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1 CILJ - KAJ SE BOSTE NAUČILI  

V tem delu se boste naučili: 

● o vodstvenih sposobnostih in značilnostih samovodenje; 

● o tehnikah samomotivacije in kako ustvariti osebno vizijo; 

● o pomenu vodenja na delovnem mestu in po čem se vodstvo razlikuje od 

managementa; 

● o različnih stilih vodenja, ki jih lahko uporabite pri vodenju tima. 

 

2 KAJ SO VEŠČINE VODENJA  

Imeti veščine vodenja pomeni, da ste sposobni voditi, usmerjati, motivirati in spodbujati tim 

ali posameznika tako, da doseže določen cilj. Če želite pridobiti veščine za vodenje, morate 

biti sposobni učinkovito vplivati na druge ljudi in razviti več primernih lastnosti. 

● Fleksibilnost: vodenje skupine raznolikih ljudi, raznovrstne naloge, projekti in sestanki 

zahtevajo prilagodljivost. Vodje se nenehno prilagajajo različnim situacijam in ljudem, da 

zagotovijo pravočasen in kvaliteten potek dela. 

● Empatija: vodje razumejo posameznike okoli sebe in gradijo zaupanja vredne odnose, 

ki jim bodo pomagale projekte učinkovito pripeljati do zaključka. 

● Odločnost: vodje morajo na podlagi dostopnih informacij brez oklevanja sprejemati 

zahtevne in pravočasne odločitve. 

● Komunikacija: učinkovita komunikacija zmanjšuje nesporazume in konflikte. Po drugi 

strani povečuje sodelovanje in produktivnost tima. Vodje morajo ideje posredovati 

učinkovito, verbalno in tudi neverbalno. 

● Integriteta: vodje imajo močan nabor vrednot, ki jih vodijo k etičnim odločitvam. So 

pošteni in zanesljivi na delovnem mestu in tudi sicer . 

● Vzpostavljanje odnosov: vodje niso sposobni samo zgraditi močne ekipe, temveč jo 

znajo tudi ohranjati in združevati raznolike ljudi, ki sodelujejo in si prizadevajo za isti cilj. 

● Reševanje problemov: vodje se znajo hitro odločati, odpravljati ovire v delovnih 

procesih in posredovati v sporih znotraj tima. 
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● Sposobnost poučevanja in mentoriranja: vodje manj razmišljajo o sebi in bolj o tem, 

kako narediti uspešen celoten tim. 

3 VODENJE 

Vodenje ni le položaj v podjetju, ampak  je niz lastnosti, ki vam omogoča, da izkoristite vaš 

potencial. Če imate močne veščine vodenja, znate voditi tudi sebe, ne le drugih. Znate jih 

uporabiti v svoj prid, tako da svoje življenje aktivno usmerjate sami in ga ne prepustite 

zunanjim okoliščinam. Odkrijete in razvijete lahko svoje talente in potenciale ter tako dosežete 

osebne in poklicne cilje.  Dve temeljni lastnosti, ki vam omogočata vodenje, sta osebna vizija 

in samomotivacija. 

 

3.1 Osebna vizija  

Samovodenje se začne, ko se odločite postati sam svoj življenjski trener in začnete slediti 

svojim vrednotam in življenjskim ciljem. Če imate osebno vizijo, to še ne pomeni, da dobro 

počnete stvari, ampak da resnično razumete, zakaj sploh nekaj počnete –  da dosledno sledite 

svoji življenjski viziji. Najpomembneje je, da svoje talente vložite v ljudi in ideje, v katere 

verjamete. 

 

Z jasno osebno vizijo, se lahko bolje osredotočite na doseganje ciljev: 

● vodila vas bo pri odločanju; 

● notranja motivacija vas bo usmerjala k smislu stvari; 

● odločitve boste sprejemali daljnoročno; 

● dosegli boste ravnotežje v življenju. 

 

Pomanjkanje osebne vizije vas lahko pripelje do: 

● kratkoročnih rešitev; 

● nesamostojnega sprejemanja odločitev; 

VAJA 

Iz zgornjega seznama izberite dve lastnosti, ki sta vam všeč, in se o njih podrobneje poučite z 

nadaljnjim raziskovanjem na spletu. 
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● pasivnega načina življenja in odločanja; 

● pehanja za bogastvom, močjo in statusom. 

 

 

Ko razmišljate o osebni viziji, pomislite, kakšni želite biti (značaj), kaj želite početi (osebni 

prispevek in dosežki) in na katerih vrednotah vse to temelji. Ko razmišljate o osebni viziji, 

pomislite na različne vloge, ki jih imate v življenju (kot posameznik, prijatelj, zakonec, 

delavec...). 

Osebno vizijo ustvarite tako, da odkrijete, kaj je za vas najbolj pomembno. Pomagate si lahko 

z naslednjim postopkom. 

● Umirite vaš um: dihajte počasi in umirite svoje misli, da ne bodo bežale,  vaš um naj 

bo miren, prazen in buden. 

● Povežite se z vašim srcem: osredotočite se na svoje srce in začutite toplino in 

povezanosti s samim seboj. 

● Odkrijte, kaj je za vas pomembno v življenju: Ko odkrivate, kaj je za vas pomembno, 

upoštevajte naslednje. 

o vrednote: za kaj se zavzemate in kaj najbolj cenite? 

o interesi: kaj najrajši počnete? 

o interesna področja: katera področja vašega življenja potrebujejo vašo stalno 

pozornost (na primer: zdravje, finance, odnosi ...)? 

o prednosti: v čem ste dobri že po naravi? 

o sanje: česa ne bi obžalovali, če bi bil to vaš zadnji dan na Zemlji? 

o veščine: na katerih treh področjih si močno želite razvijati veščine, ki bodo 

obogatile vaše življenjske izkušnje? 

o poklic: kaj morate storiti, da vas bo delo zadovoljilo? 

Pehanje za 
bogastvom/močjo/
statusom 
 

Pasivno odločanje 
 

Cikel stresa 
 

Kratkoročne 
rešitve 
 

Nesamostojno 
odločanje 
 

Notranja 
motivacija 
 

Cikel ravnotežja 
 

Odločanje na 
podlagi vizije 
 

Daljnoročno 
razmišljanje 
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● zapišite svojo osebno vizijo: vzemite si čas, da razmislite o zgornjih vprašanjih in 

zapišite svojo osebno vizijo. K vprašanjem se vračajte, kolikokrat bo to potrebno. 

Poskusite zajeti stvari, ki so za vas najpomembnejše. Izjava je lahko le preprost stavek 

ali pa celostransko besedilo. 

 

3.2 Samomotivacija 

Biti samomotiviran pomeni imeti notranjo motivacijo . Če počnete nekaj, kar je pomembno za 

vas in bo prispevalo k vašim ciljem in osebni viziji, bo to za vas bolj izpolnjujoče in prijetnejše, 

kot da bi počeli nekaj samo za to, da bi ugajali in izpolnjevali interese drugih. Če je vaš motiv 

samo doseganje interesov drugih ljudi in pri tem ne dosegate lastnega zadovoljstva in 

izpolnitve, niste samomotivirani. 

Samomotivacija prihaja od znotraj, kar pomeni, da vam daje prinaša osebno zadovoljstvo. 

Vodijo vas lahko tudi zunanji motivi, kot sta težnja po doseganju nagrade, na primer denar ali 

priznanje. Ko ste samomotivirani, počnete stvari bolje in se lažje spopadate s stresom. 

Če na ta tri vprašanja odgovorite z DA, to pomeni, da ste samomotivirani: 

(1) Ali lahko to storim? 

(2) Ali bo delovalo? 

(3) Ali se splača? 

 

Če je odgovor na vsa vprašanja DA, to pove, da ste (1) samoučinkoviti, (2) da bodo vaša dejanja 

pripeljala do želenega rezultata in (3) da bo rezultat odtehtal stroške. 

 

Svojo motivacijo na delovnem mestu lahko izboljšate z naslednjimi preprostimi vajami: 

● iščite delo, ki vas iskreno zanima; 

● vodje ali sodelavce vprašajte za povratne informacije; 

● učite se nove veščine, ki je pomembna za vaše delo; 

● vložite prošnjo za povišico (zunanji motivator); 

VAJA 

Vzemite si čas, da izvedete zgoraj opisani postopek in razmislite o svoji osebni viziji. Ko ste 

pripravljeni, to zapišite v nekaj preprostih stavkih. 

 



 

5 
 

● ne pozabite na razlog, zakaj določeno delo opravljate - smiselno delo je bolj izpolnjujoče; 

● prostovoljno ponudite pomoč drugim; 

● obnovite svojo energijo tako, da si dovolite počitek, se nagradite s počitnicami ali nekaj 

prostimi dnevi. 

4 VODENJE NA DELOVNEM MESTU  

Uspeh organizacije je odvisen od učinkovitega vodenja. Vodje oblikujejo namen in usmeritev 

organizacije, toda k uspehu prispevajo tudi drugi zaposleni, mnogi med njimi brez uradnega 

vodstvenega naziva. 

 

Delodajalci zelo cenijo samoiniciativnost in sposobnost vodenja. 

 

4.1 Vodenje vs. managiranje  

V organizaciji sta vodenje in managiranje (upravljanje) dve različni funkciji, ki ju ne moremo 

enačiti. Medtem ko imajo dobri managerji vodstvene sposobnosti, imajo dobri vodje tudi 

organizacijske sposobnosti. Oboji imajo v podjetju določeno vlogo. Funkciji se dopolnjujeta in 

ena ni pomembnejša od druge. Organizacije potrebujejo oboje - brez vodij bi stagnirale in bile 

brez navdiha. Po drugi strani brez managerjev ne bi izpolnile ciljev. Organizacija potrebuje 

vodje in managerje, da se razvija in doseže polni potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

VAJA 

Pomislite na svojo zadnjo službo. Ali vas je osebno izpolnjevala (skozi učenje novih stvari, 

širjenje mreže ...) ali je bila samo sredstvo za plačevanje računov? Kako lahko dosežete, da 

bo vaše delo bolj izpolnjujoče in povezano z vašimi osebnimi cilji? 
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Podrobneje si oglejmo razlike med vodenjem in managiranjem: 

 

   

● Osredotočanje na cilje in vizijo vs. osredotočanje na naloge: managerji so zadolženi  za 

celovito upravljanje organizacije in so osredotočeni na njeno vizijo in cilje. Vodje uresničujejo 

ideje managerjev, zato so osredotočeni na naloge. 

● Prepričevanje vs. razlaga: managerji prihajajo z novimi idejami in morajo druge prepričati o 

vrednosti teh idej. Vloga vodij je uveljaviti te ideje in zaposlenim povedati, katere postopke je 

treba upoštevati. 

● Tveganje vs. zmanjševanje tveganj: vodje si prizadevajo za spremembe v organizaciji in 

novosti pomenijo tveganje. Managerji zmanjšujejo tveganja tako, da poskrbijo, da zaposleni 

počnejo tisto, kar je potrebno. 

● Spodbuda vs. dajanje navodil: vodje spodbujajo zaposlene, da vidijo širšo sliko. Spodbudo 

ponujajo tudi managerji, vendar je njihova glavna naloga povedati, kako naj bodo stvari 

narejene. 

● Preizpraševanje ustaljenih praks vs. sledenje ustaljenim praksam: managerji z uvajanjem 

inovacij vedno preizprašujejo ustaljene prakse, da bi bili bolj učinkoviti in da bi preprečili 

stagnacijo organizacije. Po drugi strani vodje uveljavljajo smernice, ki jih zastavijo managerji. 

 
 
VODENJE 
- Osredotočanje na cilje 
- Prepričevanje 
- Tveganje 
- Spodbuda 
- Preizpraševanje  
  ustaljenih praks 
- Motiviranje 
- Kršenje pravil 
- Spodbujanje zaupanja 
- Spodbujati ideje 
 
 
 

- Doseči cilj 
 

- Uporabiti vse vire 
 

- Predstaviti vizijo 

MANAGIRANJE 
 
- Osredotočanje na naloge 
- Razlaga 
- Zmanjševanje tveganj 
- Dajanje navodil 
- Sledenje ustaljenim  
   praksam 
- Odobritev 
- Sledenje pravilom 
- Imeti nadzor 
- Dodeljevanje nalog 
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● Motiviranje vs. odobritev: vodje uporabljajo organizacijsko vizijo za navdih in motiviranje 

zaposlenih. Managerji nadzorujejo zaposlene, da izpolnjujejo standarde, ki jih določa 

organizacija. 

● Kršenje pravil vs. sledenje pravilom: za inovacije in izstopanje podjetja proti konkurenci 

vodje običajno prirejajo pravila, če so preveč toga. Managerji se držijo strategij, ki jih določajo 

nadrejeni. 

● Spodbujanje zaupanja vs. imeti nadzor: vodje morajo biti sposobni ustvariti zaupanje 

zaposlenih tako, da ti sledijo njihovi viziji in inovacijam. Managerji imajo avtoriteto, da 

zaposlenim narekujejo, kaj naj delajo. Ni nujno, da je to zaposlenim všeč ali da jim zaupajo. 

● Spodbujanje idej vs. dodeljevanje nalog:  vodje vnašajo izboljšave s spodbujanjem novih 

idej in preizkušanjem novih stvari, kar vodi do več inovacij. Managerji ne dopuščajo 

svobodnega razmišljanja; zagotoviti morajo, da zaposleni delajo to, kar bi morali. 

Na kratko, managerji vedno sledijo vodjem. 

● Vodenje kot veščina pomeni DELATI TO, KAR JE PRAV - imeti vizijo in si na njeni podlagi 

zastaviti cilje. Odgovoriti je potrebno na vprašanje: "Kaj želimo doseči?" 

● Ko govorimo o managementu kot spretnosti, to pomeni DELATI STVARI NA PRAVILEN NAČIN 

- imeti dober načrt in proaktiven pristop k doseganju zastavljenih ciljev. Odgovoriti je treba na 

vprašanje: "Kako bomo to dosegli?" 

 

4.2 Stili vodenja  

Vsak ima svoj stil vodenja - vzorec vedenja, s katerim vplivamo na druge. Vaš stil temelji na 

osebnostnih lastnostih in nagnjenjih, predhodnih izkušnjah in znanju, v veliki meri pa je 

odvisen tudi od situacije, v kateri ste se znašli: vrsti podjetja in njegovi kulturi, organizacijskih 

ciljih in značilnostih tima. Bolj kot ste izkušeni kot vodja, bolj tekoče prehajate med stili glede 

na potrebe in cilje tima. 

Obstajajo štirje osnovni stili vodenja, s katerimi lahko učinkovito vodite tim: 

 usmerjanje, 

 coaching, 

 podpora, 

 delegiranje. 
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Kateri stil boste uporabili, je odvisno od tega, katera pooblastila za odločanje podelite drugim 

članom tima. Stopnjo pooblastil določite na podlagi različnih dejavnikov: 

● narava naloge/projekta, 

● individualna vloga pri izvedbi naloge/projekta, 

● stopnja usposobljenost in zavzetost posameznikov. 

 

Glede na situacijo kot vodja uporabljate različne ravni podpore in usmerjanja, prikazane v 

situacijskem modelu vodenja. 

 

USMERJANJE 

Vodja usmerja takrat, ko zaposlenim  pove, kaj naj delajo, kako naj delajo in v kakšnih časovnih 

okvirih. Prav tako mora redno posredovati povratne informacije. Zato je usmerjanje bolj vloga 

managerja kot vodje. 

 

Usmerja posameznike z nizkimi kompetencami in visoko zavzetostjo. Slednji nimajo izkušenj, 

so nekvalificirani, a navdušeni in optimistični začetniki. Prav tako usmerja posameznike, ki so 

Nizka stopnja 
usmerjanja in visoka 
stopnja podpore 

Visoka stopnja 
usmerjanja in visoka 

stopnja podpore 

Nizka stopnja 
usmerjanja in nizka 

stopnja podpore 

Visoka stopnja 
usmerjanja in nizka 
stopnja podpore 

Situacijski model vodenja 
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RAZVITO RAZVIJANJE 

zunanji sodelavci (ne sodeluje neposredno z njimi, na primer samostojni podjetniki), kjer je 

ideja, kaj je potrebno storiti, zelo jasna. 

 

COACHING 

Coaching  je primeren takrat, ko vodja s svojim sporočilom želi pritegniti  zaposlene. Zaposlene 

navduši in jih motivira, da sodelujejo pri doseganju ciljev. Deluje visoko usmerjevalno in 

podporno. 

Vključuje zaposlene z nizko usposobljenostjo in zavzetostjo. Slednji potrebujejo več pojasnil in 

spodbud. Ta slog se najbolje obnese pri vodenju redno zaposlenih.  

 

PODPORA 

Vodja podporno deluje takrat, ko zaposlene navdihuje in spodbuja timsko delo, vendar ima še 

vedno zadnjo besedo. To je stil vodenja z dajanjem manj navodil (posameznik je bolj 

samostojen) in visoko podporo (posamezniki niso neposredno odgovorni za rezultat).  

Podpira posameznike, ki znajo sodelovati in samostojno reševati probleme. Imajo srednje do 

visoke kompetence in zmerno stopnjo zavzetosti. Ta sodelovalni slog se najbolj uporablja pri 

vodenju ekipe managerjev ali direktorjev. 

 

DELEGIRANJE 

Vodja delegira, ko nudi malo usmerjanja ali podpore in pooblastila za odločanje v celoti 

prenese na posameznika ali tim. Ta slog uporablja izvršni direktor, kadar popolnoma zaupa 

sposobnostim  

odločanja svojih direktorjev ali managerjev.  

 

 

R3 
Srednja 

kompetentnost 

R2                        
Nižja 

kompetentnost 

R1                                                                         
Nizka 

kompetentnost 

Visoka 
zavzetost 

Zmerna 
zavzetost 
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Stopnja razvoja posameznika 
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5 KAKO IZBOLJŠATI SVOJE VEŠČINE VODENJA 

Biti dober vodja zahteva stalno učenje in prakso in vsi moramo nekje začeti. Tu je nekaj 

nasvetov, kako lahko začnete graditi svoje vodstvene sposobnosti. 

● Poiščite mentorja: mentor vam lahko pomaga prepoznati vaše prednosti in področja, 

ki jih morate izboljšati. Lahko vam pomaga pri zastavljanju ciljev in razvoju ter vas vodi. 

Najdete ga lahko v trenutni ali prejšnji službi in tudi v svoji poklicni mreži. 

● Raziskujte: za učenje veščin vodenja so na voljo različni viri, od knjig, člankov, spletnih 

virov do podcastov. Berete lahko avtobiografije in biografije svojih vzornikov. 

● Udeležite se tečaja: na voljo so različni tečaji vodenja, ki potekajo osebno ali po spletu. 

Če se udeležite tečaja vodenja, boste seznanjeni z najnovejšimi znanji in trendi. 

● Spoznajte svoj stil vodenja: spoznajte različne stile vodenja in ugotovite, kateri vam 

najbolj ustreza. 

● Vprašajte za povratne informacije: redne realne  povratne informacije vašega tima vam 

lahko pomagajo izboljšati vodstvene sposobnosti. 

● Vadite, vadite, vadite: svoje vodstvene sposobnosti lahko izboljšate le z vajo. Ugotovili 

boste, katere veščine obvladate in kje je še prostor za izboljšave. 

 

 

 

 

  

VAJA 

Na podlagi danih nasvetov naredite načrt, kako boste izboljšali svoje veščine vodenja. Kaj 

lahko začnete delati sami in kje bi potrebovali podporo drugih? 
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6 ZAKLJUČEK 

Vloga vodje ni le vplivati na tim, da doseže zastavljene cilje, temveč tudi zagotoviti okolje, v 

katerem se lahko posamezniki in ekipa kot celota razvijajo in postanejo bolj samoiniciativni in 

samozavestni. 

 

Vodenje se vedno začne z jasno lastno osebno vizijo in motivacijo za razvoj lastnosti, ki vam 

bodo omogočile, da s svojimi idejami  in potenciali prispevate k razvoju idej in ljudi. Z 

vodenjem ne spreminjate samo sebe, temveč tudi ljudi in svet okoli vas. Zato imate veliko 

odgovornost, da delujete vključujoče, družbeno odgovorno, sodelovalno in za javno dobro. 
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