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Kaj uspešni vodje 

danes delajo drugače?

mag. Edita Krajnović, Mediade





Prelomna točka: 41 let!
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J Vse se začne pri meni. In delo se nikoli ne 

konča.

V Vodja ni več nadrejeni. Vodenje je postalo 

podpora. 

K Razmišljamo, govorimo in delujmo drugače. 



Smo prva družba v civilizaciji, ko se 

moramo starejši učiti od mlajših.
Dr. Jože Ramovš, antropolog, Konferenca o razvoju kadrov 2016. Foto: Zavod 404  



Prevrat veščin



Ljudje se v resnici ne spreminjamo tako veliko. 

Ne izgubljajte časa, da dajete noter tisto, 

kar je ostalo zunaj. 

Poskusite zbuditi tisto, 

kar je ostalo notri. 

To je dovolj težko samo po sebi.

Buckingham in Coffman: First, Break All the Rules, 1999



www.allposters.com

Novi vodja: 

trenira, spodbuja, navdušuje. 

http://www.allposters.com/


Delavec. Katera žival vam pride na misel?

a) lev,

b) čebela,

c) gazela,

d) slon, 

e) mravlja?



“Novi zaposlenimi moramo postati neodvisni pogodbeniki, vsaj v glavi. 

Razviti se moramo v prave poslovneže, novega sebe: inovativnega, 

samozadostnega podjetnika, ki si upa prevzemati tveganje.“

Tom Peters, Talent, 2005
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Foto: Zavod 404

Naša naloga je, da jim sijejo oči.



“Ko naredimo napako, gremo na pivo. 

Nazdravimo, da nam je spodletelo, se 

pogovorimo zakaj in te napake potem več 

ne ponavljamo.”

Foto: 24ur.com



Pojdite se učit ven. 


