
ZAKAJ SEM TUKAJ?kje sem?KAJ ŽELIM NAREDITI?
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Galerija življenja – Smernik marec 

Če nimaš svojih ciljev, si za vedno obsojen  
uresničevati cilje nekoga  drugega. (Brian Tracey)

CILJ je odločitev v katero smer 
bomo krenili. Če poznamo svoje 
prednosti in slabosti, svoje vred-
note, motivatorje, željena 
čustvena stanja, bo postavljanje 
ciljev lahka naloga. Namen 
sistematičnega postavljanja ciljev 
je predvsem delati prave stvari in 
narediti načrt, kako doseči več v 
krajšem času, izboljšati svojo 
učinkovitost, določiti prioritete in 
postati vsesplošno bolje organ-
izirana oseba. S postavljanjem 
ciljev izostrimo svojo življenjsko 
vizijo, kratkoročno pa pridobimo 
motivacijo ter osredotočenost za 
izpeljavo nalog.

OBLIKUJTE LISTO CILJEV in OSEBNO POSLANSTVO 

POSLANSTVO je vodilni življenjski 
cilj, je seštevek vrednot, vizije, 
želja in ciljev. Želja ustvariti nekaj, 
na kar bi bili lahko ponosni, ko 
bomo zapuščali ta svet, živi v vseh 
nas in zadovoljuje prastaro 
potrebo po tem, da pustimo za 
seboj sled. Kadar vse svoje moči 
usmerjamo v en sam velik cilj, 
odgovarjamo na vprašanje, zakaj 
smo tukaj in govorimo o poslan-
stvu. Če imamo občutek, da lahko 
pripomoremo k razvoju tega 
sveta, takrat sledimo svojemu 
poslanstvu in živimo z namenom. 



POSTAVLJANJE CILJEV
Napišite 200 ciljev!

Izberite partnerja, še bolje trenerja ali coacha, s katerim boste delali. 
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pomoč pri delu
Najbolj poznana načela za 
postavljanje ciljev so SMART 
načela. Služijo kot načrt za 
pripravo ciljev, spremljanju 
napredka in obenem delu-
jejo preventivno. Pomagajo, 
da si postavimo realne in 
izvedljive cilje, zato vse, ki 
bodo ostali na vašem 
seznamu preverite, če 
zadovoljujejo omenjenim 
načelom.

Dobro postavljen cilj naj bi bil SMART
                                                  (obvezno mora spoštovati vsaj MT komponento): 

Speci c (speci en) – 
čim bolj natančno opredeljen, ne splošen 
Measurable (merljiv) –
merljiv, kar merimo lahko tudi kontroliramo 
Achievable (dosegljiv) – 
upošteva kratkoročne ovire, 
npr. nančne, voljo, strast 
Realistic/Relevant (realističen, pomemben) – 
upošteva zmogljivosti in časovni okvir 
Time-related (časovno omejen) – 
ima določen rok izpolnitve 
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1. Če želite, da bodo cilji zares odraz vaših potreb, pričakovanj, želja, vrednot in se 
ne bodo stalno spreminjali, morate napisati vse, kar nezavedno živi v vas. Prisluh-
nite vsem napetostim in nabojem v vašem telesu, kajti za vsakim ciljem tiči 
zgodba. Postavljanje ciljev je celovit proces, ki bo v vašem ravnanju pokazal nekaj 
stalnega, predvidljivega, ponavljajočega, pokazala se bo smer oziroma vaše 
življenjsko poslanstvo.   
2. Pri zapisovanju ciljev bodite sproščeni, igrivi, odprti, zapisujte, dokler se banka 
nabojev ne izprazni. Poskusite jih napisati 200, brez omejitev.
3. Cilje glasno preberite coachu. Tiste, ki bodo postali nepomembni, izločite.  
4. Pri ciljih, ki bodo ostali, napišite, zakaj bi jih radi uresničili. 
5. Na ponovnem srečanju s coachem glasno preberite že skrajšan spisek. 
Ponovno bodo nekateri cilji postali nepomembni, prečrtajte jih, ostalim pripišite, 
zakaj bi jih želeli uresničiti.
6. Postopek ponavljajte toliko časa, dokler jih ne ostane le peščica (5 ali manj).
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napišite 200 ciljev!

ne pozabite
Pri uresničevanju zastavljenih ciljev boste skoraj 
zagotovo naleteli na ovire in probleme. To bo 
priložnost, da ugotovite, kaj vas ustavlja in 
preprečuje uresničitev. Napredovanje je vedno 
omejeno z notranjimi limiti, ki jih ozavestite šele, 
ko naletite na oviro. Sproži vprašanje, kaj je 
potrebno spremeniti v lastnem delovanju in 
prepričanju, da razvijete sposobnost, ki jo potre-
bujete, da oviro premagate.

97,98, 99,...
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Na koncu postopka mora biti ciljev 
malo, ne smejo si nasprotovati, 
vsakemu cilju dodajte razlog, zakaj ga 
želite doseči, opredelite jih po SMART 
načelih, prevzemite odgovornost, 
določite ukrepe in vire za uresničitev 
ter se lotite dela.

Pomembno

184,185, 186,...
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ODKRIVANJE OSEBNEGA POSLANSTVA      

1. Kaj bi uresničilo in združilo vse vaše vrednote?

2. Katero življenjsko usmeritev, katero pot, so pokazale vaše vrednote in cilji?

Galerija življenja – Smernik marec 



3. Razmislite, kaj lahko prispevate k razvoju delovnega okolja,
 širše skupnosti, k razvoju sveta! 

pomoč pri delu
Stalno dobivate namige, kaj bi lahko bilo 
vaše poslanstvo, ob njih začutite radost in 
občutek, da nekaj dajete svetu, da so vaši 
talenti prispevek za splošno dobro. 
Preglejte nekaj časopisov in revij, izrežite 
vse, kar vam je všeč (naslovi, besede, 
fotogra je), zagotovo boste pozorni na 
tiste vsebine, ki so blizu vašim vrednotam 
in ciljem. 

pomembno
Poslanstvo in cilji so povezani z vašimi 
vrednotami, razmislite katere probleme bi 
radi rešili, katerih ovir bi se radi izognili, 
katere prepreke preskočili in katere lastne 
omejitve presegli. Oblikujte vodilni stavek, 
ob katerem se boste počutili dobro. Npr. 
«Sem pomemben del celote.«
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Odgovorite na vprašanje 

kaj želim narediti in 
zakaj sem tukaj!
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NALOGA MESECA
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