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1.CILJI USPOSABLJANJA:  
 

Z usposabljanjem si boste pridobili osnovno znanje o tem, kako voditi  svoje 

sodelavce, da se bo pri njih razvilo  zaupanja: v vrednost svojega dela, v svoje 

sposobnosti in v delovno skupino in v podjetje v katerem delajo.  

Spoznali boste: 

- kako sodelavce motivirati za pridobivanje novega znanja in spretnosti za 

razvoj in izboljšanje ustreznih kompetenc,  produktivnosti, ustvarjalnosti in 

iniciativnosti, kar ste si zastavili kot cilj v  projektu KOC energija; 

-  kako vzpodbujati njihov osebnostni, profesionalni  razvoj, da bodo bolj 

uspešni in zadovoljni pri opravljanju svojih delovnih nalog. 

Z izboljšanim načinom vodenja in učinkovitim usposabljanjem boste  razvili pri  

svojih sodelavcih večjo odgovornost, motiviranost,  zainteresiranost in 

navdušenje pri opravljanju delovnih nalog ter njihovo večjo pripadnost 

podjetju. Izboljšali se bodo medsebojni odnosi pri  komunikaciji v oddelkih in 

med oddelki). 

. Vse to bo posredno vplivalo na boljšo delovno učinkovitosti ( učinkovito 

realizirane zastavljene cilje - pravočasno opravljeno delo, manjše število napak  in 

nižje stroške pri delu ) in na boljše prodajne rezultate.. 
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2. VPRAŠALNIK : KAKŠNE SO VAŠE LASTNOSTI            

VODENJA IN  MOTIVIRANJA VVAAV VAŠIH 

SODELAVCEV 
 

INDIVIDUALNO  DELO: 

 

Z vprašalnikom boste ugotovili, kakšne so vaše lastnosti motivatorja. Prosimo vas, da 

odgovorite na naslednje pare vprašanj. Do sebe bodite pošteni in pri vsaki možnosti 

(možnosti A ali B), pozorno premislite, kako bi ravnali pri svojem delu. Lahko 

vprašate tudi sodelavce, ki delajo z vami, naj povedo svoje mnenje o vašem 

ravnanju. Tako boste videli, ali se vaše ocene ujemajo z njihovimi. 

Če ne opravljate delo vodje razmislite, kakšne so lastnosti vašega vodje. 

1. Ali: 

 

A. Pri delu vaših sodelavcev v delovni skupini, ki jo vodite, opazujete, 

komentirate in popravljate vsako malenkost, ki jo sodelavci storijo. 

 

B. Živite s tveganjem, da se lahko sodelavci zmotijo. 

 

2. Ali: 

 

A. Poveste, kaj je treba storiti( navodila za delo) vsakemu sodelavcu posebej na 

svojem delovnem mestu. 

 

B. Vsem sodelavcem hkrati razložite, kaj je treba storiti. 

 

3. Ali: 

 

A. Ste naklonjeni  predlogom za spremembe, ki vam jih posredujejo sodelavci. 

 

B. Se upirate sodelavčevim predlogom za sprememb 
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4. Ali: 

 

A. Se o načinu dela pogovorite in zedinite s sodelavci. 

 

B. Vsilite svoj način dela sodelavcem. 

 

5. Ali: 

 

A. Dovolite, da sodelavci odločajo po svojih zmogljivostih in argumentirajo svoje 

odločitve ter podpirate njihove odločitve tudi, če vam niso všeč. 

 

B. Vztrajate, da vse odločitve razčistite sami. 

 

6. Ali: 

 

A. Sodelavcem  razložite, zakaj morajo biti stvari narejene, in jih prosite, naj vam 

sporočijo, če bodo kakšne težave. 

 

B. Poveste sodelavcem, kaj morajo storiti, potem pa preverjate, ali so tisto storili 

 

7. Ali: 

 

A. Najraje vidite, da so vse ideje vaše in da vse rešitve najdete sami. 

 

B. Se posvetujete svojimi sodelavci v skupini, ki jo vodite in vprašate za njihove 

ideje, preden se končno odločite. 

 

8. Ali: 

 

A. Se obnašate do sodelavcev v drugih skupinah sovražno in defenzivno. 

 

B. Sodelujete z drugimi sodelavci v podjetju, kolikor le mogoče. 
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9. Ali: 

 

A. Dovolite sodelavcem, da se motijo in iz napak učijo, nato pa delo nadaljujejo. 

 

B. Dovolite sodelavcem delati po svoje, dokler ne naredijo napake, potem pa jim 

delo vzamete. 

 

10.  Ali: 

 

A. Ali sodelavce usposobite do najmanjše možne točke, ki je potrebna, da 

opravijo delo. 

 

B. Razvijate sposobnosti sodelavcev nad povprečnimi potrebami za delo, ki ga v 

glavnem opravljajo. 

 

11.  Ali: 

 

A. Sprejemate pripombe, da bi se delo lahko bolje opravilo, kot kritiko na vas 

osebno. 

 

B. Preverite izvedbo s sodelavci, ki jih vodite in z njimi delite tako uspeh kot 

napake. 

 

12.  Ali: 

 

A. Vztrajate, da ste edini predstavnik sodelavcev v delovni skupini, ki jo vodite. 

 

B. Dovolite, da sodelavci, v skupini, ki jo vodite sami odgovarjajo, na primer na 

pritožbe strank, zunanjih ali notranjih (če so za to pooblaščeni). 
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13.  Ali: 

 

A. Poveste sodelavcem le tisto, kaj morajo vedeti v zvezi z delom. 

 

B. Poveste sodelavcem vse informacije, ki jih imate glede glavnih ciljev in 

izvedbe nalog. 

 

14.  Ali: 

 

A. Hodite po delovnem prostoru in preverjate, kako delo napreduje. 

 

B. Ste na voljo le, če sodelavec potrebuje vaš nasvet. 

 

15.  Ali sodelavci v vaši delovni skupini, ki jo vodite: 

 

A. Pričakuje, da boste o vsem odločali vi in čaka, kaj storiti naprej. 

 

B. Konča delo in se loti naslednjega dela po lastni odločitvi (če so za to 

pooblaščeni). 

 

16.  Ali sodelavci v vaši delovni skupini, ki jo vodite: 

 

A. Premaguje lastne probleme in pomaga sodelavcem premagovati njihove. 

 

B. Prihaja k vam za reševanje vsake malenkosti. 

 

17.  Ali sodelavci v vaši delovni skupini, ki jo vodite: 

 

A. Aktivno sodelujejo  pri spremembah, da bi izboljšali izvedbo naloge. 

 

B. Nasprotuje vsemu novemu in drugačnemu. 
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18.  Ali sodelavci v vaši delovni skupini, ki jo vodite: 

 

A. Molčijo in prikrivajo napake. 

 

B. Pridejo k vam in povedo, ko nastanejo napake. 

 

19.  Ali sodelavci v vaši delavni skupini, ki jo vodite: 

 

A. Večkrat predlagajo način, kako stvari narediti bolje. 

 

B. Sprejemajo vaše ideje in vas nič ne vprašajo. 

 

20.  Če pride sodelavec k vam z neumno idejo, kaj storite? Ali: 

 

A. Se smejite in rečete, da ne bo nikoli delovala. 

 

B. Poslušate in pokažete zanimanje, vendar predlagate, naj predlog še malo 

izpili, preden ga preskusi. 

 

Kako ste se izkazali? Tisti, ki imate dobre lastnosti za motivatorja, morate imeti 

sledeče odgovore, kot sledi: 1 in 2 (B), 3 do 6 (A), 7 in 8 (B), 9 (A), 10 do 13 (B), 14 

(A) ali (B), 15 (B), 16 in 17 (A), 18 in 20 (B) in 19 (A).  

 

Če imate manj kot osem pravilnih odgovorov, imate pred sabo še dolgo pot, 

preden boste uspešni. Imate dovolj motivacije, da postanete dober motivator?  

 

Od devet do petnajst pravilnih odgovorov vas postavlja v vrsto večine vodij, kajti 

nihče od nas ni popoln.  

 

Če pa imate več kot petnajst pravilnih odgovorov in ste odgovarjali pošteno, 

potem imate že zdaj veliko lastnosti, potrebnih za dobrega motivatorja, in vam 

bo usposabljanje  pomagalo, da boste še boljši. 
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Toda, ste bili v resnici pošteni? Za relativizacijo vrednosti si vzemite še nekaj 

trenutkov in pojdite skozi vseh dvajset parov vprašanj in premislite, kako je najboljši 

vodja, za katerega ste kdaj delali, motiviral vas. Kaj je tisto dobro, kar odlikuje 

dobrega motivatorja? Kako bi se ocenili v primerjavi z najboljšim vodjem, za 

katerega ste kdaj delali? 
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MOTIVACIJA SODELAVCEV V SKUPINI 

 

Drža in obnašanje pri delu odslikavata motivacijo – ali pomanjkanje le-te. 

 

OSREDOTOČITE SE NA VAŠE SODELAVCEV SKUPINI, KI JO VODITE ALI V 

SKUPINI V KATERI SODELUJETE. NAVEDENIH IMATE 5 TRDITEV. PRI VSAKI 

TRDITVI OZNAČITE, ALI ZANJO VELJAJO ZNAKI MOTIVACIJE ALI ZNAKI 

POMANJKANJE MOTIVACIJE.  

 

 

      MOTIVACIJA                POMANJKANJE  

                                                                    MOTIVACIJE 

  1. dobro delo in doseženi   slaba izraba časa in  

   rezultati      odsotnost z dela 

 

 

 2.  energija, navdušenost   apatija in nezainteresiranost  

   in odločnost pri delu           

 

 

 3.  sodelovanje pri    pretirana prepirljivost/ 

   premagovanju težav              zagrenjenost 

 

 

 4.  pripravljenost za     nekooperativnost 

   prevzemanje odgovornosti 

 

 

 

 5.  pripravljenost za     nasprotovanje spremembam 

   prilagajanje spremembam 
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3. OGLED DVD POSNETKA: KJER JE VOLJA 

(VODENJE IN MOTIVACIJA) 
 

1. KAJ JE VODENJE? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

2. KAJ POMENI MOTIVACIJA? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

3. KAKO DOSEČI ZAUPANJE V VREDNOST NJIHOVEGA DELA? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

A. NAPAKE: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 
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VODJA SODELAVCEM RAZLOŽI POMEN DELA, KI GA OPRAVLJAJO: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

B. NAPAKE: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

VODJA MORA DATI SODELAVCEM POZITIVNI ZGLED: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

C. NAPAKE: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

VODJA PODA POVRATNE INFORMACIJE O POMEMBNOSTI NJIHOVEGA DELA: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 
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4. KAKO DOSEČI ZAUPANJE V NJIHOVO VREDNOST – KOT  

SODELAVCEV 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

A. NAPAKE: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

VODJA DA SODELAVCEM ZANIMIVO DELO, KI JIM OMOGOČI, DA IZKORISTIJO 

SVOJE SPOSOBNOSTI (ZMOŽNOSTI): 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

B. NAPAKE: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 
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VODJA POHVALI SODELAVCE ZA USPEŠNO OPRAVLJENO DELO: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

C. NAPAKE: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

VODJA POKAŽE ZANIMANJE ZA PRIVATNO SREČO SODELAVCEV IN ZA 

NJIHOVE MOREBITNE OSEBNE PROBLEME: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................ 

 

5. KAKO DOSEČI ZAUPANJE V NJIHOVO VREDNOST – KOT DELOVNO 

SKUPINO 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

A. NAPAKE: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 
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VODJA MORA SODELAVCE VZPODBUJATI, DA SE BODO POČUTILI KOT 

ENOTNA DELOVNA SKUPINA: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

B. NAPAKE: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

VODJA MORA SODELAVCE VZPODBUJATI, DA MISLIJO KOT ENOTNA 

DELOVNA SKUPINA: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

 

C. NAPAKE: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 
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VODJA MORA SODELAVCE VZPODBUJATI, DA DELAJO KOT ENOTNA 

DELOVNA SKUPINA: 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 

D. NAPAKE: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………............................. 
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4. PRILOGA K OGLEDU DVD POSNETKA:  

KJER JE VOLJA 
 

KAJ JE VODENJE: 

Vodenje je  kombinacija organizacijskih in motivacijskih sposobnosti. To je tehnika, ki 

se jo lahko nauči vsak. 

 

KAJ JE MOTIVACIJA: 

Motivacija pomeni zaupanje. Sodelavci morajo imeti določeno vrsto zaupanja, če naj 

bi rade volje in dobro opravili kakšno delo. Imeti morajo: 

 

1. ZAUPANJE V VREDNOST NJIHOVEGA DELA – Vedeti morajo, da je to, kar 

delajo, nekaj vredno. 

2. ZAUPANJE V SVOJO LASTNO VREDNOST. Zavedati se morajo, da prispevajo 

pomemben doprinos k delu v timu in v podjetju nasploh. 

3. ZAUPANJE V VREDNOST KOLEKTIVA. Vedeti morajo, da ne delajo sami. 

 

 

1. ZAUPANJE V VREDNOST NJIHOVEGA DELA 

 

a. VODJA MORA SODELAVCEM RAZLOŽITI POMEN DELA, KI GA 

OPRAVLJAJO: 

Vodja sodelavcem ne sme samo ukazovati. Natanko jim mora razložiti, kakšne so 

njihove delovne obveznosti, zakaj je njihovo delo potrebno in kako se vključuje v 

celotno operacijo (kakšen je njihov doprinos pri uspehu celotne delovne skupine in 

podjetja). Razložiti jim mora, zakaj morajo monotona dela opraviti na določen način, 

sicer ne razumejo, da so le-ta nujna, delajo napake in jim ni nič prav. Vodja mora biti 

prepričan, da bodo sodelavci dobili vse osnovne podatke, informacije, ki so 

pomembni za njihovo delo. 
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b. VODJA MORA DATI SODELAVCEM VZGLED POZITIVNEGA ODNOSA DO 

DELA (da pokaže navdušenje, marljivost, pozitiven pristop k delu, svojo 

odgovornost in človečnost). 

 

c. VODJA PODA ZA SVOJE SODELAVCE POVRATNE INFORMACIJE O 

POMEMBNOSTI NJIHOVEGA DELA: 

Vodja mora dati svojim sodelavcem vedeti, kako pomembno je njihovo delo ne glede 

na njihov položaj. Odkriti mora načine, kako sodelavcem pokazati, da je njihovo delo 

vredno, da se ga opravi. Brez povratne informacije sodelavci ne bodo vedeli, kakšni 

so rezultati njihovega dela (ali so delo opravili dobro, povprečno ali pa slabo: -zakaj 

se stvari niso obnesle; KONSTRUKTIVNA KRITIKA bo pomagala sodelavcem v 

bodoče popraviti svoje napake). Brez povratne informacije o rezultatih njihovega dela 

bo sodelavcem postalo sčasoma vseeno, kako so opravili svoje delo. 

Vodja naj se s sodelavci dogovori, kaj je treba doseči. Postavi naj jim ključne cilje 

(ostalo pa naj naredijo sodelavci sami, saj najraje podpirajo tisto, pri čemer lahko 

ustvarjalno sodelujejo). Sodelavce naj spodbuja, naj z ustreznimi merili (kvaliteta in 

kvantiteta opravljenega dela, stroški in čas – do kdaj morajo delo opraviti) svoje delo 

nenehno nadzorujejo in ocenjujejo. 

Ker bodo imeli tako vodja kot sodelavci enaka ustrezna merila za ocenjevanje 

uspešnosti zaposlenih, jim bo vodja lažje posredoval povratne informacije o njihovi 

učinkovitosti. 

 

UČINKOVITO POSREDOVANJE KONSTRUKTIVNE KRITIKE 

 

Namen konstruktivne kritike – kaj je in kaj ni konstruktivna kritika 

 

• Namen konstruktivne kritike je, pomagati sodelavcem razumeti in sprejeti svoje 

napake; skupaj se dogovorimo o ukrepih, da se te napake ne ponovijo. 

Konstruktivna kritika pomeni izpopolnjevanje. 

• Namen kritike ni, da sodelavcu pokažemo, kdo je glavni, da na njem sproščamo 

slabo voljo, ga ponižujemo ali smešimo, pokažemo, da je nesposoben, ali da mu 

vsiljujemo svojo voljo. Destruktivna kritika pomeni zlorabo moči. 
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Konstruktivna kritika je spretnost, ki se je lahko naučimo 

 

• Eden od razlogov, da se izogibamo dajanju konstruktivne kritike je, da je ne 

znamo uporabiti pravilno. 

• Na srečo sposobnost dajanja konstruktivne kritike ni prirojena. Ta spretnost 

zajema več tehnik – sedem zlatih pravil – ki se jih vsi lahko naučimo uporabljati. 

 

KRITIKA: sedem zlatih pravil 

 

• Kritika naj bo hitra, na štiri oči in ne pred drugimi sodelavci. 

Prvič: če napak ne odpravljamo sproti, se rade ponovijo in postanejo bistveno hujše. 

Zato je toliko bolje, da jih omenimo takoj. Seveda pa to, da naj bo kritika hitra, ne 

pomeni, da pri tem ne smemo razmišljati. Bistveno je, da se na dajanje kritike dobro 

pripravimo. 

Drugič: čeprav je manj zahtevno sodelavcu poslati e-pošto, kakor pa se pogovoriti z 

njim iz oči v oči, sta prav pomanjkanje poguma in vznemirjenje zaradi nesposobnosti 

odkritega pogovora tista, ki ju prejemnik pošte začuti bolj od vsebine sporočila. 

Tretjič: za razliko od pohvale, ki je lahko javna, naj bo kritika zaupna. 

 

• Sporazumite se o dejstvih. Poseben poudarek je na besedah: »sporazumite 

se«. Zelo pomembno je zavedati se, da mora prav sodelavec, ki je nekaj storil 

narobe, prepoznati, v čem je problem. To pomeni, da mu moramo prikazati, kaj je 

naredil narobe. O kasnejših ukrepih se ni mogoče dogovarjati vse dokler se 

sodelavec ne zaveda svoje napake. 

Je še en razlog za sporazumevanje o dejstvih. Tisti, ki daje kritiko, morda ni 

pravilno razumel vseh dejstev! 

 

• Sprašuj in poslušaj. Edini način za zvesto izvajanje prej omenjenega zlatega 

pravila, sporazumevanja o dejstvih, je ta, da se na začetku pogovora pogovorimo 

o preteklih dogajanjih. To pomeni, da postavljamo vprašanja in prisluhnemo 

odgovorom. 
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Odprta vprašanja (ki se začnejo s kaj in zakaj in kako in kdaj in kdo) uporabimo, da 

prejmemo vse potrebne informacije. Zaprta vprašanja (ki zahtevajo odgovor da ali ne 

uporabimo takrat, kadar želimo nesporno ugotoviti posamezne informacije ('Je bilo to 

pred 17.00 uro?') ali kadar se želimo dogovoriti o skupnem cilju ('Se torej strinjava, 

da boste v prihodnosti vedno preverili to številko, preden zaključite mapo?'). 

Vedite, da je poslušanje spretnost, ki zahteva vašo aktivno udeležbo. Osredotočite 

se na poslušanje in obenem opazujte govorico telesa sogovornika, pozorni bodite na 

ton njegovega glasu. Beseda 'da' lahko v resnici pomeni 'ne'. 

 

• Kritizirajte dejanje. Vodje niso psihiatri in graja ni del terapije. Osredotočite se na 

dejanje, ki ga je sodelavec zagrešil. Ne ponižujte sogovornika z opazkami na 

račun njegove osebnosti. To je včasih težko izvedljivo. Prav enostavno je nekoga 

okarati zaradi zamujanja, vendar če ste vedno nezadovoljni z njegovim 

'odnosom', se morate resno vprašati, kako sodelavec sprejema vaš pristop, in to 

spoznanje uporabite za izhodišče pri dajanju kritike. 

 

• Pojasnite, zakaj je pomembno. Ko sodelavec spozna, zakaj je neko delo treba 

opraviti le na določen način, je manj verjetnosti, da ga bo opravil napačno. 

Skupaj oblikujte ukrepe. Poseben poudarek je na besedah: »sporazumite se«. 

Pomembno je, da prizadeti sodelavec začuti, v čem je problem in ga hoče rešiti. Na 

ta način se misel: 'To bom storil zato, ker tako hoče nadrejeni pretvori v: ''To bom 

storil zato, ker razumem, zakaj je pomembno, ker vem, kaj sem storil napak in kako 

bom to odslej naredil pravilno.'. 

 

• Če želite, da bi sodelavec bolje delal, uporabljajte pozitivni besednjak, ne 

negativnega, npr. »Kako bi se dalo izboljšati vašo sposobnost pisanja?« 

 

• Zaključite pohvalno. Ne glede na to, ali kritiko izvajamo še tako pravilno in z 

občutkom, je grajani ob zaključku takega pogovora neizogibno prizadet. Preden 

ga odslovite, da popravi napake z ukrepi, o katerih sta se skupaj dogovorila, ga 

pohvalite za delo, ki ga dobro opravlja. 
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KAKO IZREČI KONSTRUKTIVNO KRITIKO: 

 

Razlika med TI in JAZ sporočilom 

 

• TI sporočilo = NEKONSTRUKTIVNA KRITIKA 

Kadar nas nekdo stalno prekinja, rečemo: »Ti si nesramen in grob.« S tem 

označujemo in žalimo njegovo osebnost. Posameznik se počuti prizadeto in po 

navadi na enak način odreagira v odnosu do nas. Tako lahko hitro pride do 

nesporazuma. 

• JAZ sporočilo = KONSTRUKTIVNA KRITIKA 

Kadar nas nekdo stalno prekinja, rečemo: »Kadar me stalno prekinjaš (opis 

motečega vedenja), ne morem povedati stavka do konca (posledice motečega 

vedenja) in to me moti in nervira (kako moteče vedenje vpliva na nas in na naša 

čustva).« 

• Po uporabi JAZ sporočila moramo osebi dati možnost, da pove, kako ona gleda 

na problem. AKTIVNO JO MORAMO POSLUŠATI IN SE VŽIVETI V NJEN 

POLOŽAJ. S svojimi besedami ji moramo povedati, kako smo jo razumeli. 

• NAJTI MORAMO SKUPNO KONSTRUKTIVNO REŠITEV PROBLEMA (npr. 

»Zame je pomembno to, zate to, najdiva rešitev, ki ustreza obema«.) 

 

 

POVZETEK 

 

1. VODJA MORA POMAGATI DODELAVCEM RAZUMETI POMEN NJIHOVEGA 

DELA. 

2. S SVOJIM PRISTOPOM JIM MORA DATI VZGLED POZITIVNEGA ODNOSA 

DO DELA. 

3. SODELAVCEM MORA DATI POVRATNO INFORMACIJO O VREDNOSTI IN 

POMEMBNOSTI NJIHOVEGA DELA. 
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2. SODELAVCEM NAJ VODJA VLIJE ZAUPANJE V 

NJIHOVO LASTNO VREDNOST 

 

 

a. ZANIMIVO DELO, KI SODELAVCEM OMOGOČI, DA IZKORISTIJO SVOJE 

POTENCIALE.  S TEM JIM JE PODAN IZZIV ZA RAZVOJ LASTNIH 

SPOSOBNOSTI. 

 

Vodja mora spodbujati sodelavce, da dojamejo svoje individualne sposobnosti. Najti 

jim mora področje dela (če je to mogoče), kjer bodo sodelavci lahko kar najbolje 

izkoristili svoje znanje in posebne sposobnosti. 

Sodelavci lahko dokažejo svoje sposobnosti za opravljanje kakega novega dela 

samo na ta način, da to delo dejansko opravijo, zato se bo vodja kdaj  pa kdaj moral 

umakniti in jim dovoliti, da to store. Ko bodo sodelavci postavljeni pred preizkušnjo in 

bodo problem uspešno rešili, bodo s tem naredili korak naprej in dobili dodatno 

zaupanje vase. Začutili bodo, da so njihove posebne sposobnosti tudi cenjene, da so 

nekaj koristnega dosegli, to pa bo pripomoglo k njihovemu večjemu zadovoljstvu pri 

delu, k njihovi večji motiviranosti in produktivnosti. 

 

 

a. POHVALA ZA USPEŠNO OPRAVLJENO DELO 

 

Vodja naj opazi in pohvali dosežke svojih sodelavcev. Z njimi naj se pogovori, kako 

jim je to uspelo. 
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POMEN POHVAL: 

• Vsakdo si želi priznanja drugih. 

 

• Pohvala pomeni potrditev tega, kar sodelavci so in kar delajo. Vodja jim s 

priznanjem za njihovo delo pokaže, da so zaželeni in da jih potrebuje. S tem javno 

prizna njihov osebni doprinos k uspehu delovne skupine in organizacije nasploh. 

Sodelavci dobijo občutek, da so njihovi dosežki nekaj vredni, da so koristni na 

skupni poti do končnega cilja. Na ta način si pridobijo zaupanje v svojo lastno 

vrednost kot posamezniki. Sodelavci postanejo ponosni na lastno delo, ki ga 

opravljajo. 

 

• Sodelavec, ki je pohvaljen za kvaliteto svojega dela, jo bo v prihodnosti hotel še 

ohranjati in jo celo izboljšati. Tako lahko pohvala prinese dobiček. 

 

• Sodelavci veliko lažje sprejemajo upravičeno konstruktivno kritiko, če bodo 

pohvaljeni takrat, ko si to zaslužijo. 

 

• Prijetneje je delati v organizaciji, ki daje prednost pohvali, saj pohvala izpopolnjuje 

medsebojne odnose. Sodelavci dobijo motivacijo tudi za delo, ki presega okvire 

običajnega in za delo, ki jim ni prijetno. 

 

• Pohvala krepi predanost sodelavcev v podjetju, kjer delajo. Ker imajo sodelavci 

občutek, da jih cenijo, je manj verjetno, da bodo menjali službo. 
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KAKO IZREČI POHVALO: Resnične pohvale morajo biti: 

 

• Izrečene ob pravem času; 

 

• Odgovarjajoče, pravične glede na njihov prispevek k delu; 

 

• Osebne in konkretne – razlika med pravo pohvalo in njeno lažno različico je, da 

se prava pohvala navezuje na sodelavca in na njegovo konkretno dobro 

opravljeno delo. Razmislite o stvari, ki jo je sodelavec naredil dobro, da jo lahko 

omenite že na začetku pogovora (npr. Marija, lepo da ste osebno nesli rokovnik k 

tistemu človeku), ne izrekajte posplošenih in brezosebnih pohval; 

 

• Brez kritičnih pripomb (npr. Čestitam. Ampak pazi! Nič več zamujanja, prav?); 

 

• Navdušujoče in iskreno izrečene – z ustreznim nebesednim vedenjem. 

 

POHVALA V PISNI OBLIKI: Pomembno je, da se pohvalo izreče sodelavcu ustno, 

na štiri oči in kar najhitreje. Ustni pohvali pa naj vedno sledi osebno sporočilo v pisni 

obliki. Kopijo sporočila je potrebno vložiti v ocenjevalno mapo sodelavca (upoštevati 

jo je potrebno pri letnem ocenjevalnem pogovoru). 

 

O POHVALI OBVESTITE NADREJENE SODELAVCE. 

 

IŠČITE NOVE PRILOŽNOSTI ZA DAJANJE POHVALE.  

• Razmislite KDO bi lahko pohvalil delo vaših sodelavcev (npr. stranke, dobavitelji, 

nadrejeni, podrejeni vodje, sodelavci in delavci v drugih oddelkih); 

• KJE lahko iščete primere dobro opravljenega dela; 

• KDAJ iskati primere dobro opravljenega dela. Kot vodja naj bi vedno iskali 

priložnost, da pohvalite dobro delo. 
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CILJI: 

• Nekateri vodje si postavijo cilj, da jim dajanje pohvale preide v navado in zato 

vsak dan poiščejo in iskreno pohvalijo vsaj enega sodelavca. Najprej pa morate 

znati vsak dan pohvaliti sebe in vaše dobro opravljeno delo in se na primeren 

način nagraditi. 

 

POHVALA SE LAHKO UPORABI TUDI NA BOLJ SUBTILEN NAČIN: 

• Priznanje naj dobi pisec poročila ali tisti, ki je naredil raziskavo. 

• Kadar gre za inovacije je zelo pomembno, da gre priznanje sodelavcu, ki je stvar 

predlagal. Če ga ne dobi, je le malo verjetno, da se bo še naprej razvijal. 

• Če je vodja oddelka pohvaljen za dobro opravljeno delo, je potrebno to pohvalo 

prenesti delovni skupini ali sodelavcu, ki ima zasluge pri tem delu. 

 

b. ZANIMANJE ZA PRIVATNO SREČO SODELAVCEV,  ZA NJIHOVE 

MOREBITNE OSEBNE PROBLEME 

 

Če se vodja zaveda, da je vsak sodelavec individuum, sledi, da bo imel vsak svoje 

individualne probleme. Če je kdo v resnejših težavah (družinske težave, bolezen, 

denarna stiska) mu mora vodja prisluhniti in mu po potrebi pomagati. 

Primer : Če sodelavec stalno zamuja, ne smete takoj vpiti nanj, preden ne ugotovite 

vseh dejstev. Lahko bi si vzeli čas, ga poklicali v pisarno in ugotovili, kaj je vzrok 

njegovega zamujanja. Poskusite ga obravnavati kot človeško bitje. 

Če vodja kaže zanimanje za sodelavce, bodo tudi oni kazali zanimanje za svoje delo. 

Vodji bodo priskočili na pomoč, kadar bo potrebno nujno rešiti problem (kot npr. 

zastoj v proizvodnji). 
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POVZETEK: 

 

1. NAREDITE JIM DELO ZANIMIVO, DA BODO LAHKO IZKORISTILI IN RAZVILI 

SVOJE SPOSOBNOSTI. 

2. POHVALITE JIH ZA DOBRO OPRAVLJENO DELO. 

3. POKAŽITE, DA VAS ZANIMAJO KOT SODELAVCI. IMEJTE DO NJIH 

OSEBEN ODNOS. 
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3. SODELAVCEM NAJ VODJA VLIJE ZAUPANJE V 

NJIHOVO LASTNO VREDNOST KOT KOLEKTIVU 

 

a. VODJA MORA SODELAVCE SPODBUJATI, DA SE BODO POČUTILI KOT 

DELOVNA SKUPINA 

 

NAPAKE VODJE: 

• Vodja je v celoti odgovoren, kadar gredo stvari narobe. Krivde ne sme zavračati 

na svoje sodelavce, na delovno skupino. Le-ti bodo večkrat čutili, da vodja ni na 

njihovi strani. 

• Vodja ne sme javno kritizirati svojih sodelavcev. Ne sme javno iskati »grešnega 

kozla«. 

• Vodja nikogar ne sme izključiti iz dogajanja. 

• Vodja do sodelavcev ne sme biti pristranski, do vseh mora biti objektiven in 

pravičen. Zelo pomembno je, da se lahko vsi sodelavci zanesejo na vodjo, da 

vedo, da jih bo vodja podpiral. 

Vodja, ki bo združil sodelavce, ki jim bo stal ob strani in se bo izkazal vreden 

zaupanja, bo od svojih sodelavcev dobil vso podporo, ki jo bo potreboval. 

 

b. VODJA MORA SODELAVCE SPODBUJATI, DA MISLIJO KOT ENOTNA 

DELOVNA SKUPINA: 

SLABO VODENJE:  

Vodja poda vsakemu sodelavcu posebej navodila za delo in zato porabi večino 

dneva. Vsak sodelavec bo vedel le, kaj mora sam storiti, ne pa kaj delajo ostali člani 

tima. To pa lahko vodi v težave. 

Tim tvorijo sodelavci, ki delo najbolje poznajo in zato najlažje vedo, kako doseči pot 

do cilja. Najbolje vedo, zakaj pride do problemov in kako se jim izogniti. Dvosmerna 

komunikacija na sestankih odpre vrata predlogom in vlije sodelavcem samozavest, 

da tudi sami povedo svoje mnenje. S tem se sodelavci zavedajo izziva in pomagajo 

pri rešitvi skupnega problema. Vodja ne sme zanemarjati takšnega skupinskega 

razmišljanja. 
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c. VODJA MORA SODELAVCE USPOSOBITI, DA DELAJO KOT KOLEKTIV 

Sodelavci morajo dojeti, da je potrebno pomagati drug drugemu. Razmišljati morajo o 

delu kot o našem delu in ne o mojem in njihovem delu. Vodja jih mora spodbujati k 

medsebojnem sodelovanju, skupno morajo združiti svoje sposobnosti, energijo in 

vnemo in biti pravi kolektiv, ki je močnejši kot vsota sodelavcev. 

 

POVZETEK 

 

1. VODJA JIM MORA VLITI ZAUPANJE V NJIHOVO VREDNOST KOT 

KOLEKTIV. 

2. POMAGATI JIM MORA, DA SE BODO POČUTILI, RAZMIŠLJALI IN DELALI 

ENOTNA DELOVNA SKUPINA. 
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SKUPNI POVZETEK 

 

 

1. VODJA MORA SODELAVCEM VLITI ZAUPANJE V VREDNOST NJIHOVEGA 

DELA: 

a. Pojasniti jim mora pomen njihovega dela. 

b. S svojim pristopom do dela jim mora biti za vzgled. 

c. Podati jim mora povratne informacije o pomembnosti njihovega dela. 

 

2. VODJA MORA SODELAVCEM VLITI ZAUPANJE V NJIHOVO LASTNO 

VREDNOST: 

a. Zaposlenim mora omogočiti, da lahko izkoristijo svoje potenciale. S tem jim nudi 

izziv za razvoj lastnih sposobnosti. 

b. Pohvaliti jih mora za uspešno opravljeno delo. 

c. Zanimati se mora za privatno srečo sodelavcev, za njihove morebitne osebne 

probleme. 

 

3. VODJA MORA SODELAVCEM VLITI ZAUPANJE V NJIHOVO VREDNOST 

KOT KOLEKTIV. 

Pomagati jim mora, da se bodo počutili, razmišljali in delali kot kolektiv. 
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5. VODENJE IN MOTIVACIJA SODELAVCEV PRI 

USPOSABLJANJU ZA IZBOLJŠANJE NJIHOVIH 

KONKRETNIH KOMPETENC V PROJEKTU KOC 

ENERGIJA, DA SE BODO DOSEGLI DOLGOROČNI 

UČINKI USPOSABLJANJA 

 
1. Če želimo biti uspešni v boju s konkurenco, je nujno, da se vsi zaposleni 

sodelavci stalno usposabljajo  (s splošnim in strokovnim usposabljanji, sejmi, 

samoizobraževanjem), za kar je odgovoren vodja. 

 

2.  Vodja mora skrbeti za svoj osebnostno profesionalen razvoj, kot za 

osebnostno profesionalen razvoj svojih sodelavcev. 

 

3. Naloga dobrega vodja je : 

 

• PRED IZVEDBO USPOSABLJANA 

 

− da zazna, kakšno  znanje in spretnosti potrebujejo njegovi podrejeni 

sodelavci zato, da bodo boljše obvladovali svoje delovne procese; 

 

− da načrtuje izvedbo njihovega usposabljanja v praksi; 

 

− da jim na primeren način predstavi, zakaj je zanje usposabljanje 

pomembno, in jih zanj na primeren način motivira. Včasih je potrebno 

komu vzbuditi vzrok za željo po učenju, posredovati mu je potrebno spodbudo 

( kako bo usposabljanje vplivalo na njegov osebnostno profesionalni razvoj); 

 

− da dobro sodeluje s kadrovsko službo pri pripravi in izvedbi 

usposabljanja  (npr. pri usklajevanju terminov usposabljanja in pri izbiri  

usposabljanja); 

−  da sodelavce pravočasno obvesti o tem, kdaj bo usposabljanje, da se 
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lahko dobro pripravijo na usposabljanje. 

 

• MED SAMIM PROCESOM USPOSABLJANJA IN PO KONČANEM 

USPOSABLJANJU – UKREPI ZA DOSEGO DOLGOROČNIH UČINKOV 

USPOSABLJANJA: 

− da vodja spremlja potek usposabljanja in motivira sodelavce, da 

osvojeno znanje in spretnosti uporabljajo pri svojem vsakodnevnem 

delu, dokler jih v celoti ne osvojijo; 

 

− da sodelavcem zagotovijo takšen sistem dela v podjetju, da lahko 

osvojeno znanje in spretnosti učinkovito uporabljajo pri svojem delu; 

            

− da jih pohvali za napredek in jih s konstruktivno kritiko spodbuja pri 

stvareh, ki jih morajo še izboljšati. 

 

− Na tak način se bodo dosegli dolgoročni učinki pri vseh udeležencih 

usposabljanja, ki bodo motivirani tudi za usposabljanje v prihodnosti. 

A 
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6. RAZGOVOR V SKUPINI 
 

 

Prosim vas, da odgovorite na vprašanji: 
 
Kakšne so vaše konkretne izkušnje glede vodenja in motivacije  sodelavcev v vašem 
podjetju pri njihovem usposabljanju ( kaj se izvaja dobro, kje so problemi, izzivi in 
kako jih razrešiti)? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….................

........................................................................................................................................ 

 

Kako boste vodili  in motivirali  sodelavce v vašem podjetju pri njihovem 

usposabljanju za izboljšanje njihovih konkretnih kompetenc, produktivnosti, 

ustvarjalnosti in iniciativnosti v projektu KOC energija, da bo prišlo pri njih do 

dolgoročnih učinkov usposabljanja? 
 

Ukrepi pred izvedbo usposabljanja 
 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….................

........................................................................................................................................ 
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Med samim procesom usposabljanja in po končanem usposabljanju – ukrepi za 
dosego dolgoročnih učinkov usposabljanja 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….................

........................................................................................................................................ 
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INDIVIDUALNI DELOVNI NAČRT 
 

Ime in priimek: 

 

Podjetje, oddelek: 

 

GLAVNA SPOROČILA TEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA ZAME SO: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………….................

........................................................................................................................................ 

 

KAKO BOM V PRIHODNOSTI VODIL/A IN MOTIVIRAL/A SODELAVCE NA 

DELOVNEM MESTU: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..........

........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 



Mag. Tatjana Kadunc: UČNA DELAVNICA S PODROČJA USPEŠNE POSLOVNE KOMUNIKACIJE 
VODENJE IN MOTIVACIJA  

 

Stran 35 
 

KAKO BOM V PRIHODNOSTI VODIL/A IN MOTIVIRAL/A SODELAVCE  PRI 

USPOSABLJANJU ZA IZBOLJŠANJE NJIHOVIH KLJUČNIH KOMPETENC, 

PRODUKTIVNOSTI, USTVARJALNOSTI IN INICIATIVNOSTI V PROJEKTU KOC 

ENERGIJA, DA BO PRIŠLO DO DOLGOROČNIH UČINKOV USPOSABLJANJA: 

PRED USPOSABLJANJEM 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..........

........................................................................................................................................ 

                                        MED IN PO USPOSABLJANJU 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..........

........................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:      Podpis: 


