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Opombe k svetovanju

Pod svetovanjem razumemo predvsem pomoč zaposlenemu.  Vaša naloga je potemtakem v tem,  da daste  Gospod 
Novak, vašemu podrejenemu menedžerju, izčrpen nasvet.

"Svetovanje" ni samo teoretični model - izvaja se glede na posamezne primere kot del obsežne vaje za  razvoj. Vaše 
svetovanje postane tako izobraževalni proces, ki poteka med običajno vsakodnevno delovno rutino.  To napravi iz njega  
zelo učinkovito orodje za razvoj zaposlenih in tistih menedžerjev, za katere ste v celoti odgovorni. V kontekstu omenjene 
vaje jih bomo označili kot "podrejene menedžerje".

DNLA-MENEDŽMENT je vašemu podrejenemu menedžerju, v tem primeru Gospod Novak, že dal določene informacije o 
tistih vodstvenih faktorjih, ki so potrebni za nadaljnji razvoj.

Kot njegov nadrejeni boste iz njih razbrali, kateri ukrepi so primerni za vsak vodstveni faktor, ki se oddalji od določenega  
zahtevanega profila, se pravi, ki se giblje v okviru od 50% do 70% ali od 130% do 150%, ter kako jih boste uveljavili.  
Celotni razvoj, ki je potreben za vašega podrejenega menedžerja, je predstavljen s pomočjo različnih potencialov za vsak 
faktor posebej, tako da boste lahko zadevo brez problemov obvladali.

Svetovalni program za  Gospod Novak vsebuje kratko predstavitev dejanske situacije in možnih prednosti ali slabosti 
določenega načina obnašanja.

Določeno vodstveno obnašanje ima tako svoje prednosti kot tudi slabosti - vse je odvisno od konkretnih okoliščin. Na 
primer,  avtoritarni  slog  vodenja  je  neprimeren,  kadar  so  zaposleni,  ki  delajo  za  vašega  podrejenega  menedžerja,  
vrhunski strokovnjaki; je pa povsem sprejemljiv takrat, kadar prihajajo iz različnih socialnih slojev ali imajo zelo različne  
tehnične veščine. Zato ne bi smeli postopati v skladu s togim konceptom, pač pa pazljivo tehtati prednosti in slabosti.  
Zahtevani profil je bil zasnovan ob popolnem upoštevanju zahtev podjetja za navedeno mesto Gospod Novak. To vam 
bo omogočilo, da se boste lahko osredotočili na odklone (tj. na področja, kjer je posamezna kompetenca pretirano 
močna ali šibka).

Vsakemu konkretnemu poročilu o ustreznih vodstvenih faktorjih  sledi  opis prednosti  in  slabosti,  potem pa pregled 
primernih ukrepov za pomoč ali razvoj. 

V številnih primerih potrebuje posameznik obsežnejše usposabljanje, ki ga svetovalni program ne more pokriti. V ta  
namen smo smo pripravili "nadaljnje smernice", kjer so podani predlogi za usposabljanje, in DNLA Master Programme, 
iz katerega si lahko natisnete načrt osebnih seminarjev za vsakega podrejenega menedžerja posebej in za vse ocene iz  
MENEDŽMENTA. 



DNLA MENEDŽMENT SVETOVANJE ZAPOSLENEMU

Udeleženec: Janez Novak
Profil: Vodja oddelka, Storitve
Datum testiranja: 31.05.2013
Ocenil: HSC skupina

AVTORITETA (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: DNLA ugotavlja, da so zaposleni pod vodstvom Gospod Novak vodeni zelo "po domače", v izjemnih primerih 
pa se ta slog spremeni celo v "prijateljskega". 

Možne prednosti: Domačni slog je povsem sprejemljiv, kadar imamo opravka z visoko usposobljenimi in motiviranimi 
zaposlenimi. 

Možne slabosti: Obstaja nevarnost, da se bodo v določenih okoliščinah nepriljubljeni ali neugodni ukrepi težko 
izvajali. Zahteve podjetja po predanosti zaposlenih niso v popolnosti izpolnjene. 

Ukrepi: Z Gospod Novak se morate pogovoriti o značilnih situacijah iz njegovega delovnega okolja. V skladu z njimi 
morata potem izbrati ustrezen slog vodenja in se izuriti v čim boljšem načrtovanju nalog za 
zaposlene. Svojemu podrejenemu menedžerju morate pojasniti, zakaj je v določenih 
okoliščinah odločnejše ravnanje uspešnejše.

Smernice:  Obnašanje na področju "avtoritete" je zelo odvisno od osebnostnih struktur, zato ga ne moremo samovoljno 
spreminjati. Odločanje o obsegu udeleženosti zaposlenih v različne faze načrtovanja nalog 
in postopkov pa se je mogoče priučiti in je učinkovito.
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ZAHTEVA PO UČINKOVITOSTI (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Svojemu podrejenemu menedžerju, Gospod Novak, dobro pojasnite, da postavlja svojim zaposlenim 
razmeroma malo zahtev glede učinkovitosti. Morda gre za notranji konflikt ali zadržek, ki 
mu preprečuje, da bi od svojega tima pričakoval sposobnost izpolnjevanja izzivov ali visokih 
ciljev. 

Možne prednosti: Ta pristop je predvsem rezultat zelo skrbnega odnosa do zaposlenih. Posamezni člani tima občutijo 
to kot zelo "obzirno" ravnanje. Vendar ni nujno, da so rezultati dobri. 

Možne slabosti: Možna je nizka učinkovitost, ki vodi pri zaposlenih do izgube motivacije.  
Ukrepi: Z/Gospod Novak je potrebno razčistiti stvari, ki se tičejo pomena skupnih dosežkov in nujnosti dobre 

storilnosti za uspešno delovanje podjetja kot celote. S svojim podrejenim menedžerjem 
morate razviti možnosti za povečanje učinkovitosti brez prenaprezanja zaposlenih (s 
prerazporeditvijo prednosti, racionalizacijo postopkov, jasnejšimi dogovori o ciljih, 
učinkovitejšim nadzorovanjem, dodatnim usposabljanjem itd.). 
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RAZVOJ ZAPOSLENIH (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Gospod Novak morate razložiti, da ne investira dovolj v razvoj in usposabljanje svojih kolegov.

Možne prednosti: Takšno ravnanje je pravilno in realistično, kadar se pričakuje, da zaposleni v dogledni prihodnosti ne 
bodo dobili zahtevnejših nalog. 

Možne slabosti: Zaposleni vašega podrejenega menedžerja nimajo dovolj perspektiv. Posledice: frustracija, izguba 
sposobnih posameznikov. 

Ukrepi: Z Gospod Novak analizirajte kvalifikacijske primanjkljaje. Skušajte oceniti stroške, ki nastanejo zaradi 
neustrezne kvalifikacije. Analizirajte lanske rezultate, da boste videli, kje se pojavljajo takšni 
primanjkljaji. 

Z Gospod Novak preglejte naloge za prihodnje leto in določita stopnje kvalifikacij, ki jih bo tim potreboval za izpolnitev 
teh nalog. Iz teh podatkov lahko sestavite načrt celotnega razvoja za tim vašega 
podrejenega menedžerja. 
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SAMOZAUPANJE (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Obnašanje Gospod Novak kaže znamenja omahljivosti, negotovosti, težnjo po izogibanju odločitvam in 
podobno. 

Možne prednosti: Takšno obnašanje je pogosto pri ljudeh, ki so preveč samokritični. Od sebe pričakujejo zelo veliko, 
kar običajno vodi k velikim dosežkom in skrbnosti. 

Možne slabosti: Pomanjkanje samozaupanja lahko včasih "okuži" zaposlene, ki tako izgubijo svoje lastno zaupanje ali 
se zmanjša njihova vdanost do nadrejenega. 

Ukrepi: Pomanjkanje samozaupanja ali prevelika samokritičnost je osebnostna lastnost, ki jo je zelo težko spremeniti. 
Uspeh bo dosežen le na dolgi rok.

Najpomembnejši ukrep je, da Gospod Novak ujamemo na (uspešnem) delu. To dobesedno pomeni, da svojega 
podrejenega menedžerja vedno, kadar naredi kaj dobrega, nepričakovano pohvalite. 
Izkoristite vsako priložnost za utemeljeno pohvalo. Na ta način lahko oblikujemo 
samozaupanje. 

Smernice:Priporočljiv bi bil seminar o osebnostnem razvoju (skupaj z zgoraj opisanimi ukrepi), na primer, kadar visoka 
tehnična kompetentnost očitno sovpada z določenimi pomanjkljivostmi na področju 
samozaupanja (kar gotovo ni redko). 
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VPLIVNOST (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Gospod Novak razumevanje pomembnosti vzpostavljanja odnosov v organizaciji ni preveč dobro. Prevladuje 
občutek, da so dobre ideje in projekti že sami po sebi dovolj prepričljivi. 

Gospod Novak se osredotoča predvsem na dejanske stvari in manj na vzpostavljanje odnosov. 

Možne prednosti: Prednost takšnega ravnanja je v običajno visoki stopnji iskrenosti in integritete. 

Možne nevarnosti: Vzpostavitev podpornih odnosov v organizacijskem omrežju bi lahko bilo prešibko za uspešno 
izvajanje projektov. Zaželena bi bila večja pozornost pri "negovanju stikov".

Ukrepi: Gospod Novak morate razložiti pomen vzpostavljanja razmerij in pridobivanja vplivnosti v organizaciji. 
Pojasnite mu, da se po splošnem pravilu najprej "kupi" oseba, šele potem pa ideja. 

Z Gospod Novak morate razviti tudi strategijo vzpostavljanja vplivnosti: s katerimi posamezniki naj vzpostavi dobre 
odnose/kateri način bi bil za to najprimernejši/ na kaj mora paziti? 

Smernice:Na teh področjih lahko ponudi nove vzpodbude kakšen seminar, ki se ukvarja z argumentacijo, predstavitvijo 
in tehnikami prepričevanja. Iz DNLA-MENEDŽMENT-ta si natisnite predloge ustreznih 
seminarjev. 
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IDENTIFIKACIJA (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Gospod Novak skuša na številnih področjih delati po svoje in ima težave pri podrejanju skupnim ciljem. Ima 
tudi močno željo po neodvisnosti. 

Možne prednosti: Opazna sta odpor do pasivnega podrejanja in želja po ohranitvi samostojnega razmišljanja, tudi po 
"lateralnem razmišljanju". Takšna drža je za ljudi okoli njega včasih neprijetna, vendar kljub 
temu dragocena. 

Možne slabosti: Projekti se včasih ne odvijajo dovolj energično. Vidna je Gospod Novak notranja distanciranost od 
drugih, kar lahko spodkoplje entuziazem. Zaradi tega ne more ustvariti nujen storilnostni 
pritisk. 

Ukrepi: Želja po samostojnosti ni pogojena zgolj z okoliščinami, pogosto gre za pomembne osebnostne elemente. 
Gospod Novak ima morda močno željo, da bi se odlikoval pred drugimi, s tem da uresničuje 
lastne ideje. Pomembno je, da razvijete skupne cilje in skušate najti stično točko med cilji 
podjetja/oddelka in cilji Gospod Novak. Priporočljivo je, da v zaupnem pogovoru raziščete 
njegove skrite cilje in ugotovite, ali se ustrezno prekrivajo. Če se izkaže, da se močno 
poistoveti s svojimi dolžnostmi, ga morate primerno pohvaliti. V številnih primerih, kjer ni 
mogoče vzpostaviti ustrezne identifikacije, je dolgoročna rešitev premestitev Gospod Novak 
na drugo delovno mesto.

Smernice:  Priporočljivo je, da v zelo pomembnih in težkih primerih najamete posrednika od zunaj. 
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KONFLIKTNOST (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Gospod Novak je močno harmonično naravnan. Konflikti so pogosto spregledani in Gospod Novak ima vsaj 
odpor do njihovega obravnavanja in reševanja. V določenih situacijah utegne odstopiti od 
lastnih stališč ali opustiti izvajanje navodil z ustrezno odločnostjo.

Možne prednosti: Ljudje s to lastnostjo so običajno talentirani za hitro vzpostavljanje soglasja v nerodnih situacijah. 

Možne slabosti: Konflikti se ne rešujejo, pač pa "požirajo", kar povzroča slabe občutke in zamere, ki lahko izbruhnejo 
na drugih področjih. 

Ukrepi: Z Gospod Novak se morate pogovoriti o tipični konfliktni situaciji iz nedavne preteklosti. Analizirajta, 
kje se je pojavil konflikt, kakšna so bila različna stališča in kakšen je bil pristop do problema. 
Potem preglejte alternativne načine za iskanje mirne rešitve. Če je bil nedavno mirno rešen 
kakšen konflikt, ga morate pohvaliti. 

Smernice:  Konstruktivno reševanje konfliktov ali, povedano pozitivno, soglasno vodenje (način takšnega reševanja 
različnih mnenj, da vpleteni še naprej delajo z veliko motivacijo) je eno od glavnih zahtev 
prihodnosti. Na teh področjih so priporočljive sistematične vaje, kajti te zadeve le redko 
delujejo brez specialističnega uvajanja. Namesto gole moči na eni strani ali izogibanja 
konfliktom na drugi se posameznik nauči zelo uspešnih tehnik za ustvarjanje širšega 
soglasja. V določenih okoliščinah so lahko uporabne tudi vaje v pogajalskih tehnikah. 
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SODELOVANJE (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)
 
Situacija: Gospod Novak ni preveč pripravljen sodelovati z drugimi ali jim priskočiti na pomoč. Ves napor je posvečen 

doseganju lastnih ciljev.

Možne prednosti: Gospod Novak jasno razlikuje med lastnimi dolžnostmi in zahtevami drugih. V takšnih primerih je 
nevarnost preobremenitve manjša. 

Možne slabosti: Pripravljenost na sodelovanje z okolico se zmanjšuje. Gospod Novak tvega, da ga bodo ožigosali za 
samotarja. Temu se pridružuje nevarnost zmanjšane učinkovitosti. 

Ukrepi: Z Gospod Novak morate razviti smernice za situacije, v katerih je pravilno in primerno pomagati drugim na 
splošno in podrejenim posebej. 

Smernice:Pripravljenost na sodelovanje/pomoč je naravnanost, ki je precej odvisna od socialnih veščin in osebnostnih 
faktorjev, zato je ni mogoče vedno najlažje spremeniti. V določenih situacijah je pomembno 
pomagati in dati povratne informacije. 

V težavnih situacijah bi lahko pomagale vaje iz spoznavanja samega sebe, pri katerih bi Gospod Novak spoznaval, kako 
s svojim obnašanjem vpliva na druge. Gospod Novak Na ta način lahko bolje oceni učinke 
tega obnašanja, rezultat česar je zmožnost bolj zavestnega nadzorovanja lastnih dejanj.
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USMERJENOST NA SODELAVCE  (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Gospod Novak ima najraje objektivne, rutinske naloge, pri katerih ima opravka z drugimi ljudmi ali timom. 

Možne prednosti: Ta naravnanost je povsem sprejemljiva takrat, kadar jo zahteva posameznikov položaj. Velik interes 
za stvarne naloge najdemo pogosto pri uveljavljenih specialistih in vodilnih ekspertih.  

Možne slabosti: Gospod Novak bi lahko imel težave, kadar je potrebno vključevati in motivirati zaposlene. Morda se 
ne zaveda dovolj potreb vpletenih/prizadetih. Sčasoma lahko pride do odporov. 

Ukrepi: V izjemnih primerih morate precej znižati pričakovanja pri tistih nalogah, ki terjajo komunikacijo in 
sodelovanje, ter jih delegirati na druge. 

Smernice:Kot osebnostni lastnosti ekstrovertiranost in introvertiranost zelo težko -če sploh - spremenimo. To seveda ne 
pomeni, da introvertirani posameznik ni sposoben vzpostaviti dobre odnose. Vendar pa je 
treba takšne odnose jasno definirati in po možnosti od Gospod Novak ne zahtevati, da ima 
ves čas opravka z novimi ljudmi. 
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TIMSKO DELO (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Gospod Novak kaže odpor do timskega dela oz. ga ne izvaja niti takrat, ko je najbolj primerno. 

Možne prednosti: Takšno naravnanost najdemo pogosto pri ljudeh s hitrim razumevanjem stvari in močno ciljno 
usmerjenostjo, pa tudi kot težnjo po hitrih rešitvah, ki omogočijo najučinkovitejšo izrabo 
časa.  

Možne slabosti: Obstaja cela vrsta dejavnosti, ki se najbolje rešujejo v timu. Sem spadajo posebno zapletene naloge, 
pri katerih je potrebno upoštevati zelo različne informacije in mnenja mnogih ljudi. V teh 
primerih pomeni zanemarjanje timskega dela glavno nevarnost za učinkovitost. 

Ukrepi: Z Gospod Novak morate vzpostaviti kriterije, po katerih boste definirali naloge, ki jih je potrebno izpeljati v 
timu.  Gospod Novak se mora potem priučiti različnih tehnik in metod timskega dela. 

Smernice:  Z ustreznimi vajami v tehnikah in metodah timskega dela dobi posameznik običajno dober občutek in 
vpogled v njegove koristi, na podlagi česar ga lahko uporabi precej koristneje kot prej. Z 
obvladovanjem teh tehnik se lahko pogosto tudi premaga obstoječi strah.
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OSEBNI STANDARDI (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Gospod Novak postavlja premajhne zahteve tako glede lastne storilnosti kot tudi storilnosti svojega 
tima/kolegov. Omejiti skuša obseg svojega dela. 

Možne prednosti: Doslej niso znane.

Možne slabosti: Nalog se ne loteva z zadostno odločnostjo, zato ni napredka. Menedžerjevo pomanjkanje 
entuziazma bo privedlo do brezbrižnosti pri njegovih delavcih. Posledica je, da trpi celotna 
storilnost.

Ukrepi: Če je posameznikova tehnična usposobljenost na zadostni ravni in poseduje dovolj socialnih veščin, potem je 
najučinkovitejše sredstvo nagrajevanje v skladu s storilnostjo. To je poglavitni postopek za 
ustvarjanje pravih pogojev. V nasprotnem primeru je pomembno, da Z Gospod Novak 
analizirate posledice prenizke učinkovitosti, da bi ustvarili zavest o ciljih in nalogah.  

Smernice:Tako imenovano "letno poročilo" je v tem kontekstu zelo koristno. Gre za sistem ciljnega načrtovanja in 
nadzorovanja, ki ga je mogoče zelo učinkovito kombinirati s plačevanjem v skladu z 
učinkovitostjo. 
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SPREJEMANJE ODLOČITEV (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Gospod Novak včasih dolgo odlaga odločitve. Odločitve si skuša ogledati vedno iz novih zornih kotov in jih 
stalno revidirati, preden se končno odloči. 

Možne prednosti: Nevarnost slabe odločitve je zelo majhna.

Možne slabosti: Če se odločitve predolgo odlagajo, se lahko zamudi primeren trenutek za ukrepanje. Zaposleni 
občutijo obotavljivost kot dodatno breme. 

Ukrepi: S konkretnimi primeri Gospod Novak pojasnite slabosti prevelike previdnosti. Razložite različne korake pri 
pripravi odločitev, tako da se navežete na dejanske naloge iz njegovega oddelka. Prepričajte 
ga, da je glavni kriterij dobro zasnovano delo, ne pa nezmotljiva natančnost same odločitve. 
Pojasnite, da so pomote nekaj sprejemljivega (kolikor se nanašajo na odločitve o stvareh, 
pri katerih niti skrbna priprava ne zagotavlja zadostne gotovosti).  

Smernice:Kakovost odločitev je lahko precej večja ob ustreznem usposabljanju. Priporočljivo je, da se menedžerji 
ustrezno usposobijo, ker samo usposabljanje ni težko in prinaša dobre rezultate. 



DNLA MENEDŽMENT SVETOVANJE ZAPOSLENEMU

Udeleženec: Janez Novak
Profil: Vodja oddelka, Storitve
Datum testiranja: 31.05.2013
Ocenil: HSC skupina

INOVATIVNOST (50% to 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Za Gospod Novak je pomembno, da se proizvodi ali postopki kar najmanj spreminjajo. Na predlagane 
spremembe in nove ideje gleda precej nezaupljivo in jih celo odkrito zavrača. 

Možne prednosti: Če ima ta naravnanost sploh kakšno prednost, potem je to doslednost. 

Možne slabosti: V današnjem svetu lahko prevelika neodločnost (zlasti glede inovacij) hitro povzroči konkurenčno 
oviro, tako v smislu proizvodnih inovacij (stranke bodo rajši kupovale boljše in novejše 
proizvode) kot tudi procesnih inovacij (ki praviloma privedejo do stroškovnih prednosti). 

Ukrepi: Z Gospod Novak morate občasno pripraviti seje, na katerih boste razpravljali o kreativnosti, njihov cilj pa bo 
razvijanje proizvodnih ali procesnih inovacij.  Opozorite, da je ena od poglavitnih vodstvenih 
veščin sposobnost, da si lahko vedno predstavljaš, kako bi se lahko stvari še izboljšale. 
Gospod Novak naj dobi določene cilje, ki jih ne bo mogel doseči po ustaljenih postopkih. 
Pohvalite izboljšave, ki jih predlaga. 

Smernice:Usposabljanje v razvoju kreativnih tehnik/idej, procesnem in/ali projektnem menedžmentu je zelo 
priporočljivo, kadar je inovativnost pomanjkljiva ali brez usmeritve. S tem seveda ne bodo 
nastali geniji, toda vseeno se lahko doseže pomemben napNovak v kontinuiranem 
izboljševanju. 



DNLA MENEDŽMENT SVETOVANJE ZAPOSLENEMU

Udeleženec: Janez Novak
Profil: Vodja oddelka, Storitve
Datum testiranja: 31.05.2013
Ocenil: HSC skupina

ODNOS DO KAKOVOSTI (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Gospod Novak se ne zaveda dovolj pomena kakovosti. Zdi se, da se ne zaveda cene, ki jo je treba plačati za 
neuspešno vzdrževanje kakovostnih standardov v delovnih procesih. 

Možne prednosti: Niso znane.

Možne slabosti: Visoki stroški, ki izhajajo iz pomanjkljivih proizvodov ali procesov. Ti stroški lahko hitro zmanjšajo 
dobičkonosnost.

Ukrepi: Z Gospod Novak napravite za oddelek program kakovosti. Potem se podrobno dogovorite glede zahtev in 
rokov nalog, ki jih je treba opraviti. Če je potrebno, se z notranjimi in zunanjimi strankami 
dogovorite za kriterije, ki jih morajo te naloge zadovoljiti. Določiti je potrebno ceno za 
neizpolnjevanje kakovosti in cilje izboljšav. (Pri iskanju in odpravljanju razlogov za 
kakovostne primanjkljaje naj se uporabi sistematična procesna analiza). Pomembno:Izrazite 
priznanje za uspešne izboljšave kakovosti. 

Smernice:Najučinkovitejši način za ozaveščanje glede kakovosti je usposabljanje menedžerjev in kakovostnih timov v 
metodah "Menedžmenta popolne kakovosti" (Total Quality Management). Udeleženci se 
učijo hitrega in učinkovitega samostojnega izboljševanja procesov, da bi dosegli 
dogovorjeno kakovost z minimalnimi napori.



DNLA MENEDŽMENT SVETOVANJE ZAPOSLENEMU

Udeleženec: Janez Novak
Profil: Vodja oddelka, Storitve
Datum testiranja: 31.05.2013
Ocenil: HSC skupina

TVEGANJE (od 50% do 70%)
(Zahteve niso ustrezno izpolnjene)

Situacija: Gospod Novak kaže majhno pripravljenost za tveganje in se izogiba projektov ali procesov, pri katerih ni 
absolutnega jamstva za uspeh. Gospod Novak je nagnjen k precenjevanju vpliva in 
verjetnosti negativnih posledic tveganja. 

Možne prednosti: Ni nevarnosti izgub zaradi velikega tveganja.

Možne slabosti: Priložnosti izkorišča z odporom, kar lahko vodi do tega, da bo Gospod Novak dolgoročno zaostal za 
drugimi . Lahko ga obtožijo obotavljivosti in neodločnosti. Zaradi neodločnosti ostajajo 
priložnosti neizkoriščene. 

Ukrepi: Z Gospod Novak ocenite tveganja s pomočjo konkretnih primerov. 

Po potrebi Gospod Novak pojasnite, da lahko preceni negativne posledice odločanja, ki dokazuje njegovo zmoto. 
Spomnite se besed dr. Watsona, ustanovitelja IBM-a, ko so ga vodilni možje vprašali, kako bi 
lahko imel pogosteje uspehe. "Imejte pogosteje neuspehe", je odgovoril.

Zagotovite Gospod Novak, da mu boste krili hrbet za vsako neizogibno tveganje.


