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Pst … skrivnost je v namernem usmerjenem razmišljanju  



Kako ste  

kaj? 





Zdravo, jaz sem Nastja  

Kreativnost  

Inovativnost  

Sodelovanje  Vodenje  

Pozitivnost  

Šole  

Razmišljanje  



Kdo si pa ti?  

Vstanite in se predstavite. 

Vsi hkrati, ja  











Preštejmo se!  

• Prosim, preštejte se – z leve strani: 1., 2., 3, … 
1., 2., 3., … 1., 2., 3. …  
 

• Razdelite se v skupinice po 3 osebe  



Predebatirajmo v trojkah 3 min.  

1. Vsi delavci so odgovorni za vse kraje, ki se zgodijo na 

področju, na katerem delajo.  
2. Zaposleni lahko izberejo katerihkoli pet dni v tednu, ko 

bodo delali.  

3. Nov sistem zaposlenim omogoča, da pošljejo svoje 
pritožbe po e-pošti neposredno glavnemu direktorju.   

4. Za vodjo delovne skupine izberete osebo, ki je najbolj 

priljubljena med člani tima.  
5. Na delovno mizo vsakega zaposlenega je nameščena 

signalna lučka. Vklopi jo, kadar želi pokazati, da je zelo 
zaposlen.  



Debate = de + batre  



 

„Od debatiranja, kaj je (prav ali narobe), 
k snovanju, kaj bi lahko bilo…“ 

 



Vsak svoje pisalo in papir  



Razmišljajmo v trojkah 3 min.  

ISTE SKUPINE, ISTE TEME: 

1. Vsi delavci so odgovorni za vse kraje, ki se zgodijo na 

področju, na katerem delajo.  
2. Zaposleni lahko izberejo katerihkoli pet dni v tednu, ko 

bodo delali.  

3. Nov sistem zaposlenim omogoča, da pošljejo svoje 
pritožbe po e-pošti neposredno glavnemu direktorju.   

4. Za vodjo delovne skupine izberete osebo, ki je najbolj 

priljubljena med člani tima.  
5. Na delovno mizo vsakega zaposlenega je nameščena 

signalna lučka. Vklopi jo, kadar želi pokazati, da je zelo 
zaposlen.  



Pozitivno 

Vprašanje, ki usmerja pozornost:  
Kaj je na tem pozitivnega? 

 

Vsaj 7 plusov (všečkov ;-).  
 

Tako kratkoročno kot dolgoročno. 
Tako iz vašega zornega kota kot z zornega kota ostalih 
vpletenih  

 

Najprej piše vsak zase. 3 min 

Potem delimo. 



Negativno  

Vprašanje, ki usmerja pozornost:  
Kaj je na tem negativnega? 

 

Vsaj 7 minusov 

 

Tako kratkoročno kot dolgoročno. 
Tako iz vašega zornega kota kot z zornega kota ostalih 
vpletenih  

 

Najprej piše vsak zase. 3 min 

Potem delimo. 



Zanimivo  

Vprašanje, ki usmerja pozornost:  
Kaj je na tem zanimivega? 

Kaj BI LAHKO bilo zanimivo? 
 

Vsaj 5 zanimivosti. Ne dobro, ne slabo. Nevtralno, a vredno omembe.  

„Zanimivo je, da …“ 

 

Dan predlog lahko uporabite tudi tako, da se spomnite novega. 

 „Ali ne bi bilo zanimivo, če …“  
 

Najprej piše vsak zase. 3 min 

Potem delimo. 



Kaj smo ugotovili glede načina dela in 
razmišljanja? 

 

 

To je  

sulica! 

To je  

pahljača 

To je 

stena 
To 

je 

vrv!  

To je  

kača! 
To je  

drevo! 



Kako smo razmišljali?  

Najprej pišemo,  
 

potem šele govorimo  



Kako smo razmišljali?  

Najprej sami, potem delimo  

 

Poslušamo in dopolnjujemo, a ne ponavljamo  



Kako smo razmišljali?  

Najprej samo +, potem samo -, na koncu zanimivosti  

 

+ in - = zagovarjanje in napadanje  

 

zanimivosti = ustvarjanje  



Kako smo razmišljali?  

Številčna norma 

 

Časovna norma 



Kako smo navajeni?  



„Jaz imam prav.  
Ti se motiš.  

In to ti bom že dokazal.“ 

„Ne, jaz imam prav.  
Ti se motiš.  

In ti bom že dokazal.“ 



„Jaz imam prav. Ti se motiš. 
In to ti bom že dokazal.“ 

„Ne, jaz imam prav. Ti se 
motiš. In ti bom že dokazal.“ 

„Inteligentni“  
 

…zagovarjajo 

in branijo 

svoje stališče 



Daje rezultate? 



Kaj daje boljše rezultate? 



Sodelovalno raziskovanje  

Način, da se vsi osredotočijo na uporabo 
istega orodja razmišljanja naenkrat  



Orodja razmišljanja …  



PNZ: Pozitivno, Negativno, Zanimivo 

S PNZ pogledamo vse 

strani zadeve, preden se 

odločimo sprejeti 
odločitev ali zavezo.  
 

Pomembno orodje 

vrednotenja.  



PNZ > ZKP 



ZKP 



ZKP 



ZKP 







 

KAKO NEKAJ VIDIMO/ZAZNAVAMO, JE 

VEDNO ODVISNO OD ZORNEGA KOTA …   



ZKP = Zaznavanje 

• Eden najpomembnejših delov vsakodnevnega razmišljanja. 
 

• Pomen, ki si ga naredimo iz informacij, ki jih dobimo, glede 

na to kako gledamo na stvari.  

 

• Kar počnemo v mislih, ne samo, kar pride skozi naše oči.  
 

• Različni ljudje zaznavajo resničnost na različne načine, 
glede na svojo interpretacijo 



Zaznavanje in razmišljanje 

• Razmišljanje = običajno: postopek, ki temelji na logiki, pri 
katerem se premikamo korak za korakom do nekega 

zaključka.  
 

• Razmišljanje = upravljanje svojega zaznavanja na 

različne načine, glede na svoje potrebe in cilje.  
 

• Če dva zaznavata zadeve na različne načine, potem tudi 
prideta do različnega zaključka, čeprav uporabljata enak 
postopek razmišljanja.  



5 pogostih napak našega 
razmišljanja 

1. Nečesa ne iščemo.  

2. Vidimo samo del situacije. 

3. Nekaj izpustimo.  

4. Ne upoštevamo posledic ali 

razmišljanja drugih ljudi.  

5. Ne naštevamo alternativ.  



USTVARJALNO VODENJE ZA 

KAKOVOSTNO POSLOVANJE  

 

Pst … skrivnost je v namernem 
usmerjenem razmišljanju  



Najpomembnejše veščine 

 

 

Leta 2015 

1. Reševanje zapletenih težav 

2. Koordiniranje z ostalimi 

3. Upravljanje z ljudmi 

4. Kritično razmišljanje 

5. Pogajalske spretnosti   

6. Kakovost kvalitete 

7. Usmerjenost v storitve 

8. Presojanje in sprejemanje odločitev 

9. Aktivno poslušanje  
10. Kreativnost   

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/  

Leta 2020 

1. Reševanje zapletenih težav 

2. Kritično razmišljanje 

3. Kreativnost   

4. Upravljanje z ljudmi  

5. Koordiniranje z ostalimi  

6. Čustvena inteligentnost  

7. Presojanje in sprejemanje odločitev  
8. Usmerjenost v storitve  

9. Pogajalske spretnosti   

10. Miselna prilagodljivost  

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/


Kako …  
 

 

1. … biti kreativen? 

2. … aktivno poslušati?  
3. … presojati in sprejemati odločitve? 

4. … se usmeriti v storitve?  
5. … obvladovati kakovost? 

6. … se pogajati?  
7. … kritično razmišljati?  
8. … upravljati z ljudmi?  
9. … koordinirati z ostalimi?  
10.… reševati zapletene težave?  
11.… biti miselno prilagodljivi? 

12.… razviti čustveno inteligentnost? 
 



Kako …  
 

 

RAZMIŠLJATI?  
 

 



Nasprotovalno ali sodelovalno? 

Nasprotovalno razmišljanje:  
ena stran nasprotuje drugi  

 

 

 

Sodelovalno razmišljanje:  
maksimalno uporabimo 

inteligentnost in izkušnje 
vseh – konstruktivno 

 



Nasprotovalno ali sodelovalno? 

Nasprotovalno razmišljanje:  
iščemo resnico 

 

 

 

Sodelovalno razmišljanje: 
oblikujemo rezultat 



Resnica ≠ Laž 



RESNICA V SKONSTRUIRANIH SISTEMIH, V IGRI  

 

2 + 2 = 4 

  

Šah 

  

Jezik (za filozofe)   

 

Resnica?  



Resnica = pod določenimi pogoji  

Voda zavre pri 100 stopinjah  

 

… na nadmorski višini 0 

 



Resnica = specificirati okoliščine  

• Odkimavanje – v Bolgariji  

 

• Krave – svete živali  
 

• Mleko – koristno za ljudi  

 

• Sol – dobra  



Resnica = v določenih okoliščinah  

POSPLOŠEVANJA 

“Vsa. 

Vedno.”  
“Nasplošno. 
V takšnih 
okoliščinah“  

V DOLOČENIH 
OKOLIŠČINAH  



Resnica?  

V praksi?  
 

Nepopolno znanje in naše 
zaznave! 



„NAJVEČJA TEŽAVA ČLOVEŠTVA NISO 
KLIMATSKE SPREMEMBE.“  

Ampak samozadovoljnost z našim 
razmišljanjem. 



Povzetek in zaključek  

 

 

 

Razmislite o treh  

VAM bistvenih 

ugotovitvah 

današnjega srečanja.  
 

Zapišite jih, prosim. 
(3 min, vsak zase)  

 

Sedaj delimo.  



Kakovost vašega življenja je odvisno 
od kakovosti vašega razmišljanja  



   

 
Želje?  Komentarji?  

Vprašanja?  
Počutje?  

Dvomi?  



Kako ste kaj zdaj?  

 



Dovolj dobrega, da boste cenili vsako minuto. 

Malce slabega, da se boste kaj novega naučili.  

Veliko zanimivega, da boste s kolegi delili!  

Želim vam:  



HVALA! 



 nastja@deBono.si 

 www.deBono.si  

 www.12DejavnikovInoviranja.si.  

 041 540 866   

HVALA! 
 

Nastja Mulej 

Na Facebooku:  

 6 klobukov z Nastjo Mulej,  

 12 dejavnikov inoviranja,  

 Pozitivna psihologija za boljše življenje   

mailto:nastja@deBono.si
http://www.debono.si/
http://www.12dejavnikovinoviranja/
http://www.12dejavnikovinoviranja/
http://www.12dejavnikovinoviranja/
http://debono.si/kako-imeti-ustvarjalne-ideje-o-knjigi


Sodelovalno raziskovanje 

in kreativno vodenje   

Namerno in usmerjeno razmišljanje  



3 ključi do uspeha: 3 O  

Osredotočenost 
• V vsakem trenutku morate natančno 

vedeti, katero orodje uporabljate in tudi, na 
katerem primeru. Tu gre za disciplino.  

 

Objektivnost 

• Orodja uporabljajte objektivno in ne, da 
podpirate ali zavračate določen pogled.  
 

Obsežnost  
• Potrudite se, da boste celoviti, in da boste 

raziskali kolikor se le da.  

 

 Celoten namen orodij je razviti jasno in celovito 

zaznavanje. 

Da smo operativni.   



3 ključi do uspeha: 3 O  

„Odkar uporabljam metode CoRT1 na skupini prodajalcev, ki – 

mimogrede – ne  ve, kaj oz. kakšno igrico se z njimi igram, imam(o) 
indeks uspešnosti iz prejšnjih 96-98 na sedanjih 140-145. Osnova je 

100 in k temu vsi stremimo. Ta pa je postavljen tako, da lanskemu 

rezultatu prišteješ 10 %, torej 110 v primerjavi z lani. Rezultat 96-98 je 

pri nas ocenjen kot pričakovan in ga dosega cca 60 % prodajnih ekip. 
 

Kaj se z uporabo orodij zgodi? 

• ekipa SAMA prepozna, kaj je dobro in kaj ne 

• prepozna tatove časa in jih odstranjuje oz. se jim izogiba 

• ekipa generira nove prodajne poti in prodajne argumentacije 

• ekipa samoiniciativno sledi, opazuje in študira konkurenco 

• ekipa ima ozek fokus, usmerjen strogo na cilj, kar ima za posledico 

manjše izgubljanje časa z manj pomembnimi ali nepomembnimi 
stvarmi 

• ekipa sama postavi prioritete in definira pot za dosego cilja 

• ekipa je postala izjemno tekmovalna – rezultat je treba objaviti in jih 

javno pohvaliti“ 



NAJVIŠJA SPOSOBNOST MOŽGANOV JE, 
DA SO FANTASTIČNO NEKREATIVEN ORGAN 



11 KOSOV OBLAČIL, 

13 916 900 VARIACIJ,  

76 LET (1 MINUTO) 

 Edward de Bono 

 


