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KRIZA KOT IZZIV IN KRIZA KOT IZZIV IN KRIZA KOT IZZIV IN KRIZA KOT IZZIV IN 

PRILOŽNOST ZA PRILOŽNOST ZA PRILOŽNOST ZA PRILOŽNOST ZA 

DOMAČE ZNANJEDOMAČE ZNANJEDOMAČE ZNANJEDOMAČE ZNANJE     
 

Junija lani je ZMCS, Zbornica za 
management consulting Slovenije, 
prvič izdala svoje glasilo, ki je bilo 

med člani in ostalimi bralci sprejeto s pohvalami. Aktivno 
delovanje članov uredniškega odbora Slovenskega 
svetovalca ter želje zborničnih članov in povabljenih 
piscev člankov po pisni predstavitvi svojih strokovnih 
pogledov so prispevale k nastanku te tretje številke, ki je 
izšla v času največje gospodarske krize v naši samostojni 
državi. 
 

V Sloveniji že dalj časa beležimo upad gospodarske 
aktivnosti in vsesplošno zategovanje pasu, zato ne 
presenečajo podatki o krčenju finančnih sredstev za 
svetovalno dejavnost pri naših naročnikih. Večina 
svetovalcev poroča o zmanjšanju obsega svojega dela in 
posledično manjših prihodkih, pri čemer so v najslabšem 
položaju tisti, katerih obstoj je zaradi gospodarske krize že 
ogrožen. 
 

Takšne razmere pa niso značilne samo za nas. Tudi v 
drugih državah in pri drugih partnerskih organizacijah je 
položaj primerljiv. Rešujejo ga na različne načine: 
ASCONCO, naša ruska partnerska organizacija, poroča o 
povečanem povpraševanju za brezplačno svetovanje – 
stranke v pogodbenem odnosu pogosto predlagajo, naj 
svetovalci brezplačno diagnosticirajo probleme, nato pa 
se glede na dobljene rezultate odločajo o naročilu 
nadaljnjih svetovalnih storitev ali pa tudi ne. Ruske 
razmere silijo manjše konzultantske družbe, da se 
povezujejo v konzorcije, da bi na ta način lahko sodelovale 
v večjih svetovalnih projektih. 
 

Tudi pri nas bi bila lahko primerna usmeritev v formalnem 
povezovanju svetovalcev, vendar le, če bi naši naročniki 
takšne konzorcije tudi angažirali. Toda praksa tega ne 
potrjuje, saj slovenski naročniki za velike svetovalne 
projekte največkrat angažirajo tuje konzultantske družbe, 
kot da slovenski svetovalci niso zmožni poiskati rešitev za 
zahtevne probleme.  
 
 
 
 
 
 

Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da kompleksnost 
gospodarske krize mednarodnih razsežnosti, ki razkriva 
ranljivost matičnih gospodarstev, v katerih delujejo tuje 
konzultantske družbe, zastavlja tudi vprašanje njihovega 
prispevka k nastanku krize – in s tem potrebe po kritičnem 
preverjanju dejanske zmožnosti dobrega svetovanja glede 
na potrebe posameznega naročnika in (lokalnega) okolja, 
v katerem ta deluje. 
 

Svetovalna dejavnost je ena izmed najstarejših dejavnosti 
v zgodovini človeštva. Prepričan sem, da bodo sedanje 
zahtevne razmere prispevale k utrjevanju pomena 
dobrega in pravočasnega svetovanja na najrazličnejših 
področjih gospodarskega in družbenega udejstvovanja in 
da bo prej ali slej prevladalo spoznanje, da so lahko tudi 
domači svetovalci dobri in učinkoviti vodniki svojih 
naročnikov in gospodarstva kot celote.  
 

Mag. Janko Arah 
Predsednik ZMCS 
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POSLOVNA REVITALIZACIJA POSLOVNA REVITALIZACIJA POSLOVNA REVITALIZACIJA POSLOVNA REVITALIZACIJA ––––    INTERVINTERVINTERVINTERVJU Z JU Z JU Z JU Z 

ANDREJEM BOŽIČEMANDREJEM BOŽIČEMANDREJEM BOŽIČEMANDREJEM BOŽIČEM    

    
Z Andrejem Božičem sem se pogovarjal v vročih 
junijskih dneh, ko vsakodnevno slišimo in 
beremo o kakšnem novem stečaju slovenskega 
podjetja, poslušamo o nadaljevanju finančne 
krize in temu, koliko slabih terjatev imajo v 
svojih portfeljih bančne institucije, obenem pa 
lahko najdemo tudi obratne primere številnih 
malih in srednje velikih slovenskih firm, ki kljub 
»krizi« uspešno delujejo in razvijajo svoje 
poslovne potenciale v mednarodnih vodah. 
Zanimal me je predvsem njegov pogled na 
poslovno revitalizacijo gospodarskih sistemov, ki 
ga je pridobil skozi pozitivne pretekle izkušnje 
delovanja v slovenskih in mednarodnih 
poslovnih okoljih, o čemer pišemo več na koncu 
tega prispevka, v njegovi osebni izkaznici. 

1.      V zadnjem času lahko v številnih medijih 
preberemo pozitiven primer poslovne 
revitalizacije skupine Steklarna Hrastnik - kako 
vam je uspelo, kakšne so bile faze poslovne 
sanacije? 

Steklarna Hrastnik je leta 2011 ustvarila za 
skoraj 50 milijonov evrov celotnih prihodkov, kar 
je za 16 odstotkov več kot leto prej in kar 26 
odstotkov več kot leta 2009. Za leto 2012 
načrtujemo 52,6 milijona EUR celotnih 
prihodkov.  
Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, davki in 
amortizacijo (EBITDA) je znašal 4,9 milijona 
evrov, kar je za 34 odstotkov več kot leta 2010 in 
kar 83 odstotkov več kot leta 2009, konsolidirani 
poslovni izid iz poslovanja (EBIT) pa 0,7 milijona 
evrov.  
Podjetje je doseglo 958.000 evrov čistega 
dobička, medtem ko je imela Steklarna Hrastnik 

še leta 2010 skoraj dva milijona evrov izgube, 
leta 2009 pa je izguba obsegala več kot pet 
milijonov evrov. Letos načrtujemo 1,3 milijonov 
EUR čistega dobička. Povečala se je tudi dodana 
vrednost na zaposlenega, ki je lansko leto 
znašala 28.018 evrov, leta 2010 pa 23.588 
evrov. Dodana vrednost na zaposlenega je bila 
leta 2009 v primerjavi z letom 2011 za 48 % 
nižja.  

2. Krizno vodenje in poslovna revitalizacija 
podjetja – kaj je najbolj pomembno v prvi fazi, 
kaj v drugi fazi? 

V začetku ni treba prav veliko časa izgubljati z 
analizo, stanje v podjetjih v krizi je povsod 
enako: 

• neplačani dobavitelji,  

• zamude pri plačah,  

• nizke plače,  

• neperspektivnost,  

• izguba zaupanja, 

• nemotiviranost,  

• apatičnost, 

• slabi odnosi, kot rezultat visoka bolniška in 
poškodbe pri delu,  

• prevelika zbirokratiziranost,  

• neukvarjanje s kupci, temveč s samim seboj. 

Vse vpletene, lastnike in še posebej zaposlene, je 
treba seznaniti z dejanskim stanjem. Pogosto je 
namreč prepričanje, da bo že kako. Treba jih je 
torej seznaniti z nujnimi, večinoma 
nepriljubljenimi ukrepi, vendar morajo vsi 
poznati skupne interese: ohranitev delovnih 
mest, boljše plače in delovni pogoji v prihodnje. 
Za to pa je potrebno odrekanje. 

Tej fazi pravim STREZNENJE: 1. mesec 

Najprej pride akcijski načrt, osredotočen 
predvsem na zmanjševanje izgub gotovine, 
klesanje stroškov, iskanje dodatne prodaje pri 
obstoječih kupcih in trgih, iskanje rezerv v 
proizvodnji, mrtvih zalog, ozkih grl ipd. 
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Evidentirati je treba hitre ukrepe za dvig 
optimizma, hkrati pa izbrati kadre, ki so še 
dovolj sveži in ambiciozni, da bodo razumeli 
potrebo po spremembah. V podjetju je  treba 
najti vsaj 25 sledilcev (odvisno od podjetja), ki 
jim nameniš podporo, mentorstvo. Potrebna je 
neposredna kontrola in hkratno križanje z novimi 
sodelavci, kjer so najbolj šibke točke. V tej fazi je 
običajno malo ljudi, ki verjamejo v projekt, zato 
je težko pridobiti nove zunanje sodelavce in je 
pomembno, da prideš v podjetje s širšo ekipo 
vsaj treh ključnih sodelavcev in ugotoviš, ali imaš 
ustrezne notranje sledilce, ki imajo potrebno 
tehnično znanje, mrežo itd. 

To fazo imenujem PRVA POMOČ: traja od 4 do 6 
mesecev 

Nato pride obdobje notranje konsolidacije, 
izdelave analize izboljšave procesov, nove 
strategije podjetja. Prvi učinki so že vidni, lažje je 
dobiti okrepitve od zunaj, stari kupci so se 
povrnili, oziraš se za novimi kupci z obstoječimi 
proizvodi, proizvodnja je racionalnejša, 
produktivnost raste, stroški padajo. Vedno več 
jih verjame v preporod. 

V tem obdobju je treba poiskati zunanje 
strokovnjake, ki pomagajo  z znanjem in 
izkušnjami, ki jih imajo s takimi procesi, pa tudi s 
pogledom od zunaj. Zunanji sodelavci so v tej 
fazi dragoceni pri zagotavljanju metodologij pri 
izdelavi strategij, pa tudi akcijskih načrtov za 
izpeljavo. V začetni fazi je treba imeti nadzor 
nad potekom, etapne cilje, morebitne odklone … 

V tej fazi se tudi prečisti ekipa in vzpostavi nov 
širši vodstveni tim. 

To fazo imenujem  VSTALI OD MRTVIH: traja 
okoli 12 mesecev 

Nato podjetje preide v situacijo, ko na star način, 
s starimi metodami in s starimi strategijami ne 
napreduje več, velikokrat celo zopet pade. To se 
izkoristi za ponoven pritisk za spremembe.    Z 
investicijami v opremo se izvaja kompletna 

prenova delovanja, večja inovativnost, proizvodi 
z višjo dodano vrednostjo kot posledica izvajanja 
nove strategije, delovanja v niši, kjer ima 
podjetje prednosti, podjetje je torej našlo svoje 
poslanstvo, ki ga sicer še z opotekajočimi koraki 
izvaja, je pa še ogromno potenciala za 
izboljšave. Pomemben pa je nenehen napredek. 

To fazo imenujem REKREATIVNI ŠPORTNIK: traja 
do dve leti 

Zadnja faza pa preide skoraj nevidno v uspešno 
delo na vseh področjih, ko podjetje dosega 
primerljive finančne rezultate z najboljšimi v 
panogi. 

To fazo imenujem STRASTEN ZMAGOVALEC: 
Traja od sposobnosti nenehnega učenja in 
izvajanja sprememb glede na impulze iz trga in 
okolice: trajanje je teoretično neomejeno. 

Preobrat podjetja torej skupaj traja vsaj tri leta, 
potem so spremembe že trajnejše, proces pa 
seveda nikoli ni končan. 

3. Kje se običajno skrivajo priložnosti za dvig 
prihodkov podjetja, ki je na svojem 
življenjskem cilju začelo stagnirati? 

Takšna podjetja so po navadi zbirokratizirana. V 
takih podjetjih je pogosta situacija, ko imata 
oddelka financ in kontrolinga preveliki nadzor 
nad podjetjem, prodaja pa ni motivirana. Prvo 
vprašanje, na katerega si moramo odgovoriti, je, 
zakaj je podjetje sploh na trgu. Začeti se je treba 
ukvarjati s kupci, največji potencial podjetja pa 
so obstoječi kupci.  

4. Kje so skrite rezerve, kar se tiče stroškovne 
optimizacije? 

Skrite rezerve se skrivajo prav v prekomerni 
kontroli podjetja. V celoten proces je treba 
vključiti ljudi, da sami pazijo na stroške in te 
stroške odstranjujejo. To pa lahko dosežemo le, 
če je prva faza sanacije podjetja dobro izpeljana.  
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Če so vsi v podjetju motivirani in so dobesedno 
prodajalci podjetja, čeprav ne delajo v prodaji, 
če so motivirani za klestenje stroškov, predloge 
za izboljšave, potem so vsaj delno rezerve 
izkoriščene. 

5. Vloga kadrovske funkcije pri poslovni 
revitalizaciji podjetja? Katere so njene ključne 
prioritete v tem obdobju? 

Kadrovsko funkcijo imajo vsi vodje v podjetju. Od 
dobrega vodenja je odvisno vse.  Po fazi 
streznenja je treba vzpostaviti ODNOS do 
zaposlenih, ki je predpogoj ZAUPANJA, ta pa 
nujen za izpeljavo preobrata. Verjamem v odkrit 
dialog, spoštovanje, transparentnost, vodenje z 
vzgledom, ki prinese vključenost in pripadnost 
zaposlenih in pripravljenost podpreti 
spremembe. Če tega ni, če obstaja »beli štrajk«, 
ni preobrata.  

To je veliko bolj pomembno kot sofisticirani 
modeli za analizo in vpeljavo sprememb, ki jih za 
velike denarje prodajajo velika svetovalna 
podjetja. 

Seveda je pa strokoven prispevek kadrovske 
funkcije izredno pomemben. Opraviti je treba 
ogromno dela z analizo ključnih kompetenc v 
podjetju, ključnih kadrov, razviti mentorstvo in 
coaching kot podporo spremembam in vodjem, 
dajati ton vodenju z na primer kodeksom 
vodenja, kot biblijo, na katero se lahko tudi 
zaposleni sklicujejo v težavah s šefom, vodje pa 
ga imajo za oporo. 

Ključna je vloga tudi pri pripravi izobraževalnih 
programov, delavnic, letnih razgovorov kot 
metode dialoga, motiviranja in merjenja 
kakovosti vodenja … 

HR strateg je pri preobratu podjetja zame še bolj 
ključen kot ostale funkcije. 

6. Kako v podjetju ustvariti občutek nujnosti za 
spremembe ter zavzetost in sodelovanje čim 
večjega števila zaposlenih? 

Menedžment mora narediti akcijski načrt za 
sanacijo podjetja in ga predstaviti zaposlenim. 
Njihovo strinjanje oziroma nestrinanje s sanacijo 
podjetja je ključno, saj je brez motivacije, 
podpore in razumevanja zaposlenih podjetje 
skoraj nemogoče sanirati. Zaposleni morajo 
zaupati kriznemu menedžmentu, zaupanje 
zaposlenih pa je v obdobju slabega poslovanja 
podjetja težko doseči. Zato so vodenje z vzorom, 
jasnost sanacijskih ukrepov in transparentno 
komuniciranje pogoji za uspeh. Zaposleni morajo 
čutiti strast vodilne ekipe  pri preobratu, vedeti 
morajo, da so skupaj na čolnu in vsi odvisni od 
tega uspeha.  Že od začetka in v etapah tega 
procesa morajo vedeti, kakšne so njihove koristi 
pri spremembah, ki se bodo zgodile. Preobrata 
podjetja samo na račun odrekanja zaposlenih 
trajnostno NI MOGOČE IZPELJATI. 

Najlepša hvala za vaše praktične nasvete g. 
Božič. Vse dobro še naprej vam želim in upam, 
da bodo vaše pozitivne izkušnje pomagale našim 
menedžerjem in lastnikom pri njihovih razvojnih 
zgodbah v podjetjih, ki jih vodijo oz. katerih 
lastniki so. 
 
Mag. Janez Žezlina 
Energos d.o.o. 
janez.zezlina@energos-svetovanje.si 
 
ANDREJ BOŽIČ - IZKAZNICA 
Andrej Božič je diplomirani ekonomist s skoraj tremi 
desetletji izkušenj na vodstvenih položajih (Vipap, 
Tovarna papirja Goričane, Iskra Ero, Skupina Droga, 
Steklarna Hrastnik). Že med študijem se je zapisal 
mednarodni karieri, zato se je njegova profesionalna 
pot vila med slovenskimi podjetji, ki so bila močno 
mednarodno vpeta (mešano podjetje med Vidmom 
in avstrijsko papirnico Leykam Muerztaler) in velikimi 
globalnimi multinacionalkami (ABB, Mondi). Vodil in 
izpeljal je številna uspešna korporacijska 
preoblikovanja in je danes svetovalec podjetjem za 
področje prestrukturiranja in sanacije. Prepričan je, 
da je v uspešnem prestrukturiranju HRM ena od 
najpomembnejših podpornih funkcij. Med svojim 
mandatom vedno opolnomoči primernega 
naslednika. 
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Bojan Brank 
Direktor  
Abena d.o.o. 
 
bojan.brank@abena.si 
 
 

    

    

SPREMEMBE SPREMEMBE SPREMEMBE SPREMEMBE ––––    ALI SO RES EDINA ALI SO RES EDINA ALI SO RES EDINA ALI SO RES EDINA 

STALNICA?STALNICA?STALNICA?STALNICA?    
 

Dobro desetletje in pol nazaj sem sodeloval na 

predavanju o obvladovanju sprememb. 

Predavatelj je bil ugleden profesor, kot se za 

ugledno poslovno šolo spodobi. Prvi vtis po 

njegovem prihodu v predavalnico je bil slab. 

Začel je namreč s stavkom: »Prejšnji teden je 

imela naša skupina prvi nastop in bil sem najbolj 

opažen.« Slušatelji smo se med seboj začeli 

spogledovati, češ ali smo ob pravem času na 

pravem mestu. Ko je profesor nadaljeval z 

zgodbo, se je naša začetni dvom spremenil v 

navdušenje. Povedal nam je namreč, da si je 

vedno želel naučiti se igrati saksofon, vendar mu 

življenjske okoliščine tega niso dovoljevale do 

njegovih zrelih let. Takrat se je odločil, da bo 

svojo mladostno željo uresničil, zato se je 

odpravil v glasbeno šolo in po dobrega pol leta 

so imeli prvi javni nastop. Povprečna starost 

njegovih kolegov je bila enajst let in seveda smo 

mu rade volje verjeli, da ga na nastopu ni nihče 

prezrl, ko je odigral kuža pazi ali karkoli pač v 

Angliji naučijo nadebudne saksofoniste v prvih 

šestih mesecih. Njegova zgodba o tem, kako je 

za obvladovanje sprememb ključna notranja 

motivacija – seveda tudi kot rezultanta zunanjih 

dejavnikov –, se nas je dotaknila in postali smo 

zelo dojemljivi za vso strukturo, ki jo je profesor 

zgradil z namenom, da bi nam tematiko čim 

kakovostneje predstavil. V nas je poleg tega 

vzbudil še naslednji ključni element, za katerega 

se zdi, da je skupen vsem teorijam o 

obvladovanju sprememb, in to so čustva. Skoraj 

ni avtorja, ki ne bi čustev v takšni ali drugačni 

obliki postavljal v ospredje vseh iniciativ, katerih 

namen je doseči večjo ali manjšo spremembo 

zakoreninjenih vzorcev in vedenj. Z aktivacijo 

čustev bomo lažje dosegli tiste trenažne 

količine, ki so potrebne za to, da neko navado 

presežemo. Sam v svoji coaching praksi 

vodstvenih kadrov zelo rad uporabljam 

primerjavo z bančnim računom. Sodelujoče 

sprašujem, katera čustva in v kakšni meri bodo 

vložili na transakcijski račun, ki ga imajo vsi 

vodje ves čas odprtega pri svojih sodelavcih. 

Včasih resda naletim na pomislek, da primerjava 

s transakcijskim računom ni povsem na mestu, 

saj situacij z dajanjem in jemanjem iz 

transakcijskega računa, ki ga imamo – naj 

ponovim – vsi vodje ves čas odprtega pri 

sodelavcih, s katerimi imamo privilegij 

sodelovati, ni mogoče nadzorovati lekarniško 

natančno. A ne gre za filigransko uravnoteženost 

– gre za spoznanje, da smo ljudje čustvena bitja 

in da so motivacijski sistemi, ki tega ne 

pripoznajo in temeljijo na preseženem korenčku 

in palici ali celo strahu, pač preživeli in lahko 

učinkoviti zgolj kratek čas. Ker so vse dobre 

stvari tri, torej še tretjič: vsi vodje moramo, in to 

ves čas, da bi z računa lahko občasno tudi kaj 

vzeli (beri: da bi bilo to, da smo zgolj ljudje s 

svojimi omejitvami, včasih sprejeto z 

razumevanjem), nanj neprestano nalagati.  

Včasih pa je vloga čustev v procesu 

obvladovanja sprememb lahko tudi minorna, 

kot je to na novembrski tretji slovenski coaching 

konferenci, ne sicer v tem kontekstu in s tem 

namenom, prikazal dr. Aleksander Zadel. 

Uporabil je posrečeno primerjavo z dojenčkom, 

ki ga evolucijski geni silijo, da se postavlja na 
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noge. Naš dojenček bo – tako kot vsi – iz štirih 

prešel na dve okončini in se v procesu srečal z 

zakonom gravitacije ter načini, kako uporabiti 

roke in kompenzirati privlačnost tal. Če starši v 

proces posežemo s hoduljico, kot je to pokazala 

raziskava, ki jo je predstavil dr. A. Zadel, dobimo 

kot rezultat dojenčka, ki o Newtonu in njegovem 

jabolku ne ve dovolj – mnogo večja težava pa je, 

da se v procesu sprememb dojenček ni naučil 

mehanike kompenzacije in so bili zato padci na 

nos bolj boleči. Evolucijsko pogojene 

spremembe se ne sprožajo ali zaustavljajo zaradi 

takšnih ali drugačnih čustev – preprosto so 

programirane v naš genetski material. Ob tem 

bomo zanemarili možnosti, ki nam jih nudi 

korektivna kirurgija. Pa še ta, naj bo dovoljena 

laična misel, ne bo omogočila, da bomo zmogli 

200 sklec, čeprav bo naše telo videti kot v časih, 

ko smo bili tega še sposobni.  

Vrnimo se na področje obvladovanja sprememb. 

Zakaj so spremembe sploh potrebne? Ali jih 

moramo izvajati zaradi pritiska konkurence in 

omejitve virov? Ali moramo morda zaradi vse 

večjih zahtev strank in lastnikov spremeniti in 

prilagoditi svoje strateške in taktične cilje? 

Nujnost neprestanega prilagajanja je rezultat 

omenjenih parametrov ter potrebe, da 

zagotavljamo zavzetost zaposlenih in s tem 

branimo svoj tržni položaj, preprečujemo 

odhode ljudi in – ne nazadnje – dosegamo 

dobičkonosnost, ki zagotavlja razvojni potencial. 

V procesu prilagajanja smo, tako žal govorijo 

raziskave, uspešni le deloma – nekaj nad 

polovico iniciativ po uveljavitvi sprememb se 

konča s polomom.  

Kaj je treba storiti, da bo proces spremembe 

uspešen? Poglejmo nekatere modele. John P. 

Kotter (1) navaja sledeče korake: a) krepiti 

občutek nujnosti, da je treba nekaj storiti glede 

obstoječih težav in priložnosti, b) sestaviti 

vodilni tim ljudi z ustreznimi lastnostmi in 

zadostno močjo, da bodo vodili proces 

sprememb, c) ustvariti pravo in privlačno vizijo, 

ki bo usmerjala prizadevanja sodelujočih, č) 

prečistiti vse komunikacijske kanale in s 

komunikacijo premagati zmedo in nezaupanje, 

d) pooblaščati nosilce sprememb in odstraniti 

ovire na poti ljudem, ki so sprejeli novo vizijo in 

strategije, e) s hitro doseženimi kratkoročnimi 

uspehi na področjih, ki se zdijo ljudem 

pomembna, je treba razpršiti cinizem, 

pesimizem in dvom, f) ne dovoliti, da občutek 

nujnosti presahne – vztrajati na poti sprememb, 

dokler vizija ne postane stvarnost, g) utrditi 

spremembe na način, ki bo zagotovil, da bodo 

ljudje navkljub tradiciji ravnali drugače in da se 

bo novo vedenje zasidralo v preoblikovano 

organizacijsko kulturo.  

Kotterju se je treba zahvaliti tudi za tehtno 

misel, da so »ljudje občutljivi na čustva, ki 

spodkopavajo spremembe, in najdejo načine, 

kako jih omejiti. Občutljivi so tudi na čustva, ki 

spodbujajo spremembe, in najdejo načine, kako 

jih okrepiti.« Bolj ali manj usodnih primerov iz 

našega vsakdanjega življenja, ki navedeno 

potrjujejo, je najbrž dovolj. 

Petstopenjski model obvladovanja sprememb 

korporacije Crelos (2) pa je sestavljen iz 

naslednjih korakov: a) natančno definirati 

trenutno in bodoče stanje ter opisati, kako bo 

videti potovanje h končnemu cilju, b) graditi 

zavedanje na način, da se temeljito oceni 

razkorak med vedenji, odnosom in spretnostmi, 

ki so ključni na vsaki stopnji procesa sprememb, 

c) priprava skozi personalizacijo procesa in 

razumevanje, kaj vse se mora spremeniti – 

vključno z mentalnimi modeli vsakega 

posameznika, kar naj vključuje tudi kriterije, 

kako bo merjena uspešnost procesa in kdo vse 
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bo v to vključen, č) aktivnosti na področju 

učenja, razvijanja in proslavljanja uspehov, d) 

vzdrževanje momenta – pripoznavanje 

sprememb in aktivno vključevanje vseh 

deležnikov. 

Izmed izbranih treh modelov je 

najkompleksnejši Burke-Litwinov model (3). 

Vsebuje dvanajst postavk, ki jih deli na več 

področij. Na področju transformacije so 

pomembni naslednji trije dejavniki:  

a) misija in strategija družbe, tj., kaj ljudje v 

organizaciji smatrajo kot ključni namen podjetja 

in razlog njegovega obstoja,  

b) voditeljstvo, pod čemer razumejo filozofijo in 

vrednote vrhnjega menedžmenta,  

c) organizacijska kultura, ki predstavlja norme in 

pravila vedenja in vrednot. Po mnenju avtorjev 

so ti trije transformacijski dejavniki ključni pri 

spremembi, katere namen je temeljito 

preobrniti tok dogajanja. 

Naslednji sklop je sedem transakcijskih 

dejavnikov. Če ti nimajo opore v zgoraj 

navedenih treh transformacijskih dejavnikih, 

obstaja verjetnost, da bodo spremembe na teh 

področjih zgolj začasne.  

Sedem transakcijskih dejavnikov je:  

a) struktura – način delovanja organizacije, ki 

vključuje vloge, funkcije, komunikacijo, linije 

odločanja in porazdelitev moči,  

b) sistemi – procesi in procedure, ki so 

namenjeni podpori ključnim procesom,  

c) menedžerske prakse – kako in na kašen način 

zaposleni z vzvodi moči ter formalnimi 

odgovornostmi na dnevni osnovi izvršujejo 

sprejeto strategijo,  

č) delovna klima, s katero avtorji označujejo 

prevladujoče odnose in vrednost zaposlenih,  

d) individualna znanja in spretnosti – v kakšni 

meri se prekrivajo znanja in spretnosti, ki so 

potrebni za izpeljavo sprememb, in znanja in 

spretnosti zaposlenih, ki dejansko opravljajo 

določene naloge,  

e) potrebe in vrednote zaposlenih – v kakšni 

meri procesi in sistemi znotraj organizacije 

zadovoljujejo potrebe zaposlenih,  

f) motivacija – intrinzični ter zunanji dejavniki, ki 

spodbujajo ljudi, da neprestano delajo po svojih 

najboljših močeh. 

Transformacijski in transakcijski dejavniki se 

medsebojno dopolnjujejo in hkrati vplivajo drug 

na drugega. Celoten sistem je – z vhodno 

postavko zunanjega okolja in izhodno postavko 

ocenjevanja učinkovitosti procesa sprememb, 

tako posameznika kakor tudi organizacije v 

celoti – zaokrožen in konsistenten. 

Vprašajmo se, zakaj, sodeč po literaturi, vsaj 

polovica iniciativ, ki temeljijo na nujnosti 

obvladovanja sprememb, ni uspešnih? Odgovor 

na to vprašanje lahko poiščemo na način, da 

podrobno analiziramo razkorak med izbranim 

modelom – izbrali in poenostavljeno smo 

prikazali osnovna izhodišča in temelje – ter 

dejansko izvedenim. Za neuspeh lahko krivimo 

zunanje dejavnike, lahko pa se tudi vprašamo, v 

čem je naša lastna težava. Ena od široko 

razprostranjenih težav je soodvisnost, kjer se po 

Coveyju (4) srečujemo z začaranim krogom 

menedžerjev in vodij, ki mislijo, da morajo tako 

rekoč za roko voditi svoje podrejene in jih 

direktivno usmerjati iz dneva v dan, obenem pa 

pozabljajo, da so v teh istih sodelavcih s svojim 

avtokratskim vedenjem v preteklosti dobesedno 

ubili vsakršno iniciativnost za izboljšave in 
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povzročili umik v varno in zgolj na videz udobno 

cono sprejemanja ukazov in podrobnih navodil, 

ki se sčasoma spremeni v cono hladu, 

nefleksibilnosti, rigidnosti in končno pomeni 

odhod. Kot vemo, je vztrajno ponavljanje 

obstoječih vzorcev in upanje, da bo rezultat 

drugačen, ena večjih neumnosti, ki se nam – ne 

tako redko – dogajajo.  

Za zaključek: sestavni del uspešnega potovanja 

od začetka do izbranega cilja je tudi kreiranje 

zavedanja o tem, da moramo poznati, razumeti 

in obvladati svoj nabor znanj, veščin in vedenj, s 

katerimi bomo prekoračili most med obstoječim 

in želenim. Zunanji coach nam lahko pomaga 

uspešno udejanjiti izbrano spremembo – 

odločitev o začetku procesa pa mora, da bi bil 

postopek uspešen, dozoreti v nas samih.  

Bojan Brank 

Viri: 
(1) Kotter, J. P. (2003). Srce sprememb. Ljubljana: GV Založba. 
(2) http://www.crelos.com/ 
(3)http://www.brighthub.com/office/project-
management/articles/86867.aspx 
(4) Covey, R. C. (2004). The 8th Habit, New York: Free Press. 
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KONFLIKT JE PRILOŽNOST ZA RAST KONFLIKT JE PRILOŽNOST ZA RAST KONFLIKT JE PRILOŽNOST ZA RAST KONFLIKT JE PRILOŽNOST ZA RAST ––––    IN IN IN IN 

MEDIACIJA LAHKO PRI TEM POMAGAMEDIACIJA LAHKO PRI TEM POMAGAMEDIACIJA LAHKO PRI TEM POMAGAMEDIACIJA LAHKO PRI TEM POMAGA    
 
Konflikti nas spremljajo na vsakem koraku. 
Doma, na poti, na delovnem mestu ... Večine 
konfliktov niti ne opazimo in se z njimi ne 
ukvarjamo, ampak jih tako ali drugače 
odrinemo. Večina konfliktov tudi ni takih, da bi 
bistveno vplivali na naše življenje. Vendar pa se 
včasih pojavijo tudi konflikti, ki nas lahko 
privedejo na rob ločitve, izgube delovnega 
razmerja, prekinitve poslovnega sodelovanja, v 
bolezen ali na sodišče. 

Razlog za konflikte je pogosto pomanjkanje 
veščin obvladovanja konfliktov 

Konfliktov si nihče ne želi, pa se vendarle nekako 
zapletemo vanje. In ko do tega pride, večina 
doživlja situacijo, kot da je konflikt povzročil 
drugi s svojim vedenjem, stališči, razmišljanjem 
ali enostavno, ker je 'konfliktna oseba'. Nerodno 
je le, da drugi misli podobno o nas. Če vprašate 
dva v konfliktu, kdo je kriv, bosta skoraj brez 
izjeme pokazala drug na drugega. 

V večini primerov pa vzrok v resnici leži v 
premalo razvitih veščinah konstruktivnega 
obvladovanja konfliktov in neusklajenosti. Teh 
veščin nas pravzaprav v življenju ne naučijo. 
Učimo se jezika, matematike, zgodovine, tujih 
jezikov ... Kako se konstruktivno rešuje konflikte, 
pa nam pozabijo povedati. Reševanja konfliktov 
se torej spotoma učimo, kot vemo in znamo. In 
vse prepogosto se tega ne naučimo dobro. 

Prednosti konfliktov, ki so konstruktivno 
razrešeni 

Če se konflikte konstruktivno rešuje, lahko 
prispevajo k celi vrsti pozitivni posledic: lahko 
pomagajo ozavestiti probleme, ki jih sicer ne bi 
opazili, lahko nam dajo energijo, da spremenimo 
stvari, ki jih je treba spremeniti, lahko prispevajo 
k temu, da izboljšamo odnos in sodelovanje ter 
da bolje razumemo drug drugega in sebe. In še 
bi lahko naštevali. 

A vse prepogosto konflikti ne privedejo do 
opisanih koristi ampak nasprotno, prispevajo k 
poslabšanju odnosa, probleme povečajo, 
prispevajo k temu, da se spremembam 
izogibamo in sebe več ne razumemo, drugega, ki 
je po našem dojemanju kriv za konflikt, pa še 
toliko manj. 

Lahko pri tem mediator pomaga? 

»az sem vedno pripravljen na pogovor in na 
sporazumno reševanje, samo z njim/njo se ne 
da. Pa tako ali tako ne bo za to!« je sporočilo, ki 
ga mediator pogosto sliši od potencialnih 
udeležencev mediacije. Ironično pri tem pa je, 
da to sliši od obeh vpletenih. Spreten mediator 
bo lahko hitro vprašal: Če bi bil drugi pripravljen, 
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bi vi sodelovali? V večini primerov je odgovor 
(morda proti pričakovanjem) pritrdilen z obeh 
strani. Potem ostane le še dogovor glede 
termina srečanja, saj je soglasje za mediacijo že 
podano. 

Seveda pa mora biti mediator dobro 
usposobljen, saj lahko nevešče vodenje 
mediacije konflikt celo še bolj zaostri in situacija 
je potem slabša kot prej. Etična odgovornost 
mediatorjev je torej, da zagotovijo dovolj visoko 
raven kompetentnosti, da bodo lahko mediacijo 
uspešno vodili. 

Mediacija – učinkovita metoda obvladovanja 
konfliktov 

V zadnjem času je vedno več govora o mediaciji, 
ki je prisotna tudi na sodišču, kjer mediatorji 
pomagajo strankam sporazumno rešiti spor. 
Mnogo ljudi pa, verjetno tudi zato, zmotno misli, 
da je mediacija namenjena le reševanju sodnih 
ali pravnih sporov. Pa ni tako. 

Mediacija je veliko več. Je metoda 
konstruktivnega obvladovanja konfliktov ob 
pomoči tretje nevtralne strani. In konflikte je 
smiselno reševati s pomočjo mediacije, veliko 
prej, preden bi zadeva prišla na sodišče in celo 
še preden bi kdorkoli sploh pomislil na sodno 
reševanje. Sodna pot je namreč zadnja možnost 
in pomeni, da nismo več sami sposobni reševati 
svojih težav. 

Mediacija, še posebej transformativna mediacija 
(pri nas jo izvaja Zavod Rakmo in mediatorji, ki 
se tam usposabljajo), ki je ena od svetovno 
priznanih smeri mediacije, omogoča, da 
udeleženci spremenijo konfliktno interakcijo iz 
destruktivne v konstruktivno, pri čemer vsebino 
spora ob tem razrešijo. Poleg razrešitve spora pa 
ima proces za vse vpletene še veliko večjo 
vrednost, saj posledično bolje razumejo  sebe, 
drug drugega ter situacijo in naravo problema. 
Rešitev posledično postane precej jasna in lahko 
dosegljiva. 

Proaktivna mediacija rešuje spore, še preden se 
zaostrijo 

Vedno bolj se tudi v Sloveniji uveljavlja tako 
imenovana proaktivna mediacija, to je mediacija 
z namenom izboljševanja stanja, ki se jo izpelje, 
še preden se spor zaostri ali celo še preden do 
spora sploh pride. Proaktivna mediacija je zelo 
koristna v podjetjih in gospodarstvu, družinskih 
in medsosedskih odnosih ter seveda v šoli in 
drugih skupnostih. 

Proaktivna mediacija nam prinese celo vrsto 
pozitivnih posledic, ki jih lahko prinese konflikt, 
ne da bi plačali ceno zanj.  

Mediacija v podjetjih 

Mediacijske veščine uporabljajo tudi številni 
uspešni managerji in vodje, saj do nejasnosti in 
nesporazumov prihaja dnevno in jih je treba 
sproti odpravljati.  

Mediacijo pa številna podjetja, ki se zavedajo 
pomembnosti sprotnega reševanja oz. 
obvladovanja konfliktov, tudi sistemsko uvajajo 
v svoje delovanje. Usposobijo enega ali več 
notranjih mediatorjev (odvisno od velikosti 
podjetja oz. števila zaposlenih) za pomoč pri 
reševanju sprotnih zadev; sklenejo dogovor z 
zunanjim mediatorjem ali mediacijsko 
organizacijo za pomoč pri reševanju 
kompleksnejših ali bolj zaostrenih sporov ali 
sporov med vodstvenimi delavci ali med lastniki; 
informirajo zaposlene o možnosti in prednostih 
mediacije;  vgradijo možnost mediacije v 
postopke delovanja, npr. v postopke reševanja 
pritožb nad ravnanjem sodelavcev, v pogodbe, 
ki jih sklenejo s sodelavci in poslovnimi partnerji; 
v reševanje pritožb strank idr.  

Na ta način lahko pogosto konflikte zamejijo, še 
preden se bolj zaostrijo, in jih s pomočjo 
mediacije hitro in učinkovito razrešijo, s tem pa 
prispevajo tako k boljši komunikaciji in večjemu 
zadovoljstvu ter tudi boljšemu delovanju 
podjetja. 
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HOW TO BRING OUT THE BEST IN HOW TO BRING OUT THE BEST IN HOW TO BRING OUT THE BEST IN HOW TO BRING OUT THE BEST IN 

YOUR PEOPLEYOUR PEOPLEYOUR PEOPLEYOUR PEOPLE    

 

The mysteries of the human mind are staggering 
to behold. Although what we know about how 
the brain functions is still far less than what we 
don’t know, neuroscience has made enormous 
strides in recent decades. A case in point is the 
work of Earl Miller at MIT’s Picower Institute for 
Learning and Memory. Investigating the way the 
brain’s prefrontal cortex promotes cognitive 
control has led him to the following conclusion: 
“Success has a much greater influence on the 
brain than failure.”  
 
Pivoting off Miller’s findings, psychiatrist Ned 
Hallowell explores the implications for leading 
people and teams in his recent book Shine: 
Using Brain Science to Get the Best from Your 
People. Hard-headed realists may blanch at 
some of his suggestions, but the research seems 
to support a conclusion that there are different, 
and perhaps, better ways of inspiring happy, 
productive, and committed team members than 
the standard practices. Many of Hallowell’s 
insights are not new. Take this one, for example: 
“Recognition is so powerful,” he writes, “it 
answers a fundamental human need—the need 
to feel valued for what we do.” In the now 
classic management text The One Minute 
Manager, written some three decades ago, Ken 
Blanchard advised leaders to dispense positive 
and negative feedback in equal doses. Leaders 
lose credibility when they provide only 
negative feedback, he argued. Surely some of 
the efforts employees are making must be 
succeeding—they should be acknowledged, too. 
But even though Hallowell mines some of the 

same territory that Blanchard did, his 
recommendations about the power of good, 
old-fashioned connection seem to have greater 
authority, buttressed as they are by recent 
findings from brain research. 
 
Ned Hallowell’s Ten-Step Action Plan 
1. Recognize effort, not just results. Of course, 
you want the results, but if you recognize 
ongoing effort, results will more likely ensue.  
2. Notice details. Generic acknowledgment 
pales next to specific recognition. 
3. Try, as much as possible, to provide 
recognition in person. E-mail packs much less of 
a punch than face-to-face interaction. 
4. In meetings—and everywhere—try to make 
others look good, not bad. Scoring points off 
the backs of others usually backfires. 
5. As a manager, you need to understand that 
your most important asset is the self-esteem of 
each of your employees. Recognition is a 
powerful tool to preserve their self-esteem. 
6. Acknowledge people’s existence! Try always 
to say hello, give a nod of the head, a high-five, 
or a smile in passing. It’s incredibly deflating to 
feel that someone you work for has just passed 
by you without noticing your presence. 
7. Tap into the power of positive feedback. 
Granted, it’s important to be able to 
acknowledge and learn from mistakes. But 
positive feedback is often a more effective 
means of consolidating the learning. 
8. Monitor progress. Performance improves 
when a person’s progress toward a goal is 
monitored regularly. 
9. As a manager, the more you recognize others, 
the more you establish the habit of recognition 
of hard work and progress as part of the 
organizational culture. 
10. Bring the marginalized people inside the 
tent. In most organizations, about 15 percent of 
people feel unrecognized, misunderstood, 
devalued, and generally disconnected. Not only 
is recognition good for that 15 percent to help 
them feel valued, it is good for the other 85 
percent as well, because it boosts the positive 
energy across the organization. 
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SE DOBER PRODAJALEC RODI?SE DOBER PRODAJALEC RODI?SE DOBER PRODAJALEC RODI?SE DOBER PRODAJALEC RODI?    
 
Prodajalec se nauči in naredi, dober prodajalec 
se rodi, nauči in naredi. 
 

»Ker ne morem verjet v telo, rada bi te vidl'a v 
srce ...« v ozadju odmeva prilagojena 
Siddhartina uspešnica. Medtem ko pišem ta 
prispevek, poteka na TV oddaja Xfaktor, v kateri 
se predstavljajo mladi pevski talenti. Vsi, ki so še 
ostali, so odlični pevci, o zmagi torej ne bo 
odločalo samo petje. Prepojeni so s svojo 
zgodbo in zato vedno znova z nastopi prikličejo 
solze v oči žirantov in gledalcev, še bolj tisti, ki 
nič ne zahtevajo in ne dokazujejo za vsako ceno, 
kako dobri so in kako si želijo uspeti.  
 
Kljub mladosti je pri njih očitno neko stanje 
globoke skladnosti telesne in besedne govorice, 
petja, mimike, gibov in pogledov, intenzivno 
čutijo svoje telo in so zaradi tega prepričljivi. 
Razmišljanja, s katerimi postrežejo ti mladi 
ljudje, ki vsi še niso dopolnili šestnajst let, 
očarajo še bolj kot odlično petje. Trdo delajo, se 
učijo, hkrati so iskreni in spontani. Vse jim gre z 
lahkoto od rok. Ne moremo mimo tihega 
vprašanja: Kako je to mogoče? Precej verjeten 
odgovor je, da uživajo v svojem telesu in v tem 
kar počnejo, ne glede na trenutni izid. 
 
Komunikacijske kompetence so izjemnega 
pomena, omogočajo nam predstaviti in prodati 
sebe s svojo energijo, tako da smo sposobni 
izpeljati nalogo in dolgoročno doseči rezultat. 
 
V poslu je zgodba podobna. Zakaj nekaterim 
uspe nekaj, kar je v nasprotju z vsemi pravili, 

drugim pa kljub odličnemu deklarativnemu 
znanju ne? Vedo, zakaj počnejo tisto, kar 
počnejo? Je tu razlika? Naslovno vprašanje bi 
lahko postavili za katerokoli področje delovanja 
v podjetju. Kako uživati v svojem delu tudi 
takrat, ko ni rezultata, kako izžarevati pozitivno 
naravnanost, ko okolje ne potrebuje našega 
izdelka ali storitve, in da nismo vedno delno 
sprti z okoljem, ker pričakujemo in zahtevamo, 
da okolje opazi in ceni naše znanje ter se 
ustrezno odziva? Kako se veseliti izkušnje, da 
smo spoznali zanimivega človeka, ki od nas 
trenutno ničesar ne potrebuje? Kaj imajo pri 
tem empatija, sproščenost in užitek? Tu tiči 
odgovor. Delati moramo tisto, v čemer uživamo 
in nam gre z lahkoto od rok, ne glede na 
kratkoročen uspeh. To nam vedno znova daje 
zagon in podžiga strast, da z veseljem 
komuniciramo z okoljem in privoščimo sebi in 
drugim še več užitka.   
 
Profesor psihologije Harry F. Harlow je sredi 
prejšnjega stoletja pri svojih raziskovanjih 
vedenja primatov prišel do presenetljivega 
zaključka. »Obstaja tretji gon, ki deluje brez 
zunanje spodbude.«  Skupini opic je pripravil 
preizkus sposobnosti reševanja težav s 
preprosto mehansko nalogo. Presenetljivo so 
opice reševale nalogo bolje brez zunanjih 
spodbud in nagrad ter pri tem celo uživale. Do 
takrat so poznali le dva gona, ki sta uravnavala 
vedenje primatov in tudi veličastnega homo 
sapiensa. Notranjega biološkega, zaradi 
katerega zadovoljujemo vrsto fizioloških potreb, 
in zunanjega v obliki dodeljevanja nagrad in 
kazni iz okolice, na osnovi določenega vedenja. 
Omenjeni preizkus je dokazoval obstoj notranje 
nagrade, zadovoljstva in smisla pri opravljanu 
dela in Harlow je razglasil novo teorijo, ki je 
dokazovala, kaj je v resnici gonilna sila našega 
delovanja. Tretji, višji gon je notranja potreba po 
tem, da usmerjamo svoja življenja, se učimo, 
ustvarjamo nove stvari, izboljšamo sebe in svet. 
Da je tretji gon bolj občutljiv kot prva dva, da 
potrebuje pravo okolje, je dobri dve desetletji 
kasneje z vrsto raziskav dodal profesor 
psihologije Edward Deci (op.p. po SSKJ je GON 
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prirojeno, nehoteno teženje človeka ali živali k 
določenemu ravnanju, stanju; nagon; gibalo, 
želja, sla). 
 
Kaj lahko delodajalec naredi, da posameznik 
izkoristi prednosti in doseže v sebi stanje zanosa, 
da čim več talentov spremeni v dejanja in dosežke 
za sebe in podjetje?   
 
»Načelo izkoriščanja prednosti ima največje 
posledice za vse, kar ima opraviti z ljudmi – za izbiro 
in izobraževanje zaposlenih, za oblikovanje in 
zasedbo delovnih mest, za ocenjevanje storilnosti in 
analizo zmožnosti,« pravi prof. dr. Fredmund Malik 
(2009, str. 121). Če se to načelo v ravnanju z 
zaposlenimi prezre, so posledice rušilne. Z ničimer 
ni mogoče nadomestiti, da ljudje niti ne poskusijo, 
kje jim gre najlažje in kje bi lahko imeli dosežke. 
Energijo pogosto usmerjamo v odpravo slabosti, ki 
jih ni mogoče odpraviti. Izobraževanje sicer pripelje 
do izboljšanja, vendar odpraviti slabost še ne 
pomeni, da smo pridobili prednost, vstopili smo le v 
povprečje. Če smo usmerjeni k prednostim, 
ugotovimo, da ima vsak kakšno. Ljudi lahko 
zaposlimo tam, kjer že nekaj znajo in jim gre dobro 
od rok. Primerno oblikovane naloge, da pri 
opravljanju pride do čim večje skladnosti med tem, 
kar delajo, in kar znajo, kar jim je lahko, omogočajo, 
da pride do dosežkov. Ni vedno lahko uresničljivo, je 
pa izredno učinkovito. Nenadoma se pojavijo 
vrhunski izdelki in storitve, izginejo težave z 
motiviranjem.  
 
1. Ljudi je treba opazovati! 

Ko govorimo o talentiranih in uspešnih 
posameznikih, se postavlja vprašanje, kdo so, kako 
jih prepoznati in kdo to lahko postane. Pri tem ni 
presenečenje, da najbolj uspešno funkcionirajo tisti, 
ki so odkrili, kaj jih zanima in jim gre lahko od rok. 
Razlikovati je treba med »rad delati«, ker smo se 
nečesa z leti naučili, in med »delati z lahkoto in 
vrhunskim obvladovanjem«. Ker na to nismo 
pozorni, spregledamo tisto, kar omogoča doseči 
učinkovitost in uspeh. Posameznika moramo 
vprašati po njegovih prednostih, obstaja nabor 
vprašanj, s katerimi ga usmerjamo k prepoznavanju 

in ozaveščanju njegovih prednosti. Nekateri se jih 
dobro zavedajo, vendar je sposobnost 
samoocenjevanja pri večini ljudi slaba. 
 
Najboljši način prepoznavanja, kje lahko 
posameznik doseže mojstrstvo, je opazovanje. Zgled 
je lahko tudi treniranje športnikov, kjer je 
opazovanje največja odlika športnih trenerjev. 
Opazovanje je tudi najboljša metoda ugotavljanja, 
kaj odlikuje dobrega vodjo. Običajno značilnosti 
svojega delovanja ne zna opisati. Ključ uspeha je v 
načinu njegovega ukrepanja, v pravilih, po katerih 
se ravna, v njegovi izraziti metodičnosti in 
sistematičnosti, pozitivnem razmišljanju, v 
prepoznavanju in izkoriščanju priložnosti.  
 
2. Okolje priložnosti 
 
Za dobro delujoč sistem potrebujemo logično 
zgradbo in pravo vsebino. Usmerjanje gibanja 
sistema v želeno smer potrebuje dobro upravljanje 
in komuniciranje, kar pomeni dobro delovanje ljudi. 
Pravilno vodenje lahkoprimerjamo z vlogo genov v 
organizmu ali operacijskim sistemom v računalniku, 
ki usposobi programe za delovanje. V družbi 
prihodnosti, ki nastaja, bosta najpomembnejši 
surovini informacija in znanje ter dobro vodenje, ki 
bo to znanje pretvarjalo v dosežke, kar pomeni z 
dobro delujočim sistemom ustvarjanje okolja 
priložnosti. V svoji knjigi Pregojniki Malcolm 
Gladwell z zanimivo napisanimi zgodbami o uspehu 
Billa Gatesa, skupine The Beatles, kanadskih 
hokejistov pripoveduje, da se uspeh porodi iz 
priložnost in nakopičenih prednosti, kot so kraj in 
čas rojstva, razmere v obdobju odraščanja, kulturna 
dediščina in delovno okolje ter prepoznavanje 
priložnosti. Kot vidimo, je pot do uspeha 
predvidljiva! Zgodbe zelo nadarjenih ljudi niso 
izjemne samo zaradi talentov, temveč tudi zaradi 
priložnosti, ki so jih bili deležni in so odigrale večjo 
vlogo kot nadarjenost.  
 
Če hočemo ustvariti boljši svet, moramo mozaik 
priložnosti in naključnih prednosti, ki odločajo o 
uspehu, nadomestiti z družbo, ki priložnosti 
zagotavlja vsem. Kriza ni slaba stvar, je čas, ko lahko 
v delo vpeljemo procese in postopke, ki bodo 
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ustvarjali prave pogoje v pravem okolju in sprožale 
ustvarjalnost. Po končani krizi smo lahko eno tistih 
podjetij, ki bo poletelo. Razmere, ki vladajo okoli 
nas, vplivajo na našo sposobnost zanimanja in 
dejstvo, ali bo tretji gon, ki je del naše narave, prišel 
na dan. Ustvarimo okolje, kjer bodo naše prirojene 
psihološke potrebe uspevale. 
 
3. Vključimo vse sodelavce 
 
Znan imunolog dr. Alojz Ihan pravi, da uspešen 
človeški kolektiv potrebuje neko skupinsko voljo, 
skupinsko osebnost in skupinske obrede. Zavedati 
se moramo človekovega poslanstva, da pomaga 
drugim, zato v opazovanje vključimo vse v skupini 
oziroma oddelku. S tem lahko vsak uresniči več 
svojih ciljev. Ko gre za ugotavljanje talentov, ne sme 
biti izbrancev, ne sme biti priviligiranih skupin, da 
»upi« ne ostanejo samo upanja. Edino, kar sme 
šteti, so delo in dosežki v preteklosti. Ljudje se 
razvijamo s svojimi nalogami in ob njih, zato brez 
strahu po preveliki zaposlenosti vključimo vse, saj je 
premajhna zaposlenost razlog za slabo storilnost in 
neučinkovitost. Ljudje želimo biti soustvarjalci 
sprememb, čeprav prinašajo negotovost.  
 
Upoštevajmo teorijo samoodločanja, da nas hkrati 
ženeta samostojnost in želja po povezanosti z 
drugimi, zato v skupini dosežemo bistveno več kot 
sami. To prednost moramo izkoristiti.  
 
Upoštevajmo dejstvo, da je pri človeku zanimanje za 
delo naravno, kot za igro in počitek. Uporabimo 
sawyerjev učinek, ravnanje, ki iz dela napravi igro ali 
nasprotno, da je igra vse tisto, česar človek ni 
prisiljen narediti (Pink, 2011, str. 36). Nekaj našega 
dnevnega dela je in bo ostalo dolgočasnega, takrat 
je delo najbolje spremeniti v igro. Omogočimo 
vsakemu posamezniku dati svoj prispevek k celoti in 
najti vsakemu primerno nalogo. Dodelitev naloge 
mora vsak razumeti kot prednost in priznanje. 
Razvijanje ljudi mora biti neodvisno od 
hierarhičnega napredovanja, naloga mora biti 
osebni prispevek, izziv, povezan z osebno 
odgovornostjo. Pomen sistematično-metodičnega 
dela ni mogoče preceniti – je jedro upravljanja sebe 

in ključ za izkoriščanje talentov. Zmotno pa večina 
meni, da omejuje ustvarjalnost.  
 
Podpirajo jo!  
 
Če se poglobimo v to, kako je prišlo do vrhunskih 
dosežkov, sta očitni dve stvari: Jasno opredeljena 

prednost in neizprosno osredotočanje nanjo. 

 

POROČILO O DELUPOROČILO O DELUPOROČILO O DELUPOROČILO O DELU    ZMCS, Zbornice za ZMCS, Zbornice za ZMCS, Zbornice za ZMCS, Zbornice za 

management consulting Slovenije,management consulting Slovenije,management consulting Slovenije,management consulting Slovenije,    za za za za 

obdobje 16.12.2011 do 15.6.2012obdobje 16.12.2011 do 15.6.2012obdobje 16.12.2011 do 15.6.2012obdobje 16.12.2011 do 15.6.2012    

    
ZMCS, Zbornica za management consulting 
Slovenije, v tretjem letu obstoja nadaljuje z 
aktivnim delovanjem na že ustaljenih področjih, 
hkrati pa razširja svojo aktivnost na različna 
področja znotraj slovenskega prostora in tudi 
izven meja Slovenije. Poleg že tradicionalnih sej 
upravnega in nadzornega odbora ter predavanj 
je zbornica prvič podelila tudi nagrado 
Constantinus Slovenija, izdala tretjo številko 
Slovenskega svetovalca in organizirala družabno 
srečanje svojih članov. 
 
1. Seje upravnega odbora 
 
V obdobju od 16. 12. 2011 do 15. 6. 2012 je bilo 
šest sej UO. 
 
a. Na prvi seji 10. 1. 2012 je UO najprej z 

zadovoljstvom ugotovil, da je bila 
uspešna tako izdaja druga številke 
Slovenskega svetovalca kot tudi izvedba 
Dneva svetovalcev 15. 12. 2011 oz. tretje 
skupščine zbornice. Po sprejemu novih 
članov zbornice, Porcelain Catbriyur, Jure 
Bricman, s. p., in Vimaks, Matic Kožuh, s. 
p., se je UO dogovoril o organizaciji 
januarskega predavanja Bojana Branka in 
februarskega predavanja Roberta Lična. 
Predstavljena je bila ideja o sodelovanju 
članov na mednarodnem projektu v 
Srbiji, ki je bila pozitivno sprejeta, saj je 
bilo posredovanih precej prijav. 
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b. Na drugi seji 7. 2. 2012 je UO sprejel 
sklep, da bo zbornica tudi to leto 
sodelovala na tekmovanju Constantinus 
International Award in da se v okviru 
tega organizira tudi tekmovanje za 
nagrado Constantinus Slovenija. Nadalje 
je bilo dogovorjeno, da se v okviru ideje 
o zavarovanju osnovnih dejavnosti članic 
zbornic k predstavitvi povabi vsaj dva 
ponudnika zavarovanja. V zvezi s 
širjenjem članstva v zbornici je bil sprejet 
cilj, da vsak član v letu 2012 skuša 
pridobiti vsaj eno novo članico. 

c. Na tretji seji 6. 3. 2012 se je UO dogovoril 
o organizaciji marčevskega predavanja 
dr. Mirka Mušiča. Glede organizacije 
tekmovanja Constantinus Slovenija so bili 
predlagani posamezni člani žirije, za 
pridobivanje medijskih sponzorjev pa 
smo zadolžili posamezne člane UO. V 
nadaljevanju je zavarovalni posrednik 
Bojan Bobera predstavil možnost 
zavarovanja zbornice in njenih članov 
preko skupinskega zavarovanja, 
sklenjeno pa je bilo tudi, da se nadaljuje z 
uvedbo certificiranja CMC. 

d. Na četrti seji 3. 4. 2012 se je UO 
dogovoril za organizacijo aprilskega 
predavanja dr. Borisa Lapteva in sklenil, 
da se članice ponovno povabi k oddaji 
projektov za sodelovanje pri 
Constantinus Slovenija in Constantinus 
International Award. V zvezi z 
zavarovanjem zbornice oz. njenih članic 
je bil dogovorjen sestanek z 
Zavarovalnico Maribor, UO pa se je 
strinjal tudi glede podpisa sporazuma o 
sodelovanju med ZMCS in slovaškim 
združenjem. Sporazum je bil podpisan v 
okviru uradnega obiska predsednika 
Türka v Bratislavi, ki se ga je udeležil tudi 
predsednik zbornice, mag. Janko Arah. 
Člani UO so se strinjali, da bo 15. junija 
organizirano družabno srečanje za člane 
zbornice in njihove družinske člane. 

e. Na peti seji 8. 5. 2012 je UO najprej 
sprejel novo članico, družbo BNI Adria, 

d.o.o., se dogovoril o organizaciji 
majskega predavanja, nato pa je 
predsednik zbornice poročal o podpisu 
sporazuma v Bratislavi. UO je ugotovil, da 
je za tekmovanje Constantinus 
International Award prijavljen en projekt. 

f. Šesta seja je potekala 5. 6. 2012, na 
kateri je UO najprej sprejel novo članico, 
družbo ASPIRANT, d.o.o., nato se je 
dogovarjalo o podrobnostih organizacije 
družabnega srečanja 15. 6. 2012 in 
potrdilo predlog vsebine tretje številke 
Slovenskega svetovalca. Nadalje je UO 
sprejel sklep, da se za člana žirije 
Constantinus International Award 
imenuje mag. Janka Araha in Dušana 
Stoparja, ki je bil hkrati imenovan tudi za 
predsednika žirije za Constantinus 
Slovenija. Za člana slednje sta bila 
imenovana še mag. Janko Arah in dr. 
Mirko Mušič. 

 
2. Seja nadzornega odbora 
 
Peta seja nadzornega odbora je bila 1. 3. 2012. V 
okviru pregleda dela zbornice v letu 2011 je bilo 
ugotovljeno, da je bilo poslovanje uspešno, saj 
je bilo izkazanega 100 odstotkov več prihodka 
kot v prejšnjem letu, prav tako je bilo uspešno in 
aktivno delovanje zbornice na področju 
članstva, predavanj in udeležbe na projektih. 
Glede načrtov aktivnosti zbornice v letu 2012 je 
NO sklenil, da se bomo nadaljevali s 
podeljevanjem nagrade Constantinus Slovenija 
in sodelovanjem na tekmovanju Constantinus 
International Award, prav tako je načrtovan izid 
dveh številk Slovenskega svetovalca in 
organizacija Dneva svetovalcev v decembru.  
 
3. Predavanja 
 
ZMCS je v obdobju od 16. 12. 2011 do 15. 6. 
2012 organizirala naslednja predavanja: 
 
a. 20. 1. 2012 je ZMCS organizirala 

predavanje Bojana Branka z naslovom 
Voditeljstvo – spremembe – coaching, na 
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katerem je bilo podrobneje opredeljeno 
razmerje med vodenjem in 
managementom. 

 
b. 24. 2. 2012 je ZMCS organizirala 

predavanje mag. Roberta Lična z 
naslovom Razumevanje pomena 
sprememb kot osnove za njihovo 
izvedbo, na katerem je bil prestavljen 
pomen sprememb in naša vloga pri 
usmerjanju sprememb v pozitivno smer. 

 
c. 30. 3. 2012 je ZMCS organizirala 

predavanje dr. Mirka Mušiča z naslovom 
Kako oblikovati rešitve kompleksnih 
problemov v timu (po Adizes 
metodologiji), na katerem je bil 
predstavljen način oblikovanja odločitev 
v timu, hkrati pa je bilo pojasnjeno, kako 
pri tem izkoristiti vse potenciale 
raznolikosti mnenj in osebnostnih stilov 
posameznikov. 

 
d. 20. 4. 2012 je ZMCS organizirala 

predavanje dr. Borisa Lapteva z 
naslovom Učinek informacijskih 
(socialnih in bioloških) medsebojnih 
odnosov na zdravje človeka, razvoj 
podjetja in celotne družbe. Beseda je 
tekla o pomenu informacije in njeni vlogi 
v zdravstvenih procesih, pri poslovanju in 
v družbi. 

e. 25. 5. 2012 je ZMCS organizirala 
predavanje Igorja Matjašiča z naslovom 
TOMAS – celovita rešitev za podporo 
odločanju o integriranem sklopu rešitev 
po sistemu vse v enem. 

 
4. Constantinus Slovenija in Constantinus 
International Award 
 
Aprila 2011 se je ZMCS vključila v mednarodni 
projekt Constantinus International Award, s 
ciljem, da se nagradijo slovenski projekti s 
področja management consultinga tako v 
Sloveniji kot tudi v svetovnem merilu. ZMCS je 
na Dnevu svetovalcev 15. 12. 2011 prvič podelila 
nagrado Constantinus Slovenija, in sicer je 
nagrado za najboljši svetovalni projekt v letu 
2011 prejela družba TBA, d.o.o., za projekt z 
naslovom Svetovanje in izvedbena podpora pri 
obvladovanju in usmerjanju mehkih dejavnikov 
pri združitvi treh samostojnih podružnic podjetja 
AstraZeneca iz različnih držav v novo podjetje.  
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Podelitev nagrade Constantinus Slovenija, 15. 
12. 2011. Od leve proti desni: Dani Polajnar, 
direktor TBA d.o.o.; mag. Janko Arah, 
predsednik ZMCS, in Alfons Helmel, generalni 
sekretar kluba Constantinus. 

 
V letošnjem letu je projekt za sodelovanje pri 
tekmovanju Constantinus International Award 
prijavila ena članica zbornice. 
 
5. Slovenski svetovalec 
 
UO in NO sta sklenila, da zbornica tudi v letu 
2012 izda dve številki Slovenskega svetovalca, 
pri čemer se na spletni strani zbornice uvede 
možnost prijave na brezplačno prejemanje 
publikacije. UO je sklenil, da tretja številka 
Slovenskega svetovalca izide 15. 6. 2012. 
 
6. Mednarodne dejavnosti 
 
6.1. Prve podelitve nagrade Constantinus 

Slovenija za najboljši svetovalni projekt v 
letu 2011, ki je potekala v okviru Dneva 
svetovalcev 15. 12. 2011, se je udeležil 
tudi častni gost Alfons Helmel, generalni 
sekretar kluba Constantinus, ki podeljuje 
nagrado Constantinus v Avstriji že od leta 
2003. 

 
6.2. V okviru uradnega obiska predsednika 

Republike Slovenije, dr. Danila Türka,  od 
12. do 13. aprila 2012 v Bratislavi na 
Slovaškem, ki se ga je udeležil tudi 

predsednik zbornice, mag. Janko Arah, je 
bil podpisan sporazum o sodelovanju 
med ZMCS in slovaškim združenjem 
SASE. Stranki sporazuma sta se 
dogovorili za vzajemno sodelovanje in 
podporo pri mednarodnem delovanju. 
 

 
 
6.3. Predsednik zbornice, mag. Janko Arah, se 

je 11. 5. 2012 na Dunaju udeležil seje 
žirije za izbor Constantinus International 
Award, ki jo podeljuje Avstrijsko 
združenje UBIT za mednarodne projekte. 

 
Ljubljana, 15. 6. 2012 
 
Predsednik: 
Mag. Janko Arah 
 
Pripravila: 

 
Alenka Blas 
Poslovna tajnica  
ZMCS 
 
zmcs@zmcs.si 
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REPORT ON WORK of theREPORT ON WORK of theREPORT ON WORK of theREPORT ON WORK of the    MCCS, MCCS, MCCS, MCCS, 

Management CoManagement CoManagement CoManagement Consultancies Chamber of nsultancies Chamber of nsultancies Chamber of nsultancies Chamber of 

Slovenia Slovenia Slovenia Slovenia (from December 16(from December 16(from December 16(from December 16thththth, 2011 , 2011 , 2011 , 2011 

until June until June until June until June 15151515thththth, 2012, 2012, 2012, 2012))))    
 

The MCCS, Management Consultancies 
Chamber of Slovenia, it third year of existence, 
carries on with active engagement in already 
traditional areas and spreads its activity in 
different areas inside the Slovenian territory as 
well as outside of its borders at the same time. 
In addition to the meetings of the Board of 
Directors and the Supervisory Board and the 
lectures, the Chamber also awarded the 
Constantinus Slovenia prize for the first time, 
issued the third issue of Slovenski svetovalec 
and organized an informal social meeting of its 
members. 
 
1. Meetings of the Board of Directors  
 
During the period from 16.12.2011 until 
15.6.2012, there were 6 meetings of the Board 
of Directors. 
 
a. On the first meeting on 10.1.2012, the 

Board of Directors first contentedly found 
out that the second issue of Slovenski 
svetovalec was a great success, as well as 
the performance of the Day of the 
Consultants from 15.12.2011 or the 
Chamber’s third assembly. After accepting 
the new members of the Chamber, 
Porcelain Catbriyur, Jure Bricman s.p. and 
Vimaks, Matic Kožuh s.p., the Board of 
Directors agreed on the organization of the 
lecture of Mr. Bojan Brank in January and 
the lecture of Mr. Robert Ličen in February. 
There was the idea on cooperation of the 
members in international project in Serbia 
presented and it was positively accepted, 
since there were many applications given. 

b. On the second meeting on 7.2.2012 the 
Board of Directors adopted the resolution 
that the Chamber is going to cooperate in 
the competition Constantinus International 

Award again this year and that there shall 
also be the organization of the competition 
for the Constantinus Slovenia prize. 
Furthermore, it was agreed to invite at least 
two bidders for presentation of insurance 
possibilities regarding the insurance for 
basic activities of the Chamber’s members. 
With reference to broadening of the 
membership in the Chamber, the goal was 
set for each member to acquire at least one 
new member in the year 2012. 

c. On the third meeting on 6.3.2012, the 
Board of Directors agreed upon the 
organization of the lecture of dr. Mirko 
Mušič in March. Regarding the organization 
of the competition Constantinus Slovenia, 
individual members of the jury were 
nominated, meanwhile for obtaining media 
sponsors, individual members of the Board 
of Directors were summoned. After that, 
the insurance broker Mr. Bojan Bobera 
presented the possibilities for insurance of 
the Chamber and its members by group 
insurance. It was also agreed to continue 
with the CMC certification.  

d. On the fourth meeting on 3.4.2012, the 
Board of Directors agreed on organization 
of the lecture of dr. Boris Laptev in April 
and decided to summon the members to 
deliver the projects for cooperation in 
Constantinus Slovenia and Constantinus 
International Award. Regarding the 
insurance of the Chamber and its members 
there was a meeting arranged with 
Zavarovalnica Maribor. The Board of 
Directors also agreed upon the signature of 
the agreement on cooperation between the 
MCCS and Slovak association. The 
agreement was signed during the official 
visit of the president Türk in Bratislava, 
which also the president of the Chamber, 
mag. Janko Arah, attended. The members 
of the Board of Directors agreed to organize 
an informal meeting for the Chamber’s 
members and their families on June 15th. 

e. On the fifth meeting on 8.5.2012, the Board 
of Directors first accepted the new 
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member, the company BNI Adria, d.o.o., 
and then it agreed upon the organization of 
the lecture in May. The president of the 
Chamber reported on the signature of the 
agreement in Bratislava. The Board of 
Directors found out that there is one 
project registered for the competition 
Constantinus International Award. 

f. The sixth meeting was held on 5.6.2011 and 
the Board of Directors accepted the new 
member, the company ASPIRANT, d.o.o. 
After that, there were details on the 
organization of the informal meeting on 
June 15th arranged and the Board of 
Directors confirmed the proposal of the 
contents of the third issue of Slovenski 
svetovalec. Furthermore, the Board of 
Directors adopted the resolution that for 
the member of the jury Constantinus 
International Award mag. Janko Arah and 
Mr. Dušan Stopar are appointed. The latter 
was also appointed for the president of the 
jury for the Constantinus Slovenia, beside 
the members of the jury, mag. Janko Arah 
and dr. Mirko Mušič. 

  
2. Meeting of the Supervisory Board 
 
The fifth Supervisory Board meeting was held on 
1.3.2012, on which it was found out, regarding 
the review of the Chamber’s work in 2011, that 
the business was good, since there was 100 
percent more revenue shown than it was in 
previous year. Also the Chamber’s activities 
regarding the membership, lectures and 
participation in projects were successful. 
Regarding the plan of the Chamber’s activities in 
year 2012 the Supervisory Board decided to 
continue with the awarding of the Constantinus 
Slovenia prize and with the participation in 
Constantinus International Award. It is also 
planned to issue two issues of Slovenski 
svetovalec and to organize the Day of the 
Consultants in December. 
 
 
 

3.  Lectures 
 
The MCCS organized the following lectures in 
the period from 16.12.2011 until 15.6.2012: 
 
a. On 20.1.2012 the MCCS organized a 

lecture of Mr. Bojan Brank with the title 
»Leadership – changes - coaching« on 
which the relationship between the 
leading and the management was 
presented in details. 

b. On 24.2.2012 the MCCS organized a 
lecture of mag. Robert Ličen with the 
title: »Understanding the meaning of the 
changes as a basis for their execution«, 
on which the meaning of the changes 
and our role by directing the changes 
into a positive way were presented. 

c. On 30.3.2012 the MCCS organized a 
lecture of dr. Mirko Mušič with the title 
»How to form the solutions of the 
complex problems in team (according to 
the Adizes methodology)«, on which the 
method of forming the decisions in team 
was presented and explained how to use 
all potentials of the opinions’ diversity 
and personal styles of the individuals at 
the same time. 

d. On 20.4.2012 the MCCS organized the 
lecture of dr. Boris Laptev with the title 
»The effect of informational (social and 
biological) mutual relationships on the 
human’s health, enterprise’s 
development and on the entire society« 
about the meaning of the information 
and its part in health processes, by doing 
business and in the society. 

e. On 25.5.2012 the MCCS organized the 
lecture of Mr. Igor Matjašič with the title 
»TOMAS – integral solution for the 
support in making a decision« about the 
integral complex of solutions according 
to the system all in one. 
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4.  Constantinus Slovenia and Constantinus 
International Award 
 
In April 2011 the MCCS became a part of the 
international project Constantinus International 
Award in order to award Slovenian management 
consulting projects in Slovenia as well as 
worldwide. The MCCS awarded the 
Constantinus Slovenia prize for the first time at 
the Day of the Consultants on December 15th, 
2011. The prize for the best consulting project in 
year 2011 was awarded to the company TBA, 
d.o.o. for the project titled Consulting and 
implementation support in the management 
and guidance of soft elements in the merger of 
three independent branches of the AstraZeneca 
Company from different countries into a new 
company.  
 
Awarding the Constantinus Slovenia prize, on 
15.12.2011. From the left to the right: Mr. Dani 
Polajnar, the manager of the TBA d.o.o.; mag. 
Janko Arah, the president of the MCCS and Mr. 
Alfons Helmel, secretary-general of the club 
Constantinus. 
In this year, one Chamber’s member applied for 
the competition Constantinus International 
Award. 
 
5. Slovenski svetovalec 

 
The Board of Directors, as well as the 
Supervisory Board decided, that the Chamber 
shall issue two issues of Slovenski svetovalec 
also in year 2012, and that there shall be a 
possibility of registration for free subscription to 
the publication on the Chamber’s web page. The 
Board of Directors decided to issue the third 
issue of Slovenski svetovalec on June 15th, 2012. 
 
 
 
6.  International activities 
 
6.1. The first granting of the Constantinus 

Slovenia prize for the best consulting 
project in the year 2011, held during the 

Day of the Consultants on December 
15th, 2011, also attended the guest of 
honour, Mr. Alfons Helmel, the 
secretary-general of the club 
Constantinus, which grants the 
Constantinus prize in Austria since 2003. 

 
6.2.  Within official visit of dr. Danilo Türk, the 

president of the Republic of Slovenia, 
during 12th and 13th April 2012 in 
Bratislava, Slovakia, which also attended 
mag. Janko Arah, the president of the 
Chamber, the Agreement on cooperation 
between MCCS and Slovak association 
SASE was signed. The parties to the 
agreement agreed to mutually cooperate 
and support each other in international 
activities. 

 
6.3.  On May 11th, 2012, the president of the 

Chamber, mag. Janko Arah, attended the 
meeting of the jury for the selection of 
the Constantinus International award in 
Vienna, which is conferred by the 
Austrian association UBIT for 
international projects. 

 
Ljubljana, on 15.6.2012 
      
President: 
Janko Arah, LL.M. 
 
Prepared by: 
Alenka Blas 
 
 


