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SKRIVNOSTI VODENJA 
 

Katere modele bi moral poznati vsak vodja? 
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FAZE V RAZVOJU PODJETJA 

DVORJENJE: faza sanj, načrtov, ustanovitelj se osredotoča na idejo, prihodnje možnosti, dela ali govori o ambicioznih 
načrtih. Ko prevzame tveganje, gre v fazo najzgodnejšega otroštva. 

 

OTROŠTVO: premik od zamisli k rezultatom (v poslovnem svetu je to prodaja; pri negospodarskih organizacijah pa rezultati 
– recimo za politično stranko bo to pozitivno pisanje medijev o njej in potem glasovi, donacije…). V tej fazi se ne ukvarjajo 
pretirano z dokumentacijo, nadzorom, sistemi in postopki. Ustanovitelj se trudi vse narediti sam in ni čudno, če dela po 16 
ur na dan. Ker lahko majhen problem preraste čez noč v krizo, vse odločitve sprejema sam. 

 

POSPEŠENA RAST: ko ustanovitelj vidi, da njegova organizacija uspeva, je prepričan, da ne more narediti napake (če je 
preveč aroganten, se napaka lahko hitro zgodi). Vodilni na vse gledajo kot na priložnosti. Ustanovitelji še zmeraj 
sprejemajo vse odločitve – na nejevoljo zaposlenih. Ta faza se konča, ko se družba znajde v resnih težavah. Sledi puberteta. 

PUBERTETA: tu se družba srečuje s problemi 
nenadzorovane rasti. Ustanovitelj zaposli poslovnega 
direktorja, a stežka preda vajeti – odnos „nas“ starih 
mačkov proti „njim“ otežuje poslovanje. Številna 
notranja nesoglasja kradejo čas za stranke. Družba 
začasno zgubi vizijo. Če uspešno preraste to fazo, vstopi 
v fazo vrhunca. 

 

VRHUNEC: družba na vrhuncu doseže ravnovesje med 
nadzorom in prilagodljivostjo. Organizacija je 
disciplinirana, inovativna in dosledno zadovoljuje 
spreminjajoče se potrebe svojih strank. Organizacija je 
vitalna in živahna. Toda če ne dela na tem, da bi ostala 
na vrhuncu, se začne starati.  
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FAZE V RAZVOJU PODJETJA 

STABILNOST: organizacija je še močna, a ji manjka zagona. Namesto da bi dobila, kar želi, si želi tistega, kar dobi. Člani 
pozdravljajo nove ideje, a jim manjka navdušenje, ki je bilo značilno ob novih idejah v fazi rasti. Zaposleni se navdušujejo 
nad preteklimi dosežki, a le s težavo najdejo energijo za prihodnost. Če se ne začne zdravljenje, se družba še naprej stara. 

 

ARISTOKRACIJA: ravnodušnost in nedejavnost postaneta način življenja. Pomembno postane, kar se kaže navzven, 
dekoracija poslovnih prostorov, nazivi… Kultura družbe daje pomen temu, da se stvari delajo, namesto temu, kaj se dela in 
zakaj ljudje delajo. Družba se upočasnjuje in ugaša. Nedejavnost v spreminjajočem se okolju ima svojo ceno. Prihaja čas 
medsebojnega obtoževanja (zgodnja birokracija). 

 

MEDSEBOJNO OBTOŽEVANJE (zgodnja birokracija): bolj se gleda, kdo je naredil napako, namesto da se bi odkrilo, kaj je 
šlo narobe in kako to popraviti. Znižanje stroškov ima prednost pred prizadevanji za povečanje prihodkov. Družba dela 
tisto, kar je zanesljivo in daje hitre rezultate, namesto česarkoli negotovega, ne glede na to, da je prav to na dolgi rok 
pomembno.  V tej fazi vlada zahrbtno delovanje in notranje razprtije. Vlada zavist. 

 

 

 

BIROKRACIJA: če še družba ni umrla, postane 
zbirokratizirana – bodisi jo ščiti politika bodisi preživi v 
reguliranem okolju. Ključni faktor za njeno preživetje ni, 
kako zadovoljuje potrebe strank, ampak, kako izpolnjuje 
zahteve tistih, ki ji zagotavljajo sredstva in nadzirajo 
predvidljivost njenega vedenja. Poslovniki organizacije 
postajajo debelejši, papirologija obilnejša, pravila in 
„notranje“ politike pa dušijo inovativnost in 
ustvarjalnost. Stranke, ki so zapuščene in pozabljene, 
ugotovijo, da morajo razviti domiselne strategije, da bi 
pritegnile pozornost kogarkoli v tej družbi. Za vse so 
postavljeni sistemi. Zaposleni delajo v skladu z 
zapisanimi pravili. 

 

SMRT: organizacija lahko umira več let ali pa pride smrt 
nenadoma. Organizacija se sesuje, ko ni več sposobna 
generirati denarja, potrebnega za pokrivanje svojih 
obveznosti. 
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Zaposleni daje 
100% od sebe Zaposleni daje 

100% od sebe: 
 

12% v ponedeljek 
23% v torek 
40% v sredo 

20% v četrtek 
5% v petek 



BOLJE JE, ČE SI V ZAPORU KOT V SLUŽBI 
 

V zaporu imaš 3 obroke na dan. 
V službi je en obrok/malica, pa še tisto si moraš 

sam plačati. 
 

V zaporu te spustijo prej, če se lepo vedeš. 
V službi te za lepo vedenje nagradijo še z več dela. 

 
V zaporu lahko gledaš TV in igraš karte. 

V službi te zaradi tega odpustijo. 
 

V zaporu imaš svoj WC. 
V službi si ga moraš deliti z drugimi. 

 
V zaporu te lahko obiskujejo družinski člani in 

prijatelji. 
V službi se niti pogovarjati ne smeš z njimi. 

 
V zaporu vse plačajo davkoplačevalci in ti za to ni 

treba nič delati. 
V službi plačaš vse sam in potem ti odbijejo od 

plače za davke – tudi za zapornike. 
 

KRITICIZEM KREATIVNOST 



1. KJE SE VI NAJBOLJ NAJDETE? 
2. KAKO STE SE VI „RAZVIJALI“ ALI PA KAJ STE OPAZILI PRI 

„RAZVOJU“ VAŠEGA KOLEKTIVA? 
3. KAJ JE LAHKO NEVARNOST ZA ŠOLSKE KOLEKTIVE? ZAKAJ? 

STABILNOST: organizacija je še močna, a ji manjka zagona. Namesto da bi dobila, kar želi, si želi tistega, kar dobi. Člani 
pozdravljajo nove ideje, a jim manjka navdušenje, ki je bilo značilno ob novih idejah v fazi rasti. Zaposleni se navdušujejo 
nad preteklimi dosežki, a le s težavo najdejo energijo za prihodnost. Če se ne začne zdravljenje, se družba še naprej stara. 

 

ARISTOKRACIJA: ravnodušnost in nedejavnost postaneta način življenja. Pomembno postane, kar se kaže navzven, 
dekoracija poslovnih prostorov, nazivi… Kultura družbe daje pomen temu, da se stvari delajo, namesto temu, kaj se dela in 
zakaj ljudje delajo. Družba se upočasnjuje in ugaša. Nedejavnost v spreminjajočem se okolju ima svojo ceno. Prihaja čas 
medsebojnega obtoževanja (zgodnja birokracija). 

 

MEDSEBOJNO OBTOŽEVANJE (zgodnja birokracija): bolj se gleda, kdo je naredil napako, namesto da se bi odkrilo, kaj je 
šlo narobe in kako to popraviti. Znižanje strokov ima prednost pred prizadevanji za povečanje prihodkov. Družba dela tisto, 
kar je zanesljivo in daje hitre rezultate, namesto česarkoli negotovega, ne glede na to, da je prav to na dolgi rok 
pomembno.  V tej fazi vlada zahrbtno delovanje in notranje razprtije. Vlada zavist. 

 

 

 

BIROKRACIJA: če še družba ni umrla, postane 
zbirokratizirana – bodisi jo ščiti politika bodisi preživi v 
reguliranem okolju. Ključni faktor za njeno preživetje ni, 
kako zadovoljuje potrebe strank, ampak, kako izpolnjuje 
zahteve tistih, ki ji zagotavljajo sredstva in nadzirajo 
predvidljivost njenega vedenja. Poslovniki organizacije 
postajajo debelejši, papirologija obilnejša, pravila in 
„notranje“ politike pa dušijo inovativnost in 
ustvarjalnost. Stranke, ki so zapuščene in pozabljene, 
ugotovijo, da morajo razviti domiselne strategije, da bi 
pritegnile pozornost kogarkoli v tej družbi. Za vse so 
postavljeni sistemi. Zaposleni delajo v skladu z 
zapisanimi pravili. 

 

SMRT: organizacija lahko umira več let ali pa pride smrt 
nenadoma. Organizacija se sesuje, ko ni več sposobna 
generirati denarja, potrebnega za pokrivanje svojih 
obveznosti. 
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3P – razložimo komunikacijske ovire in jih odstranimo 

Produkt je naloga, ki jo 
želimo doseči.  

 

Postopek je strukturna stran 
sodelovanja: pravila, metode 
dela, strategije, razdelitev 
nalog in moči.  

 

Ljudje so človeška stran 
sodelovanja – odnosi med 
posamezniki, občutja. 

PRODUCT 

PEOPLE PROCEDURE 

3P 



NEURAVNOTEŽENOST IN POSLEDICE 
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3P 

Fokus na postopku 
s preveč pravili. 

Upad kreativnosti 
in spontanosti 

pri ljudeh – negativne 
posledice za produkt 

(cilj). 



NEURAVNOTEŽENOST IN POSLEDICE 
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3P 

Preveč pozornosti 
ljudem, njihovim 

občutjem ipd. 

Produkt – cilj se zmeraj 
bolj odmika. 

Storilnost upade. 



NEURAVNOTEŽENOST IN POSLEDICE 

PRODUCT 

PEOPLE PROCEDURE 

3P 

Fokus samo na 
produktu – cilju. 

Zmanjka časa za evalvacijo, 
sodelovanje in spoznavanje, 
kar prinaša nezadovoljstvo v 

timu. 
Zmanjka časa za ljudi. 

Tim se lahko “razčloveči”. 



Model 3P nam pomaga razumeti delovanje našega tima in je hkrati evalvacijska metoda, s pomočjo 
katere lahko člani tima ocenijo svoje timsko delo. 

 
Ni stalnice. Fokus se lahko spreminja. Vendar pa je vsak od nas kot vodja bolj nagnjen k enemu 
izmed teh treh vogalov. Dober vodja si večkrat nastavi ogledalo, za kaj je najbolj „talentiran“. 

PRODUCT 

PEOPLE PROCEDURE 

3P 

Kam vas kot vodjo najbolj vleče? 
Na katerem vogalu trikotnika imate največji poudarek? 

Kako se to kaže v vašem kolektivu? 
Kako uravnotežate ta trikotnik? 

Preveč pozornosti 
ljudem, njihovim 

občutjem ipd. 

Fokus prednostno na 
produktu – cilju. 

Fokus na postopku 
s preveč pravili. 



DRAMA NA DELOVNEM MESTU 



DRAMA NA DELOVNEM MESTU 

ŽRTEV 

PREGANJALEC REŠEVALEC 

NEZAVEDNI PROCES 

4. POZICIJA 
 

Urejaj zadeve zasebno, 
na pozitiven način, 

bodi timsko orientiran, 
usmerjen v to, 

da izvlečeš iz zaposlenih 
najboljše. 


