot 

pomembno, ga dojema 
kot izziv in se pogosto 
vanj zatopi tako,  
da »čas kar leti«.
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Motivacijo lahko izgubimo tudi 
zaradi drugih dejavnikov, recimo zaradi 
svojega bolj kritičnega pogleda na svet. 
Če nam primanjkuje optimizma, smo 
lahko ob najmanjši oviri tudi mnenja, da 
je celotna zadeva nesmiselna in da cilja 
nikoli ne bomo dosegli.

NASVETI IN VPRAŠANJA
Pri postavljanju ciljev je (čeprav smo si 
različni in da nas usmerjajo drugačne 
lastnosti in navade) priporočljivo, da si 
pri strukturiranem postavljanju ciljev 
odgovorimo na naslednja vprašanja:
• Ali je moj cilj jasen?
• Ali je cilj v nasprotju z mojimi 

vrednotami?
• Sem si zastavil/-a preveč zahtev (ali 

imam preveč ciljev, sem preobreme-
njen/-a)?

• Katere so druge okoliščine, ki zavirajo 
doseganje cilja (če npr. vodja naredi 
nekaj, ki vpliva na doseganje cilja)?

• Ali imam podporo drugih?
• Ali imam možnost sodelovanja pri 

postavljanju ciljev?
• Imam ali bom imel/-a na voljo 

povratne informacije (s strani vodje 
in lastna opažanja)?

• Kakšna je možnost nagrad in kako se 
bom sam/-a nagradil/-a?
Zavzet posameznik ima visoko raven 

energije, svoje delo pa vidi kot po-
membno, ga dojema kot izziv in se 
pogosto vanj zatopi tako, da »čas kar 
leti«. Da ne bo pomote, takšni posa-
mezniki niso vsemogočni in se po 
napornem delovnem dnevu počutijo 
utrujeni, vendar to utrujenost opisujejo 
kot prijetno stanje zaradi občutka 
produktivnosti in dosežka.

Najprej je pomembna agilna misel-
nost. To je želja po učenju in pripravlje-
nost na spremembe. Vključuje zanimanje 
in odpiranje novih priložnosti in novih 
načinov za izboljšanje. To je osebna 
kakovost, ki zaposlenim pomaga sprejeti 
spremembe, izrabiti priložnosti in se bolje 
prilagajati novim okoliščinam in položa-
jem. Ko se določijo jasni in dokončni cilji, 
se lahko razvijejo novi postopki in prakse 
ter dodelijo sredstva za doseganje cilja. 

Ali bomo motivirani 
za doseganje cilja,  
je odvisno tudi od 
naših lastnosti. Bolj, 

kot se poznamo, lažje  
in bolj učinkovito si 
zastavljamo cilje.

www.adma.si 23

KARIERNI RAZVOJ



Zaposlitev ustreznih ljudi na ustrezna 
delovna mesta je za podjetja veliko 
pomembnejša od postavitve ustrezne 
strategije. Zato je eno najpomembnejših 
in tveganih opravil v podjetju zaposlo-
vanje. Uspešnost podjetja je odvisna od 
kakovosti, to je strokovne usposoblje-
nosti, pridnosti, moralnih vrednot, 
poštenja in sposobnosti sodelovanja v 
prijetnem kolektivu. Številni slabi 
zgledi kažejo, kako zaposleni trpijo na 
neustreznih delovnih mestih in hkrati 
vse okolje okoli njih. Po drugi strani pa 
je eno najtežjih obdobij v življenju 
neuspešno dolgotrajno iskanje zaposli-
tve. Hoditi na razgovore in biti znova in 
znova odslovljen kot »škart roba« je 
ponižujoče, človeku jemlje samozavest 
in voljo do življenja. Iskalci zaposlitve 
in iskalci delavcev nikakor ne smejo 
stati na nasprotnih si bregovih, ampak 
morajo iskati drug drugega kot 
partnerji, ki želijo skupaj preživeti 
pomemben del življenja. Tako deloda-
jalci kot iskalci zaposlitve morajo v sebi 
pripravljati optimistično razpoloženje 
in drug pri drugem iskati pozitivne 
točke medsebojnega sodelovanja.

Iskanje dobrih delavcev je težavno in 
tvegano početje. Zato je prav, da si 
podjetja z vsemi močmi prizadevajo, da 
dobre delavce, ki jih že imajo, zadržijo. 

Po zelo dobrih, uspešnih delavcih naj 
podjetja pripravijo merila za uspešnost 
posameznega delovnega mesta. Vsaka 
menjava delavcev prinese določene 
prekinitve in s tem stroške ter tveganje 
kakovosti opravljenega dela. Stroški 
�uktuacije so visoki. Vzroki za potrebe 
po novih delavcih so različni: povečan 
obseg dela, odpovedi, dolgotrajne 
odsotnosti, upokojitve ipd. 

Ravno tako iz različnih razlogov ljudje 
iščejo zaposlitev: končali so izobraževa-
nje, iščejo nove izzive, zahtevnejše delo, 
uresničiti želijo svoje ambicije, potekel 
jim je mandat ali so izgubili delo ipd. 

V Angliji so razvili poseben računal-
niški algoritem, v katerem umetna 
inteligenca opravi »prvi razgovor«. 
Kandidat na video posnetek posname 
odgovore na vnaprej izbrana vprašanja. 
Program  spremlja kandidatovo 
govorico telesa in primernost za službo 
opredeli na podlagi analize glasu, 
obrazne mimike in besedišča. Na ta 
način lahko delodajalec že v prvem 
krogu natančno pregleda in oceni 
veliko število kandidatov. Ocena je 
popolnoma nepristranska in povzame 
bistvene lastnosti prosilca za določeno 
delovno mesto. 

Druga zelo pomembna stopnja pri 
izbiri pravih ljudi na prava mesta je 
psihometrično testiranje. Splošno 
poročilo psihometričnega testiranja 
pokaže osebnostne lastnosti človeka, 
bolj ali manj izražene kompetence, 
ustreznost delovnega okolja. V veliko 
pomoč je delodajalcu testiranje prav za 
določen položaj v podjetju. Če psiholog 
pozna že zaposlene v kolektivu, lahko z 
veliko prepričanostjo trdi, ali se bo neka 
oseba lahko vživela ali ne. Cena 

psihometričnega testiranja je razmero-
ma nizka v primerjavi z vrednostjo 
izbire primernega kandidata. Velika 
škoda je, če prezremo in odklonimo 
osebo z zelo dobrimi osebnostnimi 
lastnostmi in bogatimi kompetencami, 
najhuje pa je, če zaposlimo napačno 
osebo.

Verjetnost, da bomo izbrali pravo, 
uspešno osebo za določeno delovno 
mesto, je s pomočjo psihometričnega 
testiranja kar 75-odstotna, medtem ko 
osebni razgovor in upoštevanje 
življenjepisa zagotavlja le 26-odstotno 

RAZGOVOR ZA 
SLUŽBO: NA OBEH 
STRANEH OMIZJA
Vedno je bilo povpraševanje po delavcih in vedno so delavci 
iskali zaposlitve. Kaj narediti, da bodo delavci našli 
optimalno službo in da podjetja najdejo najboljše delavce 
za delovno mesto, ki je prosto? Kako priti do ustreznih ljudi 
na ustreznih delovnih mestih?

NATAŠA CENTA IN MOJCA HAFNER JEREB

Če nekdo želi imeti 
zaposlitev, mora vse 
svoje težnje usmeriti 
v lastnosti in 

kvalitete, ki jih 
delodajalci želijo.
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verjetnosti za ustrezno zapolnitev 
delovnega mesta.

Prvemu izboru, ki v večini podjetij še 
vedno pomeni le hitro branje življenje-
pisa, običajno sledi še osebni razgovor. 
Za zasedbo večine delovnih mest je ta 
najpomembnejši. Kaj je pri tem ključno 
z vidika delodajalca in kaj z vidika 
iskalca zaposlitve? Nadaljnje razmišlja-
nje izhaja iz prakse, iz pozitivnih 
primerov in analiz neuspelih poskusov. 
Poglejmo najprej delodajalčevo stran.
• Vsebina razpisa naj bo natančno 

oblikovana. Ob slabo de�niranih 

delovnih pogojih in drugih okolišči-
nah za zasedbo delovnega mesta 
lahko dobimo obilico prijav delavcev, 
ki ne ustrezajo resničnim potrebam. 
Opis delovnega mesta naj bo zelo 
jasen, strokoven in konkreten. 
Razpis za službo pa naj pred objavo 
pregleda več ljudi.

• Če je mogoče, k prijavi povabimo 
osebe glede na reference in osebna 
priporočila. To pa ne pomeni, da take 
osebe zaposlimo brez resnega in 
temeljitega preizkusa, pogovora in 
psihometričnega testiranja. 

• Takoj po zaključku razpisa je treba 
pozorno pregledati vse prispele 
prijave za določeno delovno mesto. 
Nobene prijave ne zavrzimo 
nepregledane, saj lahko tako 
zanemarimo morebitnega najboljše-
ga delavca.

• Nikakor ne izbirajmo delavca le po 
poznanstvu ali osebnem priporočilu. 
Delodajalec išče dobrega delavca, ne 
rešuje težav svojih znancev. Še tako 
dobro priporočilo ne more nadome-
stiti psihometričnega testiranja in 
skrbnega razgovora za službo. 
Osebne simpatije in interesi naj ne 
premagajo strokovnih in osebno-
stnih lastnosti izbrane osebe.

• Zakonodaja in tudi bonton zahteva-
ta, da na vsako prispelo prošnjo 
odgovorimo. Nekatere povabimo na 
razgovor, drugim se zahvalimo za 
poslano prijavo na razpisano 
delovno mesto in predvsem vse 
neizbrane obvestimo o izidu razpisa. 
Odgovor na prijavo pokaže našo 
resnost, doslednost, spoštovanje 
svojega dela in ljudi, s katerimi 
delamo.

• Na razgovor povabimo čim več 
prijavljenih kandidatov. Vnaprej ne 
moremo vedeti, kakšen je kdo. Prav 
zaradi predsodkov velikokrat 
izgubimo najboljše priložnosti in 
ljudi. Nekaj ur časa, ki ga porabimo 
za razgovor s kandidati, je malenkost 
v primerjavi z uspehom, ki nam ga 
prinese dober delavec. Hitra, 
površna izbira se pogosto maščuje. 
Med številnimi kandidati lažje 
najdemo tistega, ki najbolj ustreza 
potrebam delovnega mesta.

• Na razgovor se moramo pripraviti. 
Na spletu lahko najdemo nekaj 
priročnikov in razpisanih seminarjev 
ter usposabljanj za razgovore za 
službo. Tako pomembnega opravila, 
kot je zaposlitev novega delavca, 
nikakor ne smemo prepustiti neki 
intuiciji ali trenutnemu razpolože-
nju. Tisti, ki vodi razgovor, naj bo kar 
se da teoretično izobražen in naj ima 
kar nekaj prakse. Izbira novega 
delavca je resnično odgovorno in 
tvegano opravilo. Ne dojemajmo ga 
preveč brezskrbno.

• Pri razgovoru za službo naj bo 
navzočih več ljudi iz kolektiva. 
Vsekakor naj sodelujeta neposredni 
vodja in kdo od bodočih ožjih 
sodelavcev kandidata. Ni treba, da 
vsi sprašujejo, opazuje in ocenjuje pa 
naj čim več ljudi. Vsakdo lahko opazi 
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kakšno pomembno kandidatovo 
lastnost.

• Takoj po opravljenem razgovoru se je 
treba o kandidatu iskreno pogovori-
ti. Katere lastnosti iščemo pri 
bodočem sodelavcu? Jih naš kandi-
dat ima? Nekdo naj opažanja zapiše, 
da ne bomo zamešali lastnosti in 
oseb, s katerimi imamo razgovor. 

• Preden z neko osebo sklenemo 
pogodbo za nedoločen čas, je treba 
ponovno opraviti razgovor. Takrat 
naj bo usmerjen v področja, ki so 
nam po nekaj mesecih še vedno 
nejasna ali nerazumljiva. Tudi 
pogovor med sodelavci, vodstvom in 
kadrovsko službo naj bo pred redno 
zaposlitvijo zelo temeljit.
Enako pomemben kot za delodajalca 

je razgovor za službo za iskalca zaposli-
tve. Če nekdo želi imeti zaposlitev, mora 
vse svoje težnje usmeriti v lastnosti in 
kakovosti, ki jih delodajalci želijo. Na 
razgovor za službo je nekdo povabljen, 
ko ima ustrezne kompetence, izobrazbo 
in veščine, ki jih delodajalec pričakuje. 
Do razgovora je kar zahtevna pot, 
prestati je treba več sit. Od kakovosti 
razgovora oziroma vtisa, ki ga bomo 
ustvarili, je odvisna zaposlitev. Vseka-
kor pa obstaja kar nekaj pravil, ki jih je 
treba upoštevati, če hočemo prepričati 
bodočega delodajalca, da bo izbral prav 
nas in ne koga drugega.
• Če je le mogoče, si že pred prijavo na 

razpis priskrbimo psihometrično 
testiranje. Poročilo tega testiranja bo 
za delodajalca zagotovo zelo 
zanimivo. S strokovno utemeljitvijo 
bo videl naše osebnostne lastnosti 
ter najbolj in najmanj izražene 
kompetence. S tem ko smo priprav-
ljeni deliti rezultate testiranja, 
pokažemo velik interes za zaposlitev. 
Hkrati dokažemo, da ne skrivamo 
resnice o sebi, da zaupamo v svoje 
lastnosti in kvalitete.

• Prijavimo se le za tisto službo, ki si jo 
resnično želimo. Prijavljati se, le da 
bi preizkusili svojo sposobnost in 
»privlačnost«, nato pa ponujeno delo 
zavrniti, je neprimerno. Če na 
razgovoru ugotovimo, da delovno 

mesto ni za nas, da smo pričakovali 
nekaj drugega, potem to povejmo 
takoj in brez ovinkarjenja. Spoštuj-
mo delodajalca, ki išče resnega 
delavca.

• Pripravimo natančen in dober 
življenjepis (Curriculum vitae). Nekaj 
predlog oziroma vzorcev najdemo na 
spletu. Prijava na razpisano delovno 
mesto je naš prvi stik z novim 
delodajalcem. Če bomo pripravili 
lepo oblikovan in vsebinsko bogat 
življenjepis, bomo delodajalcu 
olajšali izbiro in pokazali zanimanje. 
Za vsako službo naj bo življenjepis 
napisan posebej. Zgolj kopiranje 
nekaj osnovnih podatkov pokaže 
nezainteresiranost in pot najmanjše-
ga truda. Prijavi dodajmo vsa 
zahtevana dokazila. Pomanjkljive 
prijave kažejo našo površnost. 
Dodajmo tudi dokazila o posebnih 
tečajih, udeležbi na seminarjih, 
dokazila o referencah in delih, ki 
smo jih opravljali. Seveda naj bodo 
dokazila s področij, ki jih bomo 
opravljali na novem delovnem 
mestu. Za službo kuharja ne 
prilagajmo dokazila za voditelja 
motornega čolna. Zapišimo pa, da 
smo pripravljali obroke za 250 otrok. 

• Ko smo povabljeni na razgovor, se za 
vabilo zahvalimo. Če res ni kaj 
izredno nujnega, predlaganega 
termina razgovora ne spreminjamo. 
Na razgovor pridemo točno! Nobeni 
izgovori o gostem prometu in 
zasedenosti parkirnih mest in 
»nisem našel vašega vhoda« ipd., ne 
pridejo v poštev. Pojdimo dovolj 
zgodaj, da bomo lahko pravočasno 
na razgovoru.

• Na razgovor se pripravimo:
 – Bodimo skrbno urejeni, a ne 

vpadljivi. Ne pretiravajmo z 
nakitom in kakšnimi pretiranimi 
modnimi dodatki. Obleka naj bo 
preprosta, pomembno je, da se v 
njej dobro počutimo.

 – Na razgovor pojdimo spočiti. Ne 
smemo delovati utrujeno in 
zmedeno. 

 – Na spletu in v priročnikih 

poglejmo, katera vprašanja 
najpogosteje postavljajo deloda-
jalci na razgovorih za delo. 
Odgovorov se ne naučimo na 
pamet, presenečeni pa tudi ne 
smemo biti, ko slišimo osnovna 
vprašanja. 

 – Že prej se pozanimajmo o 
podjetju, kamor gremo na 
razgovor. Pozanimajmo se o 
njihovih produktih oziroma 
storitvah, približnem številu 
zaposlenih ipd.

• Ko pridemo na razgovor, bodimo 
optimistični in umirjeni. Nihče ne 
mara človeka, ki je že vnaprej 
nezadovoljen, tarna in godrnja. Ne 
bodimo evforični, še manj pa 
nezainteresirani. 

• Ne govorimo o razgovorih v drugih 
podjetjih. O prejšnjih delodajalcih 
nikdar ne govorimo slabo. Sploh se 
vzdržimo vsakršne kritike. Vsakdo 
ve, da tako kot pred novim delodajal-
cem govorimo o drugih, tako pred 
drugimi govorimo o teh, pri katerih 
smo na razgovoru.

• Vsi naši odgovori naj bodo resnični 
in iskreni. Z izmikanjem odgovorom 
ali celo z lažnimi odgovori bomo na 
slabšem. 

• Spregovorimo tudi o svojih prostoča-
snih dejavnostih in hobijih. V 
nekaterih podjetjih imajo organizira-
ne različne športne dejavnosti. Na 
kratko lahko spregovorimo tudi o 
svojem zasebnem življenju. Nikakor 
pa naj ne bo to prevladujoča tema 
razgovora. 

• Po končanem razgovoru se še isti ali 
naslednji dan pisno zahvalimo za 
razgovor. S tem bomo opozorili nase. 
Pokazali bomo, da nam veliko 
pomeni, da službo dobimo. 
V vsakem primeru, ali smo izbrani za 

službo ali ne, naredimo analizo 
razgovora. Če nismo bili izbrani, 
premislimo, kaj je (lahko) razlog za 
zavrnitev. Ne recimo preprosto: 
»Nimam pravih zvez.« Iz vsakega 
poraza se lahko nekaj naučimo. Ne 
bodimo preveč razočarani, ker je izbran 
le eden, prijavljenih pa je lahko bilo več 
sto. Tudi na razgovor so lahko povabili 
več kot deset oseb. Nikdar ne obupaj-
mo. V nečem smo zagotovo tako dobri, 
da bodo nekoč izbrali prav nas. Izbran je 
tisti, ki uspe delodajalca prepričati, da 
je najboljši za razpisano delovno mesto.

Ko iščemo zaposlitev, z zaupanjem 
vsak dan razmišljajmo o svoji službi. 
Našla nas bo!

Zaposlitev ustreznih ljudi na ustrezna delovna 
mesta je za podjetja veliko pomembnejša od 
postavitve ustrezne strategije. Zato je eno 
najpomembnejših in tveganih opravil v podjetju 

zaposlovanje.
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Med ljudmi, ki nimajo vsakdanjega 
stika z mediji, so takšni, ki si želijo 
njihove pozornosti, in takšni, ki se je 
strašansko bojijo. Strahu pred novinarji 
se je najlažje znebiti s spoznavanjem 
njihovega dela. Za začetek je dobro 
poznati na primer novičarska merila, na 
podlagi katerih se uredništva odločajo, 
ali bodo določeni temi v svojih vsebinah 
posvetila pozornost ali ne. 

Vse pogosteje pa novinarji opažamo 
tudi grožnje z mediji. Te so pri dosega-
nju posameznikovih ciljev na nekaterih 
področjih življenja v naši državi postale 
del vsakdanjika. »Če mojemu otroku ne 
boste omogočili popravljanja ocene, vas 
bom dal v medije,« je verjetno stavek, ki 
ga je slišal že marsikdo, ki opravlja delo 
v šolstvu. Podobne grožnje z mediji, če 

posameznim interesom ne bo ugodeno, 
se pojavljajo tudi na drugih področjih. 

JE V PREDNOSTI TISTA STRAN, KI 
NOVINARJE POKLIČE PRVA?
Mediji niso orožje, s katerim bi posame-
znik lahko zamahnil, kadar njegove želje 
ali zahteve niso upoštevane. Mediji so v 
službi javnosti, ki želi vedeti, ali nekdo 
počne stvari prav ali narobe, ali se opira 
na zakonodajo ali se nanjo požvižga, ali 
ljudem omogoča uveljavljanje priznanih 
pravic ali jih omejuje. 

Napačno si medije kot orožje predsta-
vljajo tako tisti, ki z njimi grozijo, kot tisti, 
ki se teh groženj bojijo. Medijev ne 
zanima, kdo jih je prvi poklical in opozoril 
na domnevne nepravilnosti oziroma 
predstavil svojo plat zgodbe. Nikakor ne 

drži, da je tisti, ki je vzpostavil stik z njimi, 
v prednosti in bo njegova zgodba veljala 
za edino primerno in dopustno. Po-
membno je, ali so stvari potekale 
usklajeno s predpisi in podobno. 

NA NASLOVNICO JE NAJLAŽJE 
PRITI Z ODMEVNO »LUMPARIJO«
Nesporno dejstvo je, da se »v poročilih ali 
v časopisu« oziroma v napovednikih in 
na naslovnicah najhitreje znajdejo slabi 
dogodki in z njimi ljudje, ki so jih 
zakrivili. To ne velja samo za medije v 
naši državi, temveč že od nekdaj velja, da 
je slaba novica pravzaprav za medije 
dobra novica. Tudi nepridiprav, ki naredi 
nekaj slabega, v medije lahko lažje in 
hitreje prodre kot nekdo, ki že lep čas dela 
dobro. Vse ostale poti do pojava v 
časopisu, reviji, na televiziji, radiu in na 
spletnih informativnih portalih, so precej 
daljše in od vas zahtevajo več truda. 

Da je tako, so spoznavali tudi dijaki, ki 
smo jih nekaj let gostili v Dnevnikovem 
projektu Obrazi prihodnosti. Spoznali so 
tudi razliko med objavljanjem na spletu 
in v tradicionalnih medijih. »Objavljati na 
spletu danes zna vsak, ki ima do spleta 
dostop. Priti v časopis pa je precej bolj 
zahtevno in dolgotrajno, če se seveda v 
njem ne znajdeš kot nepridiprav. A če 
narediš kaj dobrega in zaradi tega svoje 
ime prebereš v časopisu, je občutek 
neverjeten. In tega tudi ne zmore vsak,« 
so opisovali sodelujoči dijaki. 

DOBRE ZGODBE PREVEČKRAT 
OSTAJAJO SKRITE
V svoji novinarski karieri sem pogosto 
ugotovila, da številne dobre zgodbe, ki bi 
obogatile tako medijske vsebine kot tudi 
družbo, zgolj zaradi nespretnega 
komuniciranja z novinarji ali nevednosti 
tistih, ki bi jih lahko poslali v svet, 
ostajajo skrite. 

Škoda, ki se je sploh ne zavedamo v 
zadostni meri, po mojem mnenju sega 
na tri področja:
• Najbolj prizadene tiste, ki delajo 

dobro, a se o njih ne govori in ne piše. 
• Prikrajšani so tudi bralci, gledalci in 

poslušalci, saj vsaka vest, ki jo 
zasledijo v medijih, sooblikuje 
njihovo sedanjost in lahko vpliva na 
njihovo prihodnost.

• In ne nazadnje opeharjeni za material 
za dobre zgodbe smo tudi novinarji.
Učenje opozarjanja novinarjev na 

dobre zgodbe je zagotovo naložba, ki se 
obrestuje tako posameznikom, ki delajo 
dobro kot tudi družbi, ki je naveličana 
slabih in lačna dobrih novic. 

MEDIJI  
NISO OROŽJE,  
S KATERIM BI 
LAHKO ZAMAHNILI 
PO POTREBI
Napačno si medije kot orožje predstavljajo tako tisti, ki z 
njimi grozijo, kot tisti, ki se teh groženj bojijo. Vsekakor pa 
velja, da je na naslovnice in med osrednje novice najlažje 
priti »z lumparijo«.

PETRA MLAKAR
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KORAK 1: ODMRZOVANJE
Se vam je že kdaj zgodilo, da ste bili o 
nečem prepričani, da se ne da? Morda 
ste poskusili in se s tem še bolj prepriča-
li o svojem prav. Potem pa je prišel 
nekdo drug ter to zmogel brez večjih 
naporov? Recimo pridobiti nov posel 
– vi ste se trudili in se v svojem trudu 
prepričali, da se ne da. Potem pa je 
prišel sodelavec s svojim, drugačnim 
pristopom in uspel. Kako neki mu je 
uspelo? S čim je prepričal stranko? 
Meni se je to večkrat zgodilo in priz-
nam, da mi občutek neuspeha ni bil 
prav nič všeč. Vedno pa me je zanimalo, 

s čim je kolegu uspelo, kjer meni ni. 
Tako že več let zbiram ideje, kako lahko 
izboljšam svoje prodajne sposobnosti. 
Prodajalec se namreč ne rodi, temveč se 
naredi. Naredi pa se lahko le tako, da se 
uči in svoje znanje preizkuša, brusi, pili 
in izpopolnjuje.

Približno dvanajst let sem opravljal 
delo, ki je bilo v večini vezano na 
prodajo. Od sprva popolnoma admini-
stracijskih opravil sem kmalu začel 
komunicirati s strankami glede naročil. 
Ob povečanju povpraševanj sem kmalu 
moral zasesti tudi mesto mlajšega 
komercialista, ki se je ukvarjal z 

manjšimi posli. »Ti se kar uči na 
manjših projektih«, mi je rekel takratni 
vodja in tako sem se začel srečevati z 
možnimi kupci. Od popolnoma 
amaterskega pristopa in svoje osebne 
nerodnosti in neznanja bi se kmalu 
polomil. Kmalu sem bil deležen 
odličnega izobraževanja, kjer so me 
naučili, kako voditi prodajni proces. 
Prodajni priročnik, ki smo ga sestavili 
na izobraževanju, mi je vedno pomagal, 
da sem ustrezno ravnal. Z izkušnjami 
sem se naučil tudi ustreznega komuni-
ciranja z zelo raznolikimi naročniki. Ne 
moreš namreč na enak način komunici-

RECEPT ZA PRIPRAVO 
KOMERCIALISTA
Če mi je nekdo pri triindvajsetih, ko sem se srečal s svojo prvo resno službo, omenil 
finance, denar, prodajo … mi je postalo slabo. Takrat je moj svet predstavljalo 
ustvarjanje kreativnih oglasov, spletnih strani, igric za splet. Delo z ljudmi mi je bilo tuje, 
prodaja kot oddaljen planet, s katerim nisem želel imeti nikakršnega stika. Misel na 
prodajo mi je vedno slikala pred oči obupanega akviziterja v oguljeni obleki, ki se pojavi 
pred vrati in prodaja kakšno za preživetje popolnoma nepotrebno knjigo. Da bi se sam 
tako poniževal pred drugimi ljudmi? Ne, hvala.

TOMAŽ OVSENIK
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rati z vodjo orodjarske delavnice ter 
univerzitetnim profesorjem. Vsak od 
njiju namreč govori svoj jezik, in če želiš 
biti uspešen, se moraš naučiti njunega 
jezika. Tako sem počasi začel uživati v 
prodaji in posledično postal tudi 
uspešnejši.

KORAK 2: ODSTRANITE, KAR JE 
ODVEČNO 
Ego je največji sovražnik ponižnosti. 
Ponižnost pa je prvi korak pripravlje-
nosti za nova znanja. Kako se namreč 
lahko v življenju kaj novega naučimo, 
če v sebi nosimo prepričanje, da vse 
vemo? Torej, ponižnost v tem smislu, da 
smo se pripravljeni vsak dan kaj novega 
naučiti. Tudi npr. od mlajšega sodelav-
ca, ki ima precej manj izkušenj, a ima 
kakšno svežo idejo, ki jo je vredno preiz-
kusiti. Jasno, da je to včasih zelo težko, 
saj s tem, ko priznamo, da nečesa ne 
vemo, poudarjamo svojo ranljivost, 
svojo nepopolnost. Je pa zelo koristno, 
saj si s tem odpiramo vrata za osebno 
rast. Kaj je boljšega za prodajalca kot to, 
da se ves čas izpolnjuje. Že res, da 
imamo lahko v danem trenutku dobre 
prodajne rezultate, a to ni zagotovilo, da 
bo vedno tako. Lahko, da uživamo 
dobre rezultate, ki so posledica ugodnih 
razmer na trgu, dejstva, da delamo v 
uveljavljenem podjetju, da sodelujemo s 
strankami, ki jim je sodelovanje z nami 
najbolj preprosto … Kje pa so zasluge 
dobrega prodajalca, vašega znanja, 
veščin in osebnostnih lastnosti? Bi 
lahko z vsem tem, kar ste danes, jutri 
prodajali nekaj popolnoma drugega?

KORAK 3: NAREDITE PROSTOR 
ZA NADEV
Ko spoznaš, da nečesa ne znaš, je pravi 
čas za učenje. Ko odstranite cono 
udobja, ki jo predstavlja uveljavljena 
znamka, ki jo zastopate in ki jo predsta-
vljajo obstoječi dolgoletni naročniki ter 
ugodne razmere na trgu, vam ostane 
tisto, kar ste vi sami. Predlagam, da 
tisto zapišete na list papirja, naredite 
svojo osebno SWOT analizo tega, v čem 
ste dobri, kje ste šibki, kje imate 
možnosti za izboljšave in kje vas lahko 
kaj spodnese. Na listu papirja boste 
našli področja, v katerih se lahko 
izboljšujete. To so področja, ki jih lahko 
jutri začnete polniti z novimi znanji, s 
katerimi se lahko še bolj izkažete v 
svojem poslu. Mar ni užitek, ko ti uspe 
nekaj novega, ko ti uspe pridobiti posel, 
ki se je še včeraj zdel popolnoma 
nedosegljiv?

KORAK 4: PRIPRAVA NADEVA  
IN PEKA
Kaj torej potrebuje prodajalec, da bo 
dober pri svojem delu? Potrebuje tri 
stvari: jasne cilje, znanje, veščine. Čez to 
dodajmo še osebnostno pripravo. 

Prodajalec mora biti dobro poučen o 
tem, kaj prodaja – bolj, kot so strokovni 
potencialni kupci, več znanja potrebuje-
te s področja poznavanja svojih izdelkov 
oziroma storitev. Vedeti morate, komu 
prodajate. Zato pred vsako prodajo 
opravite »domačo nalogo« in se naučite 
nekaj osnovnih podatkov o podjetju, ki 
so koristni za temo vašega prodajnega 
pogovora. Kdo je oseba na drugi strani, 
s katero se boste srečali, njegova 
funkcija, pristojnosti, kakšne izkušnje 
imajo drugi z njim? Nujno je namreč, da 
poznate osnovne stvari, ki jih lahko 
preberete na internetu in se na prodaj-
nem sestanku čim bolj posvetite 
svojemu prodajnemu cilju. Prodajalec 
mora poznati tudi svojo konkurenco. Če 
vam na sestanku povedo, da že sodelu-
jejo s konkurenco, boste naredili boljši 
vtis, če boste konkurenco vsaj poznali 
in kaj vedeli o njih. Vendar nikoli ne 
kritizirajte konkurence, saj s tem 
kritizirate tudi poslovno odločitev 
svojega možnega naročnika. Dobro je 
vedeti, kje je konkurenca dobra in v 
čem šibka. Še najbolj boste to izvedeli, 
če boste radovedni in če boste spraševa-
li: »Aha, zanimivo, zakaj pa ste se 
odločili zanje?« ali »Kaj pa je bilo tisto, 
kar vas je prepričalo, da ste začeli 
sodelovati z njimi?« Iz odgovorov se 
boste naučili, kaj je naročnikom 
pomembno. To so pomembne informa-
cije, ki jih lahko uporabite za svoje 
nadaljnje učenje in izboljšave.

Prodajalec za svoje delo potrebuje 
prodajne veščine. Znati mora komuni-
cirati na način, ki je primeren njegove-
mu delu. Večina prodajalcev ne 
upošteva preprostega dejstva, da imamo 
dvoje ušes in samo ena usta. Torej, ni 
vaša osrednja naloga, da govorite, 
temveč, da poslušate. Če boste znali 
vprašanja postavljati prav, vam bo še 
tako zadržan naročnik povedal, kje ima 
največje potrebe. Bistveno je namreč 
ugotoviti, kaj potencialni kupec 
potrebuje in s svojimi storitvami 
oziroma izdelki odgovarjati na to. V 
nasprotnem primeru bo stranka dobila 
občutek, da jih ne slišite, ne razumete in 
v tem odnosu vidite samo sebe. 

Prodajalec mora biti na vsako 
prodajo dobro pripravljen. Zato si pred 
vsakim prodajnim sestankom zastavite 

cilje, ki jih želite doseči. Morda bo prvi 
sestanek namenjen le vzpostavitvi 
zaupanja, morda bo to vstopnica za 
sestanek pri višji instanci, morda bo to 
že prodaja prvih izdelkov. Pomembno 
je, da si zastavite cilje, saj boste tako 
imeli ves čas prodajnega sestanka pred 
očmi tisto, kar želite doseči. Zastavite si 
realne cilje – ne premajhne in ne 
prevelike.

Osebno pripravljen je tisti, ki gre na 
teren z zavedanjem, da mu bo uspelo. 
Če ste namreč že vnaprej prepričani, da 
vam ne bo uspelo, raje ostanite doma. Si 
predstavljate vrhunskega športnika, ki 
čaka na svoj nastop, prežet s samokriti-
ko, da je brez smisla, da mu ne bo 
uspelo, da nima smisla? Kakšne ima 
možnosti za uspeh? Bo lahko v svojem 
nastopu pokazal vse svoje znanje? 
Najbrž ne. Enako je s prodajalcem. Zato 
niso dovolj le znanje in veščine, temveč 
vaša osebna naravnanost. Da, uspelo 
vam bo. Športnik ne zmaga na vsaki 
tekmi, vendar ga to ne ustavi. Prodaja-
lec ne dobi vsakega posla, vendar naj 
vas to ne ustavi.

KORAK 5: POSTREZITE ŠE VROČE
Ko je prodajalec pripravljen, naj gre v 
svet. Doma ne bo nikomur koristil. 
Največjo škodo si namreč narediš, če 
sveže pridobljenega znanja ne uporab-
ljaš v praksi. S prakso se naučiš teorijo 
spraviti na raven nezavedne sposobnos-
ti. Zato le pogumno, tudi, če ste nekje 
prebrali le nasvet, ki se vam zdi 
uporaben – preizkusite ga v praksi. Če 
se obnese, vam bo zagotovo koristil, 
kajne? S takim zavedanjem se lotite tudi 
vsakršnega pridobivanja novega znanja 
– to vam v nobenem primeru ne bo 
škodilo, lahko vam le koristi. Če vam 
koristi, boste še uspešnejši v svojem 
poslu. Mar ni užitek, ko ti nekaj novega 
uspe prenesti v prakso in se izkaže, da 
ste s tem osebnostno zrastli? 

Večina prodajalcev 
ne upošteva 
preprostega 
dejstva, da imamo 

dvoje ušes in samo ena 
usta. Torej, ni vaša 
glavna naloga,  
da govorite, temveč,  
da poslušate.
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Če je tako, se mi zdi zanimivo, da se, kot 
poslovni coach srečujem prav pogosto z 
izjavami zaposlenih, kot so, »pri nas ne 
znamo sodelovati« ali »vsak se drži bolj 
zase« in podobno. Kako sodelovati v 
družbi, ki je usmerjena v individuali-
zem, polna turbulentnih sprememb ter 
nenehni izpostavljenosti najrazličnej-
šim kon�iktnim izzivom? 

Odgovor na vprašanje, kako obvlado-
vati poslovno komunikacijo v tako 
opisani poslovni realnosti, lahko 
poiščemo v aktiviranju energije osebne 
naravnanosti in se naučimo, kako 
uporabljati lastno življenjsko energijo, 
ki se izraža �zično, čustveno in mental-
no ter prispeva k ugodni organizacijski 
klimi. V prav vsakomer od nas je 
namreč povezovalna energija, ki se 
razlikuje od izzivalne energije ega in 
aktivira našo globinsko modrost. 
Zaposleni v podpori menedžmentu 
imajo pri tem izjemno pomembno 
vlogo.

Zaposleni v podpori menedžmentu 
namreč komunicirajo s sodelavci in 
skrbijo za pretok informacij in koordi-
nacijo dela. Diskretnost pri njihovem 
komuniciranju s sodelavci in hkrati z 
nadrejenimi, s poudarkom na prijaz-
nosti, zanesljivosti, zaupanju, pri tem 
igra veliko in pomembno vlogo. 
Poslovni sekretar je srce podjetja. Pri 
njem se srečujejo poti vseh zaposlenih. 
Poslovno dogajanje na poti od vodje ali 
drugih nadrejenih do ostalih sodelav-

cev poteka prav skozi »srce« pisarne 
poslovnega sekretarja. Poslovni 
sekretarji imajo veliko moč, zelo so 
vplivni in vedo, kaj se dogaja, pomagajo 
pri pretoku informacij med nadrejeni-
mi in zaposlenimi, da lahko ti opravljajo 
delo in dosegajo cilje.

Podpora menedžmentu se kaže kot 
ključna pisarna, ki pomembno prispeva 
h gradnji odnosov med sodelavci. 
Poslovni sekretar naj bi imel dober 
odnos z vsemi sodelavci, s čimer vpliva 
na dobro delovno vzdušje.

KAKO UVIDIMO »KLIMO«  
MED SODELAVCI
Vsaka organizacija je sistem, ki deluje v 
okviru svojih lastnih notranjih pravil. 
Znotraj nekega sistema se vedno dogaja 
komunikacija, ki oblikuje kakovost 
dinamike odnosov med sodelavci. 
Značilnost komunikacije v podjetjih je, 
da so sodelavci drug za drugega 
nekakšen sprožilec prijetnih ali 
neprijetnih občutkov. Nekaterih 
sodelavcev se zelo razveselimo, že s 
tem, ko samo vstopijo v prostor. Včasih 
pa v prostor vstopi kakšen sodelavec in 
prav začutimo, kako postane ozračje 
naelektreno. V sistemu, kot je podjetje, 
so takšni odnosi med zaposlenimi 
vedno v procesu dinamike. Za zaposle-
ne v podpori menedžmentu je zelo 
pomembno, da znajo dobro zaznati 
vedenjske vzorce sodelavcev iz t. i. 
»meta« perspektive, kar jim omogoči 

vpogled v to, kaj se med njimi dogaja, za 
kaj resnično tukaj gre, kaj ni jasno 
izrečeno, kdaj delujejo iz dejavnosti ega 
le za lastne koristi, kdaj se izogibajo 
pristnim odnosom in občutku resnične 
povezanosti. Nato lahko delujejo kot 
most, ki povezuje različne bregove. 

Odločitev za sodelovanje pa ni za 
šibka srca. Sodelovanje vključuje veliko 
srca, zaupanja, skrbnosti, transparen-
tnosti, avtentičnosti, usklajene komuni-
kacije in poguma. Prav zaradi naštetega 
nas je sodelovanja včasih strah. Raje 
smo »varno« nepristni in se obdajamo z 
občutki lastne pomembnosti, individu-
alizmom, sebičnostjo, naveličanostjo, 
aroganco, preobremenjenostjo z 
lastnimi čustvi, interesi ali položajem, 
hlepenjem po moči, gojimo občutke 
zavisti, zamer, sebičnosti. Težko znamo 
in si upamo biti pristni. V načine 
sobivanja vpletamo ego, ki nas obreme-
njuje s scenariji v naših glavah, kot so: 
Če bom sodeloval, bom odkril informa-
cije, ki so lahko pomembne samo zame; 
moje znanje je težko pridobljeno in ga 
ne bom delil kar tako z drugimi; če 
želim doseči, da me jemljejo resno, 
moram biti resen …  A žal je ta varnost 
le navidezna. Cena zanjo so strupeni 
odnosi med sodelavci, nedoseženi cilji, 
izgorelost in druge oblike neskladnosti. 
Če ne delujemo v smeri graditve 
mostov, se namreč zelo pogosto zgodi, 
da so posledice razriti odnosi med 
sodelavci, doživljanje stresa, čustvenega 

ENERGIJA VODENJA:  
KAKO VODIMO TUDI TAKRAT, 
KADAR NISMO URADNO  
V VLOGI VODJE
Za izhodišče našega raziskovanja vzemimo vrednoto – sodelovanje. Sodelovanje je 
pomembna poslovna kompetenca. Podpora menedžmentu deluje kot pomembni 
prevodnik, skozi katerega se sodelovalna komunikacija širi od vodstva do zaposlenih in 
 od vodstva do zunanjih strank in poslovnih partnerjev. Če se vprašamo, ali ima 
sodelovanje kakršne koli koristi v poslovnem svetu, hitro naštejemo, da to pripomore, 
da dosežemo veliko več kot skupina, kakor bi kot posameznik. Magičnost sodelovanja je v 
tem, da smo skupaj lahko del nečesa veliko večjega kot pa, ko delujemo kot posameznik.

SANDRA BOHINEC GORJAK
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strahu, pred opravljanjem dela, 
odsotnosti z dela, saj življenje iz ega 
pomeni oddaljitev od lastnega resnične-
ga bistva in od drugih, kar pa se na dolgi 
rok praviloma vedno pokaže kot 
določena vrsta bolečine.

KAJ LAHKO STORIJO ZAPOSLENI 
V PODPORI MENEDŽMENTU? 
KAKO VODITI SODELOVANJE?
Nekdo je vedno tisti, ki prvi začne. 
Potrebujemo prvega, ki bo začel graditi 
mostove. Zaradi strateškega položaja, ki 
jo zasedajo v podjetju zaposleni v 
podpori menedžmentu, je njihovo 
delovanje v smeri sodelovanja izjemne-
ga pomena. V odločitvi za sodelovalna 
ravnanja lahko začutimo plemenitost 
njihovega poklicnega poslanstva.

Kadar smo priča ozračju nesodelova-
nja, kadar začutimo, da se med sodelav-
ce naseljuje neskladnost, je kakovost 
naše pozornosti tisto največ, kar lahko 
damo. Nato se odločimo, da bomo 
ukrepali. Ne bomo pogledali stran. 
Potem nastopimo z lastno dejavnostjo 
oziroma z močjo osebnostne naravna-
nosti za sodelovanje. Komuniciramo, 
tako kot čutimo, da je prav iz svoje 
lastne dušne biti. Včasih je dovolj že, če 
izrečemo neko vplivno nepričakovano 
sporočilo, v nekem naključnem, a 
pomembnem trenutku. S pravimi 
besedami ravno ob pravem času, 
poskrbimo, da ustvarimo razlike.

Pri tem je pomembno, da smo tudi 
sami sodelovalni po naravi in da 
verjamemo v moč sodelovanja. Včasih 
potrebujemo pogum in dobro mero 
modrosti pa tudi komunikacijsko 
kompetenco, da z močjo osebnosti 
vodimo ljudi k sodelovanju. K sodelova-
nju pa lahko vodi vsakdo, ki se za ta 
korak odloči iz notranje prepričanosti, 
da je to prava pot. Ostali zaposleni bodo 
počasi sledili pogumu in osebnosti 
posameznika. Iz te perspektive dobijo 
zaposleni v podpori menedžmentu 
pomembno vlogo vplivanja in vodenja, 
ne glede na uradno hierarhijo v 
podjetju.

Ključni dejavniki, ki tvorijo kompe-
tenco za sodelovanje, so:
1. NOTRANJI KLIC: Zmožnost prisluh-

niti in slediti notranjemu klicu in se 
ustrezno odzvati/komunicirati, ko 
začutimo, da mi sami ali kdo drug 
daje pobudo, da želi sodelovati. 
Okrepimo občutek sodelovanja in ga 
ne prezrimo ali zanemarimo.

2. POGUM: imeti pogum ali moč lastne 
osebnosti, da se postavimo v držo 
sodelovanja, ki vključuje neverbalno 
in verbalno komuniciranje. Imeti 
voljo za sodelovanje, še posebej 
takrat, ko so med nami sodelavci, ki 
ne znajo ali ne želijo sodelovati.

3. IZBIRA: mi sami izberemo in se odlo-
čimo, da želimo sodelovati.

4. KULTURA: Naša sodelovalna drža 
ima širši organizacijski pa tudi 
družbeni učinek. Z njo podpiramo 
nastajanje sodelovalne organizacij-
ske kulture v podjetju, ki se širi tudi 
navzven in v svet.

5. INTEGRACIJA RAZLIČNOSTI: ljudje 
smo različni in te razlike naj bi 
zmogli usklajevati v novo mrežo 
zmožnosti za doseganje ciljev. V 
ustvarjanju polja, ki med nami 
nastaja iz razlik, tvorimo polje za 
nastanek sinergije, nove mogočne 
moči, ki je kot posamezniki nikoli ne 
bi dosegli.
V današnjem globalnem svetu je 

sodelovanje pomembnejše kot še nikoli 
do zdaj. Niti posamezniki niti podjetja 
ali narodi si ne morejo več privoščiti, da 
bi »šli po svoje«, da bi delovali v 
izolaciji. Skozi sodelovanje osebnostno 
rastemo, se učimo drug od drugega, 
delimo znanje, pomagamo drug 
drugemu zaključiti delo in delimo 
obstoječe vire za skupno dobro, 
zmoremo razumeti razlike in skozi 
različnost ustvarjamo sinergijo med 
nami. Izpolnjevanje vrednote sodelova-
nja plemeniti uresničevanje poklicnega 
poslanstva, s čimer prejmemo prilož-
nost, pomembno prispevati k boljšemu 
svetu, v katerem živimo. Izpolni nas z 
magičnim občutkom, da smo skupaj del 
nečesa veliko pomembnejšega, kot bi to 
lahko bili le kot posameznik.
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NAČELO 1: LOČITE PROBLEM OD 
LJUDI
Najpomembnejše načelo, ki se mu 
resnično splača posvetiti največjo 
pozornost, je ločevanje problema od 
ljudi. Največja past, v katero se lahko 
ujamete v kon�iktu, je, da začnete 
razmišljati, kaj je narobe z osebo, s 
katero ste zapadli v kon�ikt. Si 
predstavljate, da oba razmišljata v enaki 
smeri in se sprašujeta: »Le kaj je narobe 
s to osebo?« V tem primeru je »vojna« 

skorajda neizogibna. Namesto tovrstne-
ga brezplodnega razmišljanja se 
osredotočite na dogodek, situacijo, 
vedenje in na problem in ne na človeka. 
To seveda ne pomeni, da ločite tudi 
kon�ikt od ljudi. Ljudje so v kon�iktu 
in vi v kon�iktu napadate problem, ne 
pa ljudi. Izjemno velika kakovostna 
razlika, ki je večkrat v zgodovini 
odločala tudi o vojnah. 

Primer Anje, ki želi imeti mir za študij 
in njene zaposlene sostanovalke Renate, 

ki večer pred Anjinim izpitom pripelje v 
njuno skupno stanovanje glasno 
druščino. Anja ji lahko reče: Renata, nate 
se ne morem zanesti ... S tovrstno 
komunikacijo je Anja povezala problem z 
Renato. Če pa bi Anja preprosto rekla: 
»Danes potrebujem mir za študij,« bi le 
predstavila problem in v ničemer ne bi 
napadla Anje.

Zakaj dajemo to načelo na prvo 
mesto? Predvsem zato, ker se ljudje na 
osebni napad odzovemo na tri možne 

TEMELJNA NAČELA POGAJANJ 
ZA DOSEGANJE WIN-WIN 
REŠITVE V KONFLIKTU
Pri ravnanju s konflikti smo v predhodnih člankih razdelali, kaj storiti in česa ne, da bi bolje 
ravnali s konflikti. Spoznavali smo prevladujoče stile ravnanja s konflikti in ugotovili, da je 
najučinkovitejši stil win-win (zmagaš-zmagam). Zdaj pa se bomo poglobili v konkretne 
postopke in procese, kako se približati win-win pogajalskemu stilu in kako ravnati v 
konkretnih situacijah. Pri tem nam je lahko v veliko oporo delo Rogerja Fisherja in 
Williama Uryja, ki sta v sodelovanju s Harvardsko poslovno šolo razvila štiri temeljna 
načela, za hitrejše in lažje približevanje rešitvi win-win. S temi načeli so pomagali številnim 
posameznikom, organizacijam kot tudi državam, boljše ravnati s konflikti.

DANIJELA BREČKO
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načine. Prvi možni in najpogostejši 
način je, da silovito udarimo nazaj, torej 
napademo in kon�ikt se razplameni, 
verjetno čez vse meje dovoljenega … 
Drugi možni način odziva na napad je, 
da preprosto zbežimo, kar pomeni, da 
se kon�ikt ne rešuje, pa četudi se bo 
kdaj v prihodnosti, bo vedno zaznamo-
van »s pobegom«, kar precej oteži 
iskanje rešitve win-win. Tretji možni 
način odziva na napad pa je, da prepros-
to »zmrznemo«, bolje rečeno otrpnemo 
in ne ponudimo nikakršnega odziva, 
toda verjetno smo pri tem globoko 
šokirani in prizadeti, kar zagotovo ni 
dobra popotnica za reševanje kon�ikta. 
Zdaj je najbrž bolj jasno, zakaj je 
ločevanje problema od ljudi tako zelo 
pomembno in brez upoštevanja tega ne 
moremo preiti na uporabo drugih 
načel.

NAČELO 2: OSREDOTOČITE SE 
NA INTERESE IN NE NA 
POLOŽAJE
Osredotočanje na interese namesto na 
položaje ni lahko doseči. Osredotočanje 
na interese pomeni, da ste sposobni 
pogledati izza položaja, ki ga nekdo ima 
v kon�iktu. Zakaj zagovarja to, kar 
zagovarja, zakaj želi doseči to, kar želi 
doseči, kakšne so njegove frustracije 
glede teme kon�ikta? Ste pripravljeni 
na to, da o interesih za položajem 
odkrito spregovorite? To pomeni, da 
branite svoje interese in ne položaj. 
Veliko ljudi ne razlikuje med interesi in 
položaji in se velikokrat pogaja za 
položaj in ne za interese. Ste se že kdaj 
vprašali, zaradi česar želite imeti 
določen položaj? Položaj je namreč 
lahko obramben ali napadalen. 
Globoko samoizpraševanje o tem, zakaj 
sem zavzel takšen ali drugačni položaj, 
lahko tudi odkrije vaše prave interese, 
ki so tesno povezani s cilji v kon�iktu, 
ki smo jih spoznavali v predhodnih 
člankih. Raziščite torej svoj tematski 
cilj, odnosni cilj, identitetni cilj ter 
procesni cilj. In nikar ne ostanite zgolj 
pri tem, raziščite tudi interese, torej 
cilje druge strani, saj sta obe strani v 
kon�iktu.

Kaj je resnični interes Anje, ki želi 
imeti mir in kaj je resnični interes njene 
sostanovalke Renate? Anjin interes je, 
kar čim bolje opraviti izpit, Renatin 
osrednji interes pa je, da se po celodnev-
nem napornem delu sprosti v družbi 
prijateljev in to v domačem okolju. Toda 
Ana in Renata nista jasno izrazili svojih 
interesov, sprva sta predvsem napadli 

druga drugo, nato pa še branili svoja 
položaja in tako zlahka zapadli v 
kon�ikt. 

Drugo pravilo torej pravi: Karte na 
mizo, jasno in nedvoumno spregovori-
mo o svojih interesih in se nikar ne 
pogajajmo za položaj. Prav neverjetno 
je, koliko ljudi ne zmore odkrito 
spregovoriti o svojih interesih, temveč 
nastopi s stališča položaja. V tem 
primeru si lahko obetate ohranitev 
položaja, ne pa tudi uresničitve svojih 
interesov. Precej Sizifovo delo na daljši 
rok. 

NAČELO 3: USTVARJAJTE 
REŠITVE ZA VZAJEMNE KORISTI
Pri reševanju kon�ikta je pomembno, 
da se po identi�kaciji interesov 
pogovarjamo o možnih rešitvah, 
možnostih, ki prinašajo vzajemne 
koristi. Pogosto pri tem vlada zmotno 
prepričanje, da se pogajanja začnejo z 
eno ali dvema izbirama. Večina ljudi se 
v kon�iktu zadovolji že s prvo izbiro, ki 
jo nekdo ponudi. To ni reševanje 
win-win in tega nikar ne počnite. 
Pomembno je ustvariti čim več možnos-
ti, tako bomo imeli več izbire za 
kakovostno odločitev. Klasična tehnika 
za ustvarjanje čim več možnih rešitev je 
viharjenje možganov (brainstroming), 
pri čemer je pomembno, da ne kritizira-
te teh možnosti, temveč jih le nanizate. 
Ljudje ne zmoremo biti hkrati kreativni 
in kritični. To nam ne gre dobro od rok, 
zato je osrednja ideja brainstorminga, 
da najprej zberemo lep kup idej, in jih 
šele v drugem koraku začnemo kritično 
vrednotiti glede na vzajemne koristi 
vpletenih strani v kon�ikt. Da pa ne bi 
zapadli v skušnjavo hitrega iskanja 
rešitve, se priporoča, da si nastavite 
merilo števila možnosti in izvajate 
brainstorming (seveda v sodelovanju z 
drugo stranjo) toliko časa, da dosežete 
želeno število. Priporočamo deset in več 
možnih rešitev. Te si nujno zapišite na 
seznam, saj svoje kreacije kasneje 
zlahka tudi pozabimo oziroma popači-
mo. Z listom možnih rešitev pa se nato 
lotimo še zadnjega načela. 

NAČELO 4: IŠČITE REŠITVE 
WIN-WIN NA PODLAGI 
OBJEKTIVNIH MERIL
Med različnimi možnostmi izberete eno 
ali tudi kombinacijo možnosti, ki je 
najboljša za obe strani. Pred samim 
izborom pa si je dobro postaviti 
objektivna merila, po katerih bomo 
izbirali možnosti. Pri izboru prave 
rešitve nas brez objektivnih meril 
namreč zlahka zanese na polje vrednot, 
interesov, argumentov … Tudi merila si 
je dobro predhodno zapisati na papir, 
teh pa naj ne bo preveč, priporočata se 
dva do trije. 

UPORABA NAČEL DOSEGANJA 
WIN-WIN REŠITVE, KO SE 
VNAME DRUŽINSKI PREPIR
Zdaj uporabimo navedeni model štirih 
načel na primeru zakonskega para 
Barbare in Petra, ki sta prišla v kon�ikt 
zaradi okoljske odgovornosti. 

Čeprav oba namenjata veliko odgovor-
nost ravnanju z okoljem, Barbara meni, 
da Peter ni dovolj okoljsko ozaveščen. 
Peter ločuje odpadke, se izogiba nakupu 
plastične embalaže, vozi hibridno vozilo 
… In zase meni, da je zgledno okoljsko 
odgovoren in ozaveščen. Barbara pa 
opaža, da pri pomivanju posode porabi 
preveč vode, tudi pod prho stoji predolgo, 
biološke odpadke včasih odvrže v koš za 
navadne odpadke. Skratka Barbara meni, 
da ne stori dovolj za okoljsko ozavešče-
nost. Med njima je nastal kon�ikt, ki je 
danes po raziskavah sodeč precej pogost 
med zakonskimi pari. 

Uporaba načela 1: Ločevanje proble-
ma od ljudi
Barbara ni ločila problema od Petra, to 
bi storila, če bi se pogovorila o okoljski 
ozaveščenosti in opisala nastali položaj, 
tako kot ga vidi: Npr. v svojem gospo-
dinjstvu lahko še bolj varčujemo z 
uporabo vode, biološke odpadke lahko 
koristno uporabimo za gnojenje vrta ... 
Namesto tega je napadla Petra, da 
porabi preveč vode pri pomivanju 
posode, da je predolgo pod prho in da se 
še ni naučil ločevati odpadkov. Več kot 

Ljudje ne zmoremo biti hkrati kreativni in 
kritični. To nam ne gre dobro od rok, zato  
je glavna ideja brainstorminga, da najprej 
zberemo lep kup idej, in jih šele na drugi stopnji 

začnemo kritično vrednotiti glede na vzajemne 
koristi vpletenih strani v konflikt.
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očitno je, da bo Peter ob tem privihal 
nos in je pravzaprav upravičeno užaljen, 
saj vendarle kar nekaj stori za varovanje 
okolja. 

Uporaba načela 2: Ločevanje interesa 
od položaja
Kaj je v tem kon�iktu Barbarin interes, 
je več kot očitno; želi, da se porabi manj 
vode in da se odpadki reciklirajo. Petrov 
interes pa je, da se dobro oprha in pri 
tem hkrati sprosti. Sicer ločuje odpadke, 
toda ni pozoren na čisto vsak odpadek. 
Barbara in Peter morata postaviti te 
interese na mizo, brez obtoževanj in brez 
napadov na osebnost in brez branjenja 
položaja. Barbara se je postavila v 
položaj glavne varovalke okolja v 
domačem gospodinjstvu, ki skrbi za tri 
vogale hiše. Peter pa se je postavil v 
položaj prizadevnega in poslovno 
uspešnega posameznika, ki je sicer 
okoljsko ozaveščen, ki pa si zasluži tudi 
dobro prho, kar je njegova legitimna 
pravica. Ko bosta nehala braniti položaje 
in se osredotočila le na interese, lahko 
začneta ustvarjati možne rešitve. 

Uporaba načela 3: Iskanje možnosti 
za vzajemno korist 
Zdaj morata priti do izbir. Najbolje si je 
zastaviti močna vprašanja. Npr. Kako 
lahko varčujemo z vodo, ne da bi se bilo 
treba odpovedati prhanju ter kako 
reciklirati odpadke, ne da bi bilo treba 
preučiti vsak posamični odpadek? In 
nato izvedeta možgansko nevihto. 
Možnosti je pri tem zapletu zagotovo kar 
nekaj; od tega, da se začne uporabljati 
regulator vode pod prho, do tega, da 
kupita varčni pomivalni stroj, saj je 
znano, da pri ročnem pomivanju posode 
porabimo največ vode, morda je prava 
rešitev hranilnik vode na dvorišču, ki ga 
uporabljamo za pranje perila … Tudi za 
recikliranje odpadkov obstaja več rešitev, 
od seznama, kaj sodi med reciklirane 
odpadke, do koša s senzorjem, ki te sam 
opozori, da odpadek ni za reciklažo … 
Skratka, cel kup rešitev, pri katerih se 
Petru ni treba odpovedati prhanju in 
nenehno razmišljati, kaj sodi med 
reciklirane odpadke in kaj ne. 

Uporaba načela 4: Iskanje rešitve 
win-win na podlagi objektivnih meril
Kaj bosta Barbara in Peter izbrala? V 
njunem primeru lahko izmerita, z 
uporabo katere možnosti ali kombinaci-
je več njih bosta prihranila največ vode 
in katera bo najboljša naložba za 
recikliranje odpadkov. 

LE KDO SI NE ŽELI SPREMEMB?
Poglejmo si še en primer, tokrat na 
poslovnem področju. 

V srednje velikem podjetju s 120 
zaposlenimi se je �nančni direktor 
odločil za prenovo računovodskega 
sistema, s katerim bi na dolgi rok 
zmanjšali stroške, saj pogosto prihaja 
do napak, ki podjetje stanejo precej 
denarja. Zaveda pa se, da je to povezano 
z investicijo v nakup in namestitev 
sistema. Pri tem naleti na velik odpor 
zaposlenih, ki menijo, da je to nepotre-
ben strošek, da bodo izgubili ogromno 
časa z učenjem uporabe novega 
sistema. 

Kako lahko uporabimo načelo štirih 
načel v tem primeru? 

Več kot očitno je, da so zaposleni 
jezni na direktorja, kako je sploh prišel 
na takšno idejo, direktor pa obtožuje 
njih, da zavirajo spremembe. Prvo, kar 
bi lahko storili, je, da spregovorijo o 
resničnem poslanstvu novega sistema 
in ločijo problem od ljudi. Zgodba naj bi 
tekla okrog vprašanja o večji učinkovi-
tosti računovodskega sistema in njegovi 
novi vlogi - katere informacije naj 
dobavlja in katere so morda nepotrebne 
… in kako temu koristi stari sistem in 
kako bi (naj) koristil novi.

V nadaljevanju bi se morali osredini-
ti na interese in ne na položaje. Direktor 
je jasno pokazal svoj položaj; jaz sem 
direktor in imam zakonito pravico 
odločanja, prav tako pa so zaposleni 
zavzeli položaj: Ti si res direktor, toda 
mi smo zaposleni, ki te lahko podpremo 
ali pa se ti upremo. In odločili so se, da 
se uprejo. Toda spomnimo se raziskav 
Mortona in Deutscha, ki pravita, da 
imajo zaposleni in vodstvo veliko več 
skupnih interesov kot nasprotij. Zagoto-
vo je vsem v interesu večja učinkovitost 
(manjša poraba časa, energije za isti ali 
večji izplen). In ravno to je tisto, na kar 
bi se morali osredotočiti pri uporabi 
drugega načela. 

Pri tretjem načelu, iskanju čim 
večjega števila možnosti, si je treba 
zastaviti močno in pravo vprašanje, ki 
bi lahko bilo naslednje: Kako povečati 
učinkovitost in zmanjšati nepotrebne 
stroške in napake pri delu? Prenova 
računovodskega sistema je pri tem 
lahko le ena izbira, na podlagi katere 
zagotovo ne bomo našli najboljše 
rešitve. To je lahko zgolj napačna 
menedžerska odločitev. V igri so še 
številne druge kot na primer pregled 
najpogostejših napak in vzrokov zanje, 
kar bi lahko porajalo številne nove 

možne rešitve. Obstaja tudi popolna 
zamenjava računovodskega sistema. 
Morda obstaja še kakšna globalna 
rešitev, ki je cenejša in hitreje izvedljiva. 
Morda je lahko rešitev tudi »outsou-
rcing« določenih �nančnih funkcij … 
Skratka, vedno je več možnih rešitev in 
te je treba dati na mizo. 

Kako se zdaj odločiti za najboljšo 
rešitev? Uporabimo torej objektivna 
merila, ki jih na področju učinkovitosti 
res ne manjka. Delovne ure zaposlenih, 
čas trajanja posameznih procesov, 
naložba v izobraževanje v primeru 
menjave sistema … lahko se odločijo za 
izbrano merilo ali kombinacijo njih in 
tako pridejo do rešitve, ki je v skladu z 
vzajemnimi interesi - v zgornjem 
primeru v interesu večje učinkovitosti.

BATNA IN POGAJALSKI JUJITSU

Naj omenim še dve zanimivi načeli, 
ki vam bosta pri pogajanjih za dosego 
win-win rešitve še v dodatno pomoč. 
Prvo dodatno načelo se imenuje BATNA 
- gre za akronim Best Alternative To a 
Negotiated Agrrangement. Preden se 
začnemo pogajati, si je dobro odgovoriti 
tudi na vprašanje: Kaj je moja najboljša 
alternativa v primeru, da ne dosežem 
najboljšega dogovora? Tako boste 
vedeli, kje so vaše meje, kje lahko še 
dodatno posežete v pogajanjih, kdaj 
popustiti …

Drugo načelo pa se imenuje pogajal-
ski jujitsu, ki izhaja iz rokoborbe in 
pomeni, da v pogajanjih uporabimo 
moč nasprotnika. Če kdo neusmiljeno 
pritiska na vas, obrnite igro v svoj prid 
in ga neusmiljeno sprašujte o njegovih 
interesih. S tem boste dobili priložnost, 
da boste spregovorili tudi o svojih 
interesih in morda dosegli rešitev 
win-win. 

VELJA SI ZAPOMNITI 
1. Ločite problem od ljudi.
2. Osredotočite se na interese, ne na 

položaje. Svojega položaja ne branite.
3. Ustvarite čim več možnosti za rešitev 

problema. Uporabite brainstorming.
4. Uporabite objektivna merila za izbiro 

možnosti.

VAŠA RETROSPEKTIVA
Ko se boste naslednjič znašli v kon�ik-
tu, opazujte sebe, kateri položaj ste si 
izbrali. Je to vaš resnični interes? Zakaj 
želite doseči ta cilj? Kaj je resnični 
interes nasprotne strani? Zakaj on želi 
doseči ta cilj?

34 www.adma.si

KOMUNIKACIJA IN ODNOSI



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.

24. marec in 31. marec 2020

Pridružite se več kot 270 prejemnikom certifikata!



Hkrati se vsak posameznik v življenju 
znajde v težkem obdobju (npr. smrt, 
bolezen bližnjega, �nančne težave, 
ločitev ...), kar vpliva tudi na njegovo 
učinkovitost v delovnem okolju.

Zato je pomembno, da skušamo drug 
drugega čim bolj razumeti, in da se nau-
čimo nekaterih prijemov oziroma 
tehnik, s katerimi lahko nekomu 
pomagamo, da v svojem delovnem 
okolju, kar se da, najbolje deluje.

Pogosto ne vemo točno, kako naj se 
vedemo ob nekom, ki se znajde v stiski. 
Katere besede uporabiti in kakšen 
odnos vzpostaviti. Stiske, ki jih doživlja 
posameznik, so lahko zelo različne. 
Nekateri se soočajo s težavami v 
duševnem zdravju, kot so anksioznost, 
depresija, ali pa se znajdejo v težkem 
položaju, kot so smrt ali bolezen bližnje-
ga, �nančna stiska, razhod s partner-
jem, naravne nesreče itn. Čeprav se 
stiske med seboj razlikujejo, pa obstaja 

nekaj smernic, ki jih lahko upoštevamo, 
da človeku stojimo ob strani v težkih 
trenutkih. 

ZAVEDAJMO SE, DA 
POSAMEZNIK V TEŽKEM 
OBDOBJU NI ISTI KOT PREJ
Od človeka v stiski težko pričakujemo, 
da se vede na način, kot smo navajeni.
Posameznik v stiski se ne obnaša enako 
kot prej, saj je v drugačnem stanju kot 
navadno.

Težko je, ko se nekdo, ki nam je blizu, 
začne vesti drugače. Ko izgubi običajno 
raven energije in »iskrico v očeh«.Težki 
položaji človeka spremenijo. Lahko, da 
nam v njegovi družbi ni več tako 
prijetno kot prej. Posameznik je lahko 
brez energije, brez navdušenja in se 
lahko izogiba dejavnostim, ki jih je prej 
z veseljem počel. Zavedati se moramo, 
da je takšno stanje začasno in da je 
dobro, če smo potrpežljivi. 

INFORMIRAJMO SE O STANJU, V 
KATEREM SE JE ZNAŠLA OSEBA
Če se je oseba znašla v življenjskem 
položaju, ki ga ne razumemo najbolje (se 
na primer sooča s katero od duševnih 
bolezni) je dobro, da se pozanimamo o 
njegovem stanju, saj tako lažje razume-
mo situacijo, v kateri se je znašel. 

Še vedno obstaja kar nekaj predsod-
kov o depresiji, anksioznih motnjah in 
drugih duševnih stiskah.Posameznik pa 
je že sam obremenjen z različnimi miti 
in predsodki. Pogosto občuti sram in 
strah, da bi ga drugi obsojali, pomilova-
li. Zato je najmanj, kar lahko naredimo, 
da mu pokažemo, da razumemo 
njegovo stanje. 

Dobro je, če preberemo kakšno 
strokovno literaturo, se pogovorimo s 
kom, ki se je že soočal s podobnimi 
stiskami ali se tudi sami pogovorimo s 
terapevtom, ki nam lahko bolje pojasni 
posamezno stanje. 

KAKO POMAGATI SODELAVCU, 
KI JE V STISKI?
Vedno večji porast duševnih bolezni, kot sta anksioznost in depresija v današnjem svetu 
pomeni, da se vedno več ljudi na delovnem mestu sooča s težavami v duševnem zdravju, 
kar lahko vpliva na same delovne procese ter na odnose med sodelavci.

KAJA STRNIŠA

36 www.adma.si

KOMUNIKACIJA IN ODNOSI



POMAGAJMO Z DELOVNIMI 
NALOGAMI, VENDAR VEDNO V 
OKVIRU SVOJIH ZMOŽNOSTI
Za posameznika v stiski je dobro, da 
opravlja svoje običajne delovne naloge. 
Vsak izmed nas potrebuje občutek 
pripadnosti, pomembnosti, vrednosti. 
Človek skozi delo dobi občutek odgo-
vornosti, zato je dobro, da je še vedno 
vpet v delovne procese. 

Če vidimo, da pride trenutek, ko 
posameznik zaradi hudih stisk res ni 
zmožen opravljati svojega dela, mu 
vseeno damo vedeti, da mu z nalogami 
lahko pomagamo.

BODIMO ODPRTI ZA POGOVOR
Pripravljeni bodimo na pogovor, ampak v 
človeka ne silimo. Tisti, ki se sooča s 
stisko, mora biti pripravljen na pogovor.
Pustimo ga, da govori o svojih občutkih in 
svojem stanju toliko, kolikor si sam želi.

Spopadanje s kakršno koli stisko je 
težko, zato posameznik potrebuje veliko 
poguma in zaupanja, da lahko govori o 
stvareh, ki jih doživlja. Ko se človek 
počuti prestrašenega, tesnobnega, 
žalostnega ali brezvoljnega, je popolno-
ma naravno, da ima lahko sprva odpor 
do naših prizadevanj.Zato ne silimo 
vanj s pretiranim brskanjem in 
podvprašanji.A hkrati dajmo človeku 
vedeti, da smo dostopni za pogovor 
takrat, ko bo to sam pripravljen in želel. 

OMOGOČIMO, DA SE 
POSAMEZNIK ČUTI 
VKLJUČENEGA V DOGAJANJE
Ko se človek spremeni, se pogosto 
zgodi, da zavrača skupne dejavnosti, 
zato ga drugi počasi začnejo izključevati 
iz določenih dejavnosti. Kar pa lahko 
njegovo stisko samo še poglobi, saj vsak 
človek potrebuje občutek povezanosti 
in vključenosti. 

Dobro je, da človeka še vedno vabimo 
na različne dejavnosti, mu pripoveduje-
mo o svojem življenju, govorimo o 
običajnih, vsakdanjih stvareh. Na ta 
način lahko preprečimo, da se posame-
znik počuti osamljenega ter mu hkrati 
omogočimo, da ima stik z »običajnim 
življenjem.« 

SPRAŠUJMO IN AKTIVNO 
POSLUŠAJMO
Aktivno poslušati pomeni, da človeka 
poslušamo do konca, postavljamo 
odprta vprašanja in ne silimo vanj, če ne 
želi podati jasnih odgovorov. 

V vsaki medsebojni komunikaciji je 
pomembno spoštovanje. Spoštujmo 

posameznika in ne sodimo o njegovih 
občutkih. Velikokrat ljudje podajamo 
»diagnoze« in analiziramo občutja 
drugih. Čeprav je prav, da smo priprav-
ljeni poslušati in nekomu stojimo ob 
strani, nismo usposobljeni za reševanje 
težkih stisk. Zato se poskušajmo 
izogniti prehitrim sklepanjem in 
podajanjem analiz o človekovem stanju. 

Poleg tega si zapomnimo, da 
posameznik večinoma ne potrebuje 
podajanja konkretnih rešitev, večinoma 
potrebuje zgolj to, da ga poslušamo in 
skušamo razumeti. Nasveti so večino-
ma dobrodošli takrat, ko nas nekdo 
zanje izrecno prosi. Večinoma pa človek 
v stiski potrebuje predvsem občutek 
podpore in razumevanja. Hkrati je 
dobro, da pustimo posamezniku, da deli 
toliko, kolikor je pripravljena in da 
pogovor teče v smeri, ki si ga sam želi.

NE OBREKUJMO
Če ima sodelavec osebne težave, se o 
tem ne pogovarjajmo z drugimi 
sodelavci. Posamezniku je že tako težko, 
in zavedanje, da drugi na delovnem 
mestu govorijo o njegovih težavah, 
lahko stisko zgolj še poglobi. 

Lahko pa tistega, ki se sooča s 
težavami, spodbudimo, da zaupa 
sodelavcem in nadrejenim, saj s tem 
poskrbi za boljše odnose in razmere na 
delovnem mestu. 

SPODBUJAJMO GA, DA SE O 
ZADEVI POGOVORI ALI POIŠČE 
STROKOVNO POMOČ 
Nekatere organizacije imajo znotraj 
kolektiva že zaposlene osebe, ki so 
usposobljene za nudenje psihološke 
podpore posameznikom, ki se znajdejo 
v stiskah.Dobro je, da človeka spodbu-
dimo, da se obrne na strokovnjaka, a ga 
v obisk ne silimo. Predstavimo lahko 
prednosti takega obiska in morda 
ponudimo, da z njim opravimo prvi 
posvet, če bi mu bilo tako lažje. 

OPAZUJMO NAPREDEK IN SE 
SPOMNIMO POZITIVNIH STVARI 
Spopadanje z različnimi stiskami 
zahteva veliko prizadevanj, je naporno 
in izčrpavajoče. Preden se posameznik 
ponovno počuti dobro in zaživi 
normalno življenje, je potrebnega 
veliko truda.Zato je dobro, da opazimo 
človekov napredekter to tudi pokaže-
mo. 

Tako spodbudimo posameznika, ki 
preživlja težke čase in mu damo zagon, 
da se lažje sooči z izzivi, ki mu jih je 

podalo življenje. Še posebej pri spopa-
danju z duševnimi stiskami je lahko 
napredek zelo počasen, zato lahko 
posameznik izgubi motivacijo in zagon.

Če opazimo »male zmage«, ki jih 
doseže, je tako dobro, da ga spodbudi-
mo, da še naprej vztraja in vidi, da je na 
pravi poti. Dobro je tudi, da ga spomni-
mo na njegove dobre lastnosti, saj je 
nizka samopodoba pogosta spremlje-
valka ljudi, ki se znajdejo v stiski. 

POVABIMO GA K DEJAVNOSTI
Ljudem velikokrat ustreza, da se 
odmaknejo od svojih težav in se 
posvetijo dejavnostim, ki njihove misli 
odvrnejo od stiske. Zato je dobro, da 
človeka povabimo na pijačo, kosilo, 
kino, sprehod. Nekam, kjer se bo 
sprostil in se odmaknil od svojih težav. 

Vsekakor pa je najpomembnejše, da 
razumemo želje in potrebe posamezni-
ka. Vsak izmed nas ima v življenju vzpo-
ne in padce. Z njimi pa se sooča na svoj 
način. To, kar ustreza nekomu, ni nujno 
dobro tudi za drugega. 

Nekateri potrebujejo več pogovora, 
podpore, razlage svojih težav in 
nasvetov, kako se z njimi soočiti. Drugi 
raje nekaj časa preživijo sami s seboj, da 
zadeve dobro razmislijo, preden jih 
delijo z drugimi. Vsekakor ni dobro, da 
svoj način nekomu vsiljujemo. Sprejmi-
mo, kar nekomu ustreza in bodimo 
predvsem odprti in razumevajoči. 

Zapomnimo si, da imajo majhna 
dejanja in preproste pozornosti lahko 
velik vpliv na počutje posameznika. 
Prijazna beseda ima večjo moč, kot se 
zdi na prvi pogled.Zato bodimo 
predvsem prijazni, odprti in razumeva-
joči. 

Za posameznika  
v stiski je dobro,  
da opravlja svoje 
običajne delovne 

naloge. Vsak izmed  
nas potrebuje  
občutek pripadnosti, 
pomembnosti, 
vrednosti. Človek  
skozi delo dobi občutek 
odgovornosti, zato je 
dobro, da je še vedno 
vpet v delovne procese. 
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Tokrat se bomo osredotočili na 
konstruktivno povratno informacijo, 
saj je le to najtežje tako podati, kot 
sprejeti. Zakaj je tako in kaj lahko jaz 
storim, da bo drugače? Kakšne so 
odgovornosti osebe, ki jo podaja in 
kakšne so odgovornosti osebe, ki jo 
sprejme, da bo konstruktivna povratna 
informacija služila svojemu namenu – 
povečati harmonijo med dvema 
osebama.

ZAKAJ JE PODAJANJE 
KONSTRUKTIVNE POVRATNE 
INFORMACIJE POMEMBNO TAKO 
ZA PODAJALCA KOT ZA 
PREJEMNIKA?
Konstruktivna povratna informacija, 
lahko ji rečemo tudi kritika ali negativ-
na povratna informacija je pomemben 
dejavnik zagotavljanja harmonije v 
medosebnih odnosih. Podajalec s tem, 
da izrazi svoje videnje vedenja osebe, ki 
konstruktivno povratno informacijo 
sprejema, zmanjša svojo notranjo 
frustracijo. Oseba, ki izrazi svoje 
opazovanje, ki ga doživlja kot vedenje, 
ki bi se »moralo« spremeniti, da bi bili 
vpleteni bolj zadovoljni, učinkoviti, da 

bi bolje sodelovali, da prejemniku tudi 
možnost, da svoje vedenje ozavesti in 
spremeni.

Prejemnik povratne informacije na 
drugi strani, se seveda lahko nekaj 
novega nauči o sebi. Omogočeno mu je 
zavedanje o tem, kako ga zaznava 
okolica in kakšen je vpliv njegovega 
oziroma njenega vedenja na druge. Vsi 
se strinjamo, da nam je ljubše, da nam 
ljudje predstavijo svoja videnja, 
razmišljanja o nas »v obraz« in nihče si 
ne želi, da se negativne informacije o 
nas širijo za našim hrbtom.

Čeprav je podajanje konstruktivne 
povratne informacije »win-win« 
situacija, kar pomeni, da pozitivno 
pridobita obe strani, tako podajalec kot 
prejemnik, podajanje in prejemanje 
povratne informacije ni preprosto, ne za 
enega ne za drugega.

Primer: Že dalj časa opazujemo 
sodelavko, ki rada svoje proste minutke 
v službi izkoristi za opravljanje drugih 
in širjenje nepravilnih informacij. S tem 
se širi nezaupanje, ljudje se izogibajo 
deljenja informacij, saj ne vedo, na 
kakšen način bo njihova informacija 
prišla naprej in kaj bo to pomenilo 
zanje. Njeno vedenje moti tako nas kot 
druge, saj ustvarja negativno klimo v 
kolektivu.

S tem, da povratno informacijo poda-
mo, bomo zmanjšali frustracijo pri sebi, 
hkrati bomo sodelavki omogočili, da 
ozavesti negativne posledice svojega 
vedenja in ji hkrati omogočili spre-
membo.

ZAKAJ JE TEŽKO PODATI 
KONSTRUKTIVNO POVRATNO 
INFORMACIJO?
Podajanje povratne informacije je lahko 
težko, saj se bojimo negativnega odziva 
prejemnika. Vzemimo zgornji primer 
sodelavke, ki opravlja in širi govorice. 

Bojimo se, da se bo sodelavka, ko bo 
slišala povratno informacijo na to temo, 
odzvala v šoku (»Ne morem verjeti, kaj 
mi govoriš.«), jezno (»Kaj te to briga, 
brigaj se zase!«), žalostno ali z zanika-
njem (»Joj, jaz sem dobra oseba in ne, jaz 
ne delam tega.«) ali s strahom (»Kaj pa 
zdaj? Kako naj še stopim pred ljudi?«). S 
tem odzivom se moramo potem mi, kot 
podajalci soočiti in to ni preprosto.

Bojimo se tudi, da bomo skalili 
odnos s to osebo, bojimo se posledic, 
kako se bo prejemnik po tem vedel do 
nas in do drugih. Bojimo se, da bomo 
frustracijo povečali in da se vedenje ne 
bo spremenilo.

ZAKAJ LJUDJE TEŽKO 
SPREJEMAMO POVRATNO 
INFORMACIJO?
Ko ljudje slišimo negativno povratno 
informacijo, vezano na naše vedenje, 
lahko začutimo sram, strah, neenakost. 
Ko se to zgodi, se v nas prižgejo biološki 
obrambni mehanizmi, ki se v vedenju 
odražajo z zanikanjem, opravičevanjem, 
jezo, napadom. In če tudi morda to, kar 
nam druga oseba pove o nas, ni 
resnično, je to, kar slišimo, doživljanje 
druge osebe in osvetljuje del nas, ki ga 
mi ne vidimo ali ga ne želimo videti.

ODGOVORNOSTI 
PODAJALCA IN PREJEMNIKA 
KONSTRUKTIVNE POVRATNE 
INFORMACIJE
Da bomo v letu 2020 vsi pripomogli k še bolj harmoničnim odnosom, tako v poslovnem 
kot v zasebnem življenju, bo beseda na naslednjih straneh tekla o podajanju povratne 
informacije. Naj bo tema še tako pogosto napisana in opisana, praksa še vedno kaže,da je 
v slovenskih podjetjih povratne informacije premalo. Tako pozitivne povratne informacije 
(pohvale), kot tudi konstruktivne povratne informacije (kritike).

JANA COLNAR

Podajanje povratne 
informacije je lahko 
težko, saj se bojimo 
negativnega odziva 

prejemnika.
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Na primer, če sodelavka iz zgornjega 
primera sliši o sebi, da njeno vedenje 
vodi v povečevanje negativne energije v 
kolektivu, težko sprejme odgovornost 
za to. Seveda, zaradi tega težko sprejme 
povratno informacijo in zato se lahko 
čustveno odzove.

ODGOVORNOSTI PODAJALCA 
KONSTRUKTIVNE POVRATNE 
INFORMACIJE
Da zmanjšamo možnost negativnih 
čustvenih odzivov pri prejemniku 
povratne informacije, je pomembno, da 
se držimo naslednjih načel:
1. Povratno informacijo podajte na 

podlagi dejstev.  
Osebi povejte: Kaj točno se je 
zgodilo? Kdaj se je zgodilo? Kolikok-
rat točno se je zgodilo? Bodite čim 
bolj kratki, jasni in dejanski.

2. Povejte, kako vedenje osebe vpliva 
na okolico. Predstavite posledico 
vedenja. 
Osebi povejte, kako njeno vedenje 
vpliva na okolico.

3. Predlagajte drugo možnost in kaj 
bo oseba, ki bo spremenila 
vedenje, pridobila. 
Osebi povejte, zakaj je zanjo dobro, 
da se spremeni, kaj bo s tem pridobi-
la. Predlagajte ji drugačno vedenje.
Če vzamemo primer s sodelavko, ki 

opravlja in širi informacije.

Najprej zagotovite, da povratno 
informacijo podajate, ko ste umirjeni. 
To bo zagotovilo, da boste ohranjali 
samonadzor tudi, če odziv na drugi 
strani za vas ne bo prijeten. Pristopite k 
osebi, ko je sama in jo vprašajte, ali je 
pripravljena, da delite z njo nekaj, kar 
ste (danes) opazili? Če reče, da, ji lahko 
podate povratno informacijo oziroma 
se dogovorite za čas, ko bo oseba 
pripravljena. Tako bo oseba bolj odprta 
za sprejem in s tem bo tudi sprememba 
vedenja bolj verjetna.

Povratno informacijo bi na podlagi 
treh pomembnih elementov povratne 
informacije lahko bilo videti takole:

Opazila sem, da si danes zjutraj ob 8. 
uri v kuhinji povedala Maji, da je Mateja 
napisala napačno poročilo za direktor-
ja. (Uporabite njene besede). Deljenje 
takšnih informacij slabo vpliva na 
splošno komunikacijo in klimo v 
podjetju, saj se ljudje bojijo, da ne bi 
naredili kakršne koli napake, saj zanjo 
izve veliko število ljudi. Širi se nezaupa-
nje. Predlagam ti, da takšne podatke, če 
jih dobiš ali slišiš, zadržiš zase, tako 
bomo kot tim bolj sproščeni v svojem 
delovnem okolju.

Spopadanje z negativnimi odzivi
V primeru, da se sodelavka odzove z 

opravičevanjem ali napadom, se ne 
pustite zmesti. Ne pojdite v debato, kaj 
je res, kaj ni res, kdo je kriv, kdo ni kriv. 

Recite samo: »Razumem tvoj odziv. 
Želel/a sem samo deliti s tabo to, kar 
sem danes opazila.« Če je treba, enako 
ponovite še enkrat. Ostanite z osebo ter 
vse, kar lahko naredite je, da sprejemate 
njen negativni odziv. Ne branite se, ne 
napadajte, ne argumentirajte naprej. 
Samo sprejemajte normalna čustva, ki 
prihajajo. Če je odziv prehud, lahko 
rečete, da boste pogovor nadaljevali, ko 
bosta oba bolj pomirjena.

Povratne informacije je pomembno 
podajati skladno. Torej vsakič, ko 
opazimo, da oseba ponavlja to isto 
vedenje. Če ne pride do spremembe, 
iščite druge vzvode, ki vam jih nudi 
podjetje ali sistem (pomoč nadrejenega, 
kadrovske službe, pravne službe).

Odgovornosti prejemnika
Ko slišite nekaj po svojem mnenju 

negativnega zase, nekaj, česar ne 
verjamete, da je res, recite samo: 
»Hvala, ker si delil/a svoj pogled.« Če 
želite, lahko vprašate za bolj jasna 
pojasnila. Potem pa recite: »Bom 
razmislil/a o tem in videl/a, kaj lahko 
spremenim v zvezi s tem.

Ne pozabite, povratna informacija je 
kot šal, ki ga dobite za novo leto. Za šal 
se človeku, ki vas je obdaril, vedno 
zahvalite, nato pa je vaša odločitev, kaj 
boste s tem šalom storili.

Dobro je, da znamo pogledati vase in 
videti, ali je kaj resnice v tem, kar smo 
izvedeli. Je to mogoče lahko res? Ali 
sem kar koli pripravljen/a spremeniti? 
Zakaj bi bilo to zame pomembno? Moja 
osebna izkušnja s povratnimi informa-
cijami v življenju je, da je čisto vsaka, pa 
naj bo še tako neprijetna in težka, v sebi 
nosila del resničnosti. Kaj ste opazili vi?

S konstruktivno povratno informaci-
jo se ni treba strinjati, naj bo priložnost, 
da se naučimo nekaj o sebi. Oseba, ki 
nam jo je podala, nam je podala darilo, 
četudi darilo ni bilo v najlepšem ovitku 
in brez lepe rdeče pentljice.

Zakaj je pomembno, da konstruktiv-
no povratno informacijo podam ravno 
jaz?

Večkrat, ko opazujemo vedenje v 
svojem okolju, ki nas moti, menimo, da 
to ni naša stvar. Menimo, da bi morala 
druga oseba (na primer nadrejeni) 
urediti ta nastali položaj. S tem prelaga-
mo odgovornost ter v sebi gojimo 
frustracijo. Zato je pomembno, da vsi 
mi prevzamemo odgovornost, za bolj 
harmonične odnose in da znamo in 
zmoremo podati ter sprejemati 
povratne informacije. Vse se začne in 
konča pri nas samih.
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Na tej poti so posamezniki v podjetju 
ključ njegovega uspeha in to ne glede 
na katerem delovnem mestu delujejo. 
Za uspeh na delovnem mestu moramo 
biti strokovno usposobljeni za delo, ki 
ga opravljamo, poznati svoje delovne 
zadolžitve, cilje, ki jih moramo doseči. 
Poznati in razumeti moramo ključne 
cilje svojega podjetja, njegovo okolje, 
kulturo, poslanstvo. Poznati, kako naše 
podjetje »diha in živi«. In navsezadnje 
biti moramo del tega sistema, osebno-
stno zreli, notranje uravnovešeni, ciljno 
orientirani, učeči, �zično zdravi. 
Zagotavljanje pravočasne in ustrezne 
podpore vodstvu podjetja je ključni del 
uspešnega vodenja podjetja. 

Poznavanje osnov poslovnih �nanc 
podjetja, v katerem delujemo, nam je 
lahko na delovnem mestu v pomembno 
pomoč, saj razumemo, kje in kako lahko 
še dodatno prispevamo k uspehu 
podjetja. Še več, pomaga nam, da 
dojemamo manj osebno odzive ljudi, 
posameznikov, vodij, jih bolj razumemo 
in se hitreje ter ustrezneje odzovemo. 
Podjetje mora ojačati, kjer je šibko in 
izkoristiti svoje prednosti, priložnosti 
na trgu, da lahko dolgoročno prehiti 
tudi boljše od sebe.

POGLEJMO SI PET KORAKOV 
RAZUMEVANJA OSNOV 
POSLOVNIH BILANC, KI SO NAM 
LAHKO PRI OPRAVLJANJU DELA 
V POMOČ
Korak 1. Razumi cilje podjetja, njegovo 
poslanstvo, vizijo, okolje, v katerem 
deluje, njegove prednosti, slabosti, 
poslovne partnerje, ki so ključni za 
njegov uspeh.

Korak 2. Razumi premoženjsko 
strukturo, ki jo ima podjetje in vire 

�nanciranja, ki jih podjetje potrebuje za 
svoje delovanje.

Korak 3. Razumi, kaj je ključni 
proizvod, storitev, ki ustvarja položaj 
podjetja na trgu in hkrati omogoča 
realizacijo prihodkov iz prodaje na trgu, 
zaradi katerih podjetje obstaja,   razumi 
tudi stroškovno strukturo njegovega 
delovanja, ki je nujna, da podjetje v 
končni fazi opravi storitve, proizvede 
proizvode in udejanji svoje cilje.

Korak 4. Razumi, denarni tok 
podjetja in ključne kazalnike uspešnosti 
in �nančnega zdravja svojega podjetja, 
razumi kje, v čem in zakaj je boljša naša 
konkurenca.

Korak 5. Razumi, katera sredstva 
upravljaš in na katere aktivnost v 

podjetju ter posledično dejavnike 
uspešnosti podjetja kot tudi stroške 
imaš vpliv, in kako lahko s premagova-
njem svojih slabosti, krepitvijo dobrih 
kompetenc še celoviteje prispevaš k 
uspehu podjetja.    

V tem prispevku se samo dotaknimo 
vsakega koraka, več bomo na primerih 
govorili v maju na kongresu ADMA 
2020 v Portorožu.

Korak 1. S tem ko razumemo 
poslanstvo, vizijo, dejavnike uspeha 
našega podjetja, razumemo notranje in 
zunanje okolje, v katerem podjetje 
deluje, nadalje, razumemo, kje je 
podjetje šibko, ranljivo in kje ima svoje 
prednosti, priložnosti, lažje opravljamo 
svoje delo in se še celoviteje odzivamo 

PET KORAKOV OSNOV 
POSLOVNIH FINANC ZA 
BOLJŠO PODPORO VODSTVU
Podjetje je kot živo bitje, v katerem kroži »kri«, to je denarni tok. Je del sistema, 
globalnega okolja, v katerem deluje in živi. Deluje s ciljem dolgoročnega preživetja, 
tekmuje s sebi enakimi, boljšimi od sebe, v tekmi, kdo bo prevzel več trga, ustvaril več, 
zadovoljil pričakovanja lastnikov kapitala podjetja.

NADJA ZORKO
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na delovne potrebe vodstva podjetja. 
Navsezadnje tudi s svojimi idejami, 
pobudami sprememb na delovnem 
mestu lahko pomembno prispevamo k 
doseganju ciljev podjetja.

Korak 2. Bilanca stanja nam na svoji 
aktivni strani prikazuje, katero premo-
ženje ima podjetje na določen dan, in na 
pasivni strani bilance vidimo, kako 
podjetje to svoje premoženje �nancira. 

Podjetja v različnih dejavnostih 
potrebujejo različna sredstva oziroma 
premoženje za opravljanje svoje 
dejavnosti. Storitvena podjetja za svojo 
temeljno dejavnost svetovanja ali 
izvajanja različnih storitev potrebujejo 
zgradbe, poslovne prostore, v katerih 
delujejo, tudi opremo. Prostori so lahko 
najeti ali v lasti storitvenega podjetja. 
Podjetja v trgovinski panogi, katere 
uspeh je ključen od lokacije trgovin, 
vodi vodstvo k odločitvam nakupa 
zgradb na zelo obiskanih lokacijah, 
medtem ko temelji premoženje 
predelovalne industrije običajno na več 
zgradbah, opremi, strojih in napravah, 
posledično ima ta panoge tudi več zalog 
materiala, nedokončane proizvodnje, 
končnih proizvodov glede na druge 
dejavnosti. Ključno premoženje 
vsakega podjetja so terjatve iz poslova-
nja oziroma terjatve do kupcev, ki jih ne 
moremo videti ali otipati, a gre pri tej 
premoženjski kategoriji v bilanci stanja 
za ključno premoženje, na katerem 
temelji denarni tok in prihodnji uspeh 
podjetja.

Med viri �nanciranja poslovanja in 
premoženja, ki ga podjetje potrebuje za 
svojo dejavnost, je zelo pomembno, da 
podjetje poseduje dovolj lastnega 
kapitala. Več kot se poslovanje našega 
podjetja �nancira iz lastnih virov 
�nanciranja, bolj je stabilno in lažje se 
sooča z negotovimi razmerami na trgu 
in prevzema tveganja. Pomembno je, 
kdo je lastnik tega lastniškega kapitala 
v podjetju, kakšni so njegovi interesi 
glede izplačila dobička iz podjetja, kar 
močno vpliva na odločitve vodstva. 
Seveda, vsako podjetje potrebuje tudi 
nekaj zadolžitve, ki se običajno odraža v 
obliki najetih kreditov pri bankah. Več 
kot potrebuje podjetje sredstev oziroma 
premoženja za svoje delovanje, več 
mora razmišljati in iskati vire �nancira-
nja za to.

Zanimivo je, da čeprav smo ljudje 
ključno premoženje vsakega podjetja, 
nismo prikazani med premoženjem 
podjetja na aktivni strani bilance stanja, 
temveč se plačilo za naše delo pojavlja v 

izkazu poslovnega izida, ki prikazuje 
prihodke in odhodke iz delovanja 
podjetja. Plačilo za naše delo je med 
stroški dela, v odhodkovnem delu 
izkaza poslovnega izida, kar vodi k 
opisu tretjega koraka, v nadaljevanju.

Korak 3. Prihodki so gonilo denarne-
ga toka in dobička podjetja. Več podjetje 
proda in to zdravim, stabilnim, zvestim 
kupcem na trgu, bolje je. Ključna je 
količina storitev ali proizvodov, ki jo 
podjetje na trgu, v poslovnem obdobju, 
dejansko proda, in prodajna cena na 
enoto storitve ali proizvoda, ki jo 
podjetje na trgu dosega. Iz tega prihod-
kovnega vira podjetje pokriva stroške, 
ki so enaki potroškom prvin poslovnega 
procesa, ki jih podjetje potrebuje za 
svoje delovanje (material, delo, stori-
tve), pomnoženo s ceno teh potroškov 
na enoto. Posledično govorimo o 
stroških materiala, stroških dela, 
stroških storitev, ki v obdobju postanejo 
odhodki v izkazu poslovnega izida.

Zgradbe, stroji, oprema, računalniki 
se obrabljajo, za kar mora podjetje 
obračunati strošek    te obrabe - amorti-
zacijo, ki bo podjetju dolgoročno 
omogočal, da nadomesti izrabljena 
sredstva. Naprej je tu dejavnost 
trgovine, ki mora prodano blago najprej 
kupiti. Nabavna vrednost prodanega 
blaga je odhodek podjetja. 

Stroški so vedno posledica procesov 
in poslovnih modelov, po katerih deluje 
naše podjetje. Vsaka aktivnost povzroča 
stroške, zato je potrebno biti pozoren, 
katere aktivnosti v podjetju res potrebu-
jemo in tiste, ki jih, da jih izvajamo 
učinkovito, čim hitreje, z manj napaka-
mi in kakovostneje. Sem sodi tudi 
administrativna pomoč vodstvu, ki 
mora biti učinkovita, hitra, odzivna, 
celovita in navsezadnje tudi inovativna.

Korak 4. Cilj podjetja je, da s čim 
manj vložki in bolj učinkovito izkoristi 
sredstva oziroma premoženje, ki ga 
potrebuje za proizvodnjo in prodajo 
izdelka ali opravljanje storitev. Ključno 
je, da podjetje na trgu proda in ustvari 
več prihodkov, kot ima stroškov pri 
svojem delovanju in posluje z dobič-
kom, ki je primeren dejavnosti, v kateri 
podjetje deluje, in skladen s pričakova-
nji lastnikov kot tudi skladen s cilji 
podjetja. A ni dovolj, da podjetje 
ustvarja samo dobiček, ključno je, da 
podjetje s svojim delovanjem ustvarja 
pozitivni denarni tok, saj le z denarjem 
lahko plačamo račune in dajemo plače 
ljudem. Torej, ključno je, da je vse, kar 
prodamo tudi s strani kupcev, plačano. 

Dobiček iz poslovanja in amortizacija 
(znesek, ki ga zbiramo za obnovo 
sredstev, ko bodo ta izrabljena) sta 
ključni sestavini denarnega toka 
podjetja, ki je namenjen za potrebne 
investicije, vlaganje v poslovne procese 
in odplačilo kreditov, obresti, dividend 
lastnikom. Podjetje mora ustvarjati 
pozitivni denarni tok, sicer ne more 
redno in v celoti poravnavati vseh 
obveznosti in izkoriščati priložnosti, ki 
se pojavijo na trgu. Zato pogosto 
enačimo denarni tok v podjetju s krvjo 
v telesu živih bitij.

Podjetje primerja svojo doseženo 
dobičkovnost poslovanja s cilji, ki si jih 
je zastavilo in se primerja z boljšo 
konkurenco v panogi. Koliko dobička iz 
poslovanja ustvari podjetje na zaposle-
nega glede na primerljivo konkurenco? 
Kakšen je strošek dela na zaposlenega? 
Samo dva kazalnika, ki lahko dasta 
nekaj signalov, koliko posameznik v 
podjetju doprinese k uspehu podjetja. 
Smo učinkovitejši in uspešnejši od 
zaposlenih pri konkurenci? Kaj se lahko 
naučimo od boljših od sebe? Seveda so 
tudi ostali kazalniki �nančnega zdravja 
podjetja, ki se jih bomo dotaknili na 
kongresu ADMA 2020. 

Korak 5. Delujemo, kjer nas podjetje 
potrebuje. Kaj lahko naredimo drugače, 
inovativneje, bolje, hitreje, z več dobre 
volje, da prispevamo k boljši klimi in 
uspešnosti podjetja na trgu? Treba je 
poznati tudi svoje slabosti, pomanjklji-
vosti na delovnem mestu, jih sprejeti in 
se prav na tem mestu okrepiti s 
pomočjo. Prav tako je pomembno 
izkoristiti naše osebnostne prednosti, 
kompetence, kreposti, ki nam omogo-
čajo lažje, celovitejše doseganje ciljev in 
učinkovitejše delovanje na delovnem 
mestu in v delovnem okolju. Zavedati 
se moramo, katera sredstva uporablja-
mo, v katerih dejavnostih vse sodeluje-
mo in na katere stroške in koristi 
podjetja imamo s svojim delovanjem. 
Za uspeh podjetja šteje vsak posame-
znik, kot je vsak delček v mozaiku 
pomemben za njegovo lepoto.

Za uspeh  
podjetja šteje  
vsak posameznik, 
kot je vsak delček  

v mozaiku pomemben 
za njegovo lepoto.
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LOČITE MED TEM, KAJ 
»POTREBUJETE« IN KAJ »HOČETE«
Kar je skrb vzbujajoče, je to, da gre pri 
tem največkrat za ljudi, ki imajo 
nadpovprečne prihodke. In prav 
grozljivo je videti te obraze očitnega 
nezadovoljstva s samim seboj in z 
življenjem nasploh. Zakaj? Ker se 
preprosto ne znamo ustaviti, zadihati in 
se vprašati, čemu se sploh toliko 
ženemo? Kaj je tisto, kar si v resnici 
želimo? In kaj hitro ugotovimo, da  ne 
znamo ločiti med tistim, kar resnično 
potrebujemo in tistim, kar hočemo – pri 
čemer niti ne vemo čisto, zakaj. 

KO DOVOLJ PREPROSTO NI 
DOVOLJ
Roko na srce … V tej potrošniški družbi 
je prav težko že ločiti med tistim, kar 
»potrebujemo« in tistim, kar preprosto 
»hočemo«. Zakaj? Ker nam že vsi okoli 
nas govorijo, kaj nujno potrebujemo, da 
bomo srečni. Trgovci, znanci, družabna 
omrežja, t. i. vplivneži … Pri čemer se 
niti ne vprašamo, ali bo to tudi nam 
prineslo osebnega zadovoljstva ali ne. 
Oziroma, če nam ga bo že prineslo, za 
koliko časa? 

Kolikokrat ste si tudi že vi sami rekli: 
Že dolgo si nisem kupil/a nobene 

obleke. Prav ničesar nimam obleči. 
Moram, želim si kupiti nove hlače, 
srajco itn. Ali pa morda: Potrebujemo 
večji avtomobil. Ta je premajhen, še 
posebno zdaj, ko dobimo novega 
družinskega člana. Ali pa: »Zakaj ne bi 
zdaj, ko že pet let živimo v stanovanju, 
imeli raje hiše? Saj si jo lahko privošči-
mo.

In tako se podamo na pot, kjer je 
končni cilj v resnici nedosegljiv, saj si 
vedno znova in znova postavljamo cilje, 
ki nas, četudi jih dosežemo, ne osrečijo. 
Želimo še več. 

 
V ČEM JE PRAVZAPRAV  
RAZLIKA MED »POTREBUJEM«  
IN »HOČEM«? 
Še iz šole se lahko spomnimo hierarhije 
potreb po Maslowu (od najnižje do 
najvišje): �ziološke potrebe po varnosti, 
potrebe po pripadanju in ljubezni, 
potrebe po ugledu, spoštovanju, 
kognitivne potrebe, estetske potrebe in 
samoaktualizacije. A kaj, ko potem v 
življenju na to pozabimo in ne znamo 
več ločevati med tistim, kar resnično 
potrebujemo, in tistim, kar želimo. 

 Če poenostavimo, so potrebe tisto, 
kar potrebujemo za preživetje, želje pa 
tisto, kar lahko uresničimo ali tudi ne. Če 
se zgodi slednje, bo življenje preprosto 
šlo naprej. Potrošniška družba in 
naporen način življenja pa sta poskrbela, 
da se marsikdo sploh nima več časa 
vprašati, kaj si želi. Toda ali je to prav? 
Velika večina služi denar pretežno zato, 
da lahko zadovolji svoje osnovne potrebe 
(hrana, oblačila, varno in toplo okolje, 
prevoz ...) in v manjši meri tudi želje, saj 
smo z denarjem običajno omejeni. Le 
peščici ostane veliko denarja za izpolnje-

ANA VEZOVIŠEK

ŽELITE FINANČNO MANJ 
STRESNO LETO? POTEM 
ZAČNITE NA ZAČETKU
Sama pri delu s strankami vse pogosteje opažam, da je zelo velik izziv v tem, da 
preprosto ne vemo več, kaj je tisto, kar nas izpopolnjuje. Delamo in delamo, prejmemo 
plačo, plačamo položnice in mesec gre mimo nas, kot bi mignil. V nas pa ostanejo 
občutki praznine, žalosti, nezadovoljstva in kot da si ničesar nikoli ne privoščimo in 
delamo samo za plačo.

HIERARHIJA POTREB PO MASSLOWU

Samospoštovanje, 
samozavest, dosežki, 

spoštovanje do drugih, 
spoštovanje od drugih.

Etika, 
sproščenost, 

ustvarjalnost, 
sprejetje dejstev, 
brez predsodkov, 

reševanje problemov.Samouresničenje

Spoštovanje

Ljubezen/pripadnost

Varnost

Fiziološke

Dihanje, hrana, voda, spolnost, spanje, 
homeostaza, izločanje.

Varnost: osebna, družina, zdravje,  
finance, morala, lastnina.

Prijateljstvo, družina, intimnost.
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vanje želja. A nič hudega. Pomembno je, 
da mi vemo, kaj je tisto, kar nas osrečuje 
in nas žene naprej.

KAKO LOČITI MED 
»POTREBUJEM« IN »HOČEM« 
To lahko preprosto razložimo že 
otrokom. Saj poznate tisto: »Mami, oči, 
lahko samo še eno igračko, prooosim?« 
Poudarek je na ŠE ENO igračko, saj ima 
večina otrok še preveč igrač. In te 
resnično niso nujne, čeprav nam otroci 
s svojim žalostnim pogledom dajejo 
občutek, da se bodo brez njih kar 
zlomili. Vprašajte jih, ali vedo, kaj bi se 
zgodilo, če bi družina ves mesečni 
prihodek porabila za nakup igrač in ne 
bi ostalo nič za hrano in plačilo položnic 
(elektrike, ogrevanja itn.) Kaj menite, bi 
še vztrajali pri nakupu igrače? 

KO SE POTREBE IN ŽELJE 
PREPLETAJO
Večina družin uporablja avtomobil, da 
otroke peljejo v šolo, za prevoz do 
službe, do trgovine itn. Toda v večini 
primerov ljudje želijo imeti avtomobil, 
ki je večji ali dražji od tistega, kar 
resnično potrebujejo. Zakaj? Ker je 
pomemben status, ker je pomembno, da 
drugi vidijo, ker si je ravno sodelavec 
kupil takšen avtomobil. Pa je prav, da 
zaradi tovrstnih razlogov kupimo dražji 
avtomobil in gremo čez svoje zmožnos-
ti? Res je, da je prevoz z avtomobilom 
sicer potreben, toda model avtomobila, 
ki ga nekateri na koncu izberejo, 
pravzaprav izpolni njihovo željo. Denar, 

ki smo ga porabili za večji ali prestižnej-
ši avtomobil, je denar, ki bi ga lahko 
porabili za nekaj drugega. Podobno je 
pri oblačilih, hrani, dopustu itn. 

VPRAŠANJA, KI NAM LAHKO 
POMAGAJO LOČITI MED 
POTREBO IN ŽELJO

Za tiste, ki ravno ne vedo, ali gre za 
potrebo ali željo, jim bodo morda v 
pomoč naslednja vprašanja:
• Ali to nujno potrebujemo za življe-

nje?
• Zakaj točno to potrebujemo?
• Imamo morda doma že kaj podobne-

ga?
In tovrstna vprašanja si je dobro 

zastaviti vsakokrat pred nakupom, saj 
ko jih enkrat začnemo uporabljati, se 
verjetnost, da nakupa ne bomo opravili, 
zelo poveča.

IN KAJ V PRIMERU, KO SE ŠE 
VEDNO NE MOREMO ODLOČITI?
Potem z nakupom počakajmo in si 
vzemimo čas za razmislek. To je zelo 
preprost nasvet, ki ima izjemen učinek. 
Kdaj ga je najbolje uporabiti? Vsakok-
rat, ko razmišljamo o kakšnem nevsak-
danjem nakupu (na primer oblačil, 
obutve, stanovanjske opreme itn.) Pri 
tem pa je pomembno, da več, ko nas 
neka stvar ali storitev stane, več časa si 
vzamemo za razmislek. Najprej se 
moramo vprašati, kakšen je znesek, ki 
nam veliko pomeni oziroma nam 
pomeni toliko, da ga nočemo zapraviti 
brez premisleka. Recimo, da je to 20 

evrov. Ko nas bo v trgovini premamila 
kakšna stvar, ki stane več kot 20 evrov, 
si vzemimo za premislek toliko dni, 
kolikokrat je višja cena od našega 
mejnega zneska. O nečem, kar stane 
100 evrov, bomo tako razmišljali pet 
dni. 

Kaj storiti, če čez pet dni izdelka ne bo 
več v trgovini? Potem nam očitno že ni 
bil namenjen in bomo to zelo kmalu 
ugotovili tudi sami. Pomembnejše kot to 
je, da nas bo v večini primerov želja po 
nakupu minila. Več dni, ko bo minilo od 
obiska v trgovini, bolj se bomo »ohladi-
li«: spremenila se bodo naša čustva, 
razpoloženje in pogled na izbrano 
dobrino. Nemalokrat si bomo rekli: Še 
dobro, da se nisem prenaglil/a, saj novih 
hlač, jopice, srajce itn. res ne potrebujem 
ali pa mi sploh niso bili všeč.

OD NAS JE ODVISNO, ČESA SE 
BOMO LOTILI
Bo to zadovoljevanje potreb ali zadovo-
ljevanja želja? Kot že zapisano, so 
potrebe na prvem mestu, želje pa jim 
sledijo. Če bomo večino denarja porabili 
za izpolnjevanje želja, se nam lahko 
hitro zgodi, da nam ga bo zmanjkalo za 
plačilo osnovnih položnic. Nemalokrat 
imajo ljudje kljub izpolnjevanju svojih 
želja občutek, da ne živijo življenja, ki si 
ga želijo. Pa veste, zakaj? Ker nimajo 
zadovoljenih osnovnih potreb. Začnimo 
torej pri osnovi: vprašajmo se, kaj v 
resnici potrebujemo in videli boste, da 
je to največkrat tisto, za kar ne potrebu-
jemo veliko denarja. 
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V nadaljevanju vas bomo spomnili na 
nekatere pomembne zakonitosti 
pisanja elektronskega sporočila, na 
katere ste morda ob hitri uporabi 
elektronske pošte že pozabili. Ne glede 
na to, ali pošiljate elektronsko sporočilo 
prijatelju ali poslovnemu partnerju, je 
pomembno upoštevati nekaj pravil.

PRAVILA URADNEGA IN 
NEURADNEGA SPOROČILA
Ob hitrosti pisanja in slovničnih 
napakah lahko pričakovana uradna 
poslovna komunikacija hitro preide na 
neuradno obliko komuniciranja že v 
samem nagovoru. 

• V zasebnih, neuradnih sporočilih 
lahko uporabimo pozdrav kot: Draga 
Julija. Pozdravljen, Andrej … Pri 
pisanju poslovnim partnerjem pa se 
tovrstnim pozdravom izognimo. 
V uradnih sporočilih je primernejše 
pozdraviti: Spoštovana gospa Julija 
Polh. Spoštovani gospod Jan Pohle, 
ali zgolj: Spoštovani (velja za oba spo-
la).

• Lepše je, da samostalnik izpišemo in 
ne uporabljamo okrajšav: ga. (gospa), 
g. (gospod).

• Vedno zapišemo najprej ime in nato 
priimek: (Julija Polh).

• Za nagovorom postavimo vejico in 

nato začnemo pisati z malo začetni-
co. 
Primer: Spoštovana gospa Julija Polh, 
v prilogi elektronskega sporočila 

pošiljam predlog pogodbe o sodelova-
nju.
• Velikokrat zasledimo zapis: Pošljite 

nam dodatne informacije. Beseda 
informacije ni slovenskega izvora. 
Raje zapišimo: Pošljite nam dodatna 
pojasnila ali za dodatna pojasnila 
sem dosegljiv/-a.

• Ne uporabljajmo izraza posredujem 
e-mail. Posredujem, po Slovarju 
slovenskega knjižnega jezika 
pomeni, da posredujemo med dvema 

JASMINA SPAHALIĆ 

PRAVILA POŠILJANJA 
ELEKTRONSKIH SPOROČIL
Zelo pomembno je, kako oblikujemo in napišemo elektronsko sporočilo, predvsem pa, 
kakšne besedne zveze uporabljamo pri sporočanju. Pomembno je upoštevati določena 
pravila in zakonitosti, če želimo, da pisna komunikacija poteka profesionalno in 
učinkovito, saj ta odraža tudi zunanjo podobo našega podjetja.
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sprtima stranema, posredujemo v 
sporu. Sporočilo težko posredujemo. 
Raje uporabimo izraza, kot sta: 
Pošiljam oziroma prepošiljam 
elektronsko sporočilo. E-mail je 
tujka, ustrezneje je elektronski 
naslov, ki ga lahko krajšamo kot (el. 
naslov ali e-naslov).

• Pri pisanju sta pomembna slog pisanja 
in izbira besed, ki naj bodo vedno 
prilagojene prejemniku. Slog pisnega 
sporočila izraža pisca in njegovo 
organizacijo. Uporabljajmo kratke 
povedi in ustrezno izrazoslovje.

• Sporočilo mora biti slovnično 
pravilno oblikovano, s čim manj 
tipkarskimi in jezikovnimi napaka-
mi, da ne vzbuja dvomov o kakovosti 
sporočevalca. Uporabljajmo čim 
manj mašil, kot so: seveda; kot sem 
že dejal; torej; priznam; moram 
zapisati itn. Izogibajmo se praznim 
frazam in nepotrebnim ponavlja-
njem. Ne pozabimo pa na vljudno-
stne fraze; hvala in prosim. Primer: 
Prijazno vas obveščam, da je rok za 
oddajo članka samo še do jutri. 
Hvala, za vašo odzivnost in potrpež-
ljivost.

• Ne uporabljajmo velikih tiskanih 
črk, saj to pomeni, da na nekoga 
kričimo. Če želimo nekaj poudariti, 
raje besedilo zapišimo s krepko 
tiskanimi črkami.

• Pri pozdravu ne zapisujmo več kot 
enega klicaja. (Neustrezno: Lep 
pozdrav!!; S spoštovanjem!!) 
Ustrezneje je zapisati en klicaj 
oziroma piko ali vejico. Priporočam 
zapis pike. V zadnjem času pa je tudi 
opaziti, da se ne uporablja nobeno 
ločilo. Neustrezen je tudi zapis 
krajšave (za uradno komuniciranje): 
Lp. Kratice raje izpisujmo.

• V podpisu navedemo podatke 
pošiljatelja (ime in priimek, položaj v 
podjetju, el. naslov, telefonsko 
številko). 
Julija Polh, 
poslovna sekretarka
Polhovi, d. d.
Pomembno je, da pri nazivih podjetja 
zapisujemo presledke in za imenom 
podjetja vejico.
Pomembno: Če pišemo uradno 
sporočilo za �nančno upravo in 
podobne institucije, uporabimo 
takšen zapis, kot je naveden v 
poslovnem registru. Za ostale objave 
in besedila upoštevajmo slovnična 
pravila: Polhovi, d. d., Polhovi, d. o. o., 
Polhovi, s. p.

Spoštovana gospa Julija Polh,

sporočam vam, da smo prejeli vašo ponudbo za sodelovanje. 

Prijazno prosim, še za pojasnila, ki so navedena v prilogi 

elektronskega sporočila.

Za vsa dodatna pojasnila me lahko tudi pokličete.

Lep pozdrav.

Antonija Novak,

Direktorica kadrovskega sektorja

Novak, d. o. o.

T: 01 333 333

El. naslov: info@infonovakinfo.si

OBLIKOVANJE SPOROČIL
Zaradi posebnosti elektronskega 
komuniciranja je pomembno, da smo 
pozorni na sámo obliko elektronskih 
sporočil. Izogibajmo se uporabi ozadij, 
neberljivih pisav, animacij, fotogra�j, 
različnih slogov, različne velikosti in 
barve pisav ipd. Saj lahko ustvarimo 
slabo berljivo sporočilo in neprofesiona-
len odnos.

Poslovnim partnerjem ne prepošiljaj-
mo verižnih sporočil, saj so lahko zelo 
moteča in po možnosti prenašajo še 
kakšen spletni virus.

Elektronskemu sporočilu ne prilagaj-
mo obsežnih priponk.

Pošiljanje promocijskih sporočil na 
naslovnike, od katerih nismo pridobili 
dovoljenja za pošiljanje, je lahko 
kaznivo, zato bodimo previdni.

Pred pošiljanjem vedno preverimo, ali 
je elektronski naslov ustrezen, da 
pomembne vsebine ne pošljemo komu 
drugemu.

Ob vse večjem številu elektronskih 
sporočil je zelo priporočljivo, da ustrezno 
zapišemo, kaj pošiljamo v polje zadeva. 
Tu jasno opredelimo namen sporočila. 

Napačna uporaba polj: Za, Kp in Skp 
ima lahko precej neprijetne posledice 
(pošiljanje pošte na napačne naslove, 
razkrivanje identitete vseh prejemnikov 
oziroma poslovnih strank in podobno). 
Preden odpošljemo el. sporočilo vedno 
preverimo, v katerih poljih imamo 
vpisane naslove prejemnikov.

Uporaba emotikonov oziroma 
smeškov v poslovnih sporočilih ni 

dovoljena. V zasebnih sporočilih pa jih 
lahko uporabimo, če želimo izraziti 
določeno čustvo. 

Pri pisanju el. sporočil bodimo 
razumljivi in jasni. Bodimo vljudni in 
spoštljivi. Odstavki naj bodo kratki, 
sporočila pa jedrnata in ne predolga, še 
posebej če gre za poslovno komunicira-
nje. Če želimo nekomu preposlati daljšo 
novico, ki je objavljena na spletu, mu, 
namesto da bi kopirali novico v 
sporočilo, pošljimo le povezavo do 
spletne strani, kjer bo prejemnik lahko 
novico v celoti prebral. Podobno velja 
za vse ostale dokumente in datoteke, ki 
so objavljene na spletnih straneh.

  Vsako sporočilo pred pošiljanjem še 
enkrat preberimo, preverimo naslove 
prejemnikov in odpravimo morebitne 
slovnične napake, saj bi lahko zaradi 
površno napisanega sporočila ustvarili 
vtis neprofesionalnosti. Ustrezno 
uporabimo vse prednosti, ki nam jih 
prinaša elektronsko komuniciranje.  

Vabimo vas, da slovnična  

in pravopisna vprašanja 

pošljete na el. naslov:  

maja.fister@planetgv.si.  

V naslednji reviji lahko že 

pričakujete razlago na svoje 

vprašanje. Pišite nam.

VABILO

Primer ustreznega zapisa elektronskega sporočila ✗
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Kdo ste in s katerimi besedami bi se opisali?
Sem pozitivna oseba, ki v ovirah vidi priložnosti, da jih 

premagujem. V težavah sem spoznal samega sebe in sprevi-
del, da lahko premikam meje.

Zaupajte nam kratek opis svoje karierne poti.
Voznik tovornega vozila, voznik reševalnega vozila. Po 

prometni nesreči pred sedemnajstimi leti in posledično z 
veliko zdravstvenimi težavami, me nihče ni želel zaposliti, 
dokler nisem dobil priložnosti na Mestni občini Ljubljana, 
kjer so mi izkazali zaupanje.

Koliko let ste na trenutnem delovnem mestu?
Zadnjih pet let v Odseku za splošne zadeve v referatu za 

vzdrževanje poslovnih prostorov opravljam delo poslovnega 
sekretarja. 

Zakaj ste se odločili postati poslovni sekretar?
Bilo je naključno, a ker verjamem v priložnosti v življenju, 

sem bil te možnosti resnično vesel. Ves čas mi je poleg organiza-
cije dela, za katerega sem zadolžen, zelo pomembno komunici-
ranje z ljudmi, kjer sem prijazen, spoštljiv in pripravljen 
vsakomur pomagati. Po odzivih sodeč sem tu resnično uspešen. 

Ali bi lahko izpostavili osebo, mentorja, ki je pomembno 
vplival na vašo karierno pot, rast in zakaj, oziroma, kako 
je vplival na vas?

Do zdaj sem imel in še imam izredno srečo s svojimi 
nadrejenimi. Prepoznali so mojo željo po delu in pripravlje-
nost, da na delovnem mestu storim kaj več oziroma še več. Nič 
mi ni težko, vse mi predstavlja izziv. Svoje sodelavce od prvega 
dne povprašam za nasvet, zanj se vedno iskreno zahvalim. 
Verjamem, da v življenju nihče ne more vedeti vsega. Na 

ZORAN 
BJELAN

IZOBRAZBA: 
Diplomirani ekonomist

DELOVNO MESTO: 
Tajnik 

PODJETJE OZIROMA ORGANIZACIJA:
Mestna občina Ljubljana

UDELEŽENEC KONGRESA ALI POSVETA ADMA:  
Jesenski posvet ADMA v Mariboru

Učimo se skozi delo. Ambicija pa 
nikomur ne škodi. Iščite praktične 
rešitve in naj vas ne bo strah,  

da jih predlagate.

splošno velja, da uprava ni �eksibilna, s svojim delom 
dokazujem, da smo lahko, saj smo servis občanov.

Kaj vse obsega vaše delo?
Komunikacijo med oddelki in odseki mestne uprave, 

organizacijo dela, pripravo dopisov in naročil, dogovore z 
zunanjimi izvajalci, �nance in javna naročila v odseku, pomoč 
sodelavcem na lokacijah.

Katere so glavne spremembe, ki ste jih zaznali pri svojem 
delu, odkar ste na tem delovnem mestu?
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Izrazito se je povečala komunikacija tako s posamezniki 
kot z organizacijami, več je tudi pisarniškega dela.

Brez katerega tehnološkega pripomočka si ne znate več 
predstavljati dela?

Brez računalnika in mobilnega telefona.

Kako gledate na pomen izobraževanja za posameznika?
Meni je izobraževanje spremenilo življenje. Ne gre samo za 

znanja in vedenja, gre za samozavest. Vseskozi mi vzbuja 
željo, znati in vedeti kaj več, tudi v vsakdanjih stvareh.

Kaj vas navdušuje in motivira?
Rezultati v poslovnem in osebnem življenju, osebnostno se 

spreminjam v smeri, ki me navdihuje. Družina to opaža in me 
pri tem podpira.

Katere tuje jezike obvladate?
Angleščino in razumem ter govorim jezike nekdanje 

skupne države.

Kaj je bil do zdaj vaš največji izziv na delovnem mestu in 
kako ste se spopadli z njim?

Pomoč pri organizaciji lokalnih volitev. Pomagal mi je 
tajnik volilne komisije in sodelavci z izkušnjami. Na koncu 
sem bil uspešen.

Katere so prednosti in slabosti vašega dela?
Prednosti so (pre)poznavanje pravnih podlag in potreb 

pomožnih dejavnosti za delovanje lokalne samouprave, 
komunikacija z različnimi, tudi zunanjimi deležniki.

Slabosti je veliko, hitrih dogodkov, na katere ne moremo biti 
vnaprej pripravljeni, posledično so odločitve tudi napačne.

Če bi še enkrat izbirali svojo poklicno pot, bi se znova 
odločili za delo, ki ga opravljate, in zakaj?

Ponovno bi se odločil za to delo. Ker sem uspešen in ker me 
to delo iz dneva v dan veseli, rad ga opravljam. Vedno je kaj 
novega, jaz pa nimam težav z dejstvom, da se v resnici učimo 
vse življenje.

Kako skrbite, da vam stres ne pride pod kožo?
Družim se s pozitivnimi ljudi, z njimi imam odkrite odnose. 

Vedno imamo čas drug za drugega. Humor je v življenju 
koristen, tudi če nastane težava. Posameznik mora slej ko prej 
tudi nase in na dogodke v življenju gledati s humorjem, mar 
ne?

Kaj bi svetovali nekomu, ki se je pravkar odločil postati 
poslovni asistent?

Ključna je prijaznost v komunikaciji in ne reči ne težavi. 
Učimo se skozi delo. Ambicija pa nikomur ne škodi. Iščite 
praktične rešitve in naj vas ne bo strah, da jih predlagate.

Vaše življenje se je po prometni nesreči obrnilo na glavo. 
Katerih naukov vas je naučil ta nesrečni dogodek?

Po vseh dogodkih, diagnozi in zdravstvenih težavah 
skušam v življenju biti kar najbolj pozitiven. Žal se naše 
življenje lahko zelo hitro konča, ali pa se nam obrne na glavo. 
Moj odnos do drugih je nadvse spoštljiv, nobenega ne želim 
kakor koli prizadeti.

Kaj počnete v prostem času?
Študiram, ker delam magisterij poslovnih ved. Prosti čas 

posvečam tudi družini in rad imam hribe.

Kje ste bili nazadnje na dopustu in kam bi radi odpotovali?
Poleti na Jadranu, z otroki bi želel skupaj spoznati druge 

države.

Katera je zadnja knjiga, ki ste jo prebrali?
Jaz sem Zlatan Ibrahimović. Navdihujoča knjiga, ki ti da 

vedeti, da se s trdim delom, vztrajnostjo in odrekanjem na 
dolgi rok pride do uspeha.
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Po pisanju časnika Wall Street Journal 
90 % velikih podjetij že uporablja ATS. 
Če čisto na hitro razložimo načelo 
delovanja tovrstnih sistemov, delujejo 
tako, da skenirajo življenjepise, 
analizirajo ključne besede in fraze ter 
glede na to razvrstijo kandidate. Več, 
kot sistem ugotovi ujemanj ključnih 
besed, višje med kandidati bo posame-
znik – ob tem je pomembno izpostaviti, 
da vse ključne besede niso ocenjene 
enako, torej imajo določene besede 

večjo težko kot druge. Življenjepisi in 
prijave na prosta delovna mesta, ki so 
razvrščena višje s strani ATS-ov, 
pregledajo rekruterji in kadroviki, 
medtem ko ostali življenjepisi ne 
pridejo na vrsto.

Čeprav ATS sistemi pomagajo 
podjetjem na različne načine, je 
osrednja naloga, ki bi morala skrbeti 
bodoče iskalce zaposlitve, ta, da 
optimizirajo svoje življenjepise. Torej 
katere so najbolj pomembne skrivnosti, 

ki jih moramo prepoznati, če želimo 
pretentati HR bote?

POSKRBITE, DA ODDATE WORD 
DOKUMENT
Prvi korak, ki je že ključen, je, da 
poskrbimo, da ATS lahko prebere naš 
življenjepis. Trenutno še vedno velja, da 
je univerzalni jezik dotičnih sistemov 
Word jezik. Če torej oddamo Word 
dokument, ne moremo zgrešiti. Poleg 
tega moramo paziti, da ne vključujemo 

PET NASVETOV, KAKO  
S SVOJIM ŽIVLJENJEPISOM 
PREMAGATI STROGE ZAHTEVE 
HR ROBOTOV
Proizvodna delovna mesta zagotovo niso edina, ki se vedno bolj soočajo z 
avtomatizacijo. Ravno nasprotno, večina vseh življenjepisov, ki jih bodoči in potencialni 
zaposleni pošiljajo na naslove srednjih in večjih korporacij, človek sploh več ne pogleda. 
Namesto tega moderne korporacije uporabljajo HR bote, ki jih uradno imenujemo ATS 
(»applicant tracking systems«).

RAČUNALNIŠKE NOVICE
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tabel ali slik, kajti boti teh ne bodo 
mogli prebrati. Čeprav številni sistemi 
brez težav skenirajo tudi PDF ali RTF 
dokumente, verjetno ne želite tvegati 
po nepotrebnem, je tako?

Še en koristen nasvet: Tudi če nimate 
programa Microsoft Word, lahko 
dokument shranite v Word doc verziji. 
Recimo brezplačna spletna orodja, kot 
je Google Docs, omogočajo takšno 
shranjevanje.

NE PRETIRAVAJTE S 
KREATIVNOSTJO PRI NASLOVIH
Za nekatere med nami je že skorajda v 
našem DNK-ju, da skušamo izstopati iz 
povprečja tako, da delamo različne stvari 
nekoliko drugače od drugih. Nenazadnje, 
kako pa naj drugače izstopamo med 
množico kandidatov za neko delovno 
mesto? Ravno zato se nam zdi logično, da 
poskusimo in popestrimo stvari, recimo z 
inovativnimi naslovi. Kakor koli že, v 
primeru HR botov, pretiravanje pri 
inovativnosti ni najboljša izbira.

ATS sistemi so seveda zvesti svoji 
robotski naravi, kar pomeni, da 
zahtevajo robotsko raven vsebine. Če 
določen naslov ni programiran v 

njihovi bazi podatkov, ga preprosto ne 
morejo prepoznati. To pomeni, da je 
najboljše, kar lahko naredimo, da 
izberemo najbolj značilne naslove, kot 
so recimo »delovne izkušnje«, »zgodo-
vina zaposlitev« itn.

UPORABLJAJTE SPLETNA 
ORODJA ZA KLJUČNE BESEDE
Z uporabo orodij, kot je Jobscan, lahko 
hitro ugotovimo, kako dobro se naš 
življenjepis ujema z nekim opisom dela. 
Vse, kar moramo narediti je, da 
prilepimo tako življenjepis kot opis dela 
v za to namenjeni polji in izberemo 
»Scan«. Orodje vam bo ponudilo 
rezultat usklajenosti, glede na to, kako 
dobro se ujema opis dela z življenjepi-
som. Poleg vsega tega orodje nudi tudi 
ostale uporabne informacije, kot so, 
kako dobro nam je uspelo kvanti�cirati 
določene dosežke in izobrazbo.

KOPIRAJTE OPIS DELOVNEGA 
MESTA
Obstaja velika verjetnost, da bodo ATS 
sistemi iskali iste ključne besede, ki so 
izpostavljene v opisu delovnega mesta. 
Ni boljšega načina, kako zadostiti vsem 

potrebnim zahtevam, kot da natančno 
preberemo opis delovnega mesta in 
kopiramo relevantne ključne besede v 
svoj življenjepis. Na primer, če v opisu 
dela piše, da si želijo nekoga z veščina-
mi spletnega marketinga, moramo 
poskrbeti, da bo ta besedna zveza nekje 
v življenjepisu.

Dober način, kako vključiti čim več 
besednih zvez, ki jih iščejo ATS sistemi, 
je, da preprosto vključimo posebne 
odseke: veščine. Tukaj lahko dobesedno 
naštejemo vse, kar vemo, da sistem išče.

POSKRBITE, DA BO VAŠ 
ŽIVLJENJEPIS NAPISAN 
PROFESIONALNO
Ko govorimo o nečem, kar je tako 
pomembno, kot je življenjepis, moramo 
poskrbeti, da je ta napisan resnično 
profesionalno. To pomeni, da lahko 
pisanje življenjepisa prepustimo 
»profesionalcu«. Obstajajo podjetja, ki 
se že ukvarjajo samo s tem, torej 
pisanjem življenjepisov, ki so optimizi-
rani za ATS analizo. Sicer vas bo takšno 
pisanje stalo nekaj denarja, vendar 
boste povečali možnosti, da bo HR bot 
zadovoljen z izdelkom.

Zagotavljamo, da vam 

bo ostal čas za kavico!
Konica Minolta - vaš idealni IT partner. Naše 

IT rešitve, storitve in produkti so izjemno 

prilagodljivi in tako primerni za vsako 

poslovno okolje. 

Naše storitve so kot pomožna roka, ki bo 

delala namesto vas.

NAREDITE VEČ
V MANJ ČASA  
RETHINK IT 
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V potrošniški družbi (tako nas označu-
jejo) pritisk ni samo v tem, da kupimo 
več, ampak da tudi naredimo vedno 
več. Nič čudnega, da se našim možga-
nom »zmeša« na vsake toliko časa, saj 
dnevi nikoli niso dovolj dolgi, da bi 
naredili vse tisto, kar »moramo« ali si 
naložimo sami. Delo, dom, usklajevanje 
družinskega življenja in vsega ostalega 
je lahko precej obremenjujoče, če 
želimo uspešno »žonglirati« z vsemi 
področji in imeti vse žogice ves čas v 
zraku. Zadnje, kar si želimo, je, da 
žogice začnejo ena za drugo padati na 
tla, kajne? Če vam vse skupaj zveni vsaj 
malo znano, potem ste čisto mogoče 
blizu trenutka, da »pregorite« oziroma 
izgorite.

Vedno je lažje nekaj narediti in 
preprečiti izgorelost, kot pa jo zdraviti, 
tako da bodite pozorni na znake 
duševne in čustvene izčrpanosti in 
poskrbite, da si podarite odmor. Da 
rečem bolj konkretno: ustavite se že, 
no! Brez skrbi svet se ne bo podrl zaradi 
tega, mogoče pa se bo vašim najdražjim 
podrl svet, ko vas bodo morali gledati 
popolnoma nemočne … precej dolgo!

Včasih ste sami sebi največji sovraž-

nik s tem, ko nase prevzamete preveč 
obveznosti in si pustite čisto malo ali 
skoraj nič časa za tisto, kar počnete 
ZASE. To ni nikoli dobra ideja. Več kot 
pametno je, da si omejite vključenost v 
različne projekte ali skupine hkrati, 
tako, da vam ob vsem ostane čas v 
dnevu in tednu, ko si »privoščite« težko 
prigarani počitek.

Počitek je zelo pomemben tako za 
možgane kot za telo. S tem pomagate 
telesu pri procesih samozdravljenja in 
izboljšate zmožnost koncentracije pri 
delu. Poskusite ujeti tistih priporočenih 
osem ur spanja vsako noč in omogočite 
tudi sebi (ne samo svojemu telefonu!), 
da si »napolnite baterije«! S tem boste 
kar najbolje pripravljeni na vse dogod-
ke, ki vas čakajo naslednji dan. Kakšen 
boljši razlog za skodelico čaja in zgoden 
odhod v posteljo še potrebujete?

Odkrijte tri načine, s katerimi si sami 
pomagate, da preprečite izgorelost, 
bolečine in ostanete produktivni v 
službi tudi sredi mrzle zime
1. Ogrejte in sprostite zakrčene mišice

Ste že opazili, da se po določenem 
obdobju dela, ki traja več ur na dan, v 
istem položaju telesa, ne počutite več 
tako lahkotno in polni energije? Zdi 
se vam, da ste oblečeni v pretesna 
oblačila, ki vam ne dovolijo sprošče-
nega gibanja. Začnete se presedati na 
stolu, noben položaj vam ne ustreza, 
vedno bolj lezete skupaj, naslanjate 
se na mizo, težko se zberete, nove 
ideje kar ne pridejo. 
Vse to se začne dogajati takrat, ko se 
preobremenjene mišice na določe-
nem delu telesa (najpogosteje vrat, 
zgornji del hrbta, sčasoma tudi 
predel »križa«) preveč zakrčijo in se 
preprosto ne zmorejo več sprostiti. 
S tem ko se vam mišice zakrčijo, 
samodejno stisnejo žile in živce, ki 
gredo tam skozi in zato lahko pride 

do občutka otrplosti v vratu, hladnih 
rok, mravljincev v rokah, glavobolov, 
migren … Znaki, s katerimi vas telo 
opozarja, da nekaj spremenite!
Še hitreje kot v poletnem času se ti 
znaki pojavijo pozimi, ko mrzel zrak 
povzroči togost, neelastičnost tkiv v 
telesu. Zato je izrednega pomena, da 
poskrbite za topla oblačila, saj takoj, 
ko vas zebe, zavzamete stisnjeno, 
skrčeno držo, da bi se pogreli in to 
potem privede do še dodatnih težav v 
mišicah in sklepih.
V primeru, da vsak dan več ur 
preživite pred računalnikom, sede, v 
prisilni drži, si zvečer, pred spanjem, 
namestite tople obkladke na zadnji 
del vratu, na zgornji del hrbta, čez 
rame (topla brisača, termofor, grelna 
blazina), kar vam bo povečalo krvni 
obtok v tem delu, sprostilo zakrčene 
mišice in vas sprostilo in umirilo 
tudi psihično. 
Vključite ta obred v svojo zimsko 
večerno rutino pred spanjem, zraven 
si pripravite še topel čaj, vključite 
najljubšo glasbo in zagotavljam vam, 
da boste lažje in bolje spali.

2. Prijazno razgibajte svoje telo
V trenutkih, ko imate »vsega preveč« 
ali čutite, da nimate več tiste prave 
energije (med delom ali po njem), 
svojemu telesu podarite nekaj 
gibanja, ki vam bo pomagalo 
pregnati napetost in stres iz telesa.
Veliko boljša rešitev kot to, da ste 
aktivni samo nekajkrat na teden (ob 
koncih tedna!) po uro ali več, je, da si 
med delom (vsake pol ure ali eno 
uro) nastavite opomnik na telefon ali 
računalnik, ki vas spomni, da se 
vzravnate na stolu, počasi zaokrožite 
z rameni nazaj (čim večje kroge), se 
pretegnete z rokami v vse strani, 
zaokrožite počasi z glavo v obe smeri 
in nekajkrat vstanete, se dvignete na 
prste in sedete nazaj na stol.

TRIJE NAČINI, KAKO TO ZIMO 
UITI IZGORELOSTI
Pravkar je minil. Na veseli december mislim! Zdaj je čas, da si malo oddahnete. Hm, pa 
je to sploh možno v družbi in načinu življenja, kjer se kar naprej nekam mudi in si videti 
zelo čuden, če rečeš, da imaš dovolj časa!?

KATJA GABER VODOPIVEC

V trenutkih,  
ko imate »vsega 
preveč« ali čutite, 
da nimate več tiste 

prave energije (med 
delom ali po njem), 
svojemu telesu 
podarite nekaj gibanja, 
ki vam bo pomagalo 
pregnati napetost in 
stres iz telesa.
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S tem boste sproti poskrbeli, da se 
vaše telo ne zakrči v istem položaju, 
da pospešite prekrvavitev in požene-
te nekaj nove krvi v svoje možgane. 
Takoj boste lažje delali naprej!
Vadbe, ki vam jih iz srca priporočam, 
če je vaše delo pretežno sede pred 
računalnikom ali s pisalom v rokah, 
so: Pilates, joga, Feldenkrais, vadbe 
za zdravo hrbtenico. 
Kot �zioterapevtka in Pilates Coach 
že dobrih 15 let, pri svojih strankah 
opažam, kakšno škodo naredijo 
telesu z neustreznim, nenadzorova-
nim gibanjem ter nepravilno držo pri 
delu in koliko časa je potrebnega, da 
se nastali položaj popravi. Glede na 
to, da sem tudi sama v službi 11 let 
presedela po osem in devet ur na 
dan, mi je jasno tudi, da veliko lahko 
naredite sami, če se le tako odločite! 

3. Podarite si (samo)masažo
Ko začutite, da so vaše mišice v vratu 
ali hrbtu trde, napete, da čutite 
zatrdline (vozle) v njih, nimate pa 
časa, da bi se odpravili na profesio-
nalno masažo (to vam močno 
priporočam vsaj enkrat na mesec!), 
si jih lahko zmasirate sami (najbolje 
po toplih obkladkih, ali vročem tušu, 
s katerim ste pregreli trde, boleče 
predele). 
Za samomasažo boste potrebovali 
samo olje ali losjon za telo, dve 
teniški žogici, nogavico in blazino.

• Sedite na udoben stol, položite 
teniško žogico na tla in stopite 
nanjo z eno nogo. Počasi popeljite 
svoje stopalo čez žogico, dodajte 
toliko pritiska, da vam bo še 
prijetno. Če boste začutili kakšno 
bolečino na določenem delu 
podplata, to samo pomeni, da tisti 
del potrebuje več pozornosti. Ko 
začutite zmehčano stopalo, 
zamenjajte nogi in enako naredite 
še z drugim podplatom.

• En gleženj nato prekrižate čez 
drugo koleno. Uporabite obe roki, 
na stopalo dodajte malo olja ali 
losjona. Začnite na peti, z 
majhnimi krogi zmasirate celoten 
podplat. Nežno zmasirajte vsak 
prst posebej in ga počasi upognite 
navzdol ter navzgor. Zamenjajte 
nogi in ponovite.

• Lezite na kavč ali na tla, na 
telovadno blazino. Pod kolena si 
podložite blazino (vzglavnik), 
teniško žogico si položite pod levi 
del zadnjice in se večkrat počasi 
popeljite čeznjo, v različne smeri. 
Uporabite težo telesa, dodajte 
toliko pritiska, da je prijetno. 
Ponovite na drugi strani.

• Dajte dve teniški žogici v nogavi-
co, približno 4–5 cm narazen in 
zavežite konec nogavice. Spet 
lezite na hrbet, z blazino pod 
koleni. Položite teniški žogici na 

spodnji del hrbta tako, da je vsaka 
žogica na svoji strani hrbtenice. 
Uporabite težo telesa in se počasi 
nekajkrat zapeljite čeznju od 
spodnjega dela hrbta navzgor do 
glave.

• Da si zmasirate vrat, si sede ali 
leže na hrbtu položite dlani na 
zadnji del glave, tako da palca 
gledata navzdol. Delajte majhne 
kroge s palcema, od predela za 
ušesi, do zgornjega vretenca. 
Ponovite v različnih linijah na 
zadnji strani vratu. Počasi 
dodajajte pritisk, v primeru, da je 
kakšen del občutljiv, se tam 
zadržite malo dlje.

• Leže ali sede si z blazinicami 
prstov nežno masirajte predel senc 
in predel čeljustnega sklepa (malo 
pred ušesom, tam, kjer se premika, 
ko odprete in zaprete usta).

• Pretegnite čeljustni sklep tako, da 
močno zazehate, obdržite usta 
široko odprta za deset sekund.

• Na koncu naredite globok vdih 
skozi nos in dolg, popoln izdih 
skozi nos ali usta. Počutite se 
popolnoma sproščeni.

Skrb zase se začne z odločitvijo! 
Zase!

Ta skrb zase vam bo naredila veliko 
več dobrega kot kakšna nova stvar, ki je 
mogoče sploh ne potrebujete. Uživajte s 
seboj.
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ZAKAJ PILATES VADBA
Prepričana sem, da ste za pilates vadbo 
že slišali. Verjamem, da ste jo večina 
med vami tudi poskusili. Od teh, ki ste 
jo poskusili, vam je približno polovici 
zelo všeč, drugi polovici pa nikakor ne. 
To je okvirna »statistika« iz prakse. 

Na to, ali vam je pilates vadba všeč, 
vpliva več dejavnikov. Naj jih nekaj 
naštejem: lastna odločenost poskusiti 
novo vadbo, vztrajanje v vadbi, ustrezen 
vadbeni prostor, bližina doma, čistoča 
prostora, inštruktor – njegovo znanje in 
energija, parkirišče, cena …

Namen tega prispevka je, da vam 
predstavim, kako naj bi bila pilates 
vadba v resnici izvajana. Tako boste 
lahko, če vadbo poznate, preverili, ali jo 
izvajate pravilno. Če vadbe ne izvajate, 
pa vas morda prepričam, da jo začnete.

To pa zato, ker vam želim, da na 
svojem telesu spoznate prave učinke 
pilates vadbe. V zadnjem delu prispev-
ka sem za vas pripravila poseben 
stabilizacijski pilates izziv, kjer boste 
lahko vaše stabilno (oziroma pilates 
znanje) tudi sami preverili.

KDAJ IN ZAKAJ JE NASTALA 
PILATES VADBA
Pilates vadba je vadba iz prejšnjega 
stoletja. Njen snovalec, Joseph Huber-
tus Pilates, je bil moški, rojen leta 1880 
v Nemčiji in je svoje znanje prenašal na 

športnike (takrat največ plesalce) in 
vojaške ranjence.

Šele pozneje, ko je človek začel sedeti 
in prenehal delati zunaj, na poljih in 
travnikih ipd., se je razvila večja 
potreba po gibanju v telovadnicah. V 
razvoju vrste različnih skupinskih vadb 
se je pilates vadba prenesla tudi na 
rekreativce. 

Opis pilates vadbe pravi, da gre za 
vadbo, ki krepi središče telesa. Kot 
središče telesa je mišljen trup oziroma 
globoko mišičje v trupu. Vadba pilatesa 
ima pravilo, da se izvaja tako, da se 
okončine premikajo ob stabilnem 
trupu. 

Ko pilates vadbo v praksi zares 
izvajamo, poglabljamo in nadgrajuje-
mo, lahko hitro ugotovimo, kako 
celostna vadba je. V prvi vrsti krepi 
potrpežljivost in vztrajnost, da pri 
določenih gibih in čutenjih telesa med 
tem gibanjem, ne obupamo.

VEJE/ŠOLE PILATESA
Danes obstaja ogromno pilates šol, vej, 
takih in drugačnih različic. Obstaja 
pilates na napravah, obstaja pilates na 
blazinah. Obstajajo šole, ki sledijo 
klasičnemu pilatesu in obstajajo smeri, 
ki pilatesu dodajajo še druge člene.

Tudi sama razvijam svojo vejo, ki 
vsebuje poleg osnovnega pilatesa, 
mobilne vaje, dihalne vaje, vaje za 

stopala, za boljšo držo telesa, za 
popravke vratne drže, ledvene krivine … 
Za to smer sem se odločila zato, ker 
menim, da je to potreba sodobnega 
človeka, ki preveč sedi in se premalo 
giblje, in da ni dovolj samo krepiti ter 
stabilizirati telo, temveč je še kako 
pomembno tudi vse ostalo.

O nekaterih temah, nujno potrebnih 
za današnjega »homo sedensa«, bom 
pisala v prihodnjih člankih.

NAČELA/PRAVILA PILATES 
VADBE
Pilates vadba ima svoja pravila (načela), 
in če jih pri pilates vadbi ne upošteva-
mo, ne izvajamo pilatesa. Ta načela so: 
osredotočenost, osrediščenje na 
središče telesa, nadzor, natančno 
izvajanje vaj, tekoče gibanje, počasno 
dihanje, včasih tudi izolirani gibi 
(odvisno od cilja) in rednost. Če vadbe 
ne izvajamo redno, noben načelo nima 
smisla.

Prvotno ime vadbe ni bilo pilates. 
Pilates so vadbo imenovali pozneje, po 
snovalcu. Prvotno ime vadbe je bilo 
kontrologija. Kontrologija pomeni 
popoln nadzor telesa in uma med 
gibanjem.

ALI JE PILATES 
VADBA, PRIMERNA 
VADBA ZAME?
Pilates vadba je vadba, ki jo priporočam vsakomur. 
Pilates vadba nas skozi izvajanje – nadzor – poglablja v 
svoje telo. Je nujna sestavina v treningih športnika in 
idealna kot rekreativna vadba. V prilagojeni obliki je 
odlična popotnica v času nosečnosti in po porodu. Za vse 
hrbteničarje v najlažji izvedbi nujno zdravilo. Včasih je bolj 
naporna za glavo kot za telo. Toda če bi vsi vedeli, kaj 
našo glavo čaka v prihodnosti, v naši starosti, bi želeli 
zdaj telovaditi z možgani. Danes imate svojo priložnost 
za to.

TANJA ŽELJ
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Najboljša stvar kontrologije je, da od 
vas zahteva, da razmišljate in se ukvarja-
te s seboj. Ker če z mislimi niste prisotni 
v tem, kar počnete, ne čutite vaje, 
ustreznih mišic oziroma ne izvajate 
pilatesa. Temu bi sama danes rekla kar 
čuječnost/pozornost v vadbi pilatesa.

PILATES KOT SPODNJE PERILO
Zdaj pa preidimo k mojemu najljubše-
mu delu prispevka. Predstavljajte si, da 
so športi kot oblačila. Pilates vadba je 
spodnje perilo, pulover je tek, bunda je 
smučanje. 

Pri �ziologiji telesa velja, da je treba 
imeti za optimalno delovanje telesa brez 
poškodb, močne (stabilne) najgloblje 
mišice. Najgloblje mišice treniramo pri 
pilates vadbi ali kakšni drugi stabilizacij-
ski vadbi (pri kateri izvajamo nekatere 
vaje na pilates način).

Šele ko imamo najgloblje enote 
močne (torej temelje v telesu), lahko 
nanje naložimo druga oblačila. Tako 
telo zavarujemo pred možnimi poškod-
bami ali kroničnimi bolečinami.

PILATES ZA VSAKOGAR
Zato upravičeno menim, da je pilates 
vadba primerna za vsakogar, oziroma 

da bi jo bilo kot del vadbe treba nujno 
izvajati pred vsakim športom oziroma 
gibalno dejavnostjo. Ko namreč 
zbudimo notranje enote mišic, ostanejo 
te aktivne še uro in pol, kar pomeni, da 
ta čas varujejo hrbtenico.

Pilates vadba je primerna, če ne že 
nujna za vsako telo v sodobnem času. 
Otroci začnejo slabšati svojo držo telesa 
z vstopom v prvi razred osnovne šole. Z 
leti sedenje samo krepimo in kmalu 
bomo svetovni prvaki v količini 
sedenja. S starostjo narašča potreba po 
nežnejših gibih in to pilates vsekakor je. 
Telo, ki ima že težave in postavljeno 
diagnozo, lahko podpremo s prilagoje-
no individualno pilates obravnavo. 
Idealna vadba za nosečnice je prilagojen 
pilates za nosečnice, enako za mamice 
po porodu. Sama ne najdem časa ali 
obdobja človekovega življenja, ko 
pilates ne bi bil nujno potreben.

Vodilo med vadbo naj bo, da morate 
čutiti mišico, ki vajo izvaja. Če se med 
vadbo pojavijo neprijetne bolečine v 
križu, celotni hrbtenici ali drugih 
sklepih, je treba ugotoviti, zakaj do te 
bolečine prihaja. Takrat poskusimo s 
prilagojenim položajem ali menjavo 
vaje. 
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Vsekakor pa je treba razna vnetja, 
neprijetne bolečine, ki so lahko akutne 
ali kronične, najprej zdraviti z 
ustreznim zdravniškim ali �zioterapev-
tskim osebjem, preden se odločite za 
vadbo.

PILATES KOT TRENING 
MOŽGANOV
In ne nazadnje vsi koordinacijski gibi in 
razmišljanja med pilates vadbo močno 
trenirajo tudi naše možgane, in to 
nujno potrebujemo, če se želimo 
izogniti ali zamakniti epidemijo 
demence, ki nas najbrž čaka v priho-
dnosti.

PILATES IZZIV
Za vas sem pripravila tudi stabilizacijski 
oziroma pilates izziv. Navodilo:

Lezite na hrbet, noge pokrčite, kakor 
kaže slika. Stekleničko postavite na 
koleno ene noge (pri tem vam lahko 
pomaga tudi druga oseba). Stabilizirajte 
trup (stisnite trebušne mišice okoli 
trupa, kakor da bi želeli nežno zategniti 
široki pas, od reber do medenice). 
Prosto nogo počasi dvignite na položaj 
mizice oziroma na višino devetdesetih 
stopinj. Nato nogo z občutkom, s še 
vedno aktivnim središčem telesa, 
počasi spustite nazaj na tla. Vajo 
ponovite za eno in za drugo nogo.

Če bo steklenička ostala na nogi, s 
katero stojite, je vaša medenica ostala 
stabilna in test ste opravili. Če vam 
steklenička pade, medenica med vajo ni 
ostala stabilna.

Cilj treninga stabilnosti je, da 
medenica ostane stabilna. To pa se 
zgodi takrat, ko pravilno aktiviramo 
globoke mišice trupa. Lahko mi pišete 
za dodatne izzive, ali sporočite, ali vam 
je ta izziv uspel. 

Iz prakse vam lahko zaupam, da se 
na začetku pravilne pilates vadbe težko 
naučite sami. Tudi pozneje lahko svoje 
znanje, popravke telesa, poglabljate s 
strokovno usposobljenimi kadri. 
Podarite si možnost in vložite nekaj 
časa, energije in denarja v svoje telo in v 
pravilno vadbo. Gibanje je namreč 
hranilo za naše telo in privoščim vam, 
da bi bili gibalno kakovostno nahranje-
ni.

Naj bo vodilo med 
vadbo, da morate 
čutiti mišico, ki vajo 
izvaja.
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Dejansko pa je pridobiti optimalno težo 
možno le z vključitvijo preprostih rutin, 
ki jih ponavljamo na dnevni bazi in jih 
na dolgi rok ponotranjimo, če ne želimo 
jo-jo učinka. O njih smo pisali že v 
preteklih številkah – od tega, kaj so 
osnove prehrane, sestave jedilnikov pa 
do nakupovanja zdravju prijaznih živil. 
Danes pa bomo pod drobnogled vzeli 
najpogostejše napake, s katerimi se 
srečujem v praksi in ki onemogočajo 
dosego cilja optimalne telesne teže. 
Nenehno ponavljanje istih napak ni 
recept za uspeh na nobenem področju, 
sploh pa ne pri hujšanju. Pa si poglej-

mo, katere so pogoste napake, ki vas 
vodijo do neuspeha pri izgubi kilogra-
mov. 

OD DOMA BREZ ZAJTRKA, 
KOSILO IZPUSTITE
Zjutraj vas zbudi šele druga budilka, 
hitro vstanete, se v naglici oblečete, in 
ker ne čutite lakote, hkrati vas priganja 
čas - izpustite zajtrk. Medvedja usluga, 
bolje rečeno, a če izpustite obrok, to še 
ne pomeni, da imate izgovor, da pojeste 
dve kosili. Če želite shujšati, si tega ne 
morete privoščiti. Izpuščanje obrokov je 
najpogostejša napaka vseh, ki si želijo 

shujšati, a se pogosto tega sploh ne 
zavedajo.

Vaš izgovor - ni časa, ali ne čutite 
lakote. Prej ali slej jo začutite oziroma 
vas nanjo opomni kruljenje. Pa takrat 
pomislite na zdrav obrok ali ker ste že 
hudo lačni in se v vas oglašajo mehaniz-
mi, ki evolucijsko gledano skrbijo za 
preživetje, hlepite po sladki, slani in 
premastni hrani? Vaše telo je takrat 
najbolj dovzetno za skladiščenje 
energije, ki jo dobi iz hrane, v maščobne 
zaloge, saj pričakuje ponovno obdobje 
brez hrane. Raven krvne glukoze po 
obilnem obroku hitro naraste in tudi 

ANJA PRISTAVEC

NAPAKE, KI JIH POČNETE,  
KO ŽELITE IZGUBITI  
KAKŠEN KILOGRAM
Ste se v duhu novoletnih zaobljub odločili za bolj zdrav način življenja? Pogosto slišimo  
rek »jej manj«, ali pa »večerjaj kot berač, zajtrkuj kot kralj«, pa jih nekako ne znamo zares 
slišati. Preslišimo jih misleč, da je resnični način izgube odvečnih kilogramov oziroma 
ohranjanje optimalne teže možno le s skrajnimi dietami, ki izključujejo določena živila, 
druga pa poveličujejo. Saj vam je znano; ne jem kruha in hujšam in podobne »diete«?
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pade, zaradi česar neustavljivo posežete 
po sladici. Nadzora porcij v občutku 
hude lakote ne poznate, saj v naglici ne 
pomislite nanjo, prej ali slej pa pojeste 
preveč. Naši možgani potrebujejo 20 
minut, da zaznajo signal sitosti. En 
zdrav obrok še ne pomeni, da boste 
shujšali, kot en nezdrav obrok ne 
povzroči, da se zredite. A če takšen 
vzorec ponavljate, je to prvi korak, ki ga 
popravite oziroma usvojite pri prehodu 
na zdrav način prehrane.

V zajtrk vključite kakovostne 
beljakovine, ki nasitijo, npr. omleta z 
bučko in papriko, prosena kaša s skuto 
in jagodičevjem, kruh z dimljenim 
lososom in kumaro. Obrokov ne 
izpuščajte. Razporedite jih enakomerno 
čez dan - zjutraj energijsko več, zvečer 
manj. Zajtrka tudi ni nujno pojesti 
takoj, ko vstanete, če res ne čutite lakote 
– a poskrbite, da bo vaš prvi obrok – ka-
korkoli ga že imenujemo uravnotežen 
(pol krožnika zelenjave, ¼ nemastnih 
beljakovinskih živil, ¼ kakovostnih 
ogljikovih hidratov). 

ZA KOSILO SOLATA, ZVEČER 
ZAGATA
Solata s piščancem za kosilo? Odlična 
večerja, a za kosilo premalo energije v 
pretežno beljakovinskem obroku 
povzroči poseganje po nezdravih izbirah 
zvečer tik pred spanjem. Čez dan se 
nekako držite, nato pa, ko pridete domov 
»udarec« doda še utrujenost, brezvolj-
nost, pa tudi genetika, saj smo nagnjeni 
k temu, da v želji po hitrem pokritju 
energijskega primanjkljaja posegamo po 
hrani z visoko energijsko gostoto, ki je 
žal hranilno revna. 

V kosilo dodajte kakovostne vire 
ogljikovih hidratov. Pečen �žol z 
zelenjavo, domača enolončnica, kot so 
jo pripravljale vaše babice? Uravnoteže-
na kombinacija poskrbi, da raven 
krvnega sladkorja ostane stalen in sitost 
traja. 

MAŠČOBE?
Zamenjava nasičenih maščob s procesi-
ranimi rastlinskimi olji je slaba izbira. 
Sploh s hidrogeniranimi maščobami v 
margarinah, v predpripravljenih živilih 
in slaščicah (rogljički, keksi, jušne 
kocke). Danes je to ena izmed »stru-
pov«, ki so nas pripeljali v stanje 
čezmerne debelosti in razširjenosti 
srčno žilnih bolezni. V zmernih 
količinah zato raje uporabljajte 
kakovostne vire - tudi nasičenih 
maščob. Maščobe v obroku povečajo 

občutek sitosti in hkrati upočasnijo 
prehod glukoze iz obroka v kri ter 
pomagajo, da se energija sprošča enako-
merno. In »light« izdelki, z manj ali 
brez maščob? Maščoba da okus hrani, 
zato odstranjeno maščobo živilska 
predelovalna industrija pogosto 
nadomesti s skritimi sladkorji, škrobom 
ali drugimi gostili. Izdelki z oznako 
»light« nasprotno na dolgi rok ne 
prispevajo k izgubi teže. Izdelki, ki 
naravno sicer vsebujejo maščobo (npr. 
sladice), pa so označeni, kot »brez 
maščob« so lahko visoko procesirani in 
z živilom, iz katerega izhajajo, nimajo 
dosti skupnega. Je pa tu treba omeniti, 
da obstaja izjema za koncentrirane 
izdelke, npr. Izberite grški jogurt z 2-% 
maščobe (in ne z 10 %, ki je po sestavi 
bolj podoben kisli smetani), če v tak 
jogurt vključimo še drug vir maščob 
(semena, oreščke), enako velja za pusto 
skuto, skyr in sire, saj se pri proizvodnji 
omenjenih živil smetana le posname ter 
se ne nadomešča. Takšna živila so 
energijsko gosta, in če jih jemo pogosto 
in ob tem že večji del dneva presedimo, 
težko porabimo energijo, ki jo vnesemo 
s preveč maščob. 

Maščobe so nujno potrebne pri 
obroku zelenjave, saj lahko z njihovo 
pomočjo izkoristimo maščobo-topne 
vitamine A, D, E in K. Avokado in 
manjše porcije oreščkov (25–30 g) so 
dober vir nepredelanih maščob.

Cvrtju zaradi toksičnih produktov, ki 
nastajajo pri samem procesu, recite ne. 
Če si izrecno zaželite cvrtja, ga pripravite 
sami in le za »praznike«. Tako lahko 
nadzorujete surovine - uporabite 
svinjsko mast (ki jo kupite pri bližnjem 
kmetu ali na tržnici), ali kokosovo 
maščobo. Obe sta toplotno stabilni. Za 
solate uporabljajte kakovostno in 
nera�nirano laneno, bučno, oljčno ali 
konopljino olje. Za hitro praženje si 
lahko kdaj privoščite tudi ocvirke, spet 
kontroliranega porekla. Od mlečnih 
izdelkov uživajte čim manj predelane - iz 
surovega mleka in nehomogenizirane 
izdelke. Ghee, ali prečiščeno maslo ne 
vsebuje laktoze, zato je primerno tudi za 
vse, ki so preobčutljivi nanjo. Tudi 
smetano si lahko privoščite v sklopu 
uravnotežene prehrane, le v istem dnevu 
potem ne jejte še sira in masla, ki sta 
prav tako vira nasičenih maščob. Posebej 
je dobro preveriti izvor hrane, ki je 
pretežno maščobna, saj se ravno v 
maščobah kopičijo toksini - morebitni 
antibiotiki in rastni regulatorji ter drugi, 
ki se žal uporabljajo pri vzreji živali. 

VODA
Ves čas po malem žejni, a ker trenutno 
vode nimate pri roki, na žejo pozabite in 
vas spodbudi šele res huda žeja? Ko 
začutite žejo, je telo že dehidrirano. 
Vaša osebna steklenička z vodo naj bo 
motivacija. Premalo vode se kaže s 
slabšim razpoloženjem in višjim 
energijskim vnosom. 

KAJ PA ZELENJAVA?
Zelenjavo jejte v neomejenih količinah, 
nemogoče je, da bi jo pojedli preveč. 
Vsebuje ogromno vode, ki predstavlja 
kar 69 do 75 % našega telesa. Druga 
prednost so vlaknine - predvsem topne, 
ki povzročijo večjo sitost po sicer 
energijsko enakem obroku. V telesu 
tudi vežejo toksične presnovke, ki 
nastanejo med prebavo in jih pomagajo 
odstranjevati iz telesa. Za topne 
vlaknine velja, da vplivajo na daljšo 
sitost in poskrbijo, da energija iz hrane, 
ki jo zaužijemo enakomerno, prehaja v 
naše celice. Najboljši vir vlaknin je tisti, 
ki ni izoliran (prehranski dodatki), 
temveč je skupaj z drugimi elementi del 
živila. Vlaknine delujejo ugodno na 
prebavo, hkrati pa v črevesju spodbujajo 
rast koristnih mikroorganizmov, ki 
prispevajo h krepitvi našega zdravja in 
med drugim tudi k tvorbi hormonov 
sreče, dobrega počutja ter preprečujejo 
razrast škodljivih bakterij, ki se hranijo 
s sladko ali mastno hrano,  zaradi 
katerih hlepimo po njej. Zelenjava 
zagotovi vitamine in minerale, ki so ne 
le dobrodošli, temveč pogoj za normal-
no delovanje našega telesa. Zelenjava 
ima velik volumen, nizko energijsko 
vrednost ter niža energijsko gostoto 
obrokov. 

Za konec le nekaj idej, kako umestiti 
zelenjavo v prav vsak obrok:
Zajtrk
• »sataraš« z jajci,
• omleta s porom,
• polnozrnat kruh, skutni namaz z 

drobnjakom, surov korenček.
Kosilo
• cvetačna juha s cvetki brokolija,
• radič s popečeno bučo hokaido,
• dušeno zelje kot priloga.
Večerja
• »tenstana« repa ali zelje,
• špinačna juha z grahom, 
• pečena buča s timijanom.
Malica
• korenček kar tako ali
• z avokadovo pomako, arašidovim 

maslom ali humusom,
• mozzarela in češnjevčki.
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Čistka na obrazu
Ko se je poslovil debeli december, ki nas je z vsem zasipal v izobilju, smo si že  

pri koncu mesca sami pri sebi govorili, kaj vse bomo spremenili, kakšne zaobljube  
si bomo naprtili na grbo, da se jih bomo nekako držali. V prejšnjih mesecih smo zelo 
veliko govorili in pisali o ličilih, kako doseči glamurozen videz, kako ustvariti različne 

kombinacije ličil. Skratka, ličila so nam »gledala iz ušes«, kajne?

TINA FABJAN

POSLOVNI VIDEZ



To, da nikoli ne 
greste spat z 
naličenim obrazom, 
mora biti pravilo.



Sama moram reči, da sem se kar malce 
»najedla« teh vsebin in je zdaj ravno 
pravi čas, da prevetrimo svojo kozme-
tično torbico in kozmetično omarico, ki 
jo imamo v kopalnici.

Tako kot vsaj enkrat do dvakrat letno 
prevetrimo garderobo, je dobro, da tako 
tudi poskrbimo za svoje kozmetične 
izdelke. Prečistimo tisto, česar ne 
uporabljamo več in tisto, kar je skorajda 
že porabljeno in neuporabno. Menim, 
da je tovrstno čiščenje še skorajda bolj 
pomembno kot oblačila, saj imajo 
izdelki za nego in lepotičenje rok upora-
be, na katerega moramo biti malce bolj 
pozorni.

Naj vas vprašam in odgovorite si 
iskreno na vprašanje, kdaj ste nazadnje 
naredili čistko kozmetičnih izdelkov? 

Tako. Govorili bomo o čiščenju.

PREČISTITE TOALETNO TORBICO
V vaši toaletni torbici se verjetno skriva 
marsikaj. V njej je vaš mali svet. Ko 

boste iz nje stresli vsa ličila, jo operite v 
pralnem stroju ali jo zamenjate z novo.

Nato se lotite ličil. Preglejte, kaj je še 
uporabnega, če imate glose ali maske, 
vam svetujem, da rob (navoj) steklenič-
ke obrišete z alkoholnim robčkom. 
Črtala ošilite in dodajte nova ličila. A ne 
pretiravajte z njimi, imejte s seboj v 
dnevni toaletni torbici res tisto, kar 
potrebujete. 

ČIŠČENJE KOŽE: ŠE VEDNO 
NASVET ŠTEVILKA ENA  
Na lepo negovano in čisto kožo se ličila 
lažje nanašajo, poleg tega pa lahko 
uporabljate »lažje« izdelke in koža tako 
bolj diha tudi pod ličili. V svoji rutini 
torej nikar ne pozabite na učinkovito, a 
nežno čiščenje kože, ki ga prilagodite 
njenim potrebam in tipu. 

Odstranjevanje ličil je zagotovo ena 
pomembnejših lepotnih reči. Tudi to, da 
nikoli ne greste spat z naličenim 
obrazom, mora biti pravilo. Koža se med 

spanjem obnavlja, zato ji je treba 
omogočiti, da je pri tem kar najbolj 
učinkovita. Če uporabljate vodoodpor-
na ličila, priporočam odstranjevanje z 
dvofaznim ali oljnim odstranjevalcem. 
Tudi micelarna vodica bo nežno, a 
učinkovito odstranila vsa ličila. Tisti, ki 
imajo občutljivo kožo, velikokrat radi 
posežejo po čistilnem mleku. Za masten 
tip kože pa bodo prav prišli razni gelni 
odstranjevalci, ki so bolj temeljiti v 
čiščenju tovrstne kože ali bolj praktični 
za uporabo.

DVOJNO ČIŠČENJE? SEVEDA!
Ko odstranite ličila, priporočam, da 
kožo še enkrat očistite in tako resnično 
odstranite vsa ličila ter jo pripravite na 
negovalne izdelke (tonik, serum, 
krema). Uporabite TONIK, ki je pomem-
ben za vašo kožo in uravnava ph kože, 
ter pripravi kožo na boljši sprejem 
kreme.

Po čiščenju nadaljujte nego, ki je 
primerna za vašo kožo – če je suha, 
boste uporabili več izdelkov, ki bodo 
tudi bolj bogati, v primeru mastne kože 
pa najbrž samo dober tonik, in lahek, a 
kakovosten serum.   

Maske so odlična nadgradnja 
vsakodnevne nege, pomembno je le, da 
izberete primerne za svoj tip kože. 
Uporabite čistilno, hranilno, vlažilno ali 
pa masko proti gubam, saj obstaja 
popolna maska za obraz za vsak tip 
kože.

ČISTILNE IN NEGOVALNE MASKE
Splošno prepričanje pravi, da se večina 
težav s kožo pojavi v najstniških letih, 
nekje od 25. do 30. leta pa mozolji sami 
od sebe izginejo. Na žalost je to daleč od 
resnice, zlasti če govorimo o ogrcih, 
katerih pojavljanje je pogosto genetsko 
pogojeno. Pri problematični koži 
uporabljajte maske, ki so zasnovane 
posebej za potrebe mastne ter nečiste 
kože in so izdelane na osnovi gline. 
Tovrstne maske zmanjšujejo pore, jih 
osvobajajo bakterij, uravnavajo nastaja-
nje sebuma in delujejo proti nečisto-
čam. 

HIDRACIJA JE KLJUČNEGA 
POMENA ZA VSE TIPE POLTI
Naravna kožna maščoba je najboljše 
sredstvo za ohranjanje vlage. Če te 
naravne zaščite ni dovolj, se to pokaže 
na koži kot pomanjkanje vlažnosti. Za 
takšno kožo moramo skrbeti po načelu 
manj je več, vendar naj bo manj tudi 
najboljše. Izbirajte bogate in hranljive 
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maske. Namen takšnih mask za obraz je 
intenzivno vlaženje kože, ki predstavlja 
še dodatno vlago koži, poleg tiste, ki ji 
jo nudite vsakodnevno. Po uporabi bo 
vaša koža videti bolj polna, gladka in  
sijoča.

KAKŠNO LETO LAHKO 
ZAGOTOVO SKRIJEMO, ČE KOŽO 
REDNO IN PRAVILNO NEGUJEMO
Z leti postaja nekoč napeta in čvrsta 
koža vse bolj nagubana in ohlapna, 
pojavijo se vsi morfološki znaki 
staranja. Ker ima starejša koža tudi 
manj loja (zaščitne maščobe) se še 
hitreje izsuši. Zato potrebuje predvsem 
dodatno nego z veliko vlage, ki se mora 
dobro vpiti v kožo, sicer od nje ni veliko 
koristi. Obilica sestavin v maskah, ki 
bodo upočasnile proces staranja, 
pospešile prekrvavitev in pospešile 
proizvodnjo kolagena ter elastina. Koža 
bo intenzivno navlažena in zapolnjena 
od znotraj, sijoča in mladostnega 
videza. 

ZA MLADOSTEN POGLED
Posebej pozorni bodite pri izbiri mask 
za nego okoli oči, saj je tam koža še bolj 
občutljiva. Da bi se izognili agresivnim 
odzivom kože, za nego okoli oči izberite 
maske z lažjo teksturo, ki kožo navlažijo 
in osvežijo. Pri maskah je pomembno, 
da dodatno nego uporabljamo največ 
trikrat na teden, predhodno lahko 
naredimo še blag piling. Čistilno masko 
naredimo enkrat do dvakrat na teden. 

HITRO IN PREPROSTO LIČENJE 
ZA VSAK DAN.
Časa za ličenje včasih preprosto 
zmanjka. Zato delim štiri ključne 
izdelke za hiter in preprost make-up. To 
so: kremni puder, bronzer ali rdečilo, 
maskara ter glos. Vsak izdelek ima 
toliko funkcij, ki se lahko med seboj 
dopolnjujejo.

Kremni puder: združuje korektor in 
tekočo podlago, preprosto prekriva in 
zaščiti kožo, je hiter in nezapleten za 
nanos. Pri nanosu tega uporabljajte 
poliuretansko gobico. 

Bronzer ali rdečilo: Rdečilo za lička, s 
katerim oblikujemo obraz, lahko tudi 
nadomesti senčilo. Uporabimo ga lahko 
tudi na dekolteju. Za nanos uporabite 
srednje širok čopič.

Maskara: Če želimo, da je naš videz 
bolj nežen, nanesemo tanko plast 
maskare, tako, da trepalnice le obarva-
mo in malenkost privzdignemo. Za 
intenzivnejši videz oziroma večerni 

»look«, pa nanesite bogat nanos in še 
dodatno poudarite zunanje kotičke, da 
boste dosegle mačji videz. Z maskaro 
lahko nežno poudarite tudi obrvi, tako, 
da, krtačko maskare obrišete v papirnat 
robček in nato jih nežno počešete v obli-
ko.

Glos: Ustnice obarvajte z lip glosom v 
mesnatih barvnih odtenkih. Prednost 
glossa pred klasičnimi šminkami je ta, 
da poveča volumen ustnic zaradi 
visokega leska. Nekateri še dodatno 
vsebujejo negovalne sestavine, hiter in 
preprost nanos. Če pa niste ljubiteljica 
glosov, uporabite šminke v mesnatih 
naravnih odtenkih barve ustnic. 

Za večerni in bolj poudarjen make-
-up oči občrtajte s črtalom za veke, 
ustnice pa obarvajte s temnejšim 
črtalom. Tako se bo make-up v dveh 

korakih spremenil v večernega. Ta 
način ličenja svetujem vsem damam, ki 
jim primanjkuje časa, primeren je tudi 
za poslovna srečanja. Želim vam veliko 
užitka pri vsakodnevnem ličenju.

Pri maskah je 
pomembno, da 
dodatno nego 
uporabljamo največ 

trikrat na teden, 
predhodno lahko 
naredimo še blag piling. 
Čistilno masko 
naredimo enkrat do 
dvakrat na teden. 
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Sporočilo barv  
v poslovnem svetu

Barva je ena od najmočnejših prvin oblačenja, s katerim lahko spoznamo  
svoje osebne značilnosti. Barva je tudi ena od najmočnejših dejavnikov,  

s katerimi opozarjamo nase. 

JERNEJA AGIĆ

POSLOVNI VIDEZ



V sodobni kulturi 
velja rdeča za 
žensko barvo. 
Ljudje, ki imajo radi 

rdečo barvo, so 
navadno bolj 
ekstravagantni. Radi 
uživajo v akciji, so 
vitalni in živahni.



Vsaka barva ima tudi svoje lastnosti. In 
če ima oseba posebno naklonjenost do 
določene barve, ima tudi podobne 
osebnostne lastnosti, kot jih ima 
izbrana barva. Velja tudi obratno. Zakaj 
so nam nekatere barve ljubše in zakaj 
nekaterih ne maramo, nam tako lahko 
sporočajo lastnosti posamezne barve.

RDEČA
V sodobni kulturi velja rdeča za žensko 
barvo. Ljudje, ki imajo radi rdečo barvo, 
so navadno bolj ekstravagantni. Radi 
uživajo v akciji, so vitalni in živahni. 
Večinoma težijo k nenehnemu spozna-
vanju novega. Ljudje z veliko naklonje-
nostjo do rdeče barve tudi zaupajo v 
svoje sposobnosti in telesno ter 
duševno moč.

Svetlo rdeča je spodbudna, aktivna 
in pritegne pozornost. Temno rdeča pa 
je skrivnostna, zadržuje in zahteva 
budnost. Čista rdeča je oblastna, 
ukazovalna in gospodovalna. Pomaga 
preusmeriti pozornost od sebe k 
zunanjosti. Zaradi naštetih lastnosti je 
rdeča barva zelo priporočljiva za 
vodstvene priložnosti. 

MODRA
Modra je najljubša barva večine ljudi. 
Kdor ima veliko naklonjenost do modre 
barve, nakazuje na to, da ima sposob-
nost predelati svoje notranje dražljaje 
in jih razumsko uravnovesiti z lastnimi 
čustvi. Velikokrat so takšni ljudje 
predani določenim idealom, so 
razmišljujoče osebe, ki iščejo nekaj 
višjega, nekaj globljega.

Na splošno ima modra barva prijeten 
in miren značaj. Ljudje, ki izbirajo 
modro bravo, so navadno naklonjeni 
sodelovanju z drugimi in imajo sposob-
nost hitrega sklepanja prijateljstva, 
vendar le na uradni ravni. Zaradi 
naštetih lastnosti je modra zelo priporo-
čljiva za vse avtoritativne priložnosti, še 
posebej, ko jo usklajujemo s svetlimi 
odtenki. Temno modra barve je zelo 
priporočljiva za vse �nančne dejavnosti. 
Svetlomodra barva pa zelo zaželena za 
žensko poslovno oblačenje, saj ustvarja 
vtis mirne elegance.  

RUMENA
Z rumeno bravo se nakazujejo lastnosti, 
kot so ustvarjalnost, modrost, mladost, 
moč in previdnost. Ljudi, ki imajo radi 
rumeno bravo, se po navadi ženejo k 
napredku, novostim in doseganju 
vsega, kar še ni do konca izoblikovano. 
Po navadi so živahnega in ekstravagan-

tnega duha. Citronsko rumena je zelo 
živahna, pomeni pripravljenost za 
izobraževanje in izpopolnjevanje. Ta 
barva je navadno značilna za praktične 
in vsestranske ljudi, katerih mišljenje in 
delovanje ni poglobljeno v bistvo stvari, 
ampak k obvladovanju svojih čustev. 
Živo rumena pa je značilna za dominan-
tne in vesele ljudi, ki pa precenjujejo 
lastne zmogljivosti in svojih pričako-
vanj ne uresničijo vedno. Motno 
rumena dobiva negativen pomen. Je 
tipična za človeka, ki se predaja 
razmišljanju o lastnih željah. Za 
izpolnitev teh mu ne uspe zbrati dovolj 
poguma. Zaradi navedenih značilnosti 
je rumena, predvsem v toplih odtenkih, 
priporočljiva za sproščene priložnosti. 
Rumena barva pa se v temnejših 
motnih odtenkih ne priporoča za 
formalna poslovna srečanja.

ZELENA
Za ljubitelje zelene barve je značilno, da 
so družabni in imajo lahkoten odnos do 
življenja. Če se jim zgodijo neuspehi, po 
navadi vedno najdejo odgovor in 

običajno krivijo druge. Zelo radi delijo 
nauke in moralizirajo, saj imajo veliko 
potrebo po javnem priznanju. Zelena 
barva deluje pomirjajoče, je barva 
potrpežljivosti. Zelena barva je značilna 
za družabne ljudi. Nakazuje trdnost, 
stalnost, odpornost na spremembe in 
visoko samozavest. Ljudje z veliko 
naklonjenostjo do zelene barve, so 
trdnega značaja, njihova moč počasi, a 
zanesljivo narašča in njihovega prijazne-
ga, a odločnega duha, ni mogoče 
potlačiti. Glede na navedene značilnosti 
je zelena barva v temnejših odtenkih, kot 
so smaragdno zelena, steklenično zelena 
ali gozdno zelena, zelo priporočljiva za 
avtoritativne in uradne priložnosti. 

BELA
Ljubitelji svobodnega duha so zagotovo 
tudi ljubitelji bele barve. V življenju jim 
veliko pomenita čistost in vedrina. 
Zanje lahko rečemo, da so pri svojih 
opravilih natančni, skrbni in previdni. 
Do soljudi so povečini iskreni, razume-
vajoči in pošteni. Po drugi strani pa so 
velikokrat tudi preveč kritični. Če imajo 

62 www.adma.si

POSLOVNI VIDEZ



zares veliko naklonjenost do bele barve, 
je njihova meja med realnim in 
namišljenim zelo zabrisana. Bela barva 
pomeni čistost, vedrost. Je nevtralna 
barva, zato je zelo primerna in zaželena 
za vse uradne priložnosti. 

RJAVA
Pri tistih, ki jim v garderobni omari 
prevladujejo rjava oblačila, in če se 
takšni ljudje le redko vidijo v kakšni 
drugi barvi, lahko to sporoča, da imajo 
željo po varnosti in stabilnosti. Čutijo 
pomanjkanje družinske varnosti in 
družbe sorodnih ljudi. Ljubitelji 
rjavordečega odtenka pa so velikokrat 
zelo čustveni.

Rjava barva simbolizira preprostost, 
praktičnost in trdnost. Rjavo barvo 
doživljamo kot prijetno, ker smo je 
vajeni. Vzbuja asociacijo na žalost – je-
sensko listje, ki odpada. Zaradi navede-
nega rjava ni primerna za večerna 
oblačila in za svečane priložnosti. Zelo 
se priporoča le takrat, kadar želimo biti 
v stiku z ljudmi in pokazati odprtost. 

SIVA
Za vse tiste, ki se nikakor ne morejo 
upreti sivi, in ki je skoraj vsakodnevno 
prisotna v njihovih oblačilih, bi lahko 
rekli, da se želijo ograditi od vsega 
zunanjega, da želijo ostati neopredeljeni. 
Lahko so tudi zelo varljivi na zunanji 

videz, saj je zanje značilno, da poskušajo 
prikriti lastno identiteto. Velikokrat 
vzbujajo vtis skromnosti, vendar pa 
izkoristijo vsak trenutek, da zadovoljijo 
lastne potrebe na račun drugih. Če imajo 
ljudje izredno naklonjenost do sive 
barve, so po značaju zelo strogi prilago-
dljivci. Svetlejši odtenki sive nakazujejo 
strah, srednji odtenki nakazujejo lažno 
drznost, temnejši odtenki pa nakazujejo 
sebičnost. Siva daje vtis žalosti, otožnosti 
in dolgočasja. Vzbuja nevtralno razpolo-
ženje in negotovost. 

ČRNA
Črna je vsekakor prisotna skoraj v vsaki 
garderobni omari. To pa še ne pomeni, 
da so ljudje izredno naklonjeni črni 
barvi. Le če se ljudje v črni barvi počutijo 
izredno dobro, le če so ji izredno 
naklonjeni in se ne vidijo v kakšni drugi 
barvi, lahko zanje rečemo, da imajo 
močno potrebo po čustvovanju in tako s 
črno barvo na zunaj pokažejo notranji 
kon�ikt. Zaradi protesta proti trenutno 
obstoječemu stanju se želijo odpovedati 
vsemu, delujejo proti svoji volji in 
prenagljeno. Dostikrat jih okolica 
dojema kot hladne in mistične osebe. 
Črna pa tudi simbolizira formalnost in 
ponos. Postaja dinamična in omogoča 
človeku dejavnost na podlagi empatije. 
Ravno zato je zelo primerna za večerne 
in slovesne sprejeme. 

VIJOLIČASTA
Če je naklonjenost ljudi do vijoličaste 
izredno močna, bi zanje lahko rekli, da 
imajo zelo visoke ideale. Imajo tudi zelo 
visoko samospoštovanje in predvsem 
željo po tem, da bi bili vplivni. Zelo dobro 
se zavedajo svojih sposobnosti, ki pa jih 
lahko tudi prevzamejo. So zelo zadovoljni 
s seboj in sebe velikokrat doživljajo kot 
drugačna in boljša bitja. Vijoličasta je 
barva veličine in pomembnosti. Zaradi 
navedenih lastnosti je zelo primerna za 
svečane priložnosti. Prav tako se priporo-
ča za vse neznane priložnosti.

ORANŽNA
Za tiste ljudi, ki so izredno naklonjeni 
oranžni barvi, je značilen energičen, 
aktiven in močan značaj. Njihovo 
hrepenenje je biti pomemben in na 
delovnem mestu si želijo imeti odličen 
položaj. So zelo ambiciozni z ustreznim 
samozaupanjem. Velikokrat izražajo 
toplino in ekstravaganco. So med 
tistimi, ki uspešno premagujejo ovire in 
običajno dosežejo to, kar si želijo.

Oranžna barva predstavlja prijetno 
vzdušje v prostoru. Vendar pa lahko 
posameznika tudi zamori. Zaradi 
navedenih lastnosti se priporoča, da je 
intenziven odtenek oranžne barve 
prisoten v manjših količinah na oblačilih.

Oranžna v temnejših odtenkih izraža 
toplino in širokosrčnost.
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Kaja Strniša

BRST psihologija

www.brstpsihologija.si

kaja@brstpsihologija.si

Jasmina Spahalić

Umetnost besede, s. p.

Urednica, lektorica in moderatorka

jasmina@umetnost-besede.si

www.umetnost-besede.si

Jana Colnar

Grow Adriatik d.o.o.

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

jana.colnar@grow-group.com

www.grow-adriatik.com 

Ana Vezovišek 

Vezovišek & Partnerji d.o.o., 

Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

info@vezovisek.si

www.vezovisek.si 

Računalniške novice

www.racunalniske-novice.com 

Katja Gaber Vodopivec

dipl. fizioterapevtka, Pilates Coach

Lepota telesa in duha. Katja Gaber 

Vodopivec s.p.

www.DivineTimeAcademy.com 

Tanja Želj

ambasadorka zdravega načina življenja, 

gibanja in razmišljanja

www.tanergija.si   

info@tanergija.si

Anja Pristavec

mag. inž. prehrane, svetovalka za zdravo 

prehrano, hujšanje in diabetes

Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana 

anja@prehrana.info

www.prehrana.info 

Tina Fabjan

vodja umetnikov ličenja Max Factor

Orbico Beauty d.o.o. 

Verovškova 72, 1000 Ljubljana

tina.fabjan@orbico.si

www.orbicobeauty.si 

Jerneja Agić

Svetovalka za osebni videz

OBLECI.SE, vzgajamo stil

jerneja@obleci.se

www.obleci.se

Dr. Nadja Zorko

poslovna in finančna svetovalka, 

ocenjevalka vrednosti podjetij

www.nzorko.si

Iris Kaiser

delovnopravna strokovnjakinja

Kadrovska asistenca, Kadrovske storitve 

d.o.o. Beloruska ulica 7, 2000 

Maribor pisarna@kadrovska-asistenca.si 

www.kadrovska-asistenca.si

Nataša Centa in Mojca Hafner Jereb

Četrta pot, d.o.o.

Planina 3, 4000 Kranj

www.cetrtapot.si

marketing@cetrtapot.si 

Sandra Bohinec Gorjak

NLP trener 

Center za poslovno komunikacijo in 

razvoj osebnostnega potenciala

Sandra Bohinec Gorjak s. p.

sandra.bohinec@arisa.si 

www.arisa.si 

Danijela Brečko

Izvršna direktorica

SOFOS, Inštitut za upravljanje znanja in 

razvoj talentov

Cesta na Brdo 139, 1000 Ljubljana

www.sofos.si

www.organizacijska-energija.si

Tomaž Ovsenik

Poslovni trener in coach

www.transformacija.com

REVIJO SO (SO)USTVARJALI
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Stopite v ADMA svet!
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79,90 € + DDV
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Naročilo lahko oddate po elektronski pošti revija@adma.si,  
telefonsko na številki 080 33 44 ali na spletni strani www.adma.si
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Ugodnejše prijave do 31. 1. 2020


