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UČINKOVITO POSTAVLJANJE CILJEV 
Enodnevna delavnica 
 
 

Kadar nekdo reče: Ne vem kaj želim«, s tem izraža pomanjkanje vizije, 

ne pomanjkanje ciljev. Cilji so način, kako priti tja kamor nas vabi 

vizija.  

 

Četrtek 25. februar 2016, od 9.00 do16.00,  ZLU Grajska 2, Zagorje.  
Informacije in prijave: Polona Trebušak, tel. 03 56 55 125. 

 

Zgodba o gozdarjih 

V gozdu je ekipa gozdarjev krčila traso za novo avtocesto, ki naj bi potekala čez to območje. Vodja je 

res dobro skrbel, da, da je proces tekel brez zapletov in učinkovito. Delavci so bili zadovoljni, 

organizacija dela je bila optimalna, vse je bilo podprto z najnovejšimi stroji in opremo. Ko so bili sredi 

začrtane trase, se je eden izmed inženirjev povzpel na bližnji grič. Splezal je na visoko drevo, ki je 

raslo na vrhu in užival v prečudovitem razgledu. Naenkrat se je zdrznil in lepe občutke je zamenjala 

tesnoba, saj je med svojim opazovanjem doživel uvid. Hitro je zlezel z drevesa, stekel proti delovišču 

in že na poti kričal na ves glas: »Fantje, takoj prenehajte z delom! Nahajamo se v napačnem gozdu!« 

Morala zgodbe: Ciljno upravljanje poskrbi za učinkovito sekanje. Vizija poskrbi, da se nahajamo v 

pravem gozdu.    (Miha Bavec, Transformacija) 

Izhodišče treninga: 

 Upravljanje z osebnimi viri je osnova za doseganje ciljev. 

 Vizija in cilj hodita z roko v roki. 

 Pravilno postavljen cilj je začetek poti do uspeha. 

 Cilji so lahko vsebina razvoja in/ali tehnika povečanja učinkovitosti. 
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Cilji so povezani z vprašanjem, kako priti do tja, kamor nas vabi vizija. S cilji iščemo odgovore 

na vprašanja, kakšne osebne in materialne vire potrebujemo zato, da se vizija izpolni. Kako 

torej upravljati s temi viri, kakšni naj bodo postopki, aktivnosti in podobno.  

Pri doseganju ciljev pridejo do izraza viri, kot so znanje, vztrajnost, usmerjenost, zaupanje, 

disciplina, predanost, prožnost, ustvarjanje novih izbir, skladnost in podobno. 

Vsebine: 

 Odkrivanje osebnih potencialov. Vsi imamo potrebne vire za uspeh. Kako do teh 
virov dostopamo? 

 Razlika in povezava med vizijo in ciljem. 

 Zakaj postavljati cilje in kako nas podprejo? Večina izmed nas ima postavljene cilje, 
le redki jih tudi dosežejo.  

 Model SMART za učinkovito postavljanje in doseganje ciljev. Kdaj nas cilji motivirajo 
in kdaj demotivirajo? 

 Viri za doseganje ciljev. Kaj vse potrebujemo, da cilje dosežemo? Od časa do 
psiholoških odporov. 

 Ovire na poti do doseženih ciljev.  

 Razlogi zakaj ne dosegamo ciljev. Kako funkcionira mehanizem pasivnih vedenj? Tudi 
neuspeh namreč načrtujemo!   
 

Na delavnici bo teoretična razlaga podprta s primeri iz osebnega in organizacijskega okolja. Pomemben 

del delavnice bomo posvetili praktičnim prikazom in vajam. Vsak udeleženec na vajah lahko gradil svoj 

lasten cilj. (Vabimo vas, da s seboj na delavnico prinesete nekaj svojih ciljev, ki bi jih radi dosegli). 

 Smernice za nadaljnji razvoj in povezane vsebine. Učinkovito doseganje ciljev je del 

kompetenčnega razvoja posameznika.  

Cena in plačilni pogoji: Cena delavnice je  122,00 €. V ceno je vključen DDV.  

Prijava in informacije: Polona Trebušak, tel.: 03 56 55 125, prijavite se tako, da izpolnite 

 - klasična prijava preko elektronske pošte na polona.trebusak@guest.arnes.si ali 

-po pošti ali osebno na naslov  ZLU; Trg svobode 11a, Trbovlje  ali Grajska 2, Zagorje. 
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