
 

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno 
odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.” 

 

 

  

PROAKTIVNOST 

      

 



 

KAZALO 

1 KAJ SE BOSTE NAUČILI 1 

2 KAJ JE PROAKTIVNOST 1 
2.1 Pet glavnih načinov proaktivnega obnašanja 2 
2.2 Kako prevzeti iniciativo 2 

3 OSREDOTOČANJE NA POMEMBNE STVARI: KROG VPLIVA 3 
3.1 Kako povečati krog vpliva 5 

4 PROAKTIVNOST NA DELOVNEM MESTU 6 
4.2 Kako izboljšati iniciativnost in proaktivnost 7 
4.3 Kako pokazati predanost delu 8 

5 ZAKLJUČEK 10 

6 LITERATURA 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

1 
 

1 CILJ – KAJ SE BOSTE NAUČILI 

V tem delu se boste naučili: 
 

 kaj je proaktivnost in zakaj je pomembna; 

 razumeti “krog vpliva”; 

 kaj pomeni biti proaktiven in imeti iniciativo na delovnem mestu. 

2 KAJ JE PROAKTIVNOST 

Proaktivni ste kadar sprejemate odgovornost za svoje življenje in dejanja ter se ne izgovarjate 

na različne okoliščine in ljudi. Biti odgovoren pomeni, da ste sposobni sprejeti odločitev, kako 

boste reagirali v danem trenutku. Vaša dejanja so posledica vaših odločitev in ne okoliščin, 

v katerih se nahajate. 

 

Nekateri ljudje niso proaktivni, ampak reaktivni.  To pomeni, da so njihova dejanja posledica 

njihovega okolja (na primer, če dežuje, jih to spravi v slabo voljo) in ljudi (na primer, če jih 

drugi hvalijo, se počutijo dobro, če jih kritizirajo, kritiko zavračajo). Proaktivne ljudi motivirajo 

vrednote, ki so jih sprejeli in ponotranjili, ter ne dovolijo, da bi na njih vplivalo okolje. 

Reaktivne ljudi nasprotno usmerjajo čustva, okoliščine in dogodki v njihovem okolju.  

 

Proaktivnost najlažje opišemo kot pripravljenost, da stvari naredimo prej, kot jih moramo 

narediti (na primer, avto redno peljete na servis, še preden se pokvari). Če boste na dogodke 

in ljudi reagirali s samostojnimi odločitvami, če boste stvari delali pravočasno in na lastno 

iniciativo, boste v življenju bolj mirni in zadovoljni. 

  

 

VAJA 

Pomislite, kdaj je okolica (dogodki ali ljudje) na vas delovala negativno. Bi lahko takrat 

reagirali drugače, kot ste? Kako? 
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2.1 Pet glavnih načinov proaktivnega obnašanja 

Obstaja pet preprostih stvari, ki jih morate narediti, da boste postali bolj proaktivni. 

 

 Predvidevajte  

Proaktivni ljudje znajo predvidevati dogodke in prihodnje izzive, zato so redko presenečeni. 

Učijo se, kako stvari delujejo, opazujejo, kaj se dogaja okoli njih. Pri predvidevanju prihodnjih 

dogodkov se ne zanašajo na izkušnje, ampak uporabljajo logiko in svojo ustvarjalnost. 

 

 Preprečite  

Proaktivni ljudje predvidijo tiste ovire na njihovi poti, za katere drugi mislijo, da se jim ni 

mogoče izogniti.  Znajo poiskati načine, kako jih premagati, še preden postanejo nerešljive.  

 

 Načrtujte  

Proaktivni ljudje znajo predvidevati posledice dogodkov in načrtovati, kaj morajo narediti v 

sedanjosti, da zagotovijo uspešen rezultat v prihodnosti. 

 

 Sodelujte 

Proaktivni ljudje sodelujejo pri iskanju rešitev. So aktivni, prevzamejo pobudo in ne reagirajo 

samo, ko jih k temu primorajo dejanja drugih ljudi. 

 

 Opravite delo 

Proaktivni ljudje delajo pravočasno ter učinkovito in ne bežijo pred nalogami. Znajo prevzeti 

odgovornost za svoje odločitve. 

 

2.2 Kako prevzeti iniciativo 

Imeti iniciativo pomeni, da imate možnost reagirati ali prevzeti nadzor nad stvarmi, preden to 

naredijo drugi. V človeški naravi je, da smo aktivni in ne čakamo, da drugi odločajo o naših 

dejanjih.  Zavedajte se, da nimate sposobnosti samo, da  reagirate na okoliščine okoli vas, 
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VAJA 

Razmislite o svoji izobraževalni poti (spomnite se vašega zadnjega formalnega ali 

neformalnega izobraževanja). Ste prevzeli iniciativo in ga izbrali sami, glede na vaše želje in 

cilje, ali pa ste se tako odločili zaradi želje staršev, bližine domu ali kakega drugega razloga? 

 

ampak lahko te okoliščine tudi ustvarjate. Imeti iniciativo pomeni, da se zavedate vpliva svojih 

dejanj na ljudi in okolico.  

 

Razlika med ljudmi, ki so iniciativni, in tistimi, ki to niso, je ogromna. Če se želite osebno in 

profesionalno razvijati, morate biti iniciativni – prevzeti morate odgovornost in ukrepati, ne 

pa čakati, da vas nekdo ali nekaj premakne naprej. 

 

 

 

 

 

3 OSREDOTOČANJE NA POMEMBNE STVARI: KROG VPLIVA 

Svoje proaktivnosti se boste bolje zavedali, če boste pozorni na to, kam usmerjate svoj čas in 

energijo. Ljudje imamo različne skrbi: zdravje, otroci, služba, dogodki po svetu, okoljska 

vprašanja… Skrbi lahko ločimo v dve glavni kategoriji. 

 

 Krog zunanjih dejavnikov: vse tiste stvari, ki na vas vplivajo v osebnem in poklicnem 

življenju, a jih vi ne morete nadzorovati (mnenja in odločitve drugih, vreme, promet, 

cena goriva…). 

 Krog vpliva: vse tiste stvari v vašem zasebnem in poklicnem življenju, nad katerimi 

imate popolno kontrolo in jih lahko spreminjate (odnos do stvari, vaše obnašanje in 

dejanja, vaše besede…). 

 

Kam usmerjate večino vašega časa in energije; v krog zunanjih dejavnikov ali krog vpliva? 
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PROAKTIVNA USMERITEV  

Svojo energijo usmerjate v krog vpliva tako, da se posvečate stvarem, ki jih lahko spreminjate. 

Ker delate na sebi, izboljšujete svoje lastnosti in  se ne obremenjujete z zunanjimi vplivi, v 

resnici vplivate prav na krog zunanjih dejavnikov.  Vaša pozitivna energija povečuje krog 

vpliva. 

 

 

 

 

 

Krog zunanjih dejavnikov 

 

Krog zunanjih dejavnikov 
 

Krog vpliva 
 



5 
 

REAKTIVNA USMERITEV 

Vašo energijo usmerjate v krog zunanjih dejavnikov in tako dajete stvarem v tem krogu več 

moči, da vplivajo na vas. Zato vam primanjkuje iniciative, da bi dosegli pozitivne spremembe. 

Vaša negativna energija zmanjšuje krog vpliva. 

 

3.1 Kako povečati krog vpliva 

Za povečanje vašega kroga vpliva se morate trdno odločiti, da boste v svoje življenje redno 

uvajali male  spremembe. Energijo morate usmeriti v stvari, ki jih lahko nadzorujete in na njih 

vplivate, ter proč od stvari, na katere nimate vpliva. Da boste dosegli trajno spremembo v 

vašem obnašanju, naredite naslednje. 

 Bodite odprti za spremembe 

Kadar želite v življenju doseči določene cilje, se morate zavedati, da so za to potrebne 

spremembe, in na njih biti pripravljeni. 

 Imejte cilj 

Vedno imejte v mislih vaš cilj in delujte tako, da ga boste dosegli.   

 Zavedajte se vaših misli in besed 

Za okrepitev vaših sposobnosti uporabljajte proaktivni jezik. Namesto »Tega ne 

zmorem« ali »Ničesar ne morem storiti« recite »To bom naredil« ali pa »Poglejmo, kaj 

lahko storim«.  

 Zastavite si osebne in poklicne cilje 

Če svojih ciljev ne poznate dovolj dobro, jih boste težko dosegli. Da jih dosežete, o njih 

najprej dobro premislite. 

Krog vpliva 

Krog zunanjih dejavnikov 
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VAJA 

Poskusite se spomniti dogodka, ki se vam lahko zgodi v prihodnosti in ob katerem bi, glede na 

vaše pretekle izkušnje, reagirali negativno.  

Predstavljajte si ta dogodek in razmislite, kako bi lahko reagirali proaktivno. Nato si 

predstavljajte, kakšen vpliv na ta dogodek bi imela proaktivna reakcija. 

 

 Bodite pripravljeni na neuspehe 

Ne smete si dovoliti, da bi odnehali zaradi enega ali dveh neuspehov. Pozitivnih 

sprememb ni mogoče doseči brez napora in napak.  Ne razmišljajte o neuspehih, raje 

se nagradite, ko dosežete majhen napredek. 

 

 

 

 
 
 
 
 

4 PROAKTIVNOST NA DELOVNEM MESTU 

Proaktivni delavci so zelo cenjeni. Ne čakajo, da se stvari zgodijo, ampak imajo pregled nad 

situacijo in so sposobni nadzorovati potek dogodkov. Proaktivni delavci so aktivno vpleteni v 

dogajanje, namesto da bi bili le pasivni opazovalci. 

Tudi podjetja lahko delujejo proaktivno. Povežejo ustvarjalnost in iznajdljivost proaktivnih 

zaposlenih ter tako ustvarijo proaktivno organizacijsko kulturo. Ni potrebno, da so 

prepuščena zunanjim okoliščinam, ampak lahko prevzamejo iniciativo ter uresničijo svoje cilje 

in vrednote zaposlenih. 

 

4.1 Veščine proaktivnosti 

Proaktivnost od nas zahteva 6 bistvenih miselnih in vedenjskih veščin. Proaktivni postanemo 

takrat, ko jih združimo v celoto. 

1. Razumevanje širše slike: razumeti moramo naše delovno okolje in temu primerno 

uporabiti naše veščine.    

2. Razumevanje širšega dogajanja okoli nas: razumeti moramo pomen tega, kar se dogaja 

okoli nas. 

3. Usmerjenost v prihodnost: imeti moramo jasno sliko tega, kar želimo, in poznati korake, 

ki nas bodo pripeljali do želenih rezultatov. 

4. Strateško razmišljanje: predvidevati moramo priložnosti, ovire in rezultate naših dejanj. 

5. Namerno delovanje: delovati moramo pravočasno in z namenom doseganja zastavljenih ciljev. 
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6. Samoevalvacija: zavedati se moramo lastnih dejanj in biti sposobni spremeniti obnašanje, 

če to zahtevajo naši cilji. 

 

4.2   Kako izboljšati iniciativnost in proaktivnost 

Če boste bolj proaktivni na delovnem mestu, boste ob doseganju svojih kariernih ciljev tudi 

bolj zadovoljni. Razen namernega delovanja v svojem krogu vpliva obstajajo še trije preprosti 

načini, s katerimi lahko postanete bolj proaktivni na delovnem mestu. 

 Naredite karierni načrt: jasni karierni cilji vam bodo pomagali, da boste bolj 

samozavestni, bolj samoiniciativni in da boste bolje prepoznali priložnosti za razvoj 

lastnih veščin ter doseganje dobrih rezultatov.  

 Razmišljajte timsko: če boste sebe videli kot del tima in tako delovali, bodo tudi drugi 

opazili, da vam ne gre samo za vaš osebni uspeh.   

 Bodite pripravljeni izkoristiti priložnosti: priložnosti in izzivi se lahko pokažejo 

nepričakovano, zato morate biti zmeraj pripravljeni nanje.  

 Predstavite svoje ideje za izboljšave: če boste dobro pripravljeni na svoje delo in ga 

boste tudi dobro razumeli, boste dobili več idej za izboljšave. Sodelujte v pogovorih in 

predstavite svoje dobre ideje. 

 Vprašajte za povratne informacije: ne čakajte, da vas šef pohvali ali kritizira, ampak 

prevzemite iniciativo in vprašajte »Kaj lahko naredim, da se bom izboljšal?«. Aktivno 

iščite informacije o tem, kako se lahko izboljšate. 

Razumevanje širše 
slike 

 

Strateško 
razmišljanje 
 

Veščine 
proaktivnosti 
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VAJA 

Razmislite o svojih kariernih ciljih in naredite osnutek kariernega načrta. Ko se prijavljate na 

prosto delovno mesto, razmislite, kako vam lahko to pomaga uresničiti vaše cilje. Vprašajte 

se, katere lastne iniciative vam lahko pomagajo do še boljšega kariernega načrta. 

 Povezujte se: povezujte se s sodelavci na različnih delovnih mestih, da boste opaženi 

in boste dobili več priložnosti. 

 Bodite organizirani: če boste organizirani, boste bolje izkoristili svoj čas za opravljanje 

delovnih nalog. Vaše misli bodo bolj jasne, občutili boste manj stresa ter lažje opazili 

in sprejemali nove priložnosti. 

 Spremljajte dogajanje: če boste redno spremljali dogodke (elektronska sporočila, 

vabila) in ljudi (sodelavce, stranke) boste obveščeni in bolj pozorni na nove priložnosti. 

 Razvijajte se na delovnem mestu: pomembno je, da vam delo prinaša zanimive izzive 

in zadovoljstvo ter vam omogoča, da se razvijate. Če boste proaktivni, boste lažje 

izkoristili priložnosti za lastni razvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Kako pokazati predanost delu  

Proaktivnost najbolje pokažemo tako, da si zastavimo jasne cilje in jih dosledno izpolnjujemo.  

 

Predanost delu najbolje pokažemo s pozitivno energijo in iniciativnostjo, ki prinašata dobro 

sodelovanje in rezultate.  Predanost pokažemo na naslednje načine. 

 

 Smo profesionalni: smo pripravljeni in spoštujemo roke za izvedbo nalog, spoštujemo pravila 

in lastnino podjetja, upoštevamo pravila oblačenja in obnašanja ter spoštujemo sodelavce. 

Predanost pokažemo tudi z dodatnim delom in pomočjo sodelavcem, ko je to potrebno. 

 Stranke so za nas najpomembnejše: prizadevamo si, da so naše stranke zadovoljne. 

Zavedamo se, da ima naše delo neposreden in posreden vpliv na njih. 

 Smo timski igralec: prispevamo k izpolnjevanju nalog in reševanju problemov. Dobro 

sodelujemo s sodelavci in sprejmemo vlogo vodje, kadar je to potrebno. 
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 Smo visoko motivirani: sebe in sodelavce motiviramo za dobro opravljanje nalog. 

Druge spodbujamo k odličnosti. 

 Ohranjamo ravnotežje: ohranjanje ravnotežja med poklicnim in družinskim življenjem 

kaže predanost osebnemu in hkrati poklicnemu uspehu. 
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5 ZAKLJUČEK 

Biti proaktiven ne pomeni, da smo agresivni in vsiljivi ali da nekaj naredimo, preden to 

naredijo drugi. Pomeni, da se zavedamo svojih odgovornosti. Hkrati se moramo zavedati 

sposobnosti izbire,  da ustrezno reagiramo v določeni situaciji. 

 

Ko se odločite, da svojo pozornost iz reaktivnega preusmerite v proaktivno delovanje, 

sprejmete odgovornost za svoja dejanja. Zavedati pa se morate, da sicer lahko svobodno 

odločate o svojih dejanjih, ne morete pa svobodno izbirati njihovih posledic. Na primer, lahko 

se odločite, da boste dobro postregli stranko, vendar nimate končne besede pri tem, ali bo 

izdelek tudi kupila.  

 

Včasih se bo zgodilo, da bodo vaša dejanja, čeprav pozitivna, imela negativne posledice – to 

so napake. Zavedati se morate, da se vsa vaša pretekla dejanja nahajajo v krogu zunanjih 

dejavnikov in da na njih nimate več nobenega vpliva. Proaktivni pristop do napak pomeni, 

da jih takoj priznamo, jih popravimo in se iz njih učimo. Če boste ravnali tako, boste vi 

nadzorovali napake in ne one vas. Tako boste neuspeh spremenili v uspeh.   
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