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3Uvodnik

Od leta 2006 si načrtno prizadevamo za 
ustvarjanje okolij, kjer lahko ljudje živijo 
svoje talente in strasti, soustvarjajo 
dobro energijo ter omogočajo 
kakovostno rast organizacij. Leta 2016 
so naša prizadevanja prerasla v projekt 
Organizacijska energija, ki ga danes 
soustvarja 16 partnerjev. 

Učili smo se od mnogih svetovnih imen, 
pri čemer se želim posebej zahvaliti 
trem našim mentorjem: dr. Heike Bruch, 
direktorici Inštituta za voditeljstvo in HRM 
na Univerzi St. Gallen, ki nas je naučila, da 
način upravljanja organizacijske energije 
lahko vodi k njeni izjemni vitalnosti, 
lahko pa organizacijo spravi tudi na 
kolena. Henryju Mintzbergu, strojnemu 
inženirju in profesorju managementa na 
ISEAD in SLOAN, ki nas je oplemenitil 
s spoznanjem, da je glavno poslanstvo 
vodij v tem, da pomagatjo ljudem 
postati boljši; z drugimi besedami, gre 
za omogočanje sproščanja energije, ki jo 
vsi ljudje naravno posedujemo in Garryju 
Jacobsu, izvršnemu direktorju Svetovne 
akademije znanosti in umetnosti , ki 
nam je zaupal, da kazalec uspešnosti 
že dolgo niso več bilance stanja, mnogo 
resničnejši pokazatelj je energija 
organizacije in način njenega upravljanja«

Poslanstvo, ki nas vodi, se je tako 
oblikovalo samo po sebi: Dvig 
organizacijske energije za večjo strast 
in kakovostno rast!

In kako nam uspeva? Od leta 2016 
se Organizacijska energija v Sloveniji 
nenehno izboljšuje. Izboljšujejo jo 
predvsem mlada in hitro rastoča podjetja 
ter organizacije tako v gospodarskem kot 
javnem sektorju, ki se hitro približujejo 
najboljšim evropskim podjetjem in 
organizacijam (Vogl&Bruch 2012), 
nekatera jih celo presegajo. Zaslužijo 
si velik aplavz, oni so tisti, ki ustvarjajo 
dobro energijo v naši čudoviti deželi 
Sloveniji.

Letos zato prvič organiziramo konferenco 
Organizacijska energija in tako odpiramo 
prostor za soustvarjanje dobre energije. 
Na konferenci bomo spregovorili o 
vodenju za dvig organizacijske energije 
in podelili spoznanja in izkušnje s podjetji 
in organizacijami, kjer že uspešno 
udejanjajo vodenje za tretje tisočletje, 
vodenje za dvig energije.

Slovenija - dežela dobre energije

Danijela Brečko
vodja projekta Organizacijska energija  
in izvršna direktorica pri Sofosu
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IGOR KOKOŠKOV - GOSPODAR 
DOBRE ENERGIJE 

Zagotovo je vse presenetila njegova 
mirnost in čustvena zbranost tudi v 
najbolj kritičnih trenutkih. Dobro se 
zaveda, da vsak vodja svoje misli in 
čustvena stanja, torej svojo energijo, 
prenaša na igralce.
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URAVNOTEŽENA ENERGIJA 
ZAVESTNEGA VODENJA

Že dlje časa pa se pojavljajo novi vidiki 
temeljev uspeha, ki jih ubesedimo 
kot strast, energijo, ogenj za uspeh in 
podjetniške preboje.. Lastnosti, kot so 
optimizem, vedoželjnost, vzdržljivost, 
vztrajnost, disciplina, odprtost in čutnost, 
zorijo v okoljih, ki imajo posluh za 
človeka. In takšna okolja razumejo, da 
kvalitetna rast zaobjema sposobnost 
čutenja, slišanja, poslušanja, in predvsem, 
vpogleda vase.

6
VEČ ENERGIJE - VEČ TALENTOV

Mi dopuščamo ljudem, da razmišljajo 
po svoje. Ljudje, ki so že »močno 
programirani«  oz. ukalupljeni v neke 
vzorce razmišljanja, se pri nas ne 
znajdejo najbolje in precej nesrečni, 
ker tega ni v naši kulturi. Pri nas 
dopuščamo in spodbujamo proaktivnost, 
samovključenost, agilnost … Mlade, ki 
šele prihajajo na delovno mesto, starejši 
sodelavci povabijo v ekipo, v dialog in 
kreiranje rešitev.27

VLOGA VODJE PRI GOSPODARJENJU 
Z ORGANIZACIJSKO ENERGIJO

Prehajamo iz dobe geocena v dobo 
antropocena, kje rje glavni vir energije 
človek. Vsakdo  poseduje svojo naravno 
energijo, ki jo prinaša v delovno okolje, 
kjer se tanaravna energija sprošča. Ali se 
sprosti malo ali veliko energije, kakšne 
kakovosti in kakšne intenzitete je ta 
energija, pa je je odgovornost vodje.

13
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Pojem »organizacijske energije« se je 
v Sloveniji v zadnjih letih že dodobra 
prijel, zahvaljujoč inovativni miselnosti 
dr. Danijele Brečko in ekipe, kjer so 
v okviru podjetja Planet GV razvijali 
modele, ki jih danes s številnimi 
strokovnjaki nadgrajujemo v skupini 
SOFOS.

Res je, pojem »energija« je zaobjel 
domala vsa področja družbenih 
podsistemov, kljub dejstvu, da ga izvirno 
navezujemo zlasti na religiozne tematike, 
vprašanja začetka in konca, ki se tičejo 
gnoze in kozmogonskih dilem. Laično 
razumevanje relativnostne fizike, ki se 
že od leta 1908 in Max Planckovega 
razumevanja kvarka, v zadnjih desetletjih 
močno ukoreninja,  v poslovni svet vnaša 
zavedanje, ki pomen in sam pojem 
organizacije spreminja v njenih temeljih. 
Kje vse se te spremembe kažejo, 
prikazujemo v nadaljevanju. 

O D F I K S A C I J E D E LC E V D O 
TO K A VA LO V
Svet fiksacij, svet jasnosti, ki je zaobjet 
v t.i. dejstva, običajno korelira s 
pozitivistično, na razumu temelječo 
znanostjo, ki prisega na vse, kar je 
otipljivo, vidno in merljivo. Svet toka, 
kot bi poimenovali njegovo nasprotje, 
pa je relativistična smer sociologije 
znanosti, ki prikazuje, zakaj in kako je 
relativnostna teorija in na njej temelječa 
kvantna mehanika oz. fizika kot znanost 
sploh mogoča. Obe znanosti sta namreč 
točni, a vsaka v svojem dometu. Newton 
(pozitivistična smer) se ni v ničemer 
motil in njegova izredna spoznanja 
tvorijo temelje materialnim znanostim, 

brez katerih naš napredek ni možen. Gre 
za fiziko materije, stvari ki se vedejo po 
logiki delovanja sil, ki se dopolnjujejo in/
ali izničujejo. V običajnem jeziku ljudje 
to držo poimenujejo kot objektivno. 
Prav tako so imeli prav Planck, Bohr, 
Telsa, Einstein, Eisberg, Liboff, Stone in 
številna druga imena, ki so poslanstvu 
čistega raziskovanja posvetili svoje 
življenje. Vedeli so, da je materija in 
njena fiksnost le stvar dolžin in stopenj 
opazovanja, in prav tako so vedeli, da 
svet delcev zapolnjuje nekaj, čemur 
danes rečemo zavest.  In tako prehajamo 
od fizike delcev do fizike valov, kjer je 
ključna vloga opazovalca. Opazovalec, 
ki je multispihično bitje, z zavestjo in 
razumom in z lastnim opazovanjem 
interferira v možne tokove paralelnih 
svetov in jih prav s tem sooblikuje in 
spreminja. In tako o klasičnih premisah 
objektivnega ne moremo niti govoriti.

Naša zavest, naša notranja melodija, 
barva, ki je naš imprint ali pečat, ni 
nekaj zanemarljivega. Ljudje našo 
vibracijo zaznajo, zlasti še, če se urijo 
v intuiciji in tišini zavedanja. Res pa je, 
da je dandanes vse več ljudi zavednih 
lastnega vpliva in moči, kar za kolektivno 
zavest pomeni, da ljudje niso več neme 
lutke, pač pa postajajo akterji. Tisti, ki se 
potenciala lastne moči zavedajo, pa so 
snovalci našega jutri.

M OŽ N I  S V E TO V I  O R G A N I Z A C I J 
P R I H O D N O S T I :  S I N H R O N O 
O KO L J E Z A K VA L IT E T N O R A S T
Seveda, čustvena inteligentnost ni 
le neka mehka veja znanosti, pač pa 
konkretno, skorajda oprijemljivo dejstvo. 

Uravnotežena energija 
zavestnega vodenja

Prof. dr. Lucija Mulej Mlakar
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Vesel nasmeh, prijetna vedrina občutka, 
ki nas postavi v polje moči in optimizma, 
je kratek opis podjetja, v katerem sem 
bila nedavno. Direktorica, izkušena 
in čudovita managerka, točno ve, kaj 
pomeni čustvo. Misel, zavedanje. Njeni 
uspehi se merijo v presežkih že leta. 
Prav tako novo naročilo, kjer gre za 
stabilno in hitro rastoče podjetje nekje na 
gorenjskem, žari z motivacijo. A tukaj je 
strast prevelika, in ogenj strasti ustvarja 
tipična neravnovesja, s katerimi se 
soočajo vsi tisti, ki rastejo prehitro.

Res je, teža uspeha ni zanemarljiva. 
In kako pomagati ekipi, ki poka od 
optimizma, veselja in visoke storilnosti, 
za katero so še posebej nagrajeni, ni 
enostavno vprašanje. V prvi vrsti se 
nam, ko jahamo tigra uspeha, dozdeva, 
da nam je zares uspelo in da nikogar 
ne potrebujemo. In ogenj vroče strasti 
lahko tudi opeče. In ja, če je za nas 
uspeh povezan le z materialnim bliščem, 
storilnostjo in preseganjem včerajšnjih 
napredkov, nas lahko na poti rasti 
enostavno zmanjka.

In možni svetovi organizacij 
prihodnosti so lahko takšni, nudeč 
dovolj prostora za razmislek o ključnih 
vprašanjih energije podjetja, ki se meri 
v kvaliteti rasti. Torej, ravnovesju, ki nas 
varuje pred zdrsi in padci na parketu 
doseganja rezultatov, kar je adrenalinska 
izkušnja, ki ni v celoti benigna.

Uspeti, blesteti, bleščati se v 
soju občudovanja, prigovarjanja, 
potrjevanja. Nagrada tu, pohvala tam, 
nova odprta vrata priložnosti, veliko 
ime, in hrepeneči pogledi vseh tistih, 
ki jim ni uspelo priti tako daleč. A 
novodobne družbe, ki jih usmerja nevidna 
roka kapitalizma in iluzija eksponentne 
rasti, uspeh razumejo precej površno. 
Vidna obeležja uspehov so običajno trdi 
kazalniki, ki jih obravnava ekonomska 
znanost, in so brez dvoma temelj vsega 
snovnega obilja družb, v katerih živimo. 
Papirnata potrdila, ki jih pridobivamo 
tekom usposabljanj in izobraževanj, prav 
tako nakazujejo neke korake k uspehu, 
oziroma, že po sebi uspešno zaključen 
projekt. Tako se nas v družbi presoja 
glede na vidna merila uspešnosti, ki so 
objektivno preverljiva.

Že dlje časa pa se pojavljajo novi 
vidiki temeljev uspeha, ki jih ubesedimo 
kot strast, energijo, ogenj za uspeh in 
podjetniške preboje. In sama ognjena 
narava uspeha in rasti sodi pod polje 
očem slabše vidnega, raje recimo, 
nesnovnega. Gre za gradnike uspeha, ki 
so merljivi skozi čas, in brez katerih vidni 
uspeh ni možen. 

Nevidne temelje uspeha lahko 
označimo kot skupek lastnosti, k 
jih človek pridobi in privzgoji, torej 
posrečeno kombinacijo genetike in 
okolja, ki generirajo manifestni genotip. V 

tem kontekstu lahko govorimo o skupkih 
energij, ki jih posamezniki v podjetje 
vsakodnevno prinašajo. In seveda, 
cilj je, da je takšna energija kvalitetna, 
stabilna in živa. Da lahko na njej gradimo 
nadaljnje stabilne korake, ki bodo vodili 
v družbeno odgovorne projekte rasti, 
napredka in zdravja. Lastnosti, kot so 
optimizem, vedoželjnost, vzdržljivost, 
vztrajnost, disciplina, odprtost in 
čutnost, zorijo v okoljih, ki imajo 
posluh za človeka. In takšna okolja 
razumejo, da kvalitetna rast zaobjema 
sposobnost čutenja, slišanja, poslušanja, 
in predvsem, vpogleda vase.

Seveda bi v nabor omenjenih lastnosti 
postavili številne človeške vrline, ki pa so 
vidne šele preko medija preizkušnje, kjer 
dejansko pokažemo, iz kakšnega testa 
smo. Takrat spoznamo, kakšne kvalitete 
je naš notranji ogenj. In pretiran uspeh 
nas lahko iztiri, saj je energija uspeha, 
ki jo moramo upravljati, mnogovrstna, 
silovita in obenem nepredvidljiva.

Organizacije prihodnosti so in bodo 
ostale tiste, ki bodo razumele pojem 
multi-inteligentnosti in koncepta, ki ga 
razvijam v Budnjani 4Q, kjer je govora 
o povezljivosti inteligenc. Racionalne 
(IQ), čustvene (EQ), duhovne (SQ) in 
fizične (PQ) z namenom ustvarjanja 
okolij visoke pretočnosti, učljivosti 
in sinhronosti. V slovenskem okolju 
se namreč pokaže, da vsa uspešna 

Uravnotežena energija zavestnega vodenja

V podjetju Budnjani d.o.o. ustvarjamo inovativne vsebine in 
vprašanja, ki nudijo uvid v globine človeškega kapitala. Poleg 
odpiranja razvojnih potencialov, ne-tehnoloških inovacij in poslovne 
antropologije, kateri v Sloveniji utiramo pot, argumentiramo pojem 
ekonomije uvida in izkustva. 

Posel smo ljudje in ljudje smo posel; in v ekonomiji prihodnosti 
bodo uspešni tisti, ki bodo prepoznali pomen lastne odgovornosti 
pri izgradnji vsakokratne klime in energije podjetja. Zato Budnjani 
4 Q povezuje racionalno inteligentnost (IQ, intellectual quotient), 
čustveno inteligentnost (EQ, emotional quotient), duhovno 
inteligentnost (SQ, spiritual quotient) in fi zično inteligentnost (PQ, 

physical quotient) ter izvaja treninge, ki nudijo prepotreben uvid 
vase. Metodologija povezovanja inteligenc Budnjani 4Q je inovativna 
tako po vsebini kot polju argumentacije, saj uvaja lingvistične, 
psihoanalitske in duhovne prvine v sam razvoj posameznikov 
in podjetij s ciljem ustvarjanja poslovne, kadrovske in fi nančne 
sinergije.

Inovativna obravnava človeškega fenomena je pečat podjetja 
Budnjani d.o.o. Specializirani smo za organizacijsko diagnostiko in 
optimizacijo podjetij in poslovnih združenj. Vizija je jasna: Opazimo. 
Budni, s ciljem ustvarjanja okolja za osebnostni in poklicni uspeh. 
Management osebnosti kot nova poklicna kategorija, ki jo dr. Lucija 
Mulej Mlakar uvaja kot vejo poslovne antropologije, je nujna prvina 
vsakega uspešnega procesiranja vsebin, ki jih vodje želijo predati 
zaposlenim.

Zato Opazimo. Budni.
In ustvarjamo Budne Rešitve.

http://budnjani.si/v_medijih/

avtor: Gorazd Rovina (vizualgrif d.o.o.) ver:  2.0; maj 2016

PR sporočilo



8   Vodenje za dvig organizacijske energije

(družinska) podjetja razumejo pojme 
vrednot, integritete in globine stvari. Vsak, 
ki uspe zaposlovati in se boriti na trgu 
prepoznava, da je ključ do rešitve v njem 
samem. In v ljudeh, ki jih vzgaja, direktno 
in indirektno, z zgledom. 

In tako s časoma postanemo uigrani 
v okolje svojih podjetij, kjer se naučimo, 
s katerimi orodji in modeli vplivamo na 
sam energijski imprint in občutenje, 
ki generira ali napredek ali zastoj. In 
sinhrona okolja, ki jih lahko sokreiramo 
ob podpori zunanjih strokovnjakov in 
lastnih ljudi, ki sledijo naši viziji, so plod 
garanja in trdega dela na strokovni, 
kompetenčni in osebnostni rasti.

O D E KO N O M I J E O B S E G A V 
E KO N O M I J O U V I D A
Danes vemo, da ljudi ni težko naučiti 
veščin in nalog, ki jih v podjetju opravljajo. 
Prav tako jih ni težko priučiti novih 
kompetenc, saj smo ljudje visoko 
učljivi in viške inteligence lahko vselej 
nadomeščajo pridnost, ponavljanje 
nalog in disciplina. Torej, težave v naših 

delovnih skupnostih, ki so ali podjetja ali 
javne službe, niso storilnostne narave. 
Drži, ponekod vlada kultura garanja, 
drugod kultura izgovorov in iskanja lažjih 
poti, a dejstvo je, da se delovnih veščin 
lahko naučimo in priučimo.

Č LO V E Š K I  FA K TO R - I Z V O R 
T E Ž AV I N O B E N E M R E Š IT E V 
Težave nastanejo, ko se zares zavemo, 
kje je problem in njegova rešitev. V 
pričujoči razpravi smo ugotovili, da smo 
to pravzaprav ljudje. Človeški faktor je 
obenem izvor težav in istočasno rešitev. 
Saj kdo smo in kako daleč sežemo, 
zavisi od mnogih predpogojev. Prvi je 
v naši samopodobi, ki kreira energijo 
okolja, v katerem se gibljemo. Drugi v 
naših prepričanjih, ki nas uspavajo v 
delovanje na avtopilotu; ko ali zaradi 
utrujenosti, izčrpanosti ali izgube velikih 
količin življenjske energije ne zmoremo 
več voditi sveže, kreativno in navdihujoče. 
In takrat je čas za premor in ponovni 
razmislek, kako voditi ideje in ljudi v 
isto smer. Razhajanje med idejami in 
svetovi vodij, zaposlenih in odjemalcev, je 
pogosta posledica hrupa, tako notranjega 
kot zunanjega, ki ga s seboj nosi trud za 
nenehni uspeh. 

In zavestno vodenje se prične 
takrat, ko izpolnimo nujen predpogoje 
izmenjave energij med nami in 
okoljem. Ko prepoznamo, da učenje 
prav tako poteka prek zrcalnih nevronov, 
kjer se učimo že z opazovanjem in 
posnemanjem. In situacija istočasno 
postane lažja in težja. Ko sami, z 
notranjim mirom, notranjo ubranostjo 
nevede (so)ustvarjamo energijo okolja, 
v kateri se kalijo tisti, ki smo jim 
zaupali lastne ideje in znanja, vizije in 
sanje.

Z zavedanjem, da kot podjetniki 
ustvarjamo platforme novih možnosti, 
znanj in rešitev, postavljamo nove 
temelje svoji podobi – samopodobo, ki 
gradi v dobro vseh. Energija podjetja, 
ki raste, uspeva in cveti, je običajno 
uravnotežena, in podjetniške zvezde 
si zaslužijo spoštovanje in naše 

odobravanje. Prav isto si zasluži vsak, ki 
gradi na lastni stabilni samopodobi in v 
javni ter zasebni prostor vnaša stabilne 
in žive podobe, ki gradijo naprej.

Črne strasti, negativna energija in 
pritlehne vibracije kažejo na nezdravo 
komunikacijsko hrbtenico, in takšna 
okolja potrebujejo zdravljenje. Ne obsodb, 
pač pa strokovnjake, ki vedo, kako 
človekova duševnost deluje ter takšne, ki 
znajo poiskati izhode za zdravljenje teh 
zatemnitev.  

In tako prehajamo iz ekonomije 
obsega, ki definira klasično 
materialistično mehanicistično, na 
materialnih dosežkih slonečo definicijo 
uspeha, ki pogosto osiromaši ostale 
človeške kvalitete, kot so rahločutnost, 
občutek, iskanje pravega trenutka, v 
ekonomijo uvida.

Mladi ljudje, na katerih sloni 
prihodnost, ne verjamejo le neki plehki 
bleščeči formi, najsi bo uspeh takšne ali 
drugačne narave. Ekonomija uvida gradi 
v nepoznanih globinah in od nas zahteva, 
da v svojem delu najdemo smisel. Včasih 
se zazdi, da se poleg smisla zahteva še 
plehka sreča, a le ta je bila moderna v 
obdobju ekonomije obsega. Ekonomija 
uvida pa od nas zahteva človečnost. Kjer 
sreča pride spontano, brez naprezanj 
zanjo.

In uspeh prihodnosti bo nizal 
poti tistim, ki so sposobni prisluhnit 
človeškim stremljenjem in hrepenenjem 
po boljšem svetu, bolj kvalitetnih odnosih 
in radosti, ki se čuti kot živa, zdravilna in 
zdrava energija delovnega okolja.

In Slovenija je lahko eksperimentalno 
okolje takšnih vizij, saj so med nami 
številni, ki so bogati po »zemlji in nebu«, 
po dobrinah materije in dobrin neba.

Mi kot druga Švica? Pravzaprav 
smo to že, le priznanja drug drugemu 
za njegove/njene preboje in uspehe na 
materialnih in nematerialnih ravnem si 
moramo še dati. 

Torej, čas je za ekonomijo 
uravnoteženih energij! Ki bo ustvarila 
nezamisljiva bogastva vseh štirih vidikov, 
IQ, EQ, SQ in PQ. 
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Organizacije, ki premorejo veliko 
optimizma, sodelovalnega vedenja in 
se pogumno lotevajo številnih izzivov, 
se ne »zgodijo« kar čez noč. So rezultat 
navdušujočega vodenja, jasne in močne 
vizije, trdega dela in pozitivne energije. Je 
to dobra novica? Kajpak, kajti osebna in 
organizacijska energija je obnovljiv vir, če 
le veste, kako z njo ravnati. 
O tem smo se pogovarjali z 
Arijem Weinzweigom, ustanovnim 
partnerjem podjetja Zingerman, ki 
mu je to uspelo in bo z nami podelil 8 
spoznanj o učinkovitem »Energijskem 
managementu«.

Kakšna je razlika med dobro in slabo 
energijo? 
Dobra energija je zabavna, navdušujoča, 
razburljiva in prijetna. In nalezljiva. 
Če premorete takšno energijo, hitro 
potegnete v njen vrtinec še druge. 
Dobra energija je zdrava energija, vitalna 
življenjska sila, ki povsod ustvarja dobre 
rezultate, pa naj si bo to na spiritualnem 
ali merljivem prodajnem področju. 
Vsakdo, ki je bil na dobrem koncertu 
ali dobri gledališki predstavi ali morda 
športni tekmi, ve, kaj je to dobra energija. 
In ljudje gredo radi na takšne dogodke 
zato, ker so tam dobre vibracije, ker 
se počutijo dobro in kjer se zabavajo. 
Povsem enako je v poslu. Organizacije 
z dobro energijo privlačijo ljudi. Dobro 
energijo občutite tudi tako, da se ljudje 

okrog vas smehljajo, so prijazni in se 
zabavajo, četudi rešujejo zahtevne 
naloge. Zaposleni radi sodelujejo med 
seboj in soustvarjajo produkte in storitve 
skupaj s svojimi kupci. 

Slaba energija poneumlja in je 
neproduktivna in uničevalna. Prepričan 
sem, da veste, o čem govorim: veliko je 
lomov, veliko »praznega teka«, ljudje sicer 
lahko ogromno delajo, veliko govorijo, 
vršijo pritiske drug na drugega, toda 
rezultatov ni. Prevladuje občutek histerije, 
ki povzroči nefokusirano in neusklajeno 
delovanje. Ta energija povzroča strah, 
zato je zelo moteča in uničujoča. Bolje 
kot imeti slabo energijo, je biti brez nje. 

Kako voditi z dobro energijo? 
Hitro pomislite na nekoga s katerim radi 
sodelujete ali ste sodelovali. Ti ljudje 
skoraj vedno oddajajo pozitivno energijo. 
Ljudi ta pozitivna energija privlači in 
v družbi takšnih ljudi se hitro začnete 
počutiti bolje. In takšni so vsi veliki vodje. 
Takšni ljudje nesebično razdajajo svojo 
energijo, zase jo obdržijo le malo. Znajo 
vas tudi izzivati, toda na pozitiven način 
in z namenom, da prestopate svoje 
trenutne meje. Se veliko smejejo, imajo 
smisel za smer, so vztrajni in pomirjeni 
sami s seboj. In bolj kot sem ozaveščal 
te kompetence, bolj mi je postajalo jasno, 
da se energijo da začutiti in ravnanja z 
energijo naučiti. Morda imajo nekateri to 
že naravno v sebi, toda vsakdo, ki želi in 

Vodite z dobro 
ali slabo energijo?

Danijela Brečko

Vodite z dobro ali slabo energijo?

Ari Weinzweig, direktor in ustanovitelj 
podjetja Zingerman
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hoče soustvarjati dobro energijo, lahko 
vstopi v to igro. In vstopijo tisti, ki so 
pripravljeni videti rezultate dobre energije 
in so se pripravljeni učiti od tistih, ki to 
dobro energijo ustvarjajo ter prenesti 
naučeno v svojo organizacijo. In vse 
skupaj se začne z osebno energijo vodje. 
Kakšna je vaša osebna energija, lahko 
brezplačno preverite na https://sofos.si/
ocena-osebne-energije/.

Kako vi ustvarjate dobro energijo?
Pomembno je razumeti, katere stvari 
vam pomagajo dvigovati raven energije 
in katere jo izničujejo. Kajpak ni enotnega 
recepta za to, toda večina ljudi, ki jim 
uspeva ohranjati visok nivo energije 
prakticira stalne obrede in načrtuje 
svoje fizične in čustvene aktivnosti. Prav 
tako se nenehno učijo ter povezujejo z 
drugimi. Večina jih je zelo velikodušnih 
in skorajda vsi so v družbi zelo cenjeni. 
Ključ za ustvarjanje dobre energije je, da 
spoznate, kaj vas napolnjuje in potem 
to tudi redno izvajate. Zame so ti obredi; 
biti vsaj eno uro na dan sam s seboj, 
branje, učenje, tek, pisanje, kuhanje in 
povezovanje z ljudmi.

Kako pa ohranjate dobro energijo? 
Dobro energijo je pametno zaščiti. To 
zame pomeni, da sem se moral naučiti, 
kako se spopasti s stvarmi, ki znižujejo 
mojo energijo. Nalog, ki jih ne maram, 

se tako lotim najprej, tako, da jih čim 
prej v dnevu končam. Že dolgo časa 
nazaj sem nehal brati finančna poročila 
in pritožbe strank pozno v dnevu, ker 
teh informacij nisem mogel spraviti iz 
glave in ko sem prišel domov, je bila 
moja energija grozna. Kadar imam 
sestanek, za katerega predvidevam, da 
bo zelo stresen, načrtujem tek takoj po 
njegovem zaključku. Dobro je, da se tudi 
naučite omejiti čas, ki ga namenjate ali 
preživite z »energijskimi vampirji«. Tako 
imenujem ljudi, ki imajo slabo energijo. 
Vsekakor se zavedam, da moram tudi 
s takšnimi ljudmi biti prijazen in z njimi 
komunicirati, kadar je potrebno. Toda 
pošteno povedano se zelo potrudim, 
da so takšna srečanja čim krajša, da 
lahko zaščitim svoj nivo energije. Kadar 
pa se počutim slabo, utrujeno oz. sem 
pod stresom, pa se takšnim ljudem 
preprosto izognem, saj se zavedam, da 
sem v takšnih stanjih še posebej občutljiv 
za absorbiranje njihove slabe energije. 
To je že tako, da ljudje s svojo energijo 
zaznamujejo kulturo organizacije, zato 
je še posebej pomembno, da ljudem s 
slabo energijo pomagamo preusmeriti 
energijo v pozitivno smer. Če pri tem 
nismo uspešni, pa jim pomagajmo najti 
drugo zaposlitev. 

Ari, kako opaziš energijo drugih? 
Odkar razmišljam o energiji, jo lahko 

vidim malodane povsod. V skodelici 
kave, v sadežih, v kozarcu vode, v hrani… 
Usposobil sem se tudi za to, da vidim, 
kaj se dogaja z energijo sodelavcev , 
prav tako pa jim danes tudi jasno povem, 
kakšna so moja pričakovanja glede 
njihovega nivoja energije, ki jo oddajajo 
v prostor, torej v našo organizacijo.  
Že majhno izboljšanje na področju 
»energijskega vodenja« povzroči izjemen 
napredek na področju uspešnosti. Vsak, 
ki premore malo samorefleksije in nato 
spremeniti svoje vedenje, lahko naredi 
izjemen napredek v kratkem času . 

Tako sem pričel deliti komentarje 
ljudem o tem, kakšno energijo prinašajo v 
podjetje, pohvalil tiste s posebej pozitivno 
energijo in okrcal tiste s slabo. Kmalu 
sem spoznal, da več ljudi kot imamo, 
zlasti na ključnih mestih, ki prispevajo 
dobro energijo, bolje delujemo kot 
organizacija. Čez čas smo vzpostavili 
tako imenovano energijsko mentorstvo, 
kjer smo za zgled in model posnemanja 
postavili najbolj energijsko močne in 
pozitivne ljudi. 
 
Kako torej oddajati pozitivno energijo v 
prostor? Kakšen konkreten nasvet?
Vsaj 10 sekund pred tem, ko vstopite 
v prostor, začnete neposredni pogovor 
z drugo osebo ali kličete po telefonu, 
kalibrirajte svojo energijo tako, da boste 
v sobo oz. do sogovornika prenesli tisto, 

MARKET-FRESH
ORIGINALS

BREAKFAST-KÖRBLI* 
1 hot drink of your choice, 2 Austrian rolls, butter, 
home-made jam 6,99

CONTINENTAL BREAKFAST*   
1 hot drink of your choice, 2 Austrian rolls, 
butter, home-made jam, ham, cheese  8,99

2-COURSE MEAL FROM THE BUFFET*  
1 main course as per daily offer incl. one side dish, 
soup or dessert 9,99

3-COURSE MEAL FROM THE BUFFET*  
1 main course as per daily offer incl. one side dish, 
soup and dessert  11,99

GOULASH SOUP** 
1 roll incl. 0,3l softdrink   5,99

Bus parking is free of charge direct in front 
of our restaurants.

*Marché Schwechat:  
T: +43-(0)-1-70 77 007, 
E: schwechat@marche-restaurants.com 
Raststation Schwechat S1, A-2320 Schwechat 
 
*Marché Wörthersee:  
T: +43-(0)-4272-43995, 
E: woerthersee@marche-restaurants.com 
Raststation Wörthersee A2, A-9212 Techelsberg

**Marché Mövenpick Natschbach: 
T:+43-(0)-2635-69714, 
E: natschbach@marche-restaurants.com 
Raststation Natschbach S6, A-2620 Natschbach, Lindgruberstraße 14

Bus driver and tour guide accompanied  
by a group get their meal free of charge  
as well as a voucher worth € 5.

Offer valid for touroperator-groups only 
with reservation for a minimum of 20 persons.

Prices are subject to change without notice. All prices in €, inkl. VAT. 
This special conditions are valid only for group reservations.

FRESH STOP  
FOR YOUR 
BUS GROUP  
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kar zares želite. To je majhen, stroškovno 
nezahteven prispevek k uspehu celotne 
organizacije.  Zagotavljam vam, da bo 
vaša energija 10 - kratno vplivala na 
druge. Boljša kot je vaša energija, večja je 
verjetnost, da se bo tudi energija drugih 
dvignila. In boljša kot bo energija drugih, 
bolj se boste zabavali in bolj uspešni 
boste.

Sam sem kar nekaj časa potreboval, da 
sem prišel do tega spoznanja in razvil to 
spretnost. Oblikoval sem si seznam, kaj 
moram storiti za to da bo moja energija 
dobra, preden jo podelim z drugimi. Na 
mojem seznamu so naslednji opomniki v 
obliki vprašanj:
1. Sem hvaležen za majhne stvari, ki se 

dogajajo okrog mene?
2. Se zabavam, uživam v delu?
3. Imam nasmeh na obrazu? 
4. Je moja govorica telesa dobra?
5. Je moje dihanje redno in globoko?
6. Imam pozitivni očesni kontakt z 

ljudmi, ki jih srečam, se mi ob tem 
zasvetijo oči?

7. So moje interakcije z drugimi 
osmišljene?

8. Poslušam druge in jih tudi slišim?
9. Dajem drugim iskrene komplimente?

Če ugotovim, da sem kje padel na 
izpitu, skušam to nemudoma popraviti. 
Zavedam se namreč, da tako kot 

oddajam dobro energijo, lahko tudi 
slabo. Zato sem še posebej previden 
na kakršnekoli negativne misli, na 
neustrezen izraz na obrazu in govorico 
telesa. 

Kaj se zgodi, če vodja ni vešč 
gospodarjenja z energijo? 
Največkrat se to manifestira v obliki 
oddajanja slabe energije v prostor. Na 
primer, vodja pride med sodelavce in 
z zaskrbljenimi grimasami na obrazu 
hodi v krogu. Sodelavci bodo nagonsko 
vedeli, da to ne more biti dobro in raven 
zaupanja bo strmo padla. Že en napačen 
pogled vodje lahko zmanjša energijsko 
raven skupine za polovico. Nekaj 

neprimernih vzdihov in zasukov z očmi 
vodje (ali sodelavcev) lahko »spravi na 
tla« še tako pozitivnega člana skupine.  
Ljudje se hitro učijo in v takih primerih 
razširijo miselnost: »ostani stran od 
šefa«, »ne dajaj predlogov«, »obdrži svoje 
mnenje zase«. Čeprav brez besed, je 
vodja prav z oddajanjem slabe energije 
v prostor v trenutku močno zmanjšal 
učinkovitost skupine. Ljudje niso neumni, 
preprosto utihnejo, se zaprejo vase in  
prenesejo svojo dobro energijo drugam, 
organizacija pa trpi.

Kako lahko vodja učinkovito usmerja 
energije timov?
Učinkovito energijsko vodenje zahteva 

Vodite z dobro ali slabo energijo?
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od vodje, da zna brati energijsko bilanco tima in 
nato ustrezno spremeniti lastno raven energije, 
da tim popelje tja kamor želi.  To lahko vidite 
v športu, enako tudi v učilnici ali na sestankih. 
Če začne ljudem energija padati, je vodja tisti, 
ki mora prinesti več navdušenja v prostor. Če 
mu to uspe, se ekipa kmalu začne počutiti bolj 
optimistično in nastopi zmagovalna miselnost. 
S tem kajpak uspeh še ni zagotovljen, postane 
pa veliko bolj verjeten.

Obstajajo tudi primeri, ko je skupina dejansko 
prevelika. Ljudje postanejo napeti in izgubljajo 
pozornost. Na površju se morda zdi, da je 
njihova energija visoka, a natančnejši pogled 
vam pove, da ni zasidrana v resničnosti tega, 
kar se dogaja. Pogosto je to neproduktivna 
energija - veliko gibanja, vendar brez pravega 
smisla. 

Predstavljate si še zelo mlado športno ekipo, 
ki si je v prvi četrtini v boju s sicer močnejšim 
nasprotnikom pridobila lepo prednost. Vsak 
dober trener ve, da je to čas za upočasnitev. 
Da bi to naredil, prinaša svojo energijo v tim, 
skupina dobi globok kolektivni vdih in se tako 
bolj zaveda realnosti svojega položaja. Energija 
je morda malce nižja, toda bistveno bolj zdrava, 
za ohranitev »glave v igri« na poti do želenega 
rezultata na koncu tekme. 

Učinkovit vodja spremlja energijo tima, oceni, 
kakšno vrsto energije tim v dani situaciji 
potrebuje in temu ustrezno prilagodi svojo raven 
energije.

Kaj je bilo vaše največje spoznanje, ko ste se 
podali na pot energijskega vodenja?
Najboljša stvar mojega povečanega zavedanja 
o energiji ljudi, je spoznanje, da lahko vodje že 
z majhno spremembo miselnosti dostopamo 
do povsem naravnega in povsem obnovljivega 
vira energije. Več dobre energije, ki jo vodje in 
zaposleni ustvarjajo v organizaciji bo pritegnilo 
več in boljše kupce, partnerje in ljudi, ki bodo 
želeli delati za vas. Ko je energija visoka, se 
poveča tudi prodaja, zmanjša stres in napetost, 
ljudje se pri delu zabavajo in nasploh vse deluje 
bolje. In najboljše od vsega? Takšno izboljšanje 
pri upravljanju z energijo nič ne stane!

Vodja se ne 
rodi, temveč 
se naredi!
Vodenje je delo. Komunikacija je delo.  
Kot za vsako vrsto dela, se je potrebno tudi za  
vodenje usposobiti in svoje znanje nadgrajevati.
Povečajte kompetence vaših vodij na 
naših Šolah vodenja v letu 2019.

Temeljni program 
26. marec Identiteta in avtoriteta v vodenju in sodelovanju.

2. april Odnos do sebe in drugih ljudi v vodenju in 
sodelovanju, odličnost v komunikaciji.

9. april Podajanje povratnih informacij - 
kritika in pohvala v akciji. 

16. april Ravnovesje čustev in razuma v vodenju.
23. april Uspešno reševanje konfliktov.

Nadaljevalni program 
27. marec Kako lahko vodja motivira svoje sodelavce in tudi sebe?

3. april Odličnost komunikacije v zahtevnih situacijah.
10. april Upravljanje s časom in delovni stili.
17. april Kako povečati zavzetost zaposlenih, vpliv organizacijske 

kulture na zavzetost in energijo podjetij.
24. april Veščine timskega delovanja, doseganje 

sinergij pri timskem delu.

Ekspertni program 
9. maj Oblikovanje inovativnih delovnih okolij 

in kompetence prihodnosti.
16. maj Veščine uspešnega pogajanja.
30. maj Kako biti dober vodja na osnovi 

poznavanja medgeneracijskih razlik?
6. junij Učinkovito upravljanje in vpeljevanje želenih sprememb.

13. junij Krizne situacije – kako ravnati, 
komunicirati v njih in jih reševati?

Programi šol so objavljeni na www.okconsulting.si, za več 
informacij pokličite gospo Sašo Bezek Mejaš, M: 041 736 347.

O.K. Consulting d.o.o., Celovška c. 291, Ljubljana 

www.okconsulting.si
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Fenomen organizacijske energije zadnja 
lete navdušuje in zaposluje vodje kot tudi 
HRM-strokovnjake. Vsi se zavedamo, 
da se svet izjemno hitro razvija in da 
prehajamo iz dobe geocena v dobo 
antropocena. Za geocen je značilno, da 
potrebne vire energije črpamo iz zemlje, v 
dobi antropocena pa je glavni vir energije 
človek. Kajpak bomo še vedno odkrivali 
nove vire energije, ki bodo povezani z 
naravnimi viri, toda na področju ravnanja 
z ljudmi pri delu presežek in s tem 
konkurenčno prednost predstavlja človek 
in njegovi osebni viri energije. In ravno s 
tem se ukvarja fenomen organizacijske 
energije.

Vemo, da vsak človek poseduje svojo 
naravno energijo, ki jo prinaša v delovno 
okolje. V delovnem okolju se namreč 
ta naravna energija sprošča, pri tem pa 
imajo največji vpliv vodje. Ali se sprosti 
malo ali veliko energije, kakšne kakovosti 
in kakšne intenzitete je ta energija, je 
odgovornost vodje. Pa ne le to, vodje 
imajo pri tem še eno pomembno nalogo. 
Poleg ustvarjanja pogojev za sproščanje 
kakovostne energije morajo poskrbeti 
tudi za zadrževanje kakovostne energije 
v organizaciji in si tako zagotoviti 
pozitivno energijsko bilanco. Tako 
trdim, da bodo vodje prihodnosti tisti, ki 
bodo znali najbolj spretno gospodariti 
z organizacijsko energijo svoje 
organizacije. 

O tem, kako naj vodja gospodari z 
energijo organizacije, smo se pogovarjali 
s Tanjo Skaza, direktorico Plastike 
Skaza in Anko Brus, direktorico Agitavit 
Solutions.

D O B R O E N E R G I J O L A H KO 
O PA Z IT E Ž E »N A O KO«
»Dobro energijo lahko opazimo že na 
oko,« pravi Tanja Skaza, direktorica 
podjetja Plastika Skaza, kjer dobro 
energijo zaznajo skozi visoko 
motiviranost ljudi že zjutraj, ko vstopijo 
skozi vrata podjetja. Če vidijo nasmejane 
obraze in iz pisarn slišijo smeh, je to 
dober znak, da prevladuje produktivna 

energija. Motivacija zaposlenih pa še 
raste, če prihajajo do ciljev skupno, kot 
ekipa. Dobra energija se v podjetju kaže 
tudi takrat, ko zaposleni živijo enake 
vrednote. In čeprav so dnevi in energija 
v podjetju dinamični in polni izzivov, 
jih lahko tisti, ki sledijo in živijo skupne 
vrednote, uspešno rešujejo.

V Agitavit Solutions pa ugotavljajo, 
da so glavni vire dobre energije osebni 
motivi ljudi. Le-ti jim dajejo moč in 
energijo, da se spopadajo z delovnimi 
izzivi. Če jih lahko uresničijo v danem 
okolju oziroma podjetju, potem so tudi 
produktivni in uspešni. Kadar prevladuje 
dobra energija, ljudje dajejo predloge 
za izboljšave tudi, ko jih nihče zanje ne 
vpraša in se ne tičejo nujno njihovega 
področja dela. Kaže se tudi tako, da z 
veseljem prevzemajo dodatne naloge in 
so odgovorni pri njihovem izpolnjevanju. 
Da so za nekaj, kar prevzamejo, 
pripravljeni narediti vse, da to tudi 
izpolnijo. In nenazadnje – da se pri 
svojem delu zabavajo.

S R Č I K A D O B R E E N E R G I J E J E 
P R AVA S T R A S T Z A D O S E G A N J E 
C I L J E V.
Povsem naravno je, da energija niha, 
ne letno, temveč tudi dnevno. Ali lahko 
organizacija vpliva na uravnoteženost 
organizacijske energije? V Plastiki Skaza 
menijo, da energija ni povsem povezana z 

Vloga vodje pri 
gospodarjenju z 
organizacijsko energijo

Vloga vodje pri gospodarjenju z organizacijsko energijo

Danijela Brečko
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dnevi ali letnimi časi. Energija lahko niha, 
če ljudje nimajo jasno določenih nalog, 
ali morda sami pri sebi nimajo natančno 
razjasnjeno, kaj si želijo. Takrat se lahko 
malce izgubijo in njihova učinkovitost 
zaplava. Dobra energija pa pride celo v 
presežku, če ljudje vidijo, da jim uspeva 
in so ob tem pohvaljeni. Dobri rezultati 
so namreč ključnega pomena za večjo 
motivacijo. To ni samo v poslu, temveč 
tudi v vsakdanu posameznika. Dobro 
energijo in čim manjše nihanje v Plastiki 
Skaza spodbujajo tudi z najrazličnejšimi 
aktivnosti, kot so teambuildingi, druženje 
zaposlenih na mesečnih srečanjih, 
športne aktivnosti, strateške delavnice in 
izobraževanja, kjer zaposleni izmenjujejo 
svoja mnenja, znanja in izkušnje.

V Agitavit Solutions pa ugotavljajo, 
da se v tednih, ki so bolj naporni in 
intenzivni, proti koncu tedna pozna, 
da energija nekoliko pade. Podobno 
se dogaja tudi znotraj posameznih 
projektov – tam se energija stopnjuje, ko 
se približujejo mejniki, po zaključku pa 
nekoliko pade. Za dodatno energijo pa 
prav tako poskrbijo z internimi dogodki in 
teambuildingi.

Ključnega pomena je, da vodja zna 
pri sodelavcih spodbujati strast za 
doseganje ciljev.

»Vodja mora biti dober coach in 
mentor, ki zna svojega mentoriranca 
usmerjati in na neki način tudi nadzirati,« 
meni Tanja Skaza. Dober vodja je 
odprt in pozna pričakovanja svojega 
mentoriranca. Do njega je iskren, hkrati 
pa vedno pričakuje nekaj več. Strastni 
vodja svojo ekipo vsako leto pripelje do 
boljših rezultatov. Vodje so tisti, ki svojo 
skupino povezujejo in opolnomočijo, da 
lahko razprejo krila. Ob tem pa morajo 
svojo ekipo in posameznike dobro 
poznati in jim dajati tisto, kar najbolj 
potrebujejo. In hkrati seveda ne pozabijo 
na zaupanje.

V Agitavit Solutions pa strast za 
doseganje ciljev spodbujajo tako, da 
vsako leto organizirajo kick-off sestanek, 
na katerem skupaj pregledajo rezultate 
in dosežke preteklega leta ter vizijo, 

strategije in cilje podjetja ter posameznih 
poslovnih področij za naslednje leto. 
Poslovne cilje podjetja povežejo z 
osebnimi cilji sodelavcev, usklajenost 
in doseganje le-teh pa preverjajo na 
kvartalnih pogovorih. Zaposlene dodatno 
spodbujamo k večji strasti s sistemom 
nagrajevanja, kjer je variabilni del plače 
vezan na kakovost dela in uspešnost 
doseganja zastavljenih ciljev.

N O VA A L I  ZG O L J P OZ A B L J E N A 
V LO G A V O D J E
Henry Mindzberg, priznani profesor 
managementa na INSEAD in SLOAN 
University (po izobrazbi strojni inženir), 
je preroško zapisal, da glavna naloga 
vodij ni sklepanje poslov, temveč 
omogočiti ljudem, da sprostijo svojo 
pozitivno energijo. Njegova izjava ima 
veliko privržencev, prav tako pa tudi kar 
nekaj skeptikov.

Tanja Skaza se z njegovo izjavo 
absolutno strinja in zatrjuje, da je 
poslovno sodelovanje sinergija energij 
in dosežen cilj ekipe je posledica dobre 
energije. Če ekipe začnejo vrtičkati, po 
vsej verjetnosti ne bodo uspešne, saj 
se začne ustvarjati negativno čustvo 
– tekmovanje. Skupaj lahko dosežemo 
vse, sami pa bolj malo, in tekmovalnost 
v tem primeru nikakor ni pogoj za 
sproščanje pozitivne energije, saj zapira 
naša srca za čustva in razumevanje 
drugih.

Anka Brus, direktorica podjetja 
Agitavit Solutions pa dodaja, da 
je najbolj pomembno, da vodja pri 
zaposlenih prepozna njihove močne 
strani in jim omogoči, da jih lahko 
izkoristijo in razvijajo. Taki sodelavci 
bodo motivirani, zavzeti pri doseganju 
ciljev in zelo verjetno tudi uspešni. 
Uspeh pa nam vsem daje novo energijo 
in zagon.

K A J N A J V O D JA N A R E D I ,  KO J E 
P R E M A LO S T R A S T I?
Dobri vodje torej znajo prižigati lučke v 
očeh svojih sodelavcev in tako uspeh ne 
more izostati. Kaj pa takrat, ko navkljub 

spodbujanju strasti ni prave energije med 
sodelavci, storijo najboljši?
V Plastiki Skaza je to znak za takojšnje 
ukrepanje in iskanje vzroka, zakaj 
ekipa ne deluje složno. Včasih je samo 
malenkost, ki se jo da hitro rešiti, kdaj 
pa kdaj pa je v skupini gnilo jabolko. 
Najpomembneje je, da vodja to hitro 
zazna, saj lahko v nasprotnem primeru 
gnilo jabolko okuži vse. Največkrat 
tovrstne izzive rešujejo s pravo 
komunikacijo, saj je le-ta ključ do uspeha.

Podobno se na opažanje premalo 
strasti odzivajo tudi v Agitavit Solutions 
in poudarjajo, da tako kot ni enega 
recepta, kako ustvariti pozitivno energijo, 
pogosto tudi ni enega samega razloga, 
da te energije ni. Vodja mora ves čas 
poslušati sodelavce in se pogovarjati tudi 
z drugimi vodji, če v posameznih ekipah 
zaznajo padec energije. Pomembno je, 
da ugotovi razlog, ki je lahko trenutne 
(npr. povečana zahtevnost dela ob 
zaključevanju projekta) ali bolj trajne 
narave (npr. konflikt med dvema 
sodelavcema). Vsi vpleteni se nato 
odkrito pogovorijo in predlagajo možne 
rešitve. Navadno pomaga že pogovor, 
včasih pa je treba izvesti temeljitejše 
ukrepe ali spremembe. Najbolj 
pomembno pa je, da se taki pojavi 
rešujejo sproti, torej pravočasno in ne 
pometajo pod preprogo, ker se sicer hitro 
lahko razrastejo na celotno podjetje ter je 
potem škoda toliko večja.

T U D I  P R E V E Č S T R A S T I  N I 
D O B R O
Na področju fenomena organizacijske 
energije, se soočamo tudi s pretirano 
strastjo, ki lahko vodi v izgorevanje. 
Start-up podjetja so pri tem podvržena 
večjemu tveganju, kot druge 
organizacije, čeravno pred tem ni 
varen nihče. Pretirana strast se kaže 
recimo v tem, da ljudje delajo čez svoje 
zmožnosti, si npr. nikoli ne vzamejo 
dopusta, delajo po 12 ali več ur na dan 
in to daljše obdobje, ne razvijajo svojih 
prostočasnih aktivnosti … Tako npr. 
v podjetniških pospeševalnikih ni nič 
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nenavadnega, če ljudje preživijo na delu 
po 80 ur na teden, ne da bi si privoščili 
kakšno soboto ali nedeljo zase.

S pretirano strastjo so se v podjetju 
Plastika Skaza že srečevali, saj imajo 
izredno strastne ljudi, ki bi radi naredili 
več, kot je v okviru njihovih zmožnosti. 
Pri tem pa ne opažajo izgorelosti, 
prej priložnost za napredek. Ljudje 
včasih delajo preko svojih meja, ker si 
želijo napredka in skrbijo za osebno 
rast. Izstop iz cone udobja ni lahak in 
večini ljudi predstavlja napor. Le-ta pa 
lahko povzroči nepričakovan napredek 
in napredek v ljudeh zbudi ponos in 
dostojanstvo.

V Agitavitu si ljudje znajo vzeti 
tudi čas za potreben odmor, saj veliko 
naporov vlagajo v ustrezno načrtovanje 
zasedenosti kadrov in sproti spremljajo 
njihovo obremenjenost. Tako hitro 
zaznajo odklone in ustrezno ukrepajo. 
Seveda pa se od časa do časa ne da 
povsem izogniti nadurnemu delu.

O B N AV L JA N J E VIROV ENERGIJE
Uspešno poslovanje ni maraton, temveč 
prej več tekov na krajše proge. Med teki 
pa je čas, da si organizacija obnovi svoje 
vire energije in se regenerira. V mislih 
imam seveda energijo ljudi. Tega se več 
ali manj zavedamo, kako smo kreativni 
pri izvedbi obnavljanja naših naravnih 
virov, pa se zelo razlikuje od organizacije 
do organizacije.

V Plastiki Skaza za obnavljanje 
energije skrbijo s fitnesom, ki ga 
lahko zaposleni koristijo po mili volji 
in dvigujejo svojo raven kondicije. V 
prihodnosti imajo v planu vsako jutro 
pričeti s polurno jogo ali meditacijo, s 
čimer se želijo malce poduhoviti in dan 
pričeti psihično spočiti. Ustanovili so 
tudi Športno kulturno društvo v sklopu 
katerega zaposlenim ponujajo ogromno 
športnih aktivnosti, med drugim 
imajo tudi svojo nogometno ekipo. 
Za spodbujanje osebne rasti pa imajo 
dva osebna svetovalca, ki pomagata 
zaposlenim na poti do uspeha ali 
boljšega počutja.

V Agitavit Solutions pa imajo 
zaposleni veliko priložnosti pridobivanja 
novih znanj in s tem možnosti osebnega 
razvoja. Gojijo odprto komunikacijo in 
pošten odnos do sodelavcev, cenijo 
iniciativnost, predanost, kakovost, 
ekipno delo, spodbujajo medsebojno 
pomoč in sodelovanje. Zaposlenim 
omogočajo prilagodljiv delovnik in delo 
od doma. V podjetju imajo prostor, 
namenjen sprostitvi med delovnim 
časom, v katerega se zaposleni lahko 
odmaknejo in svoj čas namenijo želenim 
oblikam obnavljanja virov energije. 

Ker večino delovnega časa v službi 
presedijo, skrbijo tudi za rekreacijo; 
ustanovili so Agitavit športno društvo, 
v okviru katerega organizirajo pohode v 
hribe, nogomet in košarko.

K A M P O Č A R O B N O F O R M U LO 
Z A D O B R O E N E R G I J O?
Le kdo si ne bi želel čarobne formule za 
dobro organizacijsko energijo, takšno, 
ki odseva ravno pravo mero strasti, 
ne preveč in ne premalo in takšno, ki 
spodbuja trajnostno rast organizacije. 
Pa takšna formula zares tudi obstaja?

Vloga vodje pri gospodarjenju z organizacijsko energijo

Anka Brus, direktorica podjetja Agitavit

Tanja Skaza, direktorica podjetja Plastika Skaza
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Čarobna formula za dobro energijo 
v podjetju Plastika Skaza je, da so 
vrednote podjetja in zaposlenega v 
ravnovesju, da ljudje opravljajo tisto 
delo, ki jih veseli in v njem uživajo. 
Takšno delo, ni več delo, temveč užitek, 
ki ima za posledico uspehe, rezultate in 
dobro plačilo.

Tanja Skaza še dodaja, da je formula 
za pravo energijo pravzaprav zapisana v 
glavi vsakega od nas, skriva se v tem, da 
delite svojo srečo naprej. Naj ne ostane 
skrita, saj je pozitiva nalezljiva in to 
ekipa začuti in vrača nazaj ter širi naprej. 
Če ste srečni na osebnem področju, 
prinesite to v službo. Marsikdaj je 
celoten dan pogojen s tem, kakšno 
energijo oseba prinese v prostor in kako 
jo oddaja.

V Agitavit Solutions pa pravijo, da 
čarobne formule ni, prej gre za skupek 
dejanj in aktivnosti. Čeprav bi vse 
razkrili, se jih ne da »skopirati« iz enega 
v drugo podjetje, saj je od konkretne 
izvedbe in ljudi v podjetju odvisno, ali bo 

nekaj delovalo ali ne. Sodelavce je treba 
poslušati, morajo se počutiti varne in 
cenjene, morajo vedeti, kam gredo. Če 
so njihovi sodelavci tudi njihovi prijatelji, 
pa še toliko bolje.

E N E R G I J S K I  V O D JA – 
E N E R G I J S K A O R G A N I Z A C I JA
Raziskave so pokazale visoko korelacijo 
med osebno energijo vodij ter energijo 
njihove organizacije, kar je bilo tudi 
pričakovano in potrjuje rek, jabolko 
ne pade daleč od drevesa. (D. Brečko, 
2012–2016). Dobri vodje torej tudi dobro 
gospodarijo s svojo osebno energijo in 
si znajo dobro napolniti baterije.

Tanja Skaza si baterije polni z 
najmanj eno uro telovadbe na dan 
in vsako jutro posluša motivacijske 
govornike, ki jo v veliki meri navdajo s 
pozitivizmom, strastjo in dejstvom, da 
se vse da, če si to zares želimo. Začela 
je tudi meditirati, saj opaža, da se tako 
sprošča njen notranji mir. Ima tudi svoje 
osebne coache, ki skrbijo za to, da v dan 

vstopa optimistično in da je zadovoljna 
sama s sabo. Energijo pa ji dajeta tudi 
njena dva sinova, ki ji ne pustita, da 
bi čez dan malo podremala, ali pa šla 
prekmalu spat.

Anka Brus pa prisega na ravnovesje 
med poslovnim in zasebnim življenjem, 
čeprav se ves čas prepletata. Potrebno 
energijo ji dajejo sinova in prijatelji. Od 
posla se odklopi s tekom ali obiskom 
Šmarne gore, sinova redno spremlja na 
nogometnih tekmah ter rada prebere 
dobro knjigo.

Vsakdo ima torej svoj recept za 
polnjenje baterij in energijsko obnovo. 
Dobro pa si je vsak dan zastaviti 
vprašanje; kakšna je moja osebna 
energija danes in kaj lahko naredim, da 
jo še izboljšam?

INSIGHTS d.o.o. svojim naročnikom nudi razvoj potencialov na dveh področjih:

a) Defi niranje in razvoj potencialov podjetja (poslovno-procesno področje):
– Svetovanje, oblikovanje poslovnih vizij, vstopa na trge
– Vodenje delavnic, fasilitiranje in preoblikovanje poslovnih izzivov 

b) Na področju odkrivanja in razvoja potencialov zaposlenih, vodij, menedžerjev:
– Osebni in poslovni coaching za učinkovitejše doseganje ciljev;
– Izvajanje poslovnega timskega in individualnega coachinga ter teambuildinga s pomočjo konjev in/ali psov za razvoj 

ustreznih kompetenc in pripravo/upravljanje sprememb;
– Pripravo ocene zavzetostih zaposlenih in pripravo programov za uspešnejše in učinkovitejše upravljanje talentov po 

metodi »Include.all – Model 6« (razvito z lastnim znanjem v evropskem prostoru);
– Mentoriranje, karierno sponzorstvo in treninge javnega nastopanja, komuniciranja.
– Pripravo in izvajanje promocije in komunikacijskih načrtov.
– Izvajanje delavnic s področja razvoja potencialov posameznikov ali timov po meri naročnika.

Berete nas lahko na insights.si in na navdihni.me.

Kontakti:
Mag. Natalie C. Postružnik, direktorica, 040 808 999, natalie@insights.si
Gorazd Postružnik, prokurist, gorazd@insights.si
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Spremembe so stalnica, to vemo že vrsto 
let. Dobra novica je, da je spreminjanje 
znak življenja in vitalnosti oz. tako kot 
pravi Isaac Adizes, ko se ne spreminjamo 
več, smo mrtvi. Spremeniti se moramo 
preprosto za to, da preživimo. Enako velja 
za organizacije, če se ne spreminjajo, 
umrejo. Hitrost sprememb pa je izjemno 
velika, za organizacije praviloma velja, 
da morajo na novo “izumiti sebe” vsakih 
5 let, ta doba pa se kajpak krajša. 
Druga dobra novica je, da vsi ljudje 
premoremo  tudi energijo za spremembe 
in vloga vodje je, da jo zna aktivirati in 
usmerjati v pravo smer. O energiji za 
spremembe smo se pogovarjali Natašo 
Luša, direktorico medijske hiše DELO, 
ki verjame, da brez visoke produktivne 
energije v času nenehnih sprememb 
enostavno ni rezultatov. Nataša Luša je 
v okviru uprave  zadolžena za kadrovsko 
področje, marketing in trženje naklad. 
Po izobrazbi diplomirana pravnica, ki 
je začela  svojo karierno pot v družbi 
Kolektor in nato nadaljevala samostojno 
pot kot odvetnica, kjer se je kalila kar 17 
let. Na mestu direktorice družbe Delo je 
dobro leto dni.

Kako opazite, kdaj imajo ljudje veliko 
energije?
Kadar so tudi rezultati in kadar imajo 
ljudje tudi pravi odnos do dela. Če 
sem povsem konkretna, je to kadar 
je manj pritožb, kadar ljudje ne 
iščejo vsemogočih zunanjih vzrokov 
za negodovanje in kadar ne iščejo 
nepomembnih podrobnosti in napak. 

Kako pa vi spodbujate strast zaposlenih 
za ustarjanje rezultatov?
Moja vrata so vselej odprta, kdorkoli 
lahko pride. To je moja prva spodbuda. 
Spodbujam pa tudi vse vodje, da 
nagradijo doseganje vmesnih ciljev 
zaposlenih v obliki nematerialnih nagrad 
(pohvala, pozornost, druženje, proslavitev 
uspeha s prigrizkom.)

Kaj pa naredite, kadar opazite padec 
energije med zaposlenimi?
Moja formula je zelo preprosta, to je 
pogovor. Skušam se z vsemi pogovoriti 
in ugotoviti vzrok padca energije. 
Včasih pomaga že preureditev delovnih 
prostorov, včasih dogovor o drugem 
delu, včasih premeščanje zaposlenih, 
velikokrat tudi odprt pogovor v skupini. 
Odkrito pa povem, da se vseh ljudi 
preprosto ne da navdušiti za spremembe. 
Taki bodo večno obstajali in jih najdemo 
povsod.

Imate kdaj sladke skrbi in se soočate 
s preveč strasti vaših sodelavcev pri 
delu?
Ne vem sicer, če je to strast, se pa 
soočamo s tem, da nekateri sodelavci 
ostajajo v službi preveč časa. Takrat 
me zaskrbi, saj  se zavedam, da lahko 
v takšnih primerih pride do izgorevanja. 
Tega res ne želim, kot ne želim, da delajo 
čez vikend. Prosti dnevi so namenjeni 
počitku. 

Kaj je najpomembnejše za ustvarjanje 
dobre energije v vaši medijski družbi?

Energija za spremembe
Danijela Brečko

Energija za spremembe

Nataša Luša, direktorica medijske hiše 
Delo d.o.o., FOTO Robert Zabukovec
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Osmišljenost dela. Vsakdo mora vedeti, 
kaj lahko prispeva k organizaciji, sicer 
se ne more poistovetit z njo. Zame kot 
delodajalca pa je najpomembnejše, da 
razumejo svoje cilje. 

Kako pa pri vas izgleda cona udobja? 
Ste se že srečali z njo? 
Opazila sem veliko cono udobja tri leta 
nazaj, ko sem prišla v hišo. Ljudje so 
delali z visoko stopnjo udobne intertnosti, 
misleč, mi smo stari mački, saj bo 
šlo še naprej po starem. Od takrat do 
danes se je veliko spremenilo. Najprej 
smo zagrizli v stereotip “To se pa ne da 
narediti drugače”. Nenehno in načrtno 
negujemo načine novega razmišljanja o 
že znanih stvareh in gradimo kulturo “Da 
se narediti”.

Se še kdaj pojavi kdo, ki vam reče “tega 
se pa res ne da narediti ?”
Če se pojavi kdo s tovrstno težavo, 
ga skušamo najprej naučititi novih 
načinov razmišljanja, če je treba mu tudi 
operativno pokažemo,  da se da. Pred 
kratkim smo v naši hiši povsem prenovili 
redakcijski sistem in vložili precej 
sredstev v izobraževanje novinarjev, 
da lahko delajo po novem. Usposobili 
smo tudi nekaj ti. “superusers” za 
pomoč vsem tistim, ki še potrebujejo 
pomoč. Če pa še vedno nekdo reče, jaz 
tega ne morem, ne znam ali nočem, 
pa se z njim pogovorimo o tem, kje 
vidi svojo prihodnost. Na voljo imamo 
dve možnosti: Prva je, da se z njimi 
razidemo , druga pa je, da najdejo znotraj 
organizacije delo, ki bi jim ustrezalo. 

Kako doživljate energijo mlajših in kako 
starejših zaposlenih?
Mladi pridejo iz šol polni energije, zanosa 
in entuziazma. Vse želijo spremenit, 
vse želijo naredit hitro, nič jim ni težko, 
pripravljeni so na različne izzive in hitro 
želijo videti rezultate svojega dela.Starejši 
pa so zelo različni. Biti starejši je po 
mojem mnenju stvar percepcije in načina 
razmišljanja o sebi. Nekateri so izjemno 
ambiciozni in si želijo novosti, so pa tudi 

takšni, ki menijo, da so že dovolj naredili 
in bi radi uživali sadove svojega dela. 
Na nas samih pa je, da najdemo načine, 
kako  te ljudi navdušiti za prenos znanja 
in izkušenj na mlajše, ki pa so včasih 
tudi kot bikci, ki se zaganjajo v ograje in 
ne vedo, da so pet metrov naprej tudi 
kakšna vrata. (smeh).

Vodje vselej oddajamo svojo energijo 
v prostor, tako dobro kot slabo. Kako vi 
skrbite za svojo dobro energijo?
Ne dovolim si, da bi stvari jemala osebno, 
kar ni vselej lahko. Sicer pa ohranjam 
svojo integriteto na način, da skušam biti 
čim bolj poštena do sebe in do drugih. 
Govorim tisto kar počnem in počnem 
tisto, kar govorim. Pazim tudi na to, da ne 
prihajam v konflikte sama s seboj. Sicer 
pa si zelo rada vzmamem prost vikend in 
kaj preberem, da si napolnim baterije.

Kaj pa storite, kadar vas obišče 
sodelavec z visokim negativnim 
nabojem?

Negativne energije sodelavca ne 
prevzamem nase, temveč jo skušam 
preusmeriti. Redko me kdo uspe spraviti 
ob živce. Ni pa lahko  sodelovati z 
ljudmi, ki so toksični, torej negativno 
razmišljujoči, kot tudi ne z ljudmi, ki ti 
srkajo energijo, jaz jih imenujem pijavke. 
Ti ljudje namreč dobesedno zastrupljajo 
okolje in za dobro vseh, jih je treba čim 
prej odstraniti, saj širijo slabo voljo. 
Skušam jih preusmerit tja, kjer bodo 
lahko vsaj malo uživali, se poistovetili s 
cilji. Podobno kot ravnamo z majhnimi 
otroci, kadar jih popade bes ali jok. Si pa 
upam trditi, da še pri tako toksičnemu 
človeku lahko najdemo kakšno pozitivno 
lastnost in jo s preusmerjanjem 
okrepimo. Če pa nikakor ne gre, potem 
pa je čas za slovo.

Kaj je torej vaša formula za visoko 
produktivno energijo? 
Spoštljivi odnosi, odkritost, razumevanje 
in posluh za drugega. 
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RAZVOJNI PARTNERJI

SOFOS
Inštitut Sofos si je zadal poslanstvo razvoj orodij za prenos znanja in razvoj kompetenc. V skladu 
s svojim poslanstvom raziskuje različne pristope in metode merjenja učinkovitosti organizacij 
in posameznikov kot tudi učinkovitosti izobraževanja, usposabljanja n izpopolnjevanja. Svoja 
spoznanja prenaša v prakso podjetij in organizacij z oblikovanjem učinkovitih strategij za dvig 
njihove uspešnosti in učinkovitosti. Na ta način plemenitijo tudi prakso poslovnega izobraževanja 
in gradijo nove modele za odkrivanje, razvoj in zadrževanje talentov zaposlenih.
info@sofos.si  |  www.sofos.si

O.K. CONSULTING
Podjetje O. K. Consulting je bilo ustanovljeno v letu 1999 in je v sedemnajstem letu delovanja. 
Naš tim sestavlja sedem odličnih strokovnjakov, pet psihologov, sociologinja in zdravnik, 
usposobljenih za svetovanje in izobraževanje na različnih področjih poslovne psihologije.
V motu podjetja O. K. Consulting »plemenitimo človeški potencial« je zajet tudi cilj našega 
delovanja: strokovna in osebnostna rast zaposlenih na različnih področjih dela in na različnih 
nivojih vodenja, kot tudi spodbujanje boljšega timskega dela v podjetjih in drugih ustanovah.
info@okconsulting.si  |  www.okconsulting.si

RACIO RAZVOJ, HR&M Consulting
Racio razvoj HR&M Consulting nadaljuje 25-letno tradicijo delovanja družbe Racio razvoj d.o.o. 
Deluje kot projektna mrežna organizacija s povezanimi HRM eksperti komplementarnih področij 
– sociologija, psihologija, ekonomija, … Raziskovalni, razvojni in svetovalni projekti se raztezajo na 
celotno področje strateškega upravljanja s človeškimi viri, tako v organizacijah javnega sektorja 
kot gospodarstva. Med drugim je uveljavljen izvajalec mnenjskih raziskav (fokus na organizacijski 
energiji, organizacijski kulturi, klimi, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih), kjer izpostavlja 
benchmarking ter partnerstvo vodjem in HR funkciji pri doseganju trajnosti sprememb.
info@raciorazvoj-hrm.si  |  www.racio-razvoj.si

VIDEOCENTER
Video center je odgovor na vprašanje »Kako se premaknemo iz točke A do točke X«. 
Specializirani smo za izgradnjo visoko učinkovitih timov z analitičnim pristopom, negotovosti pa 
umikamo s poti s preverjenimi pristopi in orodji – od psihološkega ocenjevanja, delavnic ob video 
in avdio programih ter vplivnih knjigah, do intenzivnega skupinskega dela z delavnicami, seminarji 
ali poglobljenim 1-na-1 coachingom. Pomoč dostavimo na posamezniku prilagojen način, pri 
čemer ostajamo osredotočeni na cilj. »Naš cilj je pomagati vam, da dosežete svojega!« je slogan, 
za katerim trdno stojimo in je most, ki nas druži s projektom Organizacijska energija.
splet@trgotur.si  |  www.trgotur.si

Predstavitev partnerjev projekta Organizacijska energija
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IZOR
IZOR – Inštitut za organizacijske rešitve opravlja dejavnosti razvoja in vodenja projektov, 
organizacije korporativnih dogodkov, uredniškega delovanja ter marketinškega svetovanja in 
odnosov z javnostmi na predvsem v povezavi z HRM, delovnim pravom, varstvom osebnih 
podatkov, nepremičninskim trgom, turizmom, lokalno samoupravo in podjetniškim mreženjem. 
Tako lahko nastopi kot partner v pripravi in izvedbi celotnega projekta ali dela, pri katerem 
organizacije potrebuje strokovno znanje in pomoč.
info@izor.eu  |  www.izor.eu

INSIGHTS
Podjetje Insights, družba za odkrivanje in razvoj potencialov, d.o.o., si je za svoje poslanstvo 
zadalo življenje človeka skladno z njegovimi/njenimi talenti. Skozi različne metode – delavnic, 
srečanj, svetovanj, treningov in coachingov (adapt, gestalt, TA, NLP, izrazno, s pomočjo konjev 
in psov ter drugo) najprej odkrijemo vzorce, ki ljudi zadržujejo v neželenih, najpogosteje 
ponavljajočih situacijah, nato pa jim pomagamo razviti talente in zaživeti v polnosti lastnih 
potencialov po svoji lastni meri – tako posameznikom, skupinam, timom kot tudi podjetjem. Na 
ta način doprinesemo k bolj polnemu in osmišljenemu življenju posameznika, skozi to pa tudi 
učinkovitejšim in uspešnejšim podjetjem. Svoje znanje, izkušnje in razvoj talentov prenašamo 
na mlajše generacije tudi kot predavatelji na Doba fakulteti ter v različnih mentorskih shemah – 
Zavoda Y, Modela M IRDO, mentorske sheme Združenja Manager.
www.insights.si

AKADEMSKI PARTNERJI

ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO
Zgodovina Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete se začenja z letom 1951 in prvim 
predstojnikom prof. dr. Mihajlom Rostoharjem. Vse od takrat pa predstavniki oddelka za 
psihologijo skrbijo za pedagoško, organizacijsko in publicistično dejavnost v psihološki stroki na 
slovenskem. Poleg tega je poskrbljeno tudi za številna strokovna in raziskovalna dela v sklopu 
oddelka oz. fakultete ali zunaj njega. Delo na Oddelku za psihologijo je organizirano v aktivnosti 7 
kateder in služb, ki pokrivajo celotno področje in usmeritve v psihologiji. 
www.psy.ff.uni-lj.si

MLC FAKULTETA ZA MANAGEMENT IN PRAVO LJUBLJANA
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je edina fakulteta v slovenskem visokošolskem 
prostoru, ki razvija interdisciplinarne študijske programe managementa in poslovnega 
prava po zgledu uveljavljenih tujih univerz in poslovnih šol. Fakulteta razvija model prakse in 
profesionalnega razvoja, ki podpira študijski proces z vidika zagotavljanja čim višje stopnje 
zaposljivosti diplomantov. Programi in študijski proces so fleksibilni in prilagojeni potrebam 
posameznikov, študentov in podjetnikov, ki že delujejo v poslovnem okolju. MLC Ljubljana 
ustvarja akademsko skupnost, ki gradi socialno in poslovno mrežo vseh njenih članov.
www.mlcljubljana.com
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AMBASADORJI PROJEKTA

SLOVENSKA KADROVSKA ZVEZA
Slovenska kadrovska zveza je vseslovenska organizacija, ki povezuje 14 društev za kadrovsko 
dejavnost – 13 regionalnih in eno študentsko. Trenutno v njej deluje več kot 700 članov. S svojim 
delovanjem želijo razvijati center za izmenjavo dobrih praks, mreženje ter sooblikovanje. Deluje 
s poslanstvom povezovanja strokovnjakov za delo z ljudmi, da bi razvijali sebe, svoje sodelavce 
in stroko ter profesionalno in etično prispevali k razvoju družbe in gospodarstva. Njihova vizija se 
zato glasi: Z razvijanjem ljudi soustvarjamo družbo.
sekretar@skz.si  |  www.skz.si

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestna občina Ljubljana je ena od enajstih mestnih občin v Sloveniji, katere središče je mesto 
Ljubljana, glavno mesto Slovenije. Razdeljena je na 14 četrtnih skupnosti. Je največja mestna 
občina v Sloveniji s 289.518 prebivalci (vir Wikipedija). V Mestni občini deluje 34.183 podjetij, ki 
skupaj ustvarjajo 203.878 delovnih mest. Podjetja s sedežem v Mestni občini Ljubljana ustvarijo 
38 odstotkov prihodka in 32 odstotkov dodane vrednosti celotnega slovenskega gospodarstva 
(Vir Zlati kamen). Aktualni župan Mestne občine Ljubljana je Zoran Janković.
www.ljubljana.si

DRUŠTVO PSIHOLOGOV SLOVENIJE
Društvo psihologov Slovenije je prostovoljno strokovno združenje psihologov Slovenije. Namen 
društva je aktivno povezovanje in sodelovanje psihologov z namenom uveljavljanja stroke in 
kompetenc psihologov, nudenje medsebojne strokovne podpore, izobraževanje, usposabljanje in 
informiranje psihologov. Prav tako je namen tudi promoviranje psihološke dejavnosti v Sloveniji, 
skrbeti za kakovost izvajanja psihološke dejavnosti na področju Slovenije in krepiti identiteto 
psihologov.
www.dps.si

MEDIJSKI PARTNERJI

DELO
Medijska hiša Delo je že več kot 55 let vodilno in najvplivnejše podjetje na slovenskem medijskem 
trgu ter pomemben oblikovalec javnega mnenja. Slovenskim bralcem vsak dan posreduje 
kakovostne in ažurne informacije, spodbuja bralno kulturo in ozaveščenost prebivalstva ter med 
prvimi odpira pomembne družbene teme. S tem odgovorno prispeva k demokratizaciji slovenske 
družbe in njenemu usposabljanju za kakovosten in ozaveščen razvoj v širšem okolju.
www.delo.si

PLANET GV
Naša glavna dejavnost je izobraževanje in povezovanje. Letno organiziramo več kot 200 
izobraževalnih dogodkov, od akademij do strokovnih konferenc in posvetov. Konference in 
posvete izvajamo v sodelovanju z vodilnimi stanovskimi in poklicnimi združenji ter priznanimi 
strokovnjaki. Naša vizija je z ustvarjanjem in inovativnim posredovanjem znanja povezovati 
ljudi in organizacije ter nenehnim dvigom vednosti postati vaš dolgoročni strateški partner pri 
doseganju osebne in poslovne uspešnosti!
www.planetgv.si

Predstavitev partnerjev projekta Organizacijska energija
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ZDRUŽENJE MANAGER
Združenje Manager smo največje združenje managerjev in managerk v Sloveniji. Povezujemo 
več kot 1100 slovenskih managerjev in managerk in že 29 let spodbujamo razvoj managerskega 
poklica v Sloveniji. Z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju gospodarskega okolja v Sloveniji 
soustvarjamo rast konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in tako sooblikujemo slovenski 
družbeni prostor.
www.zdruzenje-manager.si

HRM REVIJA
Revija HRM je strokovna revija za vodenje in razvoj ljudi pri delu. Seznanja z novostmi in 
aktualnimi tematikami, trendi in razvojem ter dobrimi praksami na področja vodenja, upravljanja 
in razvoja ljudi. Prispevke pripravljajo priznani tuji in domači strokovnjaki. Je nepogrešljiva 
sopotnica voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem 
vodenja, razvoja ljudi.
info@hrm-revija.si  |  www.hrm-revija.si

PSIHOLOGIJA DELA
Na spletni strani Psihologija dela, ki jo ustvarjajo študentje Oddelka za psihologijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, najdete najnovejše izsledke raziskav, razmišljanja, uporabne 
povezave, avdio-video gradivo in še veliko drugih zanimivih stvari s področja zaposlovanja, 
izobraževanja in razvoja ter organizacijskega vedenja. Spletna stran širi spoznanja, ki so 
uporabna tako za strokovnjake, ki delujejo na tem področju, kadrovike ter vse vedoželjne, ki želijo 
izvedeti več o psiholoških procesih dela
www.psihologijadela.com

NAVDIHNI ME
Portal Navdihni.me je nastal iz potrebe ustvarjalk, da predstavljamo zgodbe ljudi za ljudi. Takšne 
zgodbe, ki navdihujejo k premisleku, rasti, spremembi, k temu, da ljudje spoznamo, resnično 
razumemo in dojamemo, da je vse odvisno od nas, od našega pogleda, dojemanja naše okolice 
in življenja. To so zgodbe ljudi, ki so stopili iz svoje cone udobja; ali prešli nenavadne poti; ali 
storili nekaj čudovitega za druge ljudi. Zgodbe »malih« in »velikih« ljudi. Zgodbe ljudi za ljudi. Da 
bo vsak lahko v sebi iskal moč. Da bo vsak lahko sebi navdih.
https://navdihni.me/

ORGANIZATOR PROJEKTA

SOFOS
Inštitut Sofos je bil ustanovljen leta 1999 s poslanstvom raziskovanja različnih pristopov in 
metod merjenja učinkovitosti organizacij, posameznikov in timov. Pri svojem delu povezuje 
znanost in prakso ter z dognanji bogati tako poslovno kot znanstveno javnost v obliki konferenc 
in strokovnih objav.
www.sofos.si

Pridružite se gibanju za dvig organizacijske energije, 
za večjo strast in trajnostno rast!
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Ne pomnim, kdaj se je na Kongresnem 
trgu zbralo toliko ljudi, kot takrat, ko smo 
pričakali naše zlate košarkarje. 20.000 
ljudi je dobesedno preplavilo Ljubljano 
in vztrajalo pod neusmiljenimi dežnimi 
kapljami pozno v noč, še dolgo potem, 
ko je košarkarski tim zapustil prizorišče. 
Vprašala sem se, kaj je tisto, kar uspe 
povezati toliko Slovencev. Je to šport 
sam? Je to karizma igralcev? Kolega, ki 
se spozna na šport, mi je hitro ponudil 
odgovor.To je uspeh. Uspeh združuje 
ljudi. Uspeh je kot magnet, ki neustavljivo 
privlači, pritegne vso našo pozornost in 
pridobi našo naklonjenost. Ja, verjetno se 
s tem strinjamo vsi.

Za uspeh tima pa je v največji meri 
odgovoren vodja. In tokrat je bil ta vodja 
Igor Kokoškov, človek, ki mu ni bilo 
usojeno postati košarkar, saj ga je pri 18 
letih zaznamoval avtomobilska nesreča, 
ki je spremenila njegovo življenjsko 
pot. Danes lahko rečemo, da to ni bila 
nesreča, ampak sreča, da je svet dobil 
tako izjemnega vodjo, ki je svoj največji 
uspeh do sedaj poklonil prav Slovencem.

K A J D E L A KO KO Š KO V D R U G A Č E 
KOT D R U G I  S E L E K TO R J I  I N 
T R E N E R J I?
Zagotovo je vse presenetila njegova 
mirnost in čustvena zbranost tudi v 
najbolj kritičnih trenutkih. Dobro se 

zaveda, da vsak vodja svoje misli in 
čustvena stanja, torej svojo energijo, 
prenaša na igralce.

Bolj kot drugi je uspel vgraditi v kulturo 
tima zmagovalno miselnost, ki se 
začne in konča pri vodji. Kokoškov je 
tudi eden izmed mojstrov gospodarjenja 
z energijo igralcev. V velikem finalu se 
je jasno potrdilo, da še tako uspešno 
in močno človeško bitje poseduje le 
določeno količino energije, ki jo mora 
znati obnavljati. »Supermeni« v realnem 
življenju ne obstajajo. Poteza, da v 
najbolj odločilnih trenutkih na klop 
pokliče Gorana Dragiča, nepspornega 
junaka finalne tekme, ki mu je vidno 
zmanjkovalo moči in energije, se bo 
zapisala v zgodovino ne le športa, ampak 
tudi vodenja tima. Tudi veliki vodje, kot 
je kapetan Goran Dragič, se morajo kdaj 
odpočiti in obnoviti svoj vire energije. Ta 
Kokoškovova poteza morda ne bi bila 
tako presenetljiva, če bi v igri še ostal 
Luka Dončič. Toda Kokoškov je vedel, da 
je to treba narediti ob pravem času.

S tem pa je pokazal še na eno veliko 
vrlino vodenja. To je zaupanje. 
Zaupanje v slehernega igralca, ki ga 
je izbral za to prvenstvo. Tim je prišel 
do zmage navkljub temu, da sta dva 
najboljša igralca morala predčasno 
zapustiti igrišče. Morda je bila to tudi 

Igor Kokoškov - 
gospodar dobre energije

Danijela Brečko

Igor Kokoškov - gospodar dobre energije

Igor Kokoškov, srbski košarkarski trener
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povsem strateška poteza, zmesti tudi 
že izmučenega nasprotnika, da ob 
razpletu dogodkov, ki so jim bili zagotovo 
navidezno v prid, v odločilnih trenutkih 
popusti.

Osebno pa me je navdušilo pri 
Kokoškovu pozitivno vodenje in 
spodbujanje notranjih virov moči. Vedno 
usmerjen v reševanje problemov in ne 
v njihovo analiziranje. Vsakemu je znal 
odmeriti njegovo naravno vlogo, kar 
pomeni, da je odlično poznal prednosti 
svojih igralcev in na njih gradil ter jih 
razvijal. To že presega odlike klasičnega 
vodenja in mene prej spominja na 
vrhunskega gospodarja z energijo 
svojega tima kot to razkrivamo tudi na 
spletni strani gibanja za dobro energijo 
www.organizacijska-energija.si.

In ob vseh svojih vidnih dosežkih je 
ostajal v ozadju, skorajda neviden. Če 

ga ne bi kamere tako uspešno lovile, 
skorajda ne bi vedeli kdo je ta vrhunski 
vodja in odličen coach v eni osebi. Z 

njim smo dobili odličen zgled in primer 
odličnega gospodarjenja z energijo tima, 
ki se ga splača posnemati.

resalta.com

Maximizing 
Energy 
E�iciency
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Vsak izmed nas poseduje energijo. 
Resda jo težko vidimo s prostim 
očesom, zato pa jo toliko bolj čutimo. 
Osebna energija je naravna sila v 
vsakem izmed nas, s pomočjo katere 
delujemo in vplivamo. Danes to energijo 
znamo tudi že izmeriti. Odraža se v 
sposobnosti mobilizacije kognitivnega, 
čustvenega in vedenjskega potenciala 
oz. v tem, kaj in kako ljudje mislimo, 
kaj in kako čutimo in kako se pri tem 
vedemo. Vse, kar lahko izmerimo, lahko 
tudi izboljšamo. Kot vsaka druga vrsta 
ima tudi osebna energija svojo smer 
in moč. S pravo kombinacijo osebnih 
strategij lahko vplivamo tako na njeno 
smer kot na jakost ter jo pripeljemo 
v polje produktivne in sodelovalne 
energije. In prav v tem se skriva pot do 
naše pozitivne prihodnosti1.

F O R M U L A Z A U S P E H P O D J E TJA
V marsikaterem podjetju se pogosto 
sprašujejo: ”Kaj je formula za uspeh 
podjetja? Kaj je tisto, kar nekatera 
podjetja požene proti vrhu?” Odgovor 
se skriva v glavni gonilni sili vsakega 
podjetja. Torej v zaposlenih ter 
njihovi potencialni energiji, ki jo lahko 
vložijo pri doseganju zastavljenih 
ciljev. Temu fenomenu pravimo tudi 
organizacijska energija in jo lahko 
opišemo kot silo, ki jo pri doseganju 

svojih ciljev sprosti podjetje. Njena 
moč kaže koliko čustvenega, 
umskega in vedenjskega potenciala 
se je sprostilo pri doseganju ciljev. 
Ne smemo je enačiti z vsoto energije 
posameznikov v podjetju, čeprav je z 
njo povezana. Individualna energija 
vsakega zaposlenega (predvsem pa 
vodij) vpliva na organizacijsko energijo 
in tudi obratno. Prav tako je ne smemo 
enačiti z zavzetostjo zaposlenih, čeprav 
je zavzetost njen dober pokazatelj. 
Zavzeti posamezniki namreč prispevajo 
k pozitivni organizacijski energiji in 
obratno: odlična energija v podjetju 
spodbuja zaposlene k zavzetosti!2

Delovanje organizacijske energije 
lahko občutimo, kajti narekuje 

Osebna energija in 
energija organizacije
Pozitivna sinhronost ali negativno razjedanje

Osebna energija in energija organizacije

Simona Klančnik

Kazalec uspešnosti niso 
bilance stanja, mnogo 

resničnejši pokazatelj je 
energija organizacije in 

način njenega upravljanja.

Garry Jacobs,  
CEO Svetovne akademije  

znanosti in umetnosti
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Zaupanje v odličnost
Zagotavljamo, da izdelki in storitve dosegajo  
najvišje kakovostne in varnostne standarde.

> 230 
milijonov  
izdelkov po vsem 
svetu se odlikuje 
s certifikacijskim 
znakom SIQ. 

intenziteto, tempo in vzdržljivost 
delovnih in inovacijskih procesov ter 
procesov sprememb v podjetju. Torej 
je ključni dejavnik delovne uspešnosti in 
tesno povezana z uspehom podjetja.

V organizacijski energiji in njenem 
opravljanju pa je moč med podjetji 
ali pa celo znotraj enega podjetja 
zaslediti velike razlike. Nekatera podjetja 
tako od jutra do večera ”vozijo v peti 
predstavi” in so nenehno pod blagim, 
poživljajočim stresom, zaposleni pa se 
kljub povprečnim plačam ne pritožujejo. 
Nasprotno pa lahko srečamo podjetja, 
ki kljub obetavnim idejam in močnemu 
potencialu ne napredujejo, saj se 
zaposleni v lenobnem vzdušju otepajo 
vsake spremembe ali izziva, njihovo 
delovanje pa spominja na počasno 
vožnjo avtomobila z vključeno ročno 
zavoro.

N E G AT I V N A E N E R G I JA – K A J 
N A R E D IT I?
S številom zaposlenih sovpada število 
osebnostno zelo različnih ljudi, kar 
lahko hitro privede do določenih težav z 
negativno energijo. Klementina Šuligoj, 
bivša ravnateljica (do septembra 
2018) OŠ Trbovlje meni, da je povsem 
normalno, da v organizacijah prihaja 
do nesoglasji, težava nastane, če ta 
nesoglasja vodijo v razočaranje in 

odmik od kolektiva. Na OŠ Trbovlje se 
trudijo, da taka nesoglasja zaposleni 
razčistijo, če je potrebno, se pogovorijo 
skupaj, sploh če so zaposleni čustveno 
preveč vpleteni in je bila kakšna reakcija 
prehitra. Šuligojeva pravi, da na koncu 
vedno ugotovijo, da vsi delajo za isti 
cilj, le na medsebojni komunikaciji so 
(začasno) padli.

Izpostavila je, da v šolah denarnih 
nagrad ni in zato toliko bolj velja 
pohvala za dobro opravljeno delo, 
mogoče članek o dobro opravljenem 
delu na spletni strani šole ali v lokalnem 
časopisu ter pristno veselje sodelavcev 
ob uspehih kolegov. Dobro delo in trud, 
ki ga vlagajo učitelji v šolo, je potrebno 
videti in ga javno in glasno pohvaliti. 
Dnevno je treba sodelovati z učitelji, 
jim dati vedeti, da poznaš njihovo 
delo, težave in seveda tudi uspehe. 
Prepričana je, da vsi ravnatelji to počno 
in se zavedajo, da njihovi kolektivi 
delujejo na ta etični pogon.

M O Č P O S A M E Z N I K A
Raziskave so pokazale visoko korelacijo 
med osebno energijo vodij ter energijo 
njihove organizacije, kar je bilo tudi 
pričakovano in potrjuje rek, jabolko 
ne pade daleč od drevesa. (D. Brečko, 
2012–2016). Dobri vodje torej tudi dobro 
gospodarijo s svojo osebno energijo in si 

znajo dobro napolniti baterije.
Dejstvo je, da se prav vsak od nas 

kdaj znajde v obdobju, ko se počuti 
popolnoma izčrpanega in utrujenega. Po 
navadi iščemo vzroke v preobilici dela, 
vremenskih vplivih, slabih medosebnih 
odnosih … Na nekatere stvari, ki nam 
kradejo moč in energijo, ne moremo 
vplivati ali pa le težko, marsikaj pa za 
boljše počutje lahko naredimo sami. 
Vsakdo ima svoj recept za polnjenje 
baterij in energijsko obnovo. Dobro pa si 
je vsak dan zastaviti vprašanje – kakšna 
je moja osebna energija danes in kaj 
lahko naredim, da jo še izboljšam?

Kakšna je vaša osebna energija lahko 
brezplačno izveste s klikom na https://
sofos.si/ocena-osebne-energije.

Do odgovora na vprašanje kakšno 
je energijsko stanje v vašem podjetju 
in kako z njim upravljati pa vas vodi klik 
na spletno stran nacionalnega projekta 
Organizacijske energije.

Viri:
1 D. Brečko, 2017. Osebna energija – 

pot do pozitivne prihodnosti, Ljubljana
2 ORGANIZACIJSKA ENERGIJA: Kaj je 

to?
3 Kjer se dobra energija ustvarja na 

etični pogon

http://organizacijska-energija.si/
http://organizacijska-energija.si/index.php/2016/05/13/organizacijska-energija-kaj-je-to/
http://organizacijska-energija.si/index.php/2016/05/13/organizacijska-energija-kaj-je-to/
http://organizacijska-energija.si/index.php/2017/05/09/kjer-se-dobra-energija-ustvarja-na-eticni-pogon/
http://organizacijska-energija.si/index.php/2017/05/09/kjer-se-dobra-energija-ustvarja-na-eticni-pogon/
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Več energije - 
več talentov
Primer podjetja RLS, merilna tehnika

Danijela Brečko

Ko sem vstopila v RLS, Merilna tehnika, 
me je, brez pretiravanja, takoj zajel val 
dobre energije. Že na vhodu sem bil 
deležna toplega sprejema, potem me je 
direktorica kadrovske službe odpeljala 
v čajno kuhinjo na kavo, kjer je kar 
kipelo od »domačnosti«, produktivnih 
pogovorov, izmenjave mnenj zaposlenih, 
nekateri ob kavici, drugi kar stoje na 
hodniku, ljudje, ki so prihajali mimo, pa 
so me vsi po vrsti pozdravili in namenili 
topel pogled. Res prijetno vzdušje. 
Podjetje RLS, Merilna tehnika, je v zadnjih 
letih svoje hitre in kakovostne rasti 
pridobilo številne nagrade in priznanja, 
med drugimi je bilo tudi med 10 
nominiranimi organizacijami v projektu 
Podjetniške zvezde 2017. Konec leta 
2017 so prejeli tudi nagrado za najvišji 
indeks Organizacijske energije v panogi 
Izdelki široke rabe in industrijski izdelki. 
O tem, kako jim ob neverjetno hitri 
rasti uspeva ohranjati dobro energijo in 
zavzete ter energične zaposlene, smo 
se pogovarjali z direktorjem podjetja 
Janezom Novakom ter njegovo desno 
roko, Ilijano Šuligoj Javornik, direktorico 
kadrovske službe.

Pravijo, da vse kar lahko izmerimo, 
lahko tudi izboljšamo. Katere kadrovske 
kazalnike merite pri vas?
Ilijana Šuligoj Javornik: Zadovoljstvo 
zaposlenih merimo že osmo leto 
zapored in rezultati so dobri, celo vedno 

boljši. Ob tem smo logično pomislili 
tudi na nadgradnjo oz. dopolnitev teh 
meritev, saj samo zadovoljstvo res 
ne pove vsega. Indeks organizacijske 
energije kot razmerje med kakovostno in 
nekakovostno energijo vidim kot odlično 
nadgradnjo, saj se dobro zavedam, 
da življenje organizacije ustvarjamo 
ljudje s svojimi občutenji, razmišljanji in 
vedenji, kar odlično ponazarja koncept 
Organizacijske energije. Prav tako pa se 
zavedam, da nihče od nas ni popoln in 
da vsakdo lahko najde področje, kjer se 
lahko izboljša in nadgradi. In mi našim 
zaposlenim to ne le omogočamo, temveč 
jih pri tem tudi spodbujamo. Dopuščamo 
jim, da izžarevajo svojo energijo in svoje 
talente in »ustvarjajo« svojo organizacijo. 
Seveda spremljamo še celo vrsto 
kadrovskih kazalnikov, ki so nuja za 
učinkovito delo.

»P R O G R A M I R A N I« L J U D J E S O 
P R I  N A S N E S R E Č N I
Kdaj imajo zaposleni največ energije in 
kako to opazite?

Ilijana Šuligoj Javornik: Na to 
vprašanje ni enoznačnega odgovora. 
Razlike so tako med oddelki kot tudi 
med letom. Sama opažam več energije 
ob zaključku poslovnega leta (pri nas je 
to maja, junija) in menim, da je to tesno 
povezano z zaključevanjem ciklusa in 
oblikovanjem pričakovanj za prihodnje 
obdobje. Povečana energija je povezana 

Fotografije: Arhiv RLS
Članek je objavljen tudi na portalih Navdihni.me in 
Organizacijska energija

Več energije - več talentov

Ilijana Šuligoj Javnornik, direktorica 
kadrovske službe

http://navdihni.me
http://organizacijska-energija.si/index.php/2018/08/10/vec-energije-vec-talentov-primer-podjetja-rls/
http://organizacijska-energija.si/index.php/2018/08/10/vec-energije-vec-talentov-primer-podjetja-rls/
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tudi s spremembami. Ob naši hitri rasti (v 
zadnejm letu beležimo 40-odstotno rast) 
se ves čas kaj dogaja. Ta dinamika nas 
ves čas drži v kondiciji.

Janez Novak: Lahko bi rekel, da 
produktivno energijo prinašajo novi izzivi 
in novi projekti. Pokazatelj produktivne 
energije so tudi nove ideje in teh imamo 
pri nas vedno dovolj. Generatorji novih 
idej pa so pri nas pretežno timi in ne 
posamezniki. Potrjene ideje taisti tim tudi 
udejani.

Nekatere organizacije se še vedno 
borijo s pomanjkanjem idej, to kar je pri 
vas zapisano že v DNK-ju organizacije. 
Kako vam je to uspelo?

Janez Novak: Mi dopuščamo ljudem, 
da razmišljajo po svoje. Ljudje, ki so že 
»močno programirani« oz. ukalupljeni 
v neke vzorce razmišljanja, se pri nas 
ne znajdejo najbolje in precej nesrečni, 
ker tega ni v naši kulturi. Pri nas 
dopuščamo in spodbujamo proaktivnost, 
samovključenost, agilnost … Mlade, ki 
šele prihajajo na delovno mesto, starejši 
sodelavci povabijo v ekipo, v dialog in 
kreiranje rešitev.

Kako pri vas konkretno spodbujate 
strast zaposlenih za doseganje ciljev?

Janez Novak: Hitro presodimo, kje 

so močne plati posameznika in kako 
uskladiti njegove cilje s cilji organizacije. 
Opažamo, da imajo nekateri veliko strast 
do t.i. notranjih ciljev, to pomeni graditi in 
soustvarjati produkte v podjetju, drugi pa 
so močnejši pri predstavljanju podjetja 
navzven. V dialogu jim skušamo najti 
takšno vlogo, ki jim je najbolj pisana na 
kožo, je njihova najbolj naravna vloga.

»Z A N A S S O V S I  Z A P O S L E N I 
U S P E Š N I  – L E  P R AV O V LO G O 
M O R A J O I M E T I«
Kako privlačna pa je tujina za vaše 
zaposlene?

Janez Novak: Zanimivo je, da 
nikogar pretirano ne zanima tujina, tudi 
tisti, ki so odšli tja na izobraževanje, so 
se hitro vrnili nazaj in pravijo, da je pri 
nas veliko bolj spodbudno okolje. Kljub 
zelo vabljivim ponudbam jih tuje okolje 
ne prepriča. Pri nas bega možganov 
ne poznamo. Celo več, ker imamo 
angleškega partnerja, gostujemo precej 
njihovih ljudi, ki bi si želeli ostati pri nas. 
Tako sem našim partnerjem enkrat v šali 
dejal, da naj ne pridejo vsi naenkrat, ker 
jih nimamo kam dati (smeh). 

Kakšen je vaš stil vodenja, imate 
morda uvedeno ciljno vodenje?

Janez Novak: Cilji so zame preveč 

natančno določeni, damo pa jim 
usmeritve, na podlagi katerih si cilje 
določajo sami. Če pogledam sebe, je 
moj glavni cilj vsako jutro, da pridem v 
službo, potem pa me okolje ustvarjalno 
»posrka« in v sodelovanju z drugimi se 
začnejo rezultati spontano udejanjati. 
Je pa za nas pomembno, da znotraj 
usmeritve iščeš stalni napredek, 
izboljšave. To je pravzaprav naše 
poslanstvo, cilji pa se pojavijo sproti na 
poti. Sebe si ne znam predstavljati, da bi 
si določil letne cilje in vztrajno stremel 
k njim, ker je preveč neznank. Ne vem, 
kaj vse se bo v enem letu spremenilo, 
bo naš trg še obstajal, kakšne bodo 
razmere, kako se bodo spremenili 
naši kupci, … Vsekakor pa skrbimo za 
vizijo, optimizem in kulturo reševanja 
problemov.

Kako nagrajujete uspešnost v vaši 
organizaciji?

Janez Novak: Pri nas ne ločujemo 
ljudi na bolj ali manj uspešne. Za nas 
so vsi uspešni. Pri določanju plač 
pa ovrednotimo njihovo delo in nivo 
odgovornosti. Zahtevnejše kot so 
naloge, višji kot je nivo odgovornosti, 
višje je ovrednoteno delo. To se odrazi 
tako v horizontalnem kot v vertikalnem 
napredovanju. Tak način spremljanja 
in nagrajevanja je zelo dobro sprejeto v 
podjetju. Je pa takšen sistem tudi precej 
zahteven, saj moraš dobro ovrednotiti 
delo in nivo odgovornosti, preden 
posameznika nagradiš z višjo plačo, 
ker mu ne moreš čez dve leti reči, da si 
zmotil in mu znižati plačo … To preprosto 
ne gre, ker ga tako izgubiš. Tudi 
variabilnega dela plače skoraj nimamo, 
občasno izplačamo enkratno nagrado 
za izjemne dosežke in to je tudi vse. 
Enostaven, toda transparenten sistem, ki 
spodbuja ljudi, da so vsak dan boljši.

Ilijana Šuligoj Javornik: Ko smo 
z uspehi in rastjo postali bolj vidni 
kot delodajalec, smo začeli prejemati 
na kupe ponudb za ureditev sistema 
nagrajevanja, podprti s temi in onimi 
kazalniki uspešnosti, merljivimi do 

Janez Novak, direktor podjetja RLS merilne tehnike
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zadnje številke natančno, s kontrolo 
in nadzorom. Toda prav za nobeno se 
nismo odločili, ker bi tako zelo hitro uničili 
dobro energijo in kulturo v organizaciji in 
po mojem prepričanju izgubili tudi naše 
talente. Tako zelo podpiram vaš letošnji 
slogan Več energije – več talentov, ker je 
to ravno to.

N A R AVA J E V I R  P O L N J E N JA 
B AT E R I J!
Ko sem vstopila v vaše podjetje, 
sem začutila »toplino domačnosti«, 
sproščenost odnosov in pripravljenost 
nuditi medsebojno podporo. Človek 
bi ostal v takem podjetju kar 24 ur na 
dan. Imate tudi takšne izzive, da ljudje 
nočejo domov in predolgo ostajajo v 
podjetju?

Janez Novak: (smeh) Ja, ob 22. 
uri zapremo vrata in jih »spodimo« 
domov. Malo šale. Res je, da se kakšni 
strokovnjaki kdaj dlje zadržijo v podjetju, 
ker imajo tukaj dobro opremo in jih 
kakšen izziv povsem potegne v delo. 
Tudi mlajši včasih pridejo ob sobotah 

in nedeljah kaj postoriti, … kajpak brez 
vsakih pritiskov in na lastno pobudo. Je 
pa to prej izjema kot pravilo.

Ilijana Š. Javornik: Delovnik je 8-urni, 
a kdaj se že zgodi, da je potrebno delati 
tudi dlje. Stanje ur sproti spremljamo, saj 
so morebitni višku ur lahko zelo zgovoren 

kazalnik. Vedno ob povečanju nadur 
preverimo, kaj je vzrok zanje in ta vzrok 
v najkrajšem možnem času odpravimo. 
Razlogi so različni, od povečanega 
obsega dela, da neustrezne razporeditve 
zahtevnejših nalog, včasih je razlog tudi 
zavzetost mladega sodelavca, ki se 

Več energije - več talentov

zlata  
Gazela

2016
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Že 30 let razvijamo, izdelujemo in tržimo magnetne senzorje 
pomika in zasuka. Naše izdelke odlikujejo visoka natančnost in 
odpornost na zunanje dejavnike, zato se vgrajujejo v napredne 
sisteme v medicini, robotiki in električnih vozilih. 
Pri delu spodbujamo inovativnost in ustvarjalnost, uspešnost 
pa gradimo z integriteto, odličnostjo ter s spoštovanjem 
sodelavcev in poslovnih partnerjev.
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želi v najkrajšem času čim več naučiti. 
Nadurno delo je treba sproti spremljati 
in uravnavati, saj to od nas najprej 
zahteva zakonodaja, po drugi strani 
pa se zavedamo, da bodo le primerno 
regenerirani in spočiti posamezniki, 
ki znajo uravnotežiti svoje življenjske 
vloge, lahko ustvarjali dodano vrednost v 
našem podjetju.

Kako pa vidva kot del vodstva 
obnavljata svoje vire energije?

Janez Novak: Važno je, da je ne 
izgubljaš. Če imaš red v podjetju in red 
kolikor toliko doma, sta že izpolnjena 
dva pogoja, da ne izgubljaš energije po 
nepotrebnem, za obnovo pa poskrbim 
tako, da si vzamem čas za tisto, kar rad 
počnem. Priznam: premalokrat. Res je, 
da sem kot direktor na razpolago 24 ur 
na dan. Smo globalno podjetje in če te 
Kitajci kličejo zjutraj, te kupci iz Kalifornije 
zvečer, to je del mojega življenja. Res bi si 
zaslužil dodatek za stalno pripravljenost 
(smeh). Si pa dela praviloma ne nosim 
domov. Sicer pa si baterije polnim s 
turnim smučanjem, tekom na smučeh, 
poleti pa skočim na kolo in v hribe.

Ilijana Šuligoj Javnornik: Naš direktor 
je dober športnik in ima ogromno 
kondicije. Tudi sicer imamo v hiši veliko 
športnikov; plezalcev, gorskih kolesarjev 
in kajakašev, slednji pridejo s čolnom 
na strehi v službo, da lahko popoldne 

še hitro skočijo na brzice. Jaz nisem 
športnica, sproščam se ob oblikovanju 
gline in risanju. Živim na podeželju, ob 
reki, ki mi prav tako daje vsak dan obilje 
energije in ko sem doma, sem kot na 
počitnicah.

R A Z V O J N I  I Z Z I V I  S O 
N A J B O L J Š I  V I R  D O B R E 
E N E R G I J E.
Ljudje v vašem podjetju sproščajo 
veliko dobre energije, to se vidi že s 
prostim očesom. Kako vam to uspeva?

Janez Novak: Nič posebej ne 
naredimo zato, pa tudi čarobne palice 
nimamo. To je zapisano v naši kulturi. 
Že od prvega dne, ko človek pride k 
nam, mu oblikujemo okolje, kjer bo 
lahko rastel in se uresničeval. Res je 
naša prednost, da smo v ekspanziji in 
da je trenutno vse mogoče oz. da lahko 
ponudimo veliko različnih izzivov za 
strokovno in karierno rast. Opažamo 
tudi, da se motivacija z leti spreminja. 
Ko npr. inženirji postanejo mladi očetje, 
jim postanejo pomembne tudi druge 
stvari, ne le razvoj kariere. Spremljanje 
njihovih potreb v toku celotne kariere 
je naše glavno motivacijsko orodje, ki 
je zahteven proces, podoben CRMju 
(Customer Relationship Management), 
le da gre za notranje stranke oz. naše 
zaposlene. Nekaj časa smo za razvojno 
in spodbudno okolje skrbeli v kadrovski 

službi skupaj z direktorjem, sedaj 
pa smo že tako v veliki, da za dobro 
energijo v oddelkih skrbijo vodje in 
mentorji. Razvojni izzivi so najboljši vir 
dobre energije.

Ilijana Šuligoj Javornik: Prav zato 
smo v zadnjih letih veliko delali na 
oblikovanju organizacije, ki ustrezno 
podpira našo rast. Premišljeno smo 
izbrali in postavili vodstveno strukturo. 
To je bil proces, ki je trajal dve leti 
in se še nadaljuje. Vodje in mentorji 
so tisti, ki poskrbijo za prenos naših 
organizacijskih vrednot in energije. So 
ohranjevalci in razvijalci naše inovacijske 
kulture, ki jo prepoznavamo kot našo 
strateško prednost. Zato je to področje 
še posebej pomembno in vanj veliko 
vlagamo.

Odločitev je bila očitno prava, saj 
ste leta 2017 dosegli višji indeks 
organizacijske energije kot leto poprej.

Janez Novak: Zelo smo veseli, 
da se naše delo na področju razvoja 
voditeljstva odraža tudi v kazalnikih kot 
je organizacijska energija. Dobili smo 
30 dobrih vodij in hkrati naredili še načrt 
nasledstev.

N I S M O P R E T I R A N I 
F O R M A L I S T I .
Vaša hitra rast zahteva tudi hitro 
pridobivanje novih kadrov. Kje in kako 

Če se mi
zgodi tisto
najhuje, bo
moja družina
lahko pokrila
stroške kredita.
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iščete nove kadre?
Ilijana Šuligoj Javornik: Trenutno 

zaposlujemo 170 ljudi. Kadre 
pridobivamo po običajnih poteh, z 
oglaševanjem, kadre za zahtevnejše 
pozicije tudi s pomočjo agencij in 
headhuntinga. Zaposlovanje skrbno 
načrtujemo. V ta namen se povezujemo 
se z različnimi izobraževalnimi 
inštitucijami po celi Sloveniji. Že 
desetletje imamo aktivno štipendijsko 
shemo, nudimo praktično izobraževanje, 
počitniško delo. Sodelujemo z lepim 
številom študentov, ki se pri nas zelo 
dobro počutijo. Vsi naši štipendisti in 
večina praktikantov se po zaključku 
študija pri nas zaposli. Ta način 
rekrutiranja, posebej za področje 
razvoja, se je izkazal kot najbolj 
učinkovit. Posebnost našega podjetja 
je tudi ta, da nismo pretirani formalisti. 
Pri zaposlovanju za nas tako ni 
vedno v ospredju samo smer in nivo 
formalne izobrazbe, bolj je pomemben 
posameznikov odnos do dela, učenja 
in napredka. Vse, kar mora vedeti za 
pravilno in kakovostno opravljeno delo, 
ga lahko naučimo pri nas. Vsi kandidati 
pa gredo skozi naš kadrovski postopek, 
kjer še posebej pazimo, da združujemo v 
time ljudi s kompatibilnimi energijami.

Trenutno imamo več moških kot 
žensk, kar je v naši stroki še vedno 
izziv. Čeprav smo ženske v odstotkih v 

manjšini, pet vodilnih mest v podjetju 
zasedamo ženske. Med sodelavkami 
je tudi 5 inženirk, ena od njih dokončuje 
doktorat in zagotovo jih bomo v 
prihodnosti pritegnili še več.

Janez Novak: Smo tudi precej 
fleksibilni kar se tiče delovnega časa, pri 
nas se lahko gre zaposleni tudi rekreirat 
med delovnim časom, če seveda to 
sporoči in primerno uskladi delo z vodjem 
in sodelavci.

Kako so se ljudje odzvali na nagrado 
za najboljši indeks Organizacijske 
energije?
Ilijana Šuligoj Javornik: Nagrado smo 
prejeli 15. Novembra 2017 in novico 
takoj objavili na Facebooku in intranetu. 
Osebno sporočilo pa je naš direktor 
zaposlenim prenesel na interni novoletni 
zabavi v začetku decembra, kjer smo se 
zbrali skoraj vsi. Odlično novoletno darilo. 
Sedaj smo že tako veliki, da je kar izziv 
zbrati skupaj vse zaposlene. Nagrado so 
zaposleni lepo sprejeli.

Kar pomeni, da bodo že med letom 
poskrbeli za dobro energijo? Bodo za to 
kakšne posebne priložnosti?

Ilijana Šuligoj Javornik: Poleg 
delovnih izzivov so najboljše priložnosti 
naša druženja. Del teh so team buildingi 
znotraj posameznih oddelkov. Poleg 
novoletnega srečanja pa organiziramo še 

poletni izlet in jesenski piknik. Lani smo 
naredili piknik kar ob naši poslovni stavbi, 
ob krasnem bajerju, katerega okolico 
so uredili zaposleni s prostovoljnimi 
delovnimi akcijami. Pobudnik in 
organizator teh je bil naš vodja 
vzdrževanja, ki veliko da na urejenost 
okolice. Odziv je bil neverjeten. Veliko 
boljši, kot če bi se peljali na sindikalni 
izlet, kot ljubkovalno imenujemo naše 
izlete, čeravno nimamo sindikata v 
hiši. Enostavne ideje so najboljše ideje. 
Srečanja od ideje do končnega izdelka 
organizira ekipa marketinga s sodelavci 
in vedno je pri tem veliko smeha 
predvsem pa pozitivne energije. Lani smo 
bili v Posočju, letos pa gremo v Bohinj 
in okolico. Izleti so vedno zelo športno 
obarvani. Na naših druženjih smo odkrili 
že veliko skritih talentov, ne le športnih, 
tudi glasbenih. Posledica tega je bila, da 
smo letos ustanovili Športno kulturno 
društvo RLS.

Več energije - več talentov

www.matejdelakorda.com
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Tako organizacijska kot osebna energija 
nihata ter se spreminjata skozi čas in 
ob različnih situacijah. Ljudje imamo 
namreč notranjo uro, ki določa našo 
raven energije skozi dan (cirkadiani 
ritem). Nekateri procesi v našem telesu 
potekajo v približno 24 urnih ciklih, 
zato jih imenujemo cirkadiani cikli oz. 
ritmi (lat. circa – okoli, dies – dan). 
Mednje spada tudi menjava spanja 
in budnosti. Poznavanje osnovnih 
zakonitosti cikadinih ritmov nam lahko 
pomaga pri načrtovanju delovnega 
časa za povečanje delovne učinkovitosti 
zaposlenih ter tudi za povečanje 
produktivne energije.

Več o tem je pisala študentka 
psihologije Tina Zakrajšek v prispevku 
Cirkadiani ritmi: kako povišati 
produktivnost zaposlenih, ki je bil 
objavljena na spletnem portalu Psihologija 
dela. Vabljeni k branju v nadaljevanju!

Barnes (2015) opozarja, da imajo 
vodje večkrat nerealno pričakovanje, 

da bodo zaposleni imeli skozi celoten 
delovnik visoko raven energije in 
produktivnosti. Ta želja namreč ni 
v skladu z našo naravo, z našimi 
cirkadianimi ritmi. V povprečju zaposleni 
dosežejo svojo najvišjo raven budnosti 
in energije nekaj ur po tem, ko pričnejo 
z delom (prikazano na sliki spodaj). To 
stanje pa ne traja dolgo. Kmalu po kosilu 
namreč naša budnost in energija začneta 
upadati in dosežeta najnižjo raven okoli 
15. ure. Ta proces velikokrat povezujemo 
s kosilom, ampak gre v resnici zgolj za 
naravni del cirkadianega procesa. Po 
15. uri začne budnost zopet naraščati 
in doseže drugi vrh okrog 18. ure. Nato 
zopet začne upadati in upada skozi večer 
ter zgodnje jutranje ure in doseže najnižjo 
točko ob približno 3.30 zjutraj. Potem 
začne zopet naraščati tekom jutra, ko 
doseže prvi vzpon po 12. uri.

Vodje, ki želijo povečati učinkovitost 
dela zaposlenih, morajo upoštevati 
potek tega ritma pri dodeljevanju nalog, 

postavljanju rokov ter pričakovanj. 
Pomembno je torej, da imajo realističen 
pogled na regulacijo človeške energije 
ter da razumejo dejstvo, da so zaposleni 
različno produktivni skozi dan. Prav tako 
je pomembno poznavanje cirkadianih 
ritmov za zaposlene. Ta spoznanja 
lahko uporabijo  pri načrtovanju dneva. 
Najpomembnejše naloge bi bilo najbolj 
učinkovito opraviti v času, ko naša 
budnost narašča (okrog 12. ali 18. 
ure). Manj pomembne naloge pa lahko 
opravimo v času upada budnosti (zelo 
zgodaj zjutraj, okoli 15. ure ali pozno 
ponoči) (Barnes, 2015).

Barnes (2015) navaja, da tipičen 
delovni čas ni nujno najbolj optimalen, 
saj je velikokrat v neskladju z našim 
cirkadianim ritmom. Veliko zaposlenih v 
dopoldanskem času (ko naša energija in 
budnost naraščata) odgovarja na e-maile 
(manj pomembne naloga) vse do kosila. 
Ko se vrnejo iz kosila so že porabili prvi 
porast budnosti in se lotijo zahtevnih 

Cirkadiani ritmi - 
kako povečati produktivno 
energijo zaposlenih

Tina Zakrajšek
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nalog v času upada budnosti (po kosilu, 
okrog 15. ure). Ko se začne približevati 
čas ponovnega porasta budnosti se 
tipičen delovnik konča.

A L I  P O Č IT E K P O V E Č A N A Š O 
P R O D U K T I V N O S T?
S počitkom lahko uravnavamo raven 
energije. Veliko raziskav kaže na 
povezavo med počitkom in porastom 
delovne učinkovitosti. Kljub temu pa tudi 
utrujeni zaposleni, ki jim primanjkuje 
spanja težko počivajo, če njihovo delo ni 
v skladu z njihovim cirkadianim ritmom. 
Počitek je najbolje načrtovati v času 
upada budnosti – okrog 15.ure (Barnes, 
2015).

I N D I V I D UA L N E R A Z L I K E V 
C I R K A I D N I H R IT N M I H
Barnes (2015) opozarja, da obstajajo 
razlike med zaposlenimi v cirkadianih 
ritmih. Tipični vzorec gibanja budnosti 
(opisan zgoraj) je kljub temu najbolj 
pogost. Najdemo pa ljudi, ki imajo 
zamaknjen cirkadiani ritem. Opisujemo 
jih kot jutranji ali nočni tip človeka.

Največji izziv je usklajevanje delovnih 
nalog s cirkadianim ritmom (npr. jutranji 
tip človeka, ki mora delati v poznih 
večernih urah). Posledica neskladnosti 
je nizka raven budnosti in energije 
zaposlenega med delovnim časom. Še 
težje pa je usklajevanje cirkadianih ritmov 

članov tima, kjer imamo nekaj jutranjih 
tipov in nekaj nočnih tipov članov 
(Barnes, 2015).

S poznavanjem cirkadianih ritmov 
zaposlenih lahko načrtujemo delovni 
čas ali čas opravljanja prioritetnih nalog 
in tako izboljšamo produktivnost in 
učinkovitost zaposlenih. Fleksibilen 
delovni čas je odlična priložnost za to 
usklajevanje.

J E F L E K S I B I L E N D E LO V N I  Č A S 
R E Š IT E V?
Jones (1997) v svojem blogu navaja 
raziskavo, v kateri so preverjali učinke 
fleksibilnega, strnjenega časa (4 krat 
tedensko po 10 ur) ter klasičnega (med 9. 
in 17. uro) delovnega časa na zaposlene 
in njihovo delo. Ugotovili so, da so učinki 
fleksibilnega delovnega časa pozitivni, 
niso pa dramatični.

Zaposleni s fleksibilnim delovnim 
časom niso bili bolj srečni ali bolj 
učinkoviti od preostalih dveh skupin. 
Razlog za to je lahko dejstvo, da imajo 
avtonomijo za prilagajanje svojega 
delovnika zunanjim zahtevam. Zaposleni 
s fleksibilnim delovnim časom pa so v 
primerjavi z ostalima skupinama dosegali 
višje rezultate na merah zadovoljstva 
z delom, produktivnosti ter prisotnosti 
na delovnem mestu. Te prednosti pa s 
časom izzvenijo ali se skrčijo, če je urnik 
preveč elastičen (Jones, 1997).

K AT E R A R E Š IT E V J E  N A J B O L J 
P R I M E R N A?
Fleksibilen delovni čas ima najbolj 
pozitivne učinke, kadar se od zaposlenih 
pričakuje, da so prisotni na delovnem 
mestu v določenem časovnem intervalu 
(npr. od 10 do 15. ure). Vse odločitve o 
uvajanju alternativnih delovnih urnikov 
pa morajo upoštevati tip zaposlenih ter 
cilje, ki jih želi organizacija doseči (Jones, 
1997).

Glede na te ugotovitve bi bilo 
najbolj učinkovito, da od zaposlenih 
pričakujemo, da so prisotni na delovnem 
mestu v časovnem intervalu, ko je 
njihova budnost in s tem produktivnost 
najvišja. Ta interval pa lahko prilagodimo 
glede na jutranji ali nočni tip človeka.

Več o tem si lahko preberete tukaj:
• Barnes, C. M. (2015). The ideal 

work schedule, as determined by 
circadian rhythms. Harvard business 
review. Sneto z naslova: https://
hbr.org/2015/01/the-ideal-work-
schedule-as-determined-by-circadian-
rhythms

• Jones, M. M. (1997). Do Flexible 
schedules work? Psychology 
today. Sneto z naslova: https://
www.psychologytoday.com/
articles/199702/do-flexible-
schedules-work

Cirkadiani ritmi - kako povečati produktivno energijo zaposlenih

Labena je družinsko podjetje, ustanovljeno leta 1993. Borut Čeh, ki je njegov solastnik, vodi družbo 
od leta 2011. Dejavnost družbe so celostne tehnološke rešitve v procesni in laboratorijski 
analitiki in zastopanje tujih proizvajalcev visoke tehnološke laboratorijske in procesne opreme 
za mikrobiološke analize v farmacevtski, medicinski, prehrambeni, petro-kemijski industriji 
ter področja raziskovanja in razvoja v akademskih institucijah.

Celostne rešitve v laboratorijski
in procesni analitiki
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Medijska hiša Delo se je letos pogumno 
lotila Delovih podjetniških zvezd – 8. 
novembra 2018 je na Brdu pri Kranju 
potekal izjemen dogodek, kjer se je 
prepletala organizacijska energija 
s strokovnim znanjem in izjemnimi 
dosežki podjetnic in podjetnikov v 
Sloveniji. Pogumno izpostavljam zato, 
ker so prvič na podjetniških zvezdah 
spregovorili o organizacijski energiji – 
pa to ne le strokovnjaki/nje s področja 
(kadrovskega) menedžmenta, ampak 
vrhunski podjetniki in podjetnice. 
Pogumno tudi zato, ker so opozorili na 
marsikatero neprijetno resnico, ki je ne 
želimo videti, slišati – kot bi spili rožnat 
napoj iz knjige Skrivnost igralnih kart, ki 
jo je napisal izjemen Jostein Gaarder.

V družbi desetih nominirancev za 
nagrado Delova podjetniška zvezda 
(Pipstrel, Polycom, D.Labs, Vasco, 
Solis, Acies Bio, Labena, Mineralka, MI 
elektronika, Resalta) je potekala okrogla 
miza z naslovom Kako ustvariti in 
zadržati produktivno organizacijsko 
energijo med zaposlenimi. Razpravljali 
so mag. Natalie C. Postružnik, 
certificirana poslovna coachinja in 
certificirana coachinja s konji, direktorica 
podjetja Insights, dr. Danijela Brečko, 
vodja projekta Organizacijska energija in 
izvršna direktorica inštituta Sofos, mag. 
Eva Cvelbar Primožič, direktorica za 
kadre v koncernu Kolektor in dobitnica 
nagrade kadrovski manager leta 2018, ter 
Andrej Orožen, direktor in soustanovitelj 
podjetja Dewesoft in dobitnik nagrade 
Delova podjetniška zvezda leta 2017.

Po uvodnem izzivu, kakšna je pravzaprav 
razlika med motivacijo, merjenjem 
zadovoljstva zaposlenih, zavzetostjo in 
organizacijsko energijo, na katerega so 
odgovarjali vsi sogovorniki okrogle mize, 
se je temperatura v prostoru zagrela. 
Kakopak, saj se je začela sproščati 
energija sogovornikov, ki so odprto in 
iskrivo govorili o svojih izkušnjah. »Lahko 
si kot zaposlen zelo zadovoljen, pa to 
še ne pomeni, da boš karkoli prispeval 
k razultatom podjetja,« je bila iskrena 
mag. Eva Cvelbar Primožič. »Po drugi 
strani pa je zavzetost del merjenja 
organizacijske energije, tako kot tudi 
motivacija, kar pomeni, da s stanjem, 
ki ga pokažejo rezultati organizacijske 
energije pravzaprav dobimo odsev na več 
področjih. S tem dobimo realnejšo sliko,« 
je še dodala. 

K A KO O S M I S L IT I  TO, K A R 
P O Č N E M O?
Dr. Danijela Brečko je izpostavila: 
»Najpogostejši vprašanji 21. stoletja sta 
Kdo sem jaz? in Kaj lahko prispevam 
k svetu? Ljudje so zatorej lahko še 
tako dobro plačani, a če ne zmorejo 
živeti svojih talentov in strasti in če 
ne najdejo globljega smisla v svojem 
prispevku organizaciji, družbi ali okolju, 
njihova motivacija s časom izgine. 
Prepoznavanje talentov zaposlenih ter 
osmišljanje njihovega dela sta zame dve 
bistveni sestavini dobrega vodenja.”

»Sem nekdo, ki si upa, ki si drzne 
nekaj več. K izzivom vedno poskušam 
pristopiti pozitivno, vedno iščem nove in 
boljše poti, kako biti še boljši. Priznam, 

Energije za izvoz

mag. Natalie Cvikl Postružnik
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da delam tudi napake, vendar pa še kako 
drži pregovor 'Boj se človeka, ki ne dela 
napak', saj tak človek po navadi živi v coni 
udobja, se ne razvija in tako enostavno 
stagnira. Sama pa vedno hočem delati 
stvari, ki spreminjajo svet. Mogoče sem 
kdaj pa kdaj za koga tudi naporna,« je 
dodala mag. Eva Cvelbar Primožič.

Andrej Orožen je dejal, da je “kot 
otrok sanjaril, da bom delal v izolski 
Mehanotehniki, ker bi tako delal in se 
hkrati igral. To, kar zdaj počnemo, je 
na neki način podobno mojim željam. 
Rad sem v službi in rad počnem to, kar 
počnem. Rad vidim, da nam gre dobro 
in da gre dobro našim sodelavcem. 
Rad vidim, da smo sposobni našim 
strokovnjakom zagotoviti, da lahko 
vidijo  najboljše laboratorije na svetu, da 
vidijo Naso, vidijo formulo ena. In to ne 
s tribune, pač pa, da dejansko vidijo in 
razumejo probleme globalnih podjetij ter 
jim s svojimi rešitvami pomagajo.  To je 
pri nas recept, da smo v službi srečni.”

R AV N OT E Ž J E M E D C O N O 
U D O B J A, Z A K R N E LO S TJ O, 
Z A G N A N O S TJ O
Raziskava organizacijska energija 

kot rezultat merjenja pokaže različne 
stopnje energije v  organizacijah – od 
energije razjedanja, malodušja, udobja 
in produktivnosti. »Čeprav bi na prvi 
pogled mislili, da je pravilno, imeti čim 
višjo stopnjo energije produktivnosti, pa 
je temu le delno tako. Predolgo trajajoča 
(pre)viska stopnja energije produktivnosti 
pomeni, da se bodo ljudje iztrošili, da 
bodo izgoreli; zato je dobro, kdaj pa 
kdaj zdrsniti tudi v energijo udobja,« je 
pojasnila dr. Danijela Brečko. 

Toda kako priti iz te ven in koliko 
je ravno prav te cone udobja? Kot je 
plastično na lastnem primeru opisal 
Andrej Orožen: »Prav sedaj smo se znašli 
v takšni situaciji; po zelo napornih letih 
visoke energije produktivnosti smo si 
dovolili biti v coni udobja. Kako sem to 
opazil? Izgubili smo eno naročilo, pa 
smo rekli, ah, saj vsega pa ne moremo 
dobiti ... nismo se vznemirjali, vseeno 
nam je bilo (smeh). Morda si to lahko 
privoščiš enkrat, dvakrat, a na dolgi rok 
to seveda ni vzdržno. Dovolj je torej bilo 
cone udobja, čas je za revitalizacijo.« 
Kako konkretno pa so se tega lotili? 
S prenovo celotnega sistema – od 
ponovnega pregleda vizije, pa strategije; 

postavljanja ciljev, pregleda, kaj žene 
posamezne zaposlene ... »Postavili smo 
celo lastno kuhinjo; veste, to je v Trbovlju 
velika stvar (smeh). Najeli smo kuharja, 
ki je včasih kuhal za kraljico, pa je dejal, 
da bo to dobrodošla sprememba. Še bolj 
se povezujemo z lokalno skupnostjo, 
iščemo nove izzve, kajti samo izzivi so 
tisti, ki naše zaposlene dovolj spodbudijo, 
da njihova energija zažari – in najdejo 
nove inovativne rešitve.«

Mag. Eva Cvelbar Primožič je opisala 
situacijo v koncernu Kolektor. Ob njenem 
prihodu več kot desetletje nazaj so bili 
»majhno« podjetje, tisoč zaposlenih; 
sedaj jih je nekaj tisoč in v precejšnjem 
številu držav. Stvari so se zelo 
spremenile, pravi, »včasih smo vsi poznali 
vse, dandanes pa se zgodi, da še vseh, ki 
so v Idriji, ne poznam več.« To se seveda 
pozna na aktivnostih, vodenju podjetja, 
kadrovski politiki ... »Zelo pomembno je 
vedeti, kako se bodo ljudje medsebojno 
ujeli,« pravi. »Če vrednote ne »štimajo«, 
potem posamezna organizacijska 
enota ne bo mogla biti uspešna, ljudje 
bodo zakrneli, namesto novih rešitev in 
učinkovitega dela pa se bo(m)do ukvarjali 
sami s seboj.«

Energije za izvoz
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V I Š JA P R O D U K T I V N O S T, 
D O D A N A V R E D N O S T N A 
Z A P O S L E N E G A I N LO JA L N O S T 
S T R A N K
Kot je pokazala raziskava organizacijske 
energije, ki sta jo v letu 2012 izvedla Bruch 
in Vogel, so podjetja z visoko produktivno 
energijo bistveno bolj produktivna, 
splošno uspešna, učinkovita in imajo 

višjo dodano vrednost na zaposlenega, 
hkrati pa druga podjetja s slabšo 
organizacijsko energijo prekašajo tudi na 
drugih področjih, kot npr. zadovoljstvo in 
lojalnost strank ter pripadnost zaposlenih, 
je povedala dr. Danijela Brečko. Več kot 
smiselno je torej, da se vodje aktivno 
ukvarjajo s tem področjem, da opazujejo 
zaposlene in znajo oceniti, kdaj je trenutek, 
ko je treba spodbuditi, in kdaj je trenutek, 
ko je treba »povleči ročno«. »Vlečnega 
konja ne spotakneš, kot je včasih navada 
pri nas, ampak mu omogočiš regeneracijo 
in počitek, ko vidiš, da je utrujen, kot je 
ravnal Igor Kokoškov na prvenstvu – in to 
zelo uspešno,” je dodala dr. Brečko.

»Glede na visoko dodano vrednost 
na zaposlenega v Dewesoftu, visoke 
prihodke, lastno kuhinjo, ki jo vodi 
nekdaj kraljičin kuhar, ter na vse načine, 
s katerimi spodbujajo zaposlene, npr. 
obisk Nase, pa formule ena »odznotraj«, 
pa še sto različnih stvari, med drugim 
tudi izsledki raziskav med mladimi, da 
iščejo organizacije, v katerih lahko izživijo 
svoje ambicije, je eno od pričakovanj, ki 
jih imamo, da ljudje »stojijo v vrsti«, da 
bi se lahko zaposlili v vašem podjetju,« 
je Orožna izzvala mag. Cvikl Postružnik. 
»Ne razumem čisto dobro,« je najprej 
dejal Orožen, po krajšem smehu pa 
zatrdil: »Kje pa, mi smo ja v Trbovljah, če 
bi že ljudje prišli sem, bi se vozili leto, dve, 
potem pa bi se pojavil izziv izgube časa. 

Saj veste, smo še vedno brez tunela (se 
posmehne), zato pot od Ljubljane do 
Trbovelj traja neskončno dolgo. Smo 
pa zato vzpostavili del našega podjetja 
v Mariboru, tako da so tisti, ki to želijo 
in vidijo vsebine našega podjetja, naših 
aktivnosti kot izziv, dobrodošli tudi na SV 
Slovenije.«

Tudi mag. Cvelbar Primožič je 
opazila, da so v koncernu Kolektor takšen 
delodajalec, ki privabi zaposlene iz vse 
Slovenije, pa tudi širše. »Da, ljudje se 
vozijo v Idrijo, pa jim zato rečem: imate 
srečo, vedno se vozite v drugo smer 
od zastojev; zastoji so namreč vedno 
v smeri Ljubljane zjutraj in iz smeri 
Ljubljane popoldne. Ljudje lahko vedno 
najdejo nekaj pozitivnega v tem, kar 
počnemo, seveda pa se najdejo tudi 
takšni, ki v vsakem, še tako pozitivnem 
dogodku, najdejo nekaj negativnega.« 
In kako ravnate s takšnimi? »Prej ali 
slej se sami poslovijo, ker jih delovno 
okolje izloči; enostavno ne sodijo v 
našo kulturo,« je dodala mag. Cvelbar 
Primožič. Seveda pa v podjetju 
uporabljajo vsa običajna kadrovska 
orodja, od letnih razgovorov do kariernih 
načrtov in pa seveda mentorske sheme.

2+2+8: Č A R O B N A 
F O R M U L A S P R O Š Č A N JA I N 
Z A D R Ž E VA N JA E N E R G I J E
Kateri dejavnik je najbolj pomemben za 

SNAGA SMO 
ZAPOSLENI
in pomembno nam je, kako se na 

delovnem mestu počutimo. Zato smo:

Družini 
prijazno 
podjetje

Učeča se 
organizacija

dobitnik nagrade 
za družbeno 

odgovornost HORUS 
v letu 2016

Eva Cvelbar Primožič
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Navdih 
in inovativnost 
v PackRight Centre

Izvajamo delavnice, 
razvojne in inspirativne 
sestanke, ki rezultirajo 
v najboljšo embalažno 
rešitev.

Več na
dssmith.com/sl/packaging

Embalažni strategi

ustvarjanje produktivne organizacijske 
energije? Izbira je težka, saj  imamo 
na eni strani  2 generatorja sproščanja 
energije (povezanost in vsebina dela), na 
drugi strani pa  2 generatorja zadrževanja 
energije (kontekst in klima), ki nam dajejo 
skupaj 8 konkretnih dejavnikov ustarjanja 
energije v organizaciji. To so povezanost 
vrednot posameznika z vrednotami 
organizacije, povezanost ljudi med seboj, 
vsebina dela, osmišljanje dela, dobro 
počutje, odnosi, psihološko in energijsko 
povračilo ter fizično delovno okolje 
(osem dejavnikov, ki zadržujejo enegijo 
v organizaciji). A vendarle, če bi morali 
izbrati, kaj bi to bilo?

Orožen je izbral odnose: »Zame so 
odnosi osnova in temelj vsega, kar se 
v podjetju med zaposlenimi dogaja. 
Lahko imaš izvrstne strokovnjake, a če 
ne znajo voditi in motivirati ter spodujati 
primerne in potrebne energije, potem vsi 
ostali dejavniki »izpadejo iz igre«. Zato 
smo pri nas izbrali dve osebi: enega, 

ki je strokovni vodja in išče, dodeljuje 
strokovne izzive, ki so dovolj trd oreh 
za kravžljanje možganov naših res 
vrhunskih strokovnjakov in strokovnjakinj; 
drugi pa je organizacijski vodja, ki skrbi 
za umestitev ljudi v prave time, za izbiro 
prave motivacije za posameznika, za 
vse pač, kar je potrebno, da vzdržujemo 
in negujemo pravo energijo in s tem 
dajemo možnost kreiranja novega 
in vrhunskega – nenazadnje pa je to 
to, kar pričakujejo tudi naši poslovni 
partnerji.« Mag. Cvelbar Primožič se 
je odločila za povezanost vrednot 
posameznika z vrednotami organizacije, 
saj brez tega ni uspešnega delovanja, 
dr. Danijela Brečko pa pravi, da so prav 
vsi dejavniki pomembni, saj vsak od 
njih vpliva na organizacijo kot celoto in 
njene posameznike, zato tudi logotip 
organizacijske energije v znaku za 
neskončnost – nikoli se ne konča; le 
prehaja iz ene oblike v drugo, kot energija 
sama. Andrej Orožen
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®

AJPES
Adriatic Slovenica, d.d.
Aquasystems, d.o.o.
B2-Informacijske rešitve
DEWESoft, mesaurement innovation
DS Smith Slovenija, d.o.o.
DVA – Detektivsko-varnostna agencija
EJMI International, d.o.o.
Javna agencija za trženje in promocijo 
turizma (STO)

Labena – trgovina, svetovanje in proizvodnja 
laboratorijske opreme d.o.o.
Lineal d.o.o.
Marche gostinstvo d.o.o.
Metalka Media, d.o.o.
MI-ELEKTRONIKA, d.o.o.
MOOR, Ortotika in Protetika
Omahen, s.p.
Resalta d.o.o.
RLS merilna tehnika, d.o.o.

SIQ Ljubljana
Snaga, družba za ravnanje s odpadki in druge 
komunalne storitve, d.o.o.
Tiskarna Ozimek
Treves d.o.o.
Zdravstveni dom Grosuplje
Zdravstveni dom Ljubljana-Vič
Zdravstveni dom Radeče

Zahvala
za sodelovanje v projektu Organizacijska energija 2018

Našteta so le imena tistih organizcij, ki dovoljujejo objavo. 



Diplomanti študijskega programa  
Management in pravo (VS) pridobijo: 
- naziv: diplomirani(a) poslovni(a) pravnik(ca)
- znanja managementa in poslovnega prava 

za samostojno delo na različnih področjih 
srednjega in nižjega managementa,

- praktična znanja s področja uporabe sodobnih 
digitalnih orodij v poslovni praksi (SAP, 
Bisnode, Spletni marketing),

- priložnost uveljavljanja delovnih izkušenj in 
znanj pri opravljanju visokošolskega študija.

Magistranti študijskega programa  
Management in poslovno pravo pridobijo: 
- naziv:  magister(ica) managementa in poslovnega 

prava
- znanja managementa in vodenja poslovnih sistemov in 

s tem povezana znanja poslovnega prava,
- veščine, nujne za uspešne managerje, ki so diplomirali 

na tehničnih, filozofskih, medicinskih, zdravstvenih, 
naravoslovnih, umetniških in drugih študijskih 
programih,

- priložnost uveljavljanja delovnih izkušenj in znanj  
pri opravljanju magistrskega študija.

DIPLOMIRANI 
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PRAVNIK

MAGISTER
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PRAVA
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