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Opombe k nadaljnjemu osebnemu samorazvoju

Spoštovani  gospod Novak,

Naslednje opombe o vodstvenem obnašanju so "izvleček" večletnih izkušenj na področju menedžmenta. Dodali smo 
tudi nekaj  smernic iz novejše literature o menedžmentu (npr. Harvard Business School) kot nekakšno "zgoščeno"  
izkustvo,  zbrano od različnih ljudi  in uspešnih družb.  Te smernice niso nikakršne gole teorije,  ki  bi  jih  izsanjali  v  
slonokoščenih stolpih, pač pa praktična pomoč, ki jo je mogoče neposredno uporabiti. 

Opombe so podane v obliki preprostih navodil za ravnanje, kot nekakšna "knjiga z recepti", katere prednost je večja  
preglednost.  Ozadje  teh navodil  in  natančna metoda njihove uporabe morda v  posameznih  primerih  nista  takoj  
razvidna.  Vodstveno obnašanje  je  precej  kompleksna zadeva in  preprosti  recepti,  kakršni  so  podani  tukaj,  lahko  
podajo le skicirana napotila. Zato priporočamo ustrezno usposabljanje za vsakogar, ki bi želel zares obvladati določena  
področja obnašanja. Nasvet za usposabljanje je podan za posamezni faktor, pri katerem bi bilo koristno. Posebno 
pozornost  bi  kazalo posvetiti  tistim opombam in nasvetom za usposabljanje,  na področju katerih so se pokazale 
pomanjkljivosti. 

Predlogi za izpopolnjevanje so predstavljeni kot celota in ne razdeljeni na običajne višje in nižje vrednosti pri različnih  
vodstvenih  faktorjih.  Področja,  na  katerih  so  potrebne  spremembe,  se  bodo  pokazala  ob  primerjavi  lastnega 
obnašanja z različnimi opisanimi merili. 

"Menedžment ni veščina". To izjavo je potrebno razumeti v smislu, da menedžment sledi jasnim pravilom in ga je  
potrebno razumeti kot kompleksen proces, ki pa ga je kljub temu mogoče obvladati. Če so vaše vodstvene tehnike  
dobre (in vaši cilji pravi), potem bi na splošno morali doseči uspeh, za katerega si prizadevate. 
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AVTORITETA

1. Avtoriteta na eni strani in spoštovanje na drugi sta tudi danes še vedno temeljni načeli menedžmenta. A izvori 
avtoritete so se spremenili. Najpomembnejši izvor avtoritete danes je dejstvo, da lahko menedžer ponudi svojim 
zaposlenim koristi, ki jih brez njegovega vodenja ne bi imeli. 

2. Pomislite na pričakovanja, ki jih vaši zaposleni gojijo do vas. Skušajte jih izpolniti, če se skladajo s cilji podjetja. 

3. Med pomembne koristi zaposlenih spadajo gotovost, uspešnost in možnost oblikovanja samopodobe. Če lahko 
kot menedžer to ponudite svojim kolegom, potem bo samodejno prišla tudi avtoriteta. 

4. Več teh koristi lahko ponudite svojim zaposlenim, večjo avtoriteto boste imeli in več različnih ter težkih nalog jim 
boste lahko naložili. Zato skušajte napraviti svoje kolege uspešne, podpirajte jih, kadar imajo opravka z ljudmi 
zunaj vašega tima, izrazite jim pohvalo in priznanje. Vendar pa jim pokažite svojo zahtevnost; prepričajte jih, da 
vodi  pot  do  zaželenega  uspeha  le  preko  vaših  naporov,  ki  jih  vlagate  v  vzdrževanje  visokih  standardov  
učinkovitosti. 

5. Ne skušajte pridobiti avtoritete s tehnično superiornostjo. Le-ta je danes izredno težko dosegljiva. 

6. Pokažite svojim zaposlenim, da vas ni strah, če je to potrebno, spoprijeti se s konflikti tako znotraj kot tudi zunaj  
tima. Pokažite jim, da znate dobro in pravično razrešiti konflikte. 

7. V odnosih do svojih zaposlenih bodite predvidljivi. Nedoslednost zbuja strah, ne avtoritete. 

8. Razmislite  o  tem,  kaj  vas  je  v  preteklosti  odvračalo  od  takšnega  ravnanja.  Če  obstajajo  kakšne  globoko 
zakoreninjene blokade, je priporočljivo poiskati ustrezno pomoč. 

Možnosti za nadaljnji razvoj: Vodstveno usposabljanje,
Retorika,
Timsko usposabljanje
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DELEGIRANJE 

1. Pooblaščanje  pomeni poverjanje  nalog in  odgovornosti  vašim zaposlenim. Ne vključuje le  dejansko jasnost, 
marveč  tudi  -  in  predvsem  -  ustvarjanje  navdiha  in  entuziazma.  Od  svojih  kolegov  ne  morete  pričakovati 
entuziazma, če ga sami nimate. 

2. Razmislite, ali bi bilo bolj smiselno delegirati posamezne naloge na posamezne delavce ali vse naloge na tim.  
Običajno je prednost pooblaščanja tima v tem, da se vsakdo poistoveti s skupnimi cilji, obnašanje v smislu "to ni  
moj problem" pa ni tako razširjeno. 

3. Dogovorite se za rezultate, ne dela.

4. Določite natančne kriterije, po katerih se bo merila uspešnost. Le merljivost zagotavlja uspešne strategije.

5. Cilji naj bodo izzivalni, vendar dosegljivi. 

6. Dopustite  zaposlenim,  da  vplivajo  na  določanje  ciljev.  To  je  edini  način,  da  si  zagotovite  njihov  prevzem 
odgovornosti pri doseganju ciljev. 

7. Zagotovite, da bodo zaposleni dobro razumeli, kako so sprejeti cilji usmerjeni na stranke. 

8. Poskrbite, da bodo vaši kolegi ves čas dobro motivirani. Morda motivacija ni vse, vendar pa so brez nje vse 
znanje in veščine neuporabni. Pomagajte svojim ljudem, da bodo ponosni na lastne dosežke. Poskušajte najti  
razloge za pohvalo, ki jim bo pomagala pri vzpostavljanju njihovega samozaupanja. Pomagajte zaposlenim, da  
bodo postali njihovi uspehi vidni v javnosti. Redno se pozanimajte, ali so zadovoljni s svojim delom. 

9. Zagotovite zaposlenim možnost udejanjanja lastnih pobud v skladu z izkušnjami in izurjenostjo. 

10. Določite prispevek vsakega posameznika za doseganje ciljev podjetja. 

11. Z zaposlenimi se pogovorite o ciljih podjetja in njegovih smernicah, tako da bodo dobro razumeli, za kaj gre. 

12. Dogovorite se za smiselne naloge, ki bodo izboljšale motivacijo. Izogibajte se golega delegiranja stvari, ki jih sami  
ne marate početi. 

13. Zagotovite, da bodo imeli zaposleni ustrezne kvalifikacije za delo. Zagotovite jim dostop do vseh potrebnih virov. 

Možnosti za nadaljnji razvoj: Vodstveno usposabljanje,
Ciljno vodenje,
Projektni menedžment
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RAZVOJ ZAPOSLENIH

1. Na podlagi prejšnjih dosežkov in trenutne učinkovitosti bi morali vedeti, katere naloge lahko vaši delavci opravijo  
zanesljivo in katere malo manj zanesljivo. 

2. Določite, katere naloge bodo morali vaši zaposleni opraviti v prihodnosti, in ugotovite, katere potrebne veščine 
in kvalifikacije že posedujejo in katere ne. To lahko zelo učinkovito opravite v obliki letnih sestankov, na katerih  
boste razpravljali o ciljih in timskem razvoju. Poglejte, katere veščine niso primerno izkoriščene. 

3. Razvojne potrebe vaših zaposlenih lahko določite iz 1. in 2. točke.

4. Za zaposlene je  pomembno,  da se ne učijo  stvari  le  "na zalogo",  za  vsak primer,  ali  da jih  ne pošiljate na 
izpopolnjevanje  za  "nagrado".  To  bodo  seveda  v  danem  trenutku  rade  volje  sprejeli,  a  dolgoročno  se  bo 
spodkopala njihova kredibilnost in motivacija, da ne govorimo o stroških za nepotrebno usposabljanje.   

5. Pred vsakim usposabljanjem se z zaposlenimi pogovorite o koristih, ki naj bi jih prineslo, in na kakšen način naj 
pridobljeno znanje koristi oddelku ali timu. 

6. Ko se usposabljanje konča, zahtevajte od zaposlenega poročilo in napravita načrt za najučinkovitejšo uporabo 
novega znanja. Ta proces pozorno nadzorujte. 

7. Vzpodbujajte  rotacijo  zaposlenih  znotraj  vašega  oddelka  (idealna  situacija:  "vsakdo  lahko  stori  vse")  in  v 
celotnem podjetju. Cilj je t. i. "totalna kvalifikacija" (Total Qualification), ki gre tako v globino kot tudi širino. 

Možnosti za nadaljnji razvoj: Sistem ocenjevanja zaposlenih,
Letni pogovori z zaposlenimi
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ODGOVORNOST DO ZAPOSLENIH

1. Odgovornost do zaposlenih je treba obravnavati na različnih ravneh in je odvisna od različnih veščin. 
2. Pri manj izkušenih kadrih se mora menedžer prizadevati, da jim zagotovi vire in natančen načrt, ki ga potrebujejo 

za  opravljanje  svojega  dela.  Jasno  mora  biti  tudi,  da  se  lahko  kadar  koli  obrnejo  nanj  s  svojimi  skrbmi  in  
problemi. 

3. Pri bolj izkušenih kadrih mora menedžer poskrbeti, da bodo v popolnosti izkoristili svoje zmožnosti. Zato mora v  
prvi vrsti odstraniti vse ovire na njihovi poti. 

4. Konstruktivno, a odločno zavrnite vsako "nasprotno delegiranje".

Možnosti za nadaljnji razvoj: Timsko usposabljanje
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SODELOVANJE

1. Dobro sodelovanje je temelj uspeha. To velja zlasti za našo družbo, kjer je delo osnovano na delitvi. Naslednja 
pravila sodelovanja veljajo v glavnem za ljudi,  ki  delajo skupaj. Vsi se kdaj zanašamo na podporo in pomoč  
drugih.

2. Sodelovanje  uravnavajo  zakoni  izmenjave in  koristi.  Ljudje  so  v  svojem bistvu  pridobitniško usmerjeni,  zato 
morate ponuditi svojim partnerjem neko korist. To korist je treba "plačati" skozi sodelovanje, kajti drugače bo 
prišlo do občutka nepravičnosti in sodelovanje bo v nevarnosti. 

3. Razmislite, sodelovanje s kom bi bilo za vas pomembno oz. si ga želite.  
Premislite tudi, kakšne koristi bi hoteli pri tem imeti. 

4. Razmislite, kakšne koristi bi lahko imeli vaši različni partnerji, se pravi, kakšni so njihovi cilji in potrebe. To lahko  
ugotovite bodisi z opazovanjem bodisi s spraševanjem. 

5. Vnaprej ponudite kakšno korist, da boste ustvarili kooperativno vzdušje. Če vsaka stran čaka, da bo videla, kaj je 
pripravljena dati druga, lahko čakanje traja predolgo. 

6. Ohranjajte  zdravo  ravnovesje.  Svoje  partnerje  ne  spravljajte  v  zadrego  s  tem,  da  jim  ponujate  preveč,  in  
poskrbite, da boste dobili ustrezno plačilo. 

7. Za zagotovitev kontinuiranega sodelovanja je včasih nujno sprejemanje kompromisov, žrtvovanje lastnih potreb,  
odpoved  osebnim  koristim.  V  takšnih  situacijah  razmislite  o  skupnih  prednostih,  ki  jih  pričakujete  od 
sodelovanja, ne pa samo o trenutni koristi. 

8. Pomagajte ljudem, s katerimi bi radi uspešno sodelovali, zlasti v težkih situacijah. 
To prispeva k dobrim odnosom več kot vse drugo. 

9. Nikoli se ne ustrašite zaprositi za pomoč, če jo potrebujete, kajti s tem dobijo drugi priložnost, da pokažejo svojo 
pripravljenost za pomoč. Skrbno razmislite o nujnosti in pomembnosti svoje prošnje; posredujte le tiste stvari, ki 
imajo večjo prednost - poskrbite, da bo ta prednost jasna. 

Možnosti za nadaljnji razvoj: Timsko usposabljanje,
Usposabljanje iz popolne kakovosti,
Komunikacijsko usposabljanje,
Usposabljanje iz sodelovanja
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ROKOVANJE Z INFORMACIJAMI

1. Informacijsko upravljanje je ena od najpomembnejših zahtev prihodnosti, zato morate poskrbeti, da bodo lahko  
informacije v vašem oddelku ali odseku potekale pravilno. 

2. Razlikovati morate med procesno informacijo, projektno informacijo, smernicami in pravili, splošno poslovno 
informacijo in socialno informacijo. Procesna informacija je informacija, ki jo potrebujemo za nadzor delovnih 
procesov  in  se  vse  bolj  izmenjuje  z  računalniki.  Projektna  informacija  se  nanaša  na  vse  nove  razvoje  in 
spremembe. Smernice in pravila so običajno zajete v priročnikih. Splošna poslovna informacija se uporablja za 
vodenje in identifikacijo s podjetjem: zaposleni bi radi izvedeli, v kakšnem stanju je ladja, na kateri plovejo. 
Socialna informacija se nanaša na ljudi v podjetju.

3. Zaposleni običajno ne dobijo dovolj poslovnih in socialnih informacij. Te informacije lahko močno vplivajo na  
njihovo motivacijo, zato svoj tim redno obveščajte o večjih dogodkih v podjetju.

4. S svojimi delavci se uskladite glede pravil za prenašanje posebnih informacij (E-mail, politika odprtih vrat itd.).  
Predvsem pa poskrbite, da boste dosegljivi. Nič ne zamori zaposlenih bolj kot nedosegljivi šef.

5. Nagradite zaposlene, ki prinesejo informacije o problemih ali motnjah. Te informacije so izjemno pomembne, 
zato zaposlenih vsekakor ne bi smelo biti strah zaradi njihovega prinašanja.  
(Pogosto je dovolj preprost stavek; "Najlepša hvala, da ste mi povedali - zdaj lahko ta problem rešimo.") 

6. Naj  vas  redno  vidijo  ("MBWA  =  Management  by  Walking  Around").  To  povečuje  motivacijo  in  vam  daje  
predstavo, kako vaše področju odgovornosti zares izgleda. 

7. Poskrbite, da bodo vsi člani vašega tima ob določenem času dosegljivi. 

Možnosti za nadaljnji razvoj: Rotacija dela,
Timsko usposabljanje,
Vodstveno usposabljanje,
Sodelovanje pri oddelčnih projektih
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INOVATIVNOST

1. Danes je preživetje nekega podjetja odvisno od neprestanega izboljševanja proizvodov in procesov. V obdobju  
globalnih trgov lahko eno samo podjetje z novimi idejami postavi standarde za cel svet. To pomeni, da morajo  
inovativni procesi potekati zelo hitro. 

2. Izpeljite  vajo  iz  merjenja,  t.  i.  "benchmarking  exercise".  Merjenje  ("benchmarking")  vključuje  ogledovanje 
procesov v najboljših oddelkih ali družbah in prestavljanje idej v lastno področje dela. Nobene potrebe ni po  
nenehnem izumljanju kolesa, a vseeno imamo lahko na neki splošni ravni koristi od idej drugih. 

3. Med svojimi  zaposlenimi  vzpostavite  inovativno naravnanost,  tako da poslušate  njihove predloge in kritike, 
nagrajujete poročanje o problemih ter spodbujate dobre ideje in  predloge. Podpirajte zaposlene,  ki  se zelo  
dobro zavedajo pomena kakovosti in inovativnosti. 

4. Imejte redne sestanke tima, kjer se boste pogovorili o aktualnih izboljšavah v vašem oddelku in izmenjali ideje o  
bodočih potrebah. 

5. Spoznajte najnovejše trende na svojem strokovnem področju in skušajte odkriti glavni vpliv, ki ga bodo imeli na 
vaše delo. 

6. Inovacija je rezultat timskega dela. Ko načrtujete nove izboljšave, morate že na samem začetku vključiti v skupno  
delo  vse  vpletene  -  stranke,  dobavitelje,  razvijalce,  ljudi  iz  proizvodnje,  prodajo  in  marketing  -  "simultani  
inženiring". 

7. O svojih idejah se podrobneje pogovorite z zaposlenimi, kolegi, strankami itd., da boste že v najzgodnejši fazi  
spoznali njihova mnenja in primerjali lastne zamisli in ideje z njihovimi. Sodelavci, ki gledajo na stvari iz različnih  
perspektiv so še posebej dragoceni, ker pomagajo bolje in prepričljiveje formulirati ideje. 

8. Biti menedžer pomeni, da si si stvari sposoben zamisliti bolje. 

9. Tolerirajte napake in še nedozorele ideje pri sebi in drugih. Inovacija je proces, ki je sestavljen iz poskusov in  
napak (ki si ga morate zamišljati kot "poskus in uspeh"!). 

Možnosti za nadaljnji razvoj: Usposabljanje iz kreativnosti,
Projektni menedžment,
Usposabljanje iz kakovostnih ciklusov


