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Efektivno vodenje različnih osebnosti - Kakšne rezultate želite; 25% ali 100%? 

 

Ljudje imajo različne temperamente in dajejo prednost različnim rečem. Nekateri ljudje godrnjajo in kričijo, drugi se 

nikoli ne vznemirijo, nekateri pokažejo vsako spremembo v občutju, drugi pa se nikoli ne odprejo. Nekateri vedno zamujajo, 

drugi zapravljajo svoj denar in tretji ga kopičijo. Imeti moramo enako filozofijo, vizijo, cilje…vendar potrebujemo različne 

osebnosti z različnimi sposobnostmi. 

 

Predstavljajte si glino, železo, steklo in les. Vsakega od teh materialov lahko oblikujemo in iz njega naredimo različne 

uporabne ali okrasne izdelke. Vsakega od teh materialov moramo oblikovati z drugačnimi orodji in prejemi. Če bi steklo 

oblikovali z istim orodjem in na enak način kot železo bi se v trenutku sesulo. Torej, čeprav jih lahko oblikujemo, njihove 
osnove – njihovega bistva ne moremo spremeniti – les ostane les in ne bo nikoli postalo steklo. Ravno tako je z nami ljudmi. 

Smo različni, imamo različne sposobnosti in se drugače odzivamo na iste dogodke. Kar nekoga motivira, drugega sesuje.  

 

Kot voditelj se tega morate zavedati. Ne  morete z vsemi na enak način komunicirati niti ne morete voditi vseh na enak način. 

Če tega ne razumete, boste imeli veliko konfliktov z ljudmi. Kadar kot voditelj ne razumete različne osebnosti, takrat so 

rezultat tega le problemi. Če z vsakim človekom ravnate enako, se boste ujeli in razumeli le s tretjino ali četrtino ljudi, ki 

vas obkrožajo in s katerimi ste v stiku.  

 

Obkrožite se z ljudmi, ki nadomeščajo vaše slabosti. Dokler se ne zavedate svojih slabosti ne boste uspešni, kot bi sicer lahko 

bili. Vaši pomočniki morajo imeti drugačen osebnostni tip. Pri projektih mora tim obvezno imeti VSE osebnostne tipe. 

Različna delovna mesta zahtevajo različne sposobnosti. Zaposlujte ljudi na podlagi njihovih sposobnosti in ne le na 
podlagi papirjev. 

 

Plačani ste zato, da veste kako vaši ljudje funkcionirajo, da jih poznate, da veste kaj jih privlači in kaj odbija. Vaša 

naloga je, da iz ljudi, ki so itak že v službi – na delovnem mestu, potegnete najboljše. 

 

98% ljudi motivira to, da se dobro počutijo, da jim daste spoštovanje. 

 

1. Spoznajte svojo osebnost in sebe. 

2. Spoznajte osebnost svoje organizacije. 

3. Spoznajte osebnosti odborov, komisij…. 

4. Spoznajte osebnosti svojega osebja (osebje lahko zamenjate ali pripeljete nove). 

5. Povežite se z ljudmi glede na njihovo osebnost. 
6. Zapolnite delovna mesta  glede na  osebnost:    

      

melanholik: mentor, natančnost, nadarjenost, načrtovalec, organizator, lepota, stil, urejanje poročil, vodenje, statistika,  

                      računovodstvo, analitik, ročne spretnosti…. 
 

sangvinik:    skrb za ljudi, delo z otroki, sledilec, hitro delo, priljubljenost, prodajalec, sprejemna pisarna, razgibano delo,  

                     delo z ljudmi, animator, natakar, recepcija, priprava zabav…. 
 

flegmatik:    sledilec, skrb za ljudi, potrpežljivost, lojalnost, direktorji pisarn, kadrovska (tam kjer so postavljena pravila in ni   
                      potrebna samoiniciativa in odločanje), urejanje poročil, računovodstvo, pritožbe, reklamacije, šef kuhinje, šef  

                      strežbe, enolično delo… 
 

kolerik:        vodja pisarne, hitro delo, učinkovitost, natančnost, razgibano delo, samo-iniciativa, reševanje kriz, praktične  

                      rešitve, organizator, delo pod stresom, kuhar ala carte, natakar, vodja, odločanje… 
 

7. Obkrožite se z ljudmi (najbližje vam naj bodo), ki dopolnjujejo vaše slabosti in ne prednosti. Nikoli ne boste 

efektivni, dokler ne veste v čem ste slabi. Sami sebi ne morete dodati vrednosti, če pripeljete okrog sebe ljudi, ki so 

vam enaki, ker boste imeli skupino ljudi z enim velikim šibkim poljem. Sebe dopolnite tako, da vas obkrožajo 

ljudje, ki nadomestijo vaše šibkosti. 
8. Motivirajte svoje osebje glede na njihov temperament in osebnost. 

9. Naučite svoje osebje o osebnostih. 

10. Vodite druge glede na njihov osebnostni nivo (»vrtec«, »mala šola«….). 
 

KOGA POTREBUJETE?   

 Slednike – MF, PS 

 Voditelje – MK, PM 

 Potrpežljive – MF 

 Hitre – MK. PS 

 Kuhar ala carte in delo v 
»gužvi« - MK 

 Natančne – PM, MF 

 Nadarjene – PM 

 Lojalne – MF 

 Priljubljene – PS 

 Prodajalce – PS 

 Direktorje pisarn – MF 

 Delo z otroki – PS 

 Animator – PS 

 Organizator – MK; PM 

 Pritožbe, reklamacije – MF 

 Lepota, stil – PM 

 Analitičari, statistika – PM 
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 Šef kuhinje – MF 

 Enolično delo – MF 

 Razgibano delo – PS, MK 

 Sprejemne pisarne – PS 

 Urejanje poročil, 

računovodstvo – MF, PM 

 Natakar - PS/MK 

 Delo z ljudmi – PS 

 

2% so problematični in težavni ljudje – vedno in povsod, ne glede na osebnostni tip. 

Povežite se z ljudmi tako, da: 

 
 Visoko cenite ljudi, kot ljudi in ne zaradi tega kar vam dajo. 

 

 Verjemite v ljudi, spodbujajte jih, govorite navdušeno, z entuzijazmom, verjemite, da lahko naredite razliko in 

spremembo v njihovih življenjih. Iščite skupne točke, pa čeprav je to samo 1% v čem se strinjate in potem se 100% 

posvetite tej točki. Najprej se pogovarjajte o skupni točki, o tem v čemer se strinjate in šele potem se lahko 

pogovarjate o stvareh, v katerih se ne strinjate in jih pripravite do tega, da spremenijo svoje mnenje. Nikoli ne 

začnite pri ljudeh z besedami: »To ni dobro, dokazal ti bom in to, saj je to, kot če bi rekli »pametnejši sem od tebe«. 

 

 Razumite njihove temperamente. Kar vidimo temelji na tem kar smo in ne na tem kar se v resnici dogaja. Lahko 

sta dva v isti sobi in slišita isto sporočilo pa gresta ven z različnimi mnenji. Veliko našega obnašanja je odvisno od 

naše perspektive.  

              Flegmatiki niso tako očitni in jih je malo težje prepoznati. Ostale tri osebnosti živijo svoje življenje do skrajnosti.  

              Priljubljeni sangvinik se izjemno rad zabava, je izjemno glasen in izjemno energičen. 
              Močni kolerik je izjemno prizadeven, izjemno osredotočen in izjemno usmerjen k ciljem. 

              Popolni melanholik je izjemno skrben, izjemno tih in izjemno organiziran. 

 

 Povežite se z ljudmi glede na njihov in ne na vaš temperament.  

1. S kolerikom se povežete z močjo. 

2. S flegmatikom z zagotovilom. 

3. Z melanholikom s fokusom. 

4. S sangvinikom z navdušenjem. 

 

 Razumite in odkrijte darove in zmožnosti ljudi. Ko se  voditeljem ne uspe povezati, je skoraj vedno, da ne 

razumejo, da vsakdo ima svoj dar in sposobnosti in če ne razumejo drugih ne morejo se z njimi povezati, ker 
izhajajo iz sebe in mislijo, da drugi morajo biti kot so oni sami. Primer: Tehnično pismen prodajalec in tehnično 

nepismen kupec – če se prodajalec ne poveže ne bo prodal, čeprav kupec ima denar. Ni kupčeva naloga da se poveže 

in če nekaj ne razume potem ne bo kupil ali naredil. Voditelj se mora povezati z ljudmi, ne skrbite kaj vi znate, 

ampak kaj ljudje vedo, kje so oni – ne vi. Povežite se z ljudmi iz njihove perspektive, iz njihovega zornega kota, 

vedeti morate kje so, kaj so, o čem so tiho (o čem mislijo), o čem pojejo in o čem sanjajo. Šele takrat boste imeli 

vpliv na njih in vam bodo sledili. Sicer je tako; če vi nimate vpliv na svoje ljudi, ga ima nekdo drug in ponavadi so 

to negativci. 

 

 Uporabljajte srce in glavo. Drugače se obnašajte do sebe, kot se obnašate do ljudi. Ko se obnašate do sebe 

uporabljajte glavo, ko se obračate ljudem uporabljajte srce. Ponavadi delamo obratno (ko ocenjujemo). Primer: 

a) Ko nekdo potrebuje veliko časa, je počasen - ko pa jaz, potem sem temeljit. 
b) Ko nekdo nečesa ne naredi je len -  ko pa jaz ne naredim sem zaposlen. 

c) Ko nekdo naredi nekaj brez, da bi mu bilo rečeno, prestopi avtoriteto – ko pa jaz potem se samoiniciativen. 

d) Ko nekdo preskoči par pravil v bontonu je nesramen – ko pa jaz potem sem izviren in originalen. 

e) Ko nekdo zadovolji šefa in mu ustreže je priliznjen – ko pa jaz je to potem sodelovanje. 

 

 Odkrijte ključ. Najdite ključ do njihovih življenj. Vsaka oseba ima ključ in ko ga najdete ga uporabite samo kadar 

vam dajo dovoljenje in le zato, da pomagate in bo v njihovo korist. Uporabite ga na pošten način in nikoli v njihovo 

škodo. V večini primerov je ključ do njihovih življenj njihove sanje. 

 

 Bodite ob njih tudi in še posebej v težkih časih, situacijah ali okoliščinah. Ko so na tleh in v stiski in ste vi ob njih 

vam to ne bodo nikoli pozabili. Ostali vam bodo predani in vam bodo sledili. 

 

 Negujte odnose. Nikoli ne jemljite drugih ljudi kar tako, kot podarjene, samoumevno…. Negujte odnose. Ne 

jemljite nobeno razmerje podarjeno. Vedno dolivajte, ohranjajte, razvijajte. Ali spodbujate svoje odnose z drugimi 

ali prisilite druge, da jih spodbujajo? 

 

Ljudje velikokrat iščemo popolne sodelavce, prijatelje, zakonske partnerje…  Vendar če bi upoštevali razumevanje 

osebnostni bi se zavedali da popolni ljudje ne obstajajo. Obstaja pa veliko sijajnih ljudi, ki imajo izredne sposobnosti, 
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prednosti in nadarjenosti in se odlično obnesejo ko jim nekdo pomaga pri nalogah in dolžnostih za katere po naravi niso 

nadarjeni.  

 

Ljudje, ki iščejo popolnost bodo brez uspeha iskali osebo z vsemi prednostmi a brez slabosti. Na koncu bodo vedno 

razočarani. Vsak med nami, brez izjeme, ima tudi slabe lastnosti. 

 

Potrebujete ljudi, ki bodo delali z vami in ne za vas. Ko delajo z vami so vam zvesti  in bolj učinkoviti, ko delajo za vas 

naredijo samo tisto, kar morajo. 

 

IZZIV 

 

Vsakogar, ki ga v tem tednu srečate, brez izjeme obravnavajte kot najpomembnejšo osebo na svetu. 
 

 


