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III 

POVZETEK  

Namen magistrske naloge je, na podlagi pregledane doma�e in predvsem tuje strokovne 

literature o osebni blagovni znamki in osebnem managementu, s stališ� razli�nih avtorjev 

raziskati pomen in teoreti�na izhodiš�a ter pristope h gradnji in teoreti�ne povezave obeh 

podro�ij. Z empiri�no raziskavo je bilo ugotovljeno, da je približno polovica vseh zaposlenih 

v organizaciji X že slišala za izraza osebna blagovna znamka in osebni management. S 

preverjanjem hipotez je bilo ugotovljeno, da med moškimi in ženskami ni statisti�no 

pomembnih razlik v zaznavanju potrebe po izgradnji osebne blagovne znamke ter ni 

statisti�no zna�ilne povezanosti med prepoznavanjem potrebe po oblikovanju osebne 

blagovne znamke in prepoznavanjem osebnega managementa. Preverjena je bila tudi 

verodostojnost dimenzij obeh podro�ij, ki so bile ugotovljene na podlagi pregledane literature. 

Izkazalo se je, da ima vsako podro�je eno dimenzijo manj od teoreti�no navedenih. Rezultati 

raziskave so osnova za predlog strategije o izgradnji osebne blagovne znamke in osebnega 

managementa. 

Klju�ne besede: osebna blagovna znamka, osebni management, blagovna znamka, 

prepoznavanje, strategija. 

SUMMARY  

The purpose of the master's thesis is, based on the reviewed domestic and especially foreign 

specialised literature about personal brand and personal management, research the importance 

and theoretical findings and approaches toward building of both areas – from the perspectives 

of various authors, and simultaneously establish theoretical connections of both areas. The 

empirical research revealed that approximately a half of all employees in the organization x 

already heard the terms personal brand and personal management. By checking hypotheses, it 

was established that there are no statistically important differences among males and females 

in perception of need to build personal brand, and there is no statistically typical connection 

among recognition of the need to create personal brand and recognition of personal 

management. A credibility of dimensions of both areas, which were established based on the 

reviewed literature, was also checked. It turned out that compared to theoretically defined 

dimensions, each area has one dimension less. The research results are the basis for the 

strategy proposal about the building of personal brand and personal management.  

Keywords: personal brand, personal management, brand, strategy, recognition. 
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1 UVOD 

Zahteve na delovnem mestu so se v zadnjih letih korenito spremenile, prav tako sta se 

spremenila delovno okolje in kultura podjetja. Od zaposlenih se zahtevajo visoka 

u�inkovitost, produktivnost, zavzetost in prevzemanje odgovornosti. Na podlagi opažanj, da 

zaposleni – zaradi spremenjenih tržnih zahtev, delovnih pogojev in novih tehnologij ter ob 

kopi�enju nedokon�anih delovnih nalog – izgubljajo svojo identiteto v podjetju in na trgu, 

želimo podrobneje prou�iti podro�ji osebne blagovne znamke in osebnega managementa. 

1.1 Opredelitev podro�ja in opis problema 

V delovnih organizacijah se je tako poleg zunanjega trga vzpostavil še notranji trg med 

zaposlenimi. Notranji in zunanji trg sta za zaposlenega obvladljiva le, �e zaposleni dela stvari 

na na�in, ki prinaša rezultate. Posledi�no se, zaradi zahtev trga, od zaposlenih pri�akujejo 

poznavanje novih tehnologij, usvajanje novih znanj in fleksibilnost dela (Ouye 2011), to pa 

vpliva na doseganje ve�je u�inkovitosti, produktivnost in zavzetost za delo. Rampersad 

(2009) pravi, da se je zahtevam na notranjem in zunanjem trgu mogo�e prilagoditi le z 

izgradnjo osebne blagovne znamke in u�inkovitim osebnim managementom. Vsak ima svojo 

osebno blagovno znamko, a se ve�ina ljudi tega ne zaveda. Osebna blagovna znamka je 

postala pomembnejša od blagovne znamke podjetja, ker je zaupanje v ljudi ve�je od zaupanja 

v podjetja. 

Definicija osebne blagovne znamke temelji na komunikaciji (Shaker in Hafiz 2014). 

Pomembno je, kako osebna blagovna znamka komunicira in se predstavlja navzven, s 

poudarkom na posameznikovih lastnostih, ki posameznika lo�ujejo od blagovnih znamk 

ostalih. Bernd (2014) pravi, da smo najmo�nejša blagovna znamka mi sami. Osebno blagovno 

znamko si je treba zgraditi, a sta za to potrebna �as in znanje. Osebna blagovna znamka 

podpira poklicne priložnosti posameznika, zato je pomembno, kako jo gradimo. Za izgradnjo 

mo�ne blagovne znamke je potrebno dobro poznavanje samega sebe, treba si je zastaviti jasne 

cilje in strategijo ter se držati naslednjih pravil (Eck 2010): a) sredstva: treba je razmisliti, na 

katerih podro�jih se želite tržiti; b) navdušenje: šele, ko ste sami prepri�ani v to, kar delate, 

lahko v to prepri�ate druge; c) samozavest: spoznajte svoje prednosti in nastopite 

samozavestno; �) osebnost: poznati morate svojo osebnost v smislu, da ste razli�ni in 

konkuren�ni drugim; d) spoštovanje: ne kopirajte drugih, temve� gradite svojo osebno 

blagovno znamko na podlagi svojih prednosti in s svojimi osebnimi lastnostmi; e) trajnost: 

zastavite si osebnostna na�ela in se jih držite; f) ime identitete: identiteto je treba graditi tako, 

da vas prepoznajo po glavnem delovnem podro�ju; g) strokovnost: govorite in pišite le o 

stvareh, ki jih razumete; h) mnenje: ko je priložnost, povejte svoje mnenje; i) perspektiva: 

postavite cilj, kaj želite z blagovno znamko sporo�iti. 
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Dimenzije osebne blagovne znamke, ki je jasna, mo�na in privla�na podoba, so po opredelitvi 

Montoye in Vandeheya (2009): a) oseba: ta predstavlja vrednote, osebnost, sposobnost, 

znanje, ki jih oseba ima in jo lo�ijo od ostalih oseb, jo naredijo unikatno; b) obljuba: povezana 

je s pri�akovanji, ki jih ima okolica glede na pretekle izkušnje; c) medsebojni odnosi: 

nanašajo se na to, koliko vpliva bo oseba imela na druge, ali ji bodo zaupali in prisluhnili. 

Dimenzije osebne blagovne znamke so kombinacija vlog, standardov in stilov, ki definira 

edinstvenost osebne blagovne znamke (McNally in Speak 2009).  

Zahteve današnjega trga, kot pravi Rampersad (2009), je mogo�e uspešno izpolnjevati z 

osebno blagovno znamko in osebnim managementom. Zaposleni mora znati managerirati 

sebe, kar prinaša koristi z vidika pogleda nase iz nove perspektive, verjeti v svoje dosežke ter 

oceniti, kje se nahaja in kaj si želi. Na ta na�in zaposleni ugotovi, kateri so tisti dejavniki, ki 

vplivajo na ravnovesje v njegovem življenju in predstavljajo trden temelj rasti in razvoja, 

hkrati pa lažje premagujejo ovire in zrejo z zaupanjem v prihodnost (Self-Esteem-Enhances-

Life 2015). Drucker (2008) pravi, da se je pri pojmovanju managementa treba najprej 

osredoto�iti na osebni management, nato na manageriranje drugih. Graf (2012) govori o tem, 

da ko prepoznaš svoje potrebe, kompetence, potencial, vrednosti in motivatorje, prepoznaš 

tudi, na katerem podro�ju osebnega managementa so tvoje prednosti. Dimenzije osebnega 

managementa, kot jih opisuje Quelle (2012), so naslednje: a) dimenzija zmožnosti: tu gre za 

poklic, delo, uspeh v poklicu, dosežene cilje, kariero; b) dimenzija vrednot: tu gre predvsem 

za vprašanja smisla, na primer kakšen smisel ima, da to po�nem, kakšen smisel ima, da sem 

tu, kjer sem; c) socialna dimenzija: ta predstavlja kontakte, sodelavce, družino, prijatelje; 

d) dimenzija zdravja: tudi telesna vadba in prehranjevanje sodita k osebnemu managementu. 

Teorije osebnega managementa se med seboj razlikujejo ter kažejo na razli�en pogled in 

razumevanje izhodiš� avtorjev, ki so podro�je osebnega managementa prou�evali. Treba je 

prou�iti literaturo in izluš�iti rde�o nit posameznih teorij, iz katerih si lahko posameznik 

poiš�e teorijo, ki ustreza njegovim pogledom, ali pa na podlagi povzetkov izluš�i lasten 

model, ki ustreza njegovi osebnosti. Tako tudi Kleinman in König (2006) pravita, da razli�ne 

tehnike osebnega managementa vklju�ujejo aktivnosti, ki jih je treba strateško na�rtovati; 

strategij manageriranja samega sebe se je mogo�e nau�iti. 

Drucker (2008) navaja, da se moramo nau�iti osebnega managementa. Zastaviti si moramo 

naslednja vprašanja: Kaj so naše prednosti? Kako nastopamo? Kaj so naše vrednote? Kam 

sodimo? Kaj naj bi bil naš prispevek družbi? Avtor pravi, da lahko za�rtamo strategijo 

osebnega managementa in izkoristimo svoje edinstvene zna�ilnosti, šele ko imamo znane 

odgovore na zastavljena vprašanja. Boyatzis in McKee (2013) izhajata iz �ustev in pravita, da 

nas naše globoke vrednote vodijo, da sprejemamo svoja dejanja z razumom in povezujemo 

svoja �ustva s svojimi cilji. Po njuni teoriji osebni management vsebuje: �ustveni 

samonadzor, transparentnost, iniciativo, optimizem, dosežek in prilagodljivost. Hogan in 

Kaiser (2008) izhajata iz osnovne zasnove �loveškega bitja. Ljudje smo razviti za življenje v 
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skupinah. �loveška narava temelji na treh potrebah: biti vklju�en v družbo, imeti položaj v 

družbi in iskati pomen v življenju. Holdford (2009) pravi, da mnogo knjig predstavlja metode 

za boljši osebni management, vse pa privedejo do enakega sporo�ila: prevzemi odgovornost 

za svoje življenje, spoznaj samega sebe, odlo�i se, kaj želiš, zastavi si cilje in pojdi v akcijo. 

Jäger (2007) razlaga teorijo sedmih korakov, ki jih mora posameznik definirati in identificirati 

pri sebi: življenjsko poslanstvo, življenjska vizija, pomembne vrednote, lastna vloga v 

vsakodnevnem življenju, življenjski cilji, na�rtovanje in – v sedmem koraku – preverjanje 

lastnega napredka. Morak (2014) povzema teorije razli�nih avtorjev (Bishof in Bishof 2012; 

Graf 2012; Buhl, Roth in Düx 2007; Kleinman in König 2006; Stephan, Gross in Hildebrandt 

2010) ter na koncu povzame, da se osebni management obravnava kot celostni koncept s 

poudarkom na samoodgovornosti, samopoznavanju in samorazvoju. Razli�na teoreti�na 

izhodiš�a obravnavata v svojem delu tudi Furtner in Baldegger (2013) in ugotavljata, da je 

osebni management treba izvajati na podlagi osebnih zna�ilnosti in motivov. Skupna to�ka 

vseh teorij pa sta potreba in sposobnost ljudi, da prevzamejo nadzor nad svojim življenjem 

(Buhl, Roth in Düx 2007). 

Na podlagi opažanj, da zaradi spremenjenih tržnih zahtev, delovnih pogojev in novih 

tehnologij zaposleni – ob kopi�enju nedokon�anih delovnih nalog – izgubljajo svojo 

identiteto v podjetju in na trgu, želimo podrobneje prou�iti podro�ji osebne blagovne znamke 

in osebnega managementa v velikem slovenskem podjetju X. Problem je, da zaposleni ne 

prepoznavajo potrebe po strateškem na�rtovanju osebne blagovne znamke in osebnega 

managementa. Kot pravi Rampersad (2009), ima vsak svojo osebno blagovno znamko, a se 

ve�ina ljudi tega ne zaveda. 

1.2 Namen in cilj 

Namen magistrske naloge je prou�iti zaznavanje osebne blagovne znamke in osebnega 

managementa pri anketiranih zaposlenih v velikem podjetju X, predlagati idejo izgradnje 

osebne blagovne znamke in podati predlog strategije u�inkovitega osebnega managementa.  

Cilji magistrske naloge: 

− prou�iti koncepta osebna blagovna znamka in osebni management; 

− raziskati teoreti�na izhodiš�a s podro�ja osebne blagovne znamke in osebnega 

managementa; 

− analizirati zaznavanje in potrebo po osebni blagovni znamki in osebnem managementu; 

− predlagati idejo izgradnje osebne blagovne znamke in podati predlog strategije 

u�inkovitega osebnega managementa. 

Preverjali smo dve hipotezi: 
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H1: Med spoloma obstaja statisti�no pomembna razlika v zaznavanju potrebe po izgradnji 

osebne blagovne znamke. 

H2: Obstaja statisti�no zna�ilna povezanost med prepoznavanjem potrebe po oblikovanju 

osebne blagovne znamke in poznavanjem osebnega managementa. 

1.3 Metode raziskovanja 

V teoreti�nem delu smo uporabili deskriptivno metodo, metodo analize in metodo sinteze, pri 

�emer gre za postopek opisovanja dejstev, procesov in prou�evanih pojavov, ter metodo 

kompilacije, ki pomeni povzemanje opazovanj, spoznanj, stališ�, sklepov in ugotovitev drugih 

avtorjev. 

V empiri�nem delu smo izvedli spletno raziskavo z namenom prepoznavanja potrebe po 

oblikovanju osebne blagovne znamke in osebnega managementa ter s pomo�jo ugotovljenih 

teoreti�nih izhodiš� oblikovali predlog strategije za oblikovanje osebne blagovne znamke in 

osebnega managementa. 

V empiri�nem delu smo uporabili naslednje metode: 

− Metoda zbiranja podatkov: spletno anketiranje. 

− Metoda obdelave podatkov: statisti�na obdelava podatkov s programom SPSS. 

− Anketne vprašalnike smo obdelali z osnovno opisno statistiko (frekven�na porazdelitev, 

izra�un srednjih vrednosti in mere variabilnosti) ter inferen�no statistiko (preizkušanje 

hipotez). 

− Odgovore smo analizirali s srednjimi vrednostmi (aritmeti�na sredina, mediana in modus) 

ter standardnim odklonom. 

Pri preverjanju hipotez smo uporabili naslednje statisti�ne metode: 

− S t-preizkusom za dva odvisna vzorca smo prou�evali razlike v povpre�nih vrednosti 

odvisne spremenljivke, z analizo variance (ANOVA) pa smo med seboj primerjali ve�

neodvisnih skupin. Pri tem smo ugotavljali, ali se aritmeti�ne sredine posameznih skupin 

med seboj statisti�no pomembno razlikujejo. 

− Metoda prikazovanja podatkov: tabelari�ni in grafi�ni prikaz. 

Anketni vprašalnik o prepoznavanju osebne blagovne znamke in osebnega managementa je 

obsegal vprašanja zaprtega tipa. Za merjenje stališ� smo uporabili Likertovo lestvico, pri 

�emer anketiranci izrazijo stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja. Anketni vprašalnik je 

sestavljen iz treh tematskih sklopov, ki so razvrš�eni glede na vsebino posameznega podro�ja. 

Prvi tematski sklop je vezan na prepoznavanje osebne blagovne znamke, drugi tematski sklop 

na prepoznavanje osebnega managementa in tretji tematski sklop na podatke, ki so vezani na 

demografske zna�ilnosti anketirancev. Za vsako izmed dimenzij osebne blagovne znamke 
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(oseba, obljuba, medsebojni odnosi) in osebnega managementa (zmožnost, vrednote, socialni 

stiki) smo oblikovali pojasnjevalne spremenljivke, ki smo jih preverili s trditvami v 

vprašalniku. Pri sestavljanju vprašanj smo sledili ciljem in hipotezam raziskave, anketa je 

sestavljena na podlagi do sedaj zbranih teoreti�nih spoznanj. Vrnjeni odgovori so bili 

statisti�no obdelani z ra�unalniškim programom SPSS. Povabilo za sodelovanje zaposlenim v 

organizaciji smo objavili v obliki spletnega anketnega vprašalnika na spletnem portalu 1KA. 

Raziskovano populacijo predstavljajo zaposleni v organizacij X, ki se uvrš�a med velika 

slovenska podjetja in zaposluje 1200 ljudi. Uporabili smo neverjetnostni priložnostni vzorec, 

uporabljena je bila metoda snežne kepe. Anketni vprašalnik je bil poslan 200 zaposlenim v 

podjetju X, ki smo jih prosili, da po kon�ani anketi, povezavo pošljejo svojim kolegom v 

delovni organizaciji. Ciljni obseg je bil vsaj 400 anketirancev. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavke pri obravnavanju problema so naslednje: 

− Zavedanje potrebe po oblikovanju osebne blagovne znamke in osebnega managementa 

zaposlenih v organizacijah v republiki Sloveniji je šibko. 

− Mo�na, pozitivno prepoznana osebna blagovna znamka je na trgu v organizaciji in zunaj 

nje bistvenega pomena za doseganje u�inkovitih delovnih rezultatov. 

− Osebni management ima na odnos do dela, sodelavcev in delovnega okolja velik vpliv. 

− Ugotavljanje prepoznavanja potrebe po osebni blagovni znamki in osebnem 

managementu je potekalo na osnovi vprašalnika, zato predpostavljamo, da so rezultati 

vprašalnika pokazali dejansko stanje. 

Omejitev raziskave je razpršenost literature o osebni blagovni znamki in osebnem 

managementu. 
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2 BLAGOVNA ZNAMKA 

Angleški izraz za blagovno znamko brand izvira iz skandinavske besede brana, ki pomeni 

zažgati, in švedske besede brandr, ki pomeni ogenj. Izhaja iz ozna�evanja govedi z vžigom 

znaka za ugotavljanje identitete, lastništva in porekla (Keller 2009). Definicije blagovne 

znamke so se skozi zgodovino spreminjale in vsaka je odražala vizijo dolo�enega trenutka. 

Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetega, namenjena 

prepoznavanju storitev enega ali skupine prodajalcev in razlikovanju izdelkov ali storitev od 

konkuren�nih (Kotler 1998). 

Po klasi�nem razumevanju je znamka psihološki znak za poreklo artikla. Z ozna�evanjem 

potrošnik izkusi, kdo je proizvajalec ali ponudnik artikla ali produkta, to pa zagotavlja stranki 

konstantno kvaliteto. Taka definicija danes ni ve� sprejemljiva. Danes ima blagovno znamko 

ideja, oseba, storitev, ime, �rka (Kapferer 2008). Keller (2009) gleda na definicijo blagovne 

znamke širše, dodaja materialne in nematerialne elemente blagovne znamke, racionalne in 

�ustvene elemente blagovne znamke ter simbolne elemente blagovne znamke, ki se 

razlikujejo v prepoznavanju blagovne znamke. Opredelitev po Kellerju je celostnejša; 

blagovna znamka je torej ve� kot izdelek, saj ima lahko dimenzije, ki jo nekako razlikujejo od 

drugih izdelkov, zasnovanih za zadovoljevanje istih potreb (Keller 2009). Za Kapfererja 

(2008) je blagovna znamka vir vpliva, sistem med seboj povezanih duševnih zaznavanj in 

razmerij. Blagovna znamka obstaja, ko ima mo�, da vpliva na trg s svojimi viri kumulativnih 

izkušenj. Blagovna znamka je živ sistem, blažilec med trgom in produktom. Kotler in 

Pfoertsch (2006) trdita, da je blagovna znamka obljuba za potrošnika in oblikuje niz za 

dojemanja izdelka, storitve ali podjetja. Zato ima vpliven položaj v mislih stranke; tej je 

blagovna znamka predstavljena kot splet koristi, prepri�anj in vrednot, ki temeljijo na 

preteklih izkušnjah, združenih s pri�akovanji. Blagovna znamka, je tista, ki razlikuje, 

zmanjšuje kompleksnost in poenostavi postopek odlo�anja. Blagovna znamka je postala 

glavni igralec v moderni družbi. Najdemo jo na vseh podro�jih: v ekonomiji, športu, kulturi, 

družbi in veri. 

McNally in Speak (2009) pravita, da ima v poslovnem svetu koncept blagovne znamke dobro 

opredeljen pomen: blagovna znamka je zaznavanje ali �ustvo, ki ga kupec ali bodo�i kupec 

ohrani, pri �emer opisuje izkušnje, povezane z opravljanjem posla pri organizaciji ali uporabi 

storitve ali izdelka. Ob postavitvi ideje o znamki v osebni kontekst je treba pomisliti, da je 

osebna blagovna znamka zaznavanje �ustev, ki opisujejo celotno izkušnjo odnosov z osebo, 

pri �emer jo zaznava, �uti in vzdržuje nekdo drug. Vsakdo že ima blagovno znamko. Osebna 

blagovna znamka je odraz tega, kdo smo, v kaj verjamemo, in jo vidno odražamo s tem, kar 

delamo in kako to po�nemo. To je operativni del, ki osebo povezuje z nekom drugim, in to – z 

nekom drugim – odraža razmerje. V resnici je slika osebne blagovne znamke percepcija, ki 

poteka v umu nekoga drugega. Ta percepcija se s ponovitvami stikov med osebo in drugo 

osebo ponavlja, ob tem se razvijata odnos in ostrina ter izoblikuje odnos do blagovne znamke. 
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Klju� do koncepta, bodisi poslovnega ali osebnega, je razumevanje narave in potreb 

medsebojnih odnosov. Poslovni koncept blagovne znamke in koncept osebne blagovne 

znamke slonita na uspehu ali neuspehu medsebojnih odnosov. 

Blagovna znamka ima ve� klju�nih nalog in vklju�uje naslednje elemente: a) dolo�a in 

razlikuje izdelek ali storitev ter dovoli odjemalcem, da jo prepoznajo, zavrnejo ali naro�ijo; 

b) sporo�a kupcu sporo�ila in posreduje informacije, ki lahko vklju�ujejo izjave, povezane z 

na�inom življenja uporabnikov; c) blagovna znamka se šteje kot del pravnega premoženja, ki 

je privilegij lastnika. Lastnik s pravnim premoženjem lahko vlaga in je pravno zaš�iten pred 

konkurenti (Khoshsima idr. 2013). Blagovna znamka je prepoznavno ime in simbol (logotip, 

oblika), namenjen prepoznavanju blaga ali storitev enega prodajalca ali skupine prodajalcev 

in razlikovanju teh proizvodov ali storitev od konkurentov. Blagovna znamka torej signalizira 

kupcu izvor izdelka in š�iti tako kupca kot proizvajalca od konkurentov, ki ponujajo podobne 

izdelke (Aaker 2009). Ozna�evanje z blagovno znamko postaja vodilo poslovanja. 

Zaznavanje blagovne znamke ni ve� stvar marketinga, marve� kon�nega potrošnika (Esch 

2011). »Namesto strojev ljudje in znamke« se glasi rezultat diskusije vrhovnih managerjev na 

svetovnem forumu v Davosu, in sicer kot zmagovalni dejavnik 21. stoletja. Blagovna znamka 

je sedaj eden osrednjih ustvarjalcev nematerialnih vrednosti v podjetjih – in tako je tudi prav. 

Premo� mo�nih blagovnih znamk nad šibkimi se vedno znova odraža v razli�nih ekonomskih 

spremenljivkah. Faganel in Janeš (2015) v svojem prispevku povzemata bistvo blagovne 

znamke in pravita, da so aktivne in skrivnostne blagovne znamke povsod okoli nas, ponujajo 

nam emocije, vrednote, kvaliteto in notranje obljube ter so nam v pomo� pri kreiranju podobe. 

Blagovno znamko opisujeta tudi z vidika podjetja in ugotavljata, da podjetja sicer mo�

blagovne znamke prepoznajo, a se spopadajo s pomanjkanjem znanja na podro�ju vpliva 

znamke na nakupovalne navade potrošnikov (prav tam). 

Esch (2011) ter McNally in Speak (2009) pravijo, da v poslovnem svetu na�ela in tehnike 

manageriranja blagovne znamke omogo�ajo organizacijam, da se osredoto�ijo na strategije in 

taktike, ki gradijo mo�na medsebojna razmerja. Uspeh v medsebojnih razmerjih pomaga v 

poslu, pri plasiranju izdelkov in storitev, ter ljudem, ki združujejo poslovne dosežke v 

doseganje ciljev. To deluje, samo �e medsebojni odnosi ustrezajo dejanskim potrebam ljudi, s 

katerimi organizacije poslujejo: kupci, delni�arji, zaposleni in skupnost na splošno. Smisel 

ustvarjanja blagovne znamke je ta, da pri uporabnikih vzbudimo navdušenje, ki neposredno 

vpliva na njihovo zvestobo (Dobovišek 2008). Dolak (2004) piše, da ima vsakdo najmanj eno 

blagovno znamko, to je naše ime, ki pove, kdo smo. To je tako imenovana osebna blagovna 

znamka. Ni vprašanje, ali imamo osebno blagovno znamko, vprašanje je, kako dobro z njo 

upravljamo. 

Proces ustvarjanja blagovne znamke je zahteven, drag in obi�ajno traja dalj �asa. Ustvarjanje 

blagovne znamke poteka vzporedno znotraj in zunaj podjetja, to pa skupno tvori korporativno 

vrednost blagovne znamke (Pfajfar in Kone�nik 2007). 
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Kotler in Pfoertsch (2006) trdita, da kreiranje uspešne blagovne znamke temelji na petih 

na�elih. a) Usklajenost: blagovna znamka mora biti skladna z na�eli storitve, organizacije, 

izdelka, osebe. b) Jasnost: jasnost naredi blagovno znamko bolj oprijemljivo in razumljivo. 

Jasnost temelji na viziji, poslanstvu, temeljnih vrednotah in sposobnosti organizacije. 

Komunikacija mora biti jasna in enostavna ter mora omogo�iti razumevanje na tak na�in, da 

ciljni potrošnik nosi v svojih mislih pomen in položaj blagovne znamke. c) Trajnost: ciljne 

skupine zaupajo blagovni znamki na osnovi preteklih izkušenj in vedo, kaj lahko pri�akujejo 

v bodo�e. Trajnost je pomembno na�elo za razvoj blagovne znamke in zaupanje na dolgi rok. 

�) Vidljivost: je ve�ja izpostavljenost blagovne znamke. d) Pristnost: avtenti�nost blagovne 

znamke spodbudi ob�utek, da gre za edinstven, dragocen izdelek ali storitev. 

Kotler in Pfoertsch (2006) navajata, da postopek kreiranja blagovne znamke poteka v petih 

korakih: 1) na�rtovanje blagovne znamke, 2) analiza blagovne znamke, 3) strategija blagovne 

znamke, 4) izgradnja blagovne znamke in 5) revizija blagovne znamke. Najprej je treba 

razviti obširno in jasno zgradbo blagovne znamke. Naslednji korak je razvojna strategija – ki 

vklju�uje strateško analiziranje blagovnih znamk, izgradnjo identitete blagovne znamke in 

njeno pozicioniranje – na podlagi katere se bo blagovna znamka v o�eh potrošnika jasno 

razlo�evala od drugih. Identiteta blagovne znamke je srce modela blagovne znamke, saj 

predstavlja �ustveni in razumski navdih za na�rt graditve blagovne znamke, obenem pa ga 

vodi po za�rtani poti (Pfajfar in Kone�nik 2007). Schallehn, Burmann in Riley (2014) so 

zasnovali managerski model gradnje blagovne znamke, ki temelji na identiteti in je sestavljen 

iz dveh glavnih komponent: identiteta in podoba blagovne znamke. Adjouri (2014) navaja, da 

je znamka strategija, odlo�itev postati znamka pa strateška odlo�itev. Za razvoj strategije 

znamke je pomembno vedeti, kateri kognitivni in �ustveni sestavni deli so za znamko 

pomembni, prav tako je treba zagotoviti, da se bodo sestavni deli znamke dolgoro�no gradili 

in razvijali. Za gradnjo blagovne znamke je odlo�ilen dejavnik kontinuiteta strategije znamke. 

�e je kontinuiteta motena, lahko blagovna znamka utrpi veliko škodo. 

Faganel in Janeš (2015) ugotavljata, da novi tehnološki izzivi spreminjajo nakupovalne 

navade, temu pa bo treba prilagoditi marketinški pristop in strategijo na�rtovanja blagovne 

znamke. Za lažje soo�anje podjetij z izzivi današnjega �asa ter pravo�asno implementacijo 

novih strategij in pristopov k trženju blagovne znamke sta raziskovala literaturo in druge vire, 

kot so spletne strani, blogi in poro�ila. Pregledala sta izjave o teko�em, spreminjajo�em se 

stanju, trendih in možnostih bodo�ega razvoja blagovne znamke ter napovedi o prihodnosti 

blagovne znamke razli�nih novodobnih avtorjev, kot so Khan, Schultz, Bunevac, James in 

Jean-Pierre Lacroix, ter vse to povzela z izrazom »trendi blagovne znamke 2020«. 

Identiteta podrobno ozna�uje, kaj si blagovna znamka prizadeva postati oziroma za katerimi 

vrednotami stoji, obenem pa naj bi z osnovanjem vrednosti pomagala vzpostaviti odnos med 

blagovno znamko in uporabnikom, vklju�ujo� funkcionalne, �ustvene in samo potrjujo�e 

koristi (Aaker in Joachimsthaler 2000). Identiteta blagovne znamke zajema na�ine, na katere 
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se blagovna znamka predstavlja skozi izkušnje in zaznave v svojem okolju. Upravljanje 

identitete blagovne znamke je kompleksna in težka managerska naloga (Heding, Knudtzen in 

Mogens 2009). Lo�iti jo moramo od njene podobe oziroma imidža, ki predstavlja tisto, kar 

okolje tržne znamke zaznava o njeni identiteti. Po Killianu (2010) se ve�ina znamk 

okarakterizira po �loveških lastnostih. Mnogokrat oseba blagovni znamki posodi obraz, s 

katerim se kupec poistoveti in posledi�no odlo�i za nakup. 

Osebnost znamke se obi�ajno pojavi na dva na�ina. Osebnost je znamka, kot je to obi�ajno v 

modni industriji, kjer se modni imperiji imenujejo po ustanoviteljih organizacije. Drug na�in 

je, ko se organizacija in/ali proizvod javno, namerno poistoveti z znano javno osebnostjo. 

Povezovanje ljudi z znamko je lahko razli�no intenzivno, kar je odvisno od tega, kako dolgo 

povezanost traja. �e gre za enkraten, trenuten nakup, je povezanost šibka, �e pa je 

sodelovanje daljše ali je to celo partnerski odnos, pa je povezanost lahko zelo intenzivna.

Musek (2005) osebnost opisuje kot celoten vzorec relativno trajnih zna�ilnosti, po katerih se 

posamezne osebe razlikujejo med seboj. Osebnost sestavljajo temperament, zna�aj, 

sposobnost in zgradba telesa. 

Podoba blagovne znamke (imidž) pomeni, kako je znamka zaznana, identiteta pa težnjo po 

želeni zaznavnosti (Korelc, Musulini in Vidmar 2006). Bratina (2003), ki vidi imidž kot 

kvaliteto porabnikovih miselnih povezav v povezavi z blagovno znamko, navaja naslednje 

lastnosti asociacij: naklonjenost, mo� in edinstvenost. Arslan in Altuna (2010) definirata 

podobo blagovne znamke kot pozitivni in negativni ob�utek v trenutku, ko možgani kupca 

nepri�akovano prikli�ejo spomin. Izhajata s stališ�a, da obstajajo trije vidiki blagovne 

znamke, ki omogo�ajo celotno podobo blagovne znamke: pozitivnost, mo� in posebnost. 

Koncept vrednosti blagovne znamke združuje idejo, da �e ima podjetje, izdelek ali storitev 

pozitiven, mo�an in trden ugled, to postane premoženje neprecenljive vrednosti, saj 

predstavlja zmožnost podjetja, da posluje oziroma trguje z dobi�kom tako dolgo, dokler imidž 

blagovne znamke ostane nedotaknjen oziroma nespremenjen (Anholt 2007). Lee, Lee in Wu 

(2011) pojasnjujejo podobo blagovne znamke, kot splošen osebnostni odsev in prepri�anje o 

specifi�nosti znamke s pomnjenjem njenih edinstvenih kvalitet, ki jo naredijo druga�no od 

drugih. Podoba blagovne znamke je pomemben vidik pri nakupovalnih pri�akovanjih. Kupce 

privede, da izkažejo ve�je spoštovanje dolo�eni blagovni znamki, ki ima dober ugled. 

Kotler in Keller (2009) trdita, da je temeljni kapital blagovne znamke nastal s 

prepoznavanjem blagovne znamke s strani potrošnikov. Prepoznavanje znamke omogo�a 

potrošniku razlikovanje blagovnih znamk in usmerja um, je odziv na marketinške aktivnosti 

kot posledica tega prepoznavanja. 

Cilj uporabe blagovnih znamk po Tav�arju (2005) je: 

− razpoznavnost: del spomina odjemalcev; 

− prednost: blagovna znamka kot znak odli�nosti; 
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− zvestoba: zvestoba odjemalcev;

− oznaka: omogo�a razlikovanje od drugih oznak; 

− podoba podjetja: je pomembna sestavina tržnega prepoznavanja; 

− vrednost: prednost pri oblikovanju cene oziroma vrednosti. 

Ou idr. (2011) pojasnjujejo zvestobo blagovni znamki kot sklenjeno obljubo za ponovni 

nakup. S tem se motivacija kupcev širi k nadaljnjim nakupovalnim navadam. Pravijo, da se 

lahko zvestoba znamki širi z izgradnjo mo�nih odnosov s strankami in programi zvestobe 

potrošnikov. 

Po Doylu in Sternu (2006) je posebna zna�ilnost uspešne blagovne znamke dodana vrednost, 

ki izpolnjuje potrošnikove psihološke potrebe (poleg izražanja kvalitete izdelka in 

izpolnjevanja funkcionalnih zahtev potrošnikov). Tako splet modela uspešne blagovne 

znamke zajema: lastnosti blagovne znamke, na�ela blagovne znamke, funkcijo blagovne 

znamke, strategijo blagovne znamke (identiteta, osebnost, dojemanje blagovne znamke, 

pozicija, vrednost, kapital blagovne znamke), prepoznavnost blagovne znamke, zvestobo 

blagovni znamki, kakovost, asociacijo blagovne znamke in komunikacijo blagovne znamke. 

Zna�ilnosti idealne blagovne znamke so (Kotler in Armstrong 2011): a) znamka mora biti 

prepoznavna in dolo�ena; b) blagovna znamka mora odražati nekaj dejstev o kakovosti in 

prednosti izdelka; c) blagovna znamka mora biti zlahka prevedljiva v tuje jezike; �) ljudje 

morajo imeti možnost znamko zlahka prepoznati, izgovoriti in si jo zapomniti; d) blagovna 

znamka mora imeti sposobnost patenta in pravne zaš�ite. Ross (2016) navaja, da se je v 

devetnajstem stoletju pravno podro�je za zaš�ito blagovne znamke mo�no razvilo, želja po 

blagovni znamki je privedla do zahteve, da se blagovna znamka pravno zaš�iti kot edinstven 

proizvod z imenom, napisom, embalažo in oznakami ter da se razvije v sodoben koncept 

blagovne znamke (zaš�itena in razli�na od ostalih produktov). Proizvajalci so razvili blagovno 

znamko zaradi boljšega nadzora nad prodajo in distribucijo. 

Geoffrey in Morgan (2014) navajata, da je v sodobnem �asu, ko se družbe prosto širijo po 

globalnem prostoru, tako za proizvajalca kot potrošnika pravno zaš�itena blagovna znamka 

bistvenega pomena. Blagovna znamka, ki je pravno zaš�itena, daje neotipljivo premoženje 

dodane vrednosti tako lastniku kot potrošniku. Blagovna znamka je pravno zaš�itena zato, ker 

predstavlja u�inkovitost in distribucijo ter povezavo med dobaviteljem in odjemalcem. Dolak 

(2004) pravi, da management blagovne znamke prepoznava, da se dojemanje trga lahko 

razlikuje od tega, kar si želimo mi, in poskuša – glede na dojemanje trga – prilagoditi 

strategijo blagovne znamke. To je tudi možen razlog, da naša blagovna znamka na trgu nima 

prave kapitalske vrednosti oziroma je tržiš�e ne zaznava, kot bi mi hoteli. Razlaga za 

management blagovne znamke je med drugim tudi ta, da je to vse, kar je povezano z 

oblikovanjem in upravljanjem zaznavanja blagovne znamke na trgu. Management znamke 

prepozna, kaj trg želi in kako trg blagovno znamko zazna; �e z znamko ne upravljamo dovolj 

u�inkovito, trg ne zaznava prepri�anja vanjo (Dolak 2004). Rampersad (2011) trdi, da je 
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blagovna znamka bolj u�inkovita, mo�na in trajnostna kot marketing in prodaja ter tudi 

u�inkovitejša v prehitevanju tekmecev. Blagovna znamka torej ni le znamka, ki pripada 

podjetjem – tu je nov trend, ki mu pravimo osebna blagovna znamka. 
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3 OSEBNA BLAGOVNA ZNAMKA 

Peters, ameriški strokovnjak za management, ki velja za o�eta osebne blagovne znamke, trdi, 

da imamo v dobi informacijske tehnologije vsi svojo osebno blagovno znamko, pri �emer je 

pomembno, da nas ljudje poznajo po tistem, kar delamo najbolje (Groskop 2008). Med 

prvimi, ki je uvedel idejo, da je mogo�e tržiti ljudi kot blagovne znamke, je bil Rosser 

Reevers; sredi dvajsetega stoletja je svoje znanje o trženju blagovne znamke zdravil, prenesel 

na kandidaturo predsedniškega kandidata Eisenhowerja (Rein idr. 2006). Rampersad (2011) 

pravi, da se je zahtevam na notranjem in zunanjem trgu mogo�e prilagoditi le z izgradnjo 

osebne blagovne znamke in u�inkovitim osebnim managementom. Vsak ima svojo osebno 

blagovno znamko, a ve�ina ljudi se tega ne zaveda. Osebna blagovna znamka je postala 

pomembnejša od blagovne znamke podjetja, ker je zaupanje v ljudi ve�je od zaupanja v 

podjetja. Khedher (2014) navaja, da je osebna blagovna znamka na�rtovan proces, v katerem 

si ljudje prizadevajo, da se �im bolje uveljavijo na tržiš�u. Osebna znamka je nov tržni 

pristop, povezan s tržno strategijo, ki jo oseba sprejme za doseganje boljše tržne promocije na 

trgu. 

Goodgold (2011) navaja, da je osebna blagovna znamka dojemanje osebe, kot jo vidijo drugi, 

in temelji na vsaki posamezni interakciji z drugimi. To niso le na�rtovane marketinške 

aktivnosti na medmrežju, vizitki, logotipu, oglaševanju, temve� je to doslednost. Doslednost 

pomeni, da vsaka interakcija odraža enotno podobo osebne blagovne znamke. Osebna 

blagovna znamka je po Shepherdu (2005) izvajanje razli�nih dejavnosti posameznika z 

namenom, da ga tržiš�e prepozna in sprejme. Vogel (2012) trdi, da želijo kupci kupiti izdelke 

blagovnih znamk, ker jim zagotavljajo varnost. Prodajalec naj se preizkusi kot osebna 

blagovna znamka, pri katerem kupci z veseljem in redno kupujejo ter se pri njem po�utijo 

varne. Prodajalec se mora pozicionirati, pri tem mora biti avtenti�en, zanimati se mora za 

ljudi, mora biti navdušujo�, odprt, druga�en od konkurence in zavezujo�, vedno znova mora 

iskati na�in, da stranko pritegne k nakupom. Definicija osebne blagovne znamke po Shakerju 

in Hafizu (2014) temelji na komunikaciji; pomembno je, kako se osebna blagovna znamka 

sporo�a in predstavlja navzven, s poudarkom na lastnostih, ki posameznika lo�ujejo od 

blagovnih znamk drugih. Rampersad (2011) navaja, da uspešna osebna blagovna znamka 

vklju�uje u�inkovitejše zaznavanje in nadzor ter vpliva na to, kako nas vidijo in �utijo drugi. 

Imeti mo�no osebno blagovno znamko je v današnjih virtualnih razmerah pomembna naloga, 

ki prinaša osebni uspeh. Za uspešno opravljeno nalogo je treba pripraviti dobro strategijo. Vsi 

imamo osebno blagovno znamko, a se tega ne zavedamo. Treba je prevzeti nadzor in okolici 

poslati sporo�ilo, ki mora biti oblikovano tako, da nas okolica zazna tako, kot si želimo. 

Rampersad (2011) kot primer uspešnih osebnih blagovnih znamk navaja znane ameriške 

osebe, kot so Oprah Winfrey, Tiger Woods, Michael Jordan, Donald Trump, Richard Branson 

in Bill Gates. Bernd (2014) pravi, da smo najmo�nejša blagovna znamka mi sami. Osebno 

blagovno znamko si je treba zgraditi, a sta za to potrebna �as in znanje. Osebna blagovna 

znamka podpira poklicne priložnosti posameznika, zato je pomembno, kako jo gradimo.
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Schawbel (2009) navaja, da je osebni brending razkritje in sporo�anje vsem, kaj o vas je res in 

kaj edinstveno.

Za izgradnjo mo�ne blagovne znamke je potrebno dobro poznavanje samega sebe, treba si je 

zastaviti jasne cilje in strategijo ter se držati naslednjih pravil (Eck 2010): a) sredstva: treba je 

razmisliti, na katerih podro�jih se želimo tržiti; b) navdušenje: šele ko smo sami prepri�ani v 

to, kar delamo, lahko v to prepri�amo druge; c) samozavest: spoznati moramo svoje prednosti 

in nastopiti samozavestno; �) osebnost: poznati moramo svojo osebnost v smislu, da smo 

razli�ni in konkuren�ni drugim; d) spoštovanje: ne kopirajmo drugih, temve� gradimo svojo 

osebno blagovno znamko na podlagi svojih prednosti in s svojimi osebnimi lastnostmi; 

e) trajnost: zastavimo si osebnostna na�ela in se jih držimo; f) ime identitete: identiteto je 

treba graditi tako, da nas prepoznajo po glavnem delovnem podro�ju; g) strokovnost: 

govorimo in pišimo le o stvareh, ki jih razumemo; h) mnenje: ko je priložnost, povejmo svoje 

mnenje; i) perspektiva: postavimo si cilj, kaj želimo z blagovno znamko sporo�iti. 

Wilson in Blumenthal (2008) navajata, da je blagovna znamka ime, ki se uporablja za izdelek, 

storitev ali osebo. Poleg tega, da je obljuba, ima uspešna znamka edinstveno osebnost in 

idealno konkuren�no mesto na tržiš�u. Uresni�evanje obljub z edinstveno osebnostjo, dobro 

razvitim pozicioniranjem in ustreznimi izkušnjami potrošnikov je pot za izgradnjo znamke. 

Dosledno izvajanje obljub, pozicija, osebnost in izkušnje krepijo mo� in domet osebne 

blagovne znamke. Kombinacijo vlog, standardov in stilov, ki definira edinstvenost osebne 

blagovne znamke, poimenujemo dimenzije osebne blagovne znamke (McNally in Speak 

2009).

3.1 Dimenzije osebne blagovne znamke 

Dimenzije podobe jasne, mo�ne in privla�ne osebne blagovne znamke so po opredelitvi 

Montoye in Vandeheya (2009): a) oseba: predstavlja vrednote, osebnost, sposobnost, znanje, 

ki jih oseba ima in jo lo�ijo od drugih, jo naredijo unikatno; b) obljuba: povezana je s 

pri�akovanji, ki jih ima okolica glede na pretekle izkušnje; c) medsebojni odnosi: nanašajo se 

na to, koliko vpliva bo oseba imela na druge. 

3.1.1 Oseba 

Beseda persona (oseba) izhaja iz latinš�ine in je prvotno pomenila gledališko masko 

(Braniger in Bornet 2011). Persona je v vsakodnevni uporabi socialna vloga ali karakter, 

predstavljena s strani igralca. Latinska beseda verjetno izhaja iz etruš�anske besede phersu z 

enakim pomenom in iz grške ������	
 (pros�pon). Pomen besede v rimskem obdobju kaže 

na »naravo« gledališke predstave, kar je privedlo do spoznanja, da bi lahko razli�ni 

posamezniki prevzemali enako vlogo. Iste osebe, igralci, lahko igrajo razli�ne vloge, vsako s 

svojimi atributi. Po navedbah nekaterih drugih virov izvor besede persona ni povsem jasen. 
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Navajajo, da bi beseda persona lahko bila povezana z latinskim glagolom personare, ki 

pomeni ’zveneti skozi’, z o�itno navezavo na zgoraj omenjene gledališke maske. Osebe so 

ustvarjene z dolo�enim namenom, kot orodje, ki zastopa potrebe, želje, okolje in zmožnosti 

ene ali ve� vrst uporabnikov. Uporabna terminologija je naslednja: primarna oseba je primarni 

uporabnik dolo�ene dobrine. Sekundarna oseba je drugi uporabnik dolo�ene dobrine do to�ke, 

ko osebna izkušnja primarne osebe še ni ogrožena. Negativna oseba je uporabnik, za katerega 

smo se odlo�ili, da ni naša ciljna skupina, ker bi lahko ogrozil pozitivne izkušnje primarne in 

sekundarne osebe. Navedene osebe omogo�ajo sprejemanje ustreznih odlo�itev pri gradnji 

tržnih poti.

Hogan in Kaiser (2008) pravita, da ima vsak posameznik svojo osebnost, in nadaljujeta, da je 

bil Sigmund Freud pionir sodobne psihologije osebnosti. Kljub njegovim pomembnim 

prispevkom je za�el z napa�no predpostavko. Domneval je, da je najpomembnejša posplošitev 

o ljudeh ta, da je vsak nevroti�en in je njegov osnovni problem v življenju premagovanje 

nevroze. Skozi analizo je bila posplošitev ovržena. Hogan in Kaiser navajata, da poslovne 

šole obi�ajno spodbujajo poglede in stališ�a o osebnosti, ki jih je izoblikoval ameriški 

psiholog Maslow. Maslow se je kot humanist bolj osredoto�al na politiko kot na znanost. 

Njegovi pogledi so podobni Marxovim. Marxov pogled na vlogo države je, da pomaga vsaki 

osebi izpolniti njen potencial. Ko je marksizem kot ekonomska teorija padel, je 

samouresni�evanje padlo kot teorija osebnosti. 

Koristen pogled na osebnost bi moral zadovoljiti dva pogoja. Prvi�, treba je biti v skladu s 

tem, kar je znano o �loveški naravi; drugi�, treba je identificirati na�ine, po katerih se ljudje 

razlikujemo. Po Hoganu in Kaiserju (2008) se ljudje razlikujejo v delovni uspešnosti, karieri, 

uspehu, odnosu in zdravju. Vsi ljudje niso enako veš�i pri vklju�evanju v družbo, 

pridobivanju položaja v družbi in iskanju smisla v življenju. Ljudje se razlikujemo v svojih 

sposobnostih za izpopolnjevanje teh potreb, to pa se odraža v razli�nih vrednotah, 

prepri�anjih, predpostavkah, talentih in tipi�nem obnašanju. To je to, �emur pravimo 

osebnost. Koristno je razlikovati med osebnostjo navznoter in osebnostjo navzven. Osebnost 

navznoter zajema posameznikovo razmišljanje o sebi, njegove upe, cilje, sanje in strategije za 

doseganje temeljnih potreb �loveške narave. Ti pogledi nase tvorijo identiteto osebnosti. 

Osebnost navzven pomeni, kako drugi ljudje razmišljajo o osebi, kakšen je njen ugled. To je 

tisto, kar morajo drugi vedeti o osebi, da se lahko z njo u�inkovito ukvarjajo in poslujejo. 

Osebnost, kot jo vidi Musek (2002), je naš eminentni univerzum – edini, ki je res naš. 

Osebnost obsega vse telesne, duševne in vedenjske lastnosti, ki se pojavljajo pri posamezniku 

relativno dosledno in zanj zna�ilno. Osebnost je psihofizi�na celota, po kateri se vsak lo�i od 

vsakega drugega �loveka, obenem pa je za vse nas zna�ilno, da smo osebnostna bitja in da 

imamo vsi svojo neponovljivo osebnost. Cooper (2008) pravi, da nekateri strokovnjaki 

marketinga priporo�ajo kreiranje marketinške osebnosti, ki predstavlja skupino strank, tako da 

se podjetje lahko osredoto�i na svoja prizadevanja. Oglaševanje vedno bolj temelji na 
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poslovnih modelih internetne osebe. Spremljajo se slike, iš�e se zgodovina, deska se po 

internetu, izbirajo se kliki na podlagi predloženih podatkov, ki jih prilagodijo za svoje ciljno 

ob�instvo. Prosta mesta socialnih omrežij se zanašajo na oglaševanje podjetja, da ohranijo 

svojo spletno prisotnost. Zaradi odprtosti spleta internetne osebnosti mnogokrat tvegamo, da 

postanemo tar�a goljufivih dejanj. 

Po Branigerju in Bornetovi (2011) oseba pove�a osredoto�anje, komunikacijo in sodelovanje 

pri vsakem projektu. Veliko korist doprinese uporaba osebe v podjetju, �e obstajajo 

nesoglasja o viziji produkta ali storitve; predvsem takrat, ko nastopijo težave pri komunikaciji 

med produktnim managementom, razvojnim oddelkom in oddelkom trženja, ali v primeru, ko 

produkt ne izpolnjuje pri�akovanj uporabnikov. Klju�nega pomena pri ustvarjanju uporabne, 

veljavne osebe je njeno skrbno oblikovanje v procesu odkrivanja; to vklju�uje intervjuje z 

dejanskimi uporabniki in zaposlenimi v podjetju, ki so izpostavljeni dejanskim uporabnikom. 

Oseba mora biti dosledna in zaupanja vredna, hkrati mora predstavljati najvišji nivo 

uporabnosti za kon�nega potrošnika. Po Rindovi (2007) identifikacija in uporaba osebnosti 

izboljša u�inkovitost in kvaliteto cikla razvoja osebe, poleg tega uporaba osebnosti bistveno 

izboljša korporativno povezanost, usmeritev in odlo�anje na vseh ravneh.

3.1.2 Obljuba 

Obljube je treba razlikovati. Na eni strani so to zgolj izjave o nameri in ne zagotavljajo obvez, 

na drugi strani so obljube zavezujo�i dogovori, na podlagi katerih je obljubo treba obvezno 

izpolniti. Neizpolnitev obljube bi pomenila sankcijo (The Law Dictionary b. l.). Freundt, 

Hieronimus in Jesko (2006) navajajo, da mora �lovek obljube držati in to mora biti vsakomur 

jasno. Za dober izkoristek potenciala mo�no pozicionirane blagovne znamke mora biti 

obljuba rde�a nit skozi vse faze življenjskega obdobja blagovne znamke. Obljuba znamke 

mora biti dana na podlagi dejstev. Zelo tvegano je dajati obljubo znamke brez prave podlage. 

Obljuba je obljuba. Aaker, Stahl in Stöckle (2015) navajajo, da se obljuba blagovne znamke 

lahko spremeni, �e se spremeni strategija blagovne znamke. Timmerman in Shields (2014) 

pravita, da držanje obljube pomeni vklju�itev mnogo ljudi, procesov in podro�ij. 

Osredoto�anje na obljubo znamke je pot do uspeha. Blagovna znamka si ne sme privoš�iti 

obljube, ki je ne more izpolniti. Dajanje in držanje obljube blagovne znamke pomeni sklop 

aktivnosti, vklju�ujo� ljudi, procese in �ustva. Potrebno je kreiranje u�inkovite obljube 

znamke, vklju�ujo� vrednote, ki odražajo odnose med izkušnjami, rezultati, ceno in sredstvi. 

Obljuba blagovne znamke definira identiteto in vpliva na to, kako bo blagovna znamka 

vtisnjena v �ustva ciljne populacije ter kakšni bodo medsebojni odnosi med ciljno populacijo 

in blagovno znamko. 
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3.1.3 Medsebojni odnosi 

Po Bushmanovi in Holt-Lunstadovi (2009) medsebojni odnos ozna�uje odnos dveh ali ve�

oseb, ki so med seboj povezane in to povezanost zaznajo z ob�utkom, mislijo ali dejanjem. 

Medsebojni odnosi so temeljna predpostavka ljudi za družbeno uspešno življenje. Medsebojni 

odnosi lahko delujejo pozitivno, negativno ali negativno in pozitivni hkrati. Odnosi, ki 

delujejo pozitivno, se štejejo kot sredstvo posameznika. Obstaja mnogo vrst medsebojnih 

odnosov, na primer poznanstva, poslovni medsebojni odnosi, partnerski medsebojni odnosi, 

prijateljski odnosi, sorodstveni odnosi in odnosi s sodelavci. Teorija priponke po Thomsonu 

(2006) pravi, da teorija dokazano prispeva k trenutnim trženjskim strategijam in temelji na 

kakovosti priponke med potrošnikom in blagovno znamko, z ustvarjanjem zanesljivega in 

zvestega odnosa s potrošnikom. Thomson (2006) meni, da je napredno razumevanje razmerja 

med potrošniki in osebnimi blagovnimi znamkami pomembno, ker je ve�ji del uspeha in 

predvsem prihodka zabavne industrije odvisen od uspešnega pozicioniranja enega klju�nih 

sredstev – to je slava. McNally in Speak (2009) navajata, da so individualne vrednote in cilji 

ljudi zelo razli�ni. Klju�na za kon�ni uspeh ali neuspeh sta širina in globina medsebojnih 

odnosov. Bistvo medsebojnih odnosov »blagovne znamke« je razumevanje in potrditev, kaj 

oseba po�ne in kaj oseba je. Medsebojni odnosi blagovne znamke predstavljajo najtrdnejšo 

vrsto odnosov. Taktike in ideje za krepitev zvestobe, ki temeljijo na medsebojnih osebnih 

odnosih in jih podjetja uporabljajo pri manageriranju svoje blagovne znamke, prinašajo 

izjemne rezultate. Z razvojem mo�ne osebne blagovne znamke, ki je jasna, popolna in 

dragocena drugim, si je mogo�e ustvariti življenje, ki je veliko bolj uspešno in izpolnjeno. To 

je neke vrste uspeh, ki ima lahko daljnosežne koristi. 

Po Wilsonu in Blumenthalu (2008) gradnja osebne blagovne znamke zahteva, da kopljemo 

globoko v svojo domišljijo in si vizualiziramo, kaj želimo, za �im stojimo in katera podro�ja 

na delovnem mestu in v življenju želimo zasesti. Osebna blagovna znamka je pomembna za 

vsakogar, ki želi sprostiti notranje sile, graditi dovršeno prihodnost in rasti v pomembnosti, 

ustreznosti in ugledu. Treba je identificirati notranje strasti, postaviti se za tisto, kar je za 

osebo pomembno, energijo usmeriti v postavitev prioritet, ustvariti svoj plan za gradnjo 

osebne blagovne znamke. Koncept kreiranja, razvoja, prepoznavanja, renoviranja in 

repozicioniranja osebne blagovne znamke je mo�na ideja za osebno rast, preobrazbo in sre�o. 

Obstaja mnogo razli�nih opisov in definicij osebne blagovne znamke, a koncept je zelo 

preprost. Misel na znamko predstavlja obljubo skupini posebnih potrošnikov ali dobro 

opredeljeno ciljno skupino v kombinaciji z dejanskimi izkušnjami, ki jo ti posamezniki imajo 

z blagovno znamko. Pri izgradnji blagovne znamke je pomembno upoštevati vodilo, kako si 

želiš, da te vidijo drugi in kaj drugi pri�akujejo od tebe. Da bi bili pri na�rtovanju osebne 

blagovne znamke �im bolj objektivni, je treba gledati nase z o�mi tretje osebe. Ta pogled vodi 

do spoznanja, da je to odnos med znamko in posameznikom, to pa lahko izrazimo z ena�bo: 

obljuba + izkušnja = odnos. 
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Koncept analiziranja osebne blagovne znamke, ki ga uporablja Aaker (2010), vklju�uje: 

identiteto, imidž, pozicioniranje in premoženje oziroma kapital znamke. 

3.2 Sestavni deli osebne blagovne znamke 

McNally in Speak (2009) razlagata podobo (imidž) mo�ne osebne blagovne znamke skozi 

slede�a zastavljena vprašanja: Kako bodo ljudje to vedeli, ko jo bodo zaznali? Pomisliti je 

treba na nekoga, ki ga profesionalno dobro poznamo, in se vprašati, kako bi opisali svoj odnos 

do te osebe. Pri tem je treba razmišljati v smeri, ali je to nekdo, s katerim lahko enostavno 

razpravljamo o problemih, ali je to nekdo, ki bi se mu v ob�utljivem položaju raje izognili, in 

zakaj ta posameznik izstopa iz množice ljudi v našem mentalnem imeniku. To je naše 

dojemanje blagovne znamke nekoga drugega. Ta blagovna znamka obstaja v naših mislih, 

tako kot naša osebna blagovna znamka obstaja v mislih drugih, na podlagi tega, kako jih 

vidimo, kaj delajo in kako pristopajo k delu. Od tega je odvisno, kakšne jih vidimo sedaj in 

kaj lahko od njih pri�akujemo v prihodnosti. Bendisch, Larsen in Trueman (2013) 

ugotavljajo, da potrošnike najbolj privla�ijo znamke, katerih imidž jih najbolj pritegne in se z 

njim poistovetijo. Podoba znamke, ki jo potrošnik zaznava, temelji na skladni asociaciji, ki jo 

ima potrošnik z blagovno znamko (Raugust 2010). McNally in Speak (2009) predlagata, da 

pomislite na znanca ali na nekoga, ki ga zelo dobro poznate tudi osebno. Kako bi opisali svoj 

odnos s to osebo? Ali je to nekdo, ki mu lahko zaupamo? Nekdo, na katerega se obrnemo, ko 

imamo težave? Zakaj ima ta oseba posebno mesto v naših mislih in �ustvih? Vse te zaznave 

izražajo osebni ekvivalent istih medsebojnih odnosov osebne blagovne znamke, tako kot v 

poslovnih razmerjih. Kapferer (2008) pravi, da je imidž, poleg drugih sporo�il blagovne 

znamke, rezultat in razlaga identitete ter se nanaša na na�in, kako dolo�ene skupine razumejo 

znake oddajanja. 

Wilson in Blumenthal (2008) menita, da se identiteta blagovne znamke nanaša na trenutno 

dojemanje naše osebne blagovne znamke. Je pomislek na identiteto, tisto, kar bi radi, da v 

prihodnosti osebna blagovna znamka predstavlja. Vizualizacija identitete naše zaželene 

znamke »jaz« narekuje jasno sliko svojega navdiha, prednosti in temeljnih vrednot. Naša 

osebna identiteta je lahko klju�na komponenta za odklepanje naše strasti in notranjega 

vzvoda. Vsak od nas lahko opredeli in oblikuje vizijo o tem, kaj predstavlja, in ta vizija je 

identiteta osebne blagovne znamke. Kapferer (2008) navaja, da identiteto znamke sestavljajo 

klju�na prepri�anja in vrednote ter vklju�uje šest pogledov, ki so med seboj povezani: fizi�no 

podobo, kulturo, kakovost, osebnost, odnos do znamke, odsev potrošnikov in njihovo 

samopodobo. 

Wilson in Blumenthal (2008) nadaljujeta, da vizija našega imidža oziroma podobe v 

prihodnosti vodi do našega osebnega pozicijskega na�rta. Kapferer (2008) pa trdi, da ima v 

smislu upravljanja identiteta znamke prednost pred imidžem. Razjasnitev edinstvene 

identitete je za�etna to�ka za razvoj osebne blagovne znamke, h kateri težimo. �e smo sami s 
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seboj odkriti, bomo odkrili, kaj želimo predstavljati, ter pri tem upoštevali svoje vrednote in 

principe, ki so tako pomembni v našem življenju. Blaž Kos meni: »Pri vseh pozicijah, ki 

vklju�ujejo delo z ljudmi, je vse bolj pomembna osebna blagovna znamka. Temelj vsake 

blagovne znamke, tudi osebne, so vrednote, saj ljudje najraje delamo z ljudmi, s katerimi si 

delimo enake vrednote« (Žagar 2014). 

Wilson in Blumenthal (2008) navajata, da v poslovnem svetu kapital blagovne znamke

predstavlja vrednote, povezane v znamko; ta je vsota gradnikov, ki prispevajo k njeni trdnosti. 

Ta kapital odraža ekonomsko oceno za blagovno znamko na trgu ali v primeru osebne 

blagovne znamke prepoznano vsoto prednosti in koristi. Kapital osebne blagovne znamke je 

sestavljen iz številnih neopredmetenih sredstev; višji kot je kapital blagovne znamke, ve�jo 

konkuren�no prednost ima znamka na trgu. Ko podoba (imidž) in identiteta blagovne znamke 

rasteta, raste tudi kapital osebne blagovne znamke, ki mora odražati lasten, edinstven kapital 

in temeljno bistvo. Milligan (2004) pravi, da se kapital blagovne znamke gradi okoli glavnih 

atributov slavne osebe, ki je ljudem ljuba in jo sprejmejo za svojo. S primerno distribucijo, 

u�inkovito promocijo in ob�utljivo cenovno strategijo ustvarjamo vrednost in pozitivne 

poslovne uspehe. V svojem delu predstavi, kako s povezovanjem slavnih oseb z izdelki in 

lansiranjem lastnih blagovnih znamk ter s trženjem podobe igralca z izdelki v klubih 

zvišujemo zavedanje o blagovni znamki, gradimo njeno kredibilnost ter ji dodajamo �ustveni 

naboj in psihološke atribute. 

Po Wilsonu in Blumenthalu (2008) prednosti predstavljajo podro�ja uspeha, ponosa, 

spretnosti in vsega ostalega, kar nas dela dobre. To so sposobnosti, ki se razvijejo s �asom. 

Vsi imamo številne prednosti. Vprašanje je, katere prednosti uporabiti za polnjenje vrzeli.

Vrzeli lahko predstavljajo ovire, �e ostanejo nerešene. Vrzeli imajo potencialno prednost, da 

postanejo prioritete osebne pozornosti, za katere je treba izdelati posebne akcijske na�rte. 

Vsaka vrzel, ki se jo zanemari, lahko postane težava; lahko pa se jo omili in nikoli ne postane 

problem. Zavedanje pomanjkljivosti je koristno, ker se je s tem mogo�e ogniti težavam v 

prihodnosti. 

Wilson in Blumenthal (2008) opredeljujeta pozicioniranje osebne blagovne znamke kot 

mešanico tehnike in znanosti, katerih rezultat je konkuren�na prednost v primerjavi z drugimi 

možnostmi. Pozicioniranje blagovne znamke je ustvarjanje edinstvene pozicije tržne znamke 

v mislih drugih (Ries in Trout 2001). Prvi korak do osebne blagovne znamke prihaja iz 

»edinstvenosti izjave«; Deckers in Lacy (2012) to imenujeta kot izjavo pozicije in transakcije. 

Izjava pozicioniranja in transakcije oziroma izjava edinstvenosti je fraza ali pozicija, ki se 

uporablja pri ustvarjanju osebne blagovne znamke, da pojasni kako se posameznik razlikuje 

od ostalih (prav tam). 

Dalje Wilson in Blumenthal (2008) opisujeta, da pozicioniranje odraža verodostojno in 

edinstveno podobo izdelka v glavah kupca. Sporo�a obljubo, ki je bila dana na podlagi 

dejanskih izkušenj. Za�etek postavitve osebne blagovne znamke se za�ne pri potrošniku. 
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Vprašanje je, kaj kon�ni uporabnik pri�akuje in ali obstajajo kakršne koli neizpolnjene 

potrebe v mislih potrošnika. �e smo uspešni, bomo dobro pozicionirana osebna blagovna 

znamka v o�eh ciljne populacije, bomo pridobili višjo oceno in uživali trajnost znamke. 

Uspešna blagovna znamka vzpostavi �ustveno vez s potrošnikom, ki je mo�nejša od 

uporabnosti in ponuja ve� kot le površinsko korist. Z osebno blagovno znamko se lahko 

vzpostavijo mo�ne �ustvene vezi, ki dobro služijo v prihodnosti. Uspešna znamka vzpostavi 

�ustveno vez, ki je mo�nejša kot prakti�na korist. Uspešno blagovno znamko, ki se dotakne 

�ustev ljudi in njihovih najglobljih vrednot, je treba strateško na�rtovati. Uspešnih blagovnih 

znamk ni, �e ni vpletenih �ustev; blagovne znamke, tako komercialne kot osebne, obstajajo v 

mislih in delujejo v srcu (Álvarez Del Blanco 2010). 

Wilson in Blumenthal (2008) v svojem delu opisujeta, da uspeh ni ekskluziven, dostopen je 

vsakemu posamezniku, ki ima pogum, da izbere svoj cilj in mu sledi. S premikom naprej 

�lovek raste in pridobiva na bistvu, ki ga imenujemo karakter. Beseda strategija je opisana 

preve�krat in je s tem izgubila svoj pomen, saj opisuje preve� razli�nih akcij. Strategija je 

odgovor na naslednja vprašanja: Kako dose�i svoje cilje? Kakšne so možnosti, da svoje cilje 

dosežemo? Kako odpraviti vse ovire za dosego svojih ciljev? Kako uporabiti svoje prednosti 

za doseganje želene pozicije in cilja? Kakšne so naše možnosti, da dosežemo želeno pozicijo? 

Kako uresni�iti sanje v realnosti? Kako dose�i ciljne rezultate? Drucker (2011) opredeljuje 

strategijo kot znanost in umetnost, ki uporablja razpoložljive možnosti za u�inkovito 

izvrševanje na�rtov in doseganje dobro premišljenih ciljev. Strateško na�rtovanje je 

pomemben korak na poti ustvarjanja osebne blagovne znamke. Ko ugotovimo, kaj je uspeh, 

lahko strateško na�rtujemo, da se bo ta zgodil. To je strategija. Vsaka strategija vsebuje 

dolo�eno stopnjo tveganja. Podjetja morajo slediti svojim strateškim usmeritvam. Pri osebni 

blagovni znamki obstaja alternativna strateška izbira glede na želeno pozicijo osebne 

blagovne znamke. Pri na�rtovanju ciljev je treba upoštevati tudi priložnosti. 

Wilson in Blumenthal (2008) pravita, da obstoj blagovne znamke in lojalnost do nje zajemata 

zavedanje, preizkušanje, razmislek, poskusiti znova, sprejetje ali zavrnitev, zvestoba in 

vztrajanje. Bratina (2003) navaja, da se lojalnost kaže v ponavljajo�ih nakupnih vzorcih, ki 

prinašajo prihodek. Zavedanje o blagovni znamki tudi zna�ilno vpliva na potrošnikove 

odlo�itve (Huang in Sarigöllü 2010). Wilson in Blumenthal (2008) ugotavljata, da na�in, kako 

je blagovna znamka proizvedena in narejena, dolo�a, kako je znamka zaznana, upoštevana, 

spoštovana, zaupanja vredna. �e so zaznave pozitivne in znamka uresni�uje svojo obljubo, bo 

blagovna znamka sprejeta, �e pa so te zaznave negativne, bo blagovna znamka zavrnjena. Ko 

blagovna znamka izpolni pri�akovanja, je spoštovana in uživa zvestobo. Najvišja pozicija 

znamke je njen trajnostni obstoj, kar pomeni, da znamka nima enakovrednega nadomestka. 

Tudi kot osebna blagovna znamka si moramo prizadevati, da dosežemo najvišjo raven v 

odnosih z drugimi. Žagarjeva (2014) pravi, da so v tujini mnoge osebne blagovne znamke 

mo�no povezane s trendi, zgledi in vzori. Kupci se želimo poistovetiti s svetovno znanimi 

osebami, ki uporabljajo svoje ime kot lastno blagovno znamko za obla�ila, li�ila ter promocijo 
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razli�nih proizvodov in storitev. Osebna blagovna znamka, ki je grajena tako, da doseže vrh, 

se izkaže v tem, da smo glavni v izboru ljudi okoli nas, da ti ljudje vztrajajo pri našem 

prijateljstvu in so nam zvesti ter smo prepoznani, ko izpolnimo in presežemo pri�akovanja. 

Naša osebna blagovna znamka je tako zelo spoštovana, je v obmo�ju znamke vztrajanja – 

trajnosti. Taka znamka se bo dobro tržila. 

Rindova, Pollock in Hayward (2008) ugotavljajo, da imajo tradicionalni mediji mo�an vpliv 

na odziv javnosti, namenjen osebni blagovni znamki. Novinarji iš�ejo informacije, s katerimi 

bi ustvarili dramati�no pripoved, in s tem vplivajo tudi na trženje blagovne znamke. V tem 

procesu so posamezniki zastopani kot protagonisti v svojih dramati�nih zgodbah in tako 

postanejo slavne blagovne znamke.

Za u�inkovito trženje osebne blagovne znamke so po navedbah Reina idr. (2006) potrebni trije 

koraki: 

1. Definicija ciljnih trgov (ciljna skupina, ciljno podro�je, zahteve trga …). 

2. Izbira pravilne strategije pozicioniranja na trgu. 

3. Popoln razvoj svojega karakterja, ki je u�inkovit v naslednjih devetih kvalitetah osebe: 

− posebnost: ta se nanaša na edinstvene karakteristike; 

− interes: ta se nanaša na oblikovanje interesa; 

− avtonomnost: stremeti je treba k ustvarjanju življenja v prihodnosti; 

− oglatost: oseba naj ima številne zna�ilnosti, a ne sme vseh pokazati takoj; 

− napredovanje: potreben je razvoj in pogled naprej; 

− notranji del osebe: treba ga je sporo�ati verbalno in neverbalno; 

− motivacija: vedenje naj izhaja iz motivacije; 

− lo�ene identitete: oseba naj igra vlogo na na�in, da daje vtis, da je vloga del nje; 

− konsistentnost: v svojem karakterju je treba obdržati stalnost. 

Po Barkerjevi (2011) se je osebna blagovna znamka z uporabo tradicionalnih taktik trženja in 

novih tehnologiji hitro razvila kot strateški na�in za dosego razli�nih ciljev.  

McCann (Haney, Sirbasku in McCann 2010) navaja lastno izkušnjo z gradnjo osebne 

blagovne znamke. Pravi, da ga je v mladosti vedno zmotilo, �e so u�itelji ocenili, da je bil 

nekje v povpre�ju. Po njegovih navedbah je treba prisluhniti sebi in drugim. Treba je poiskati 

nekaj besed, s katerimi želimo, da nas opišejo drugi, in si nato sestaviti pogled na našo osebno 

blagovno znamko. McCann si je na tak na�in oblikoval vizijo postati in biti vodja oglasnega 

trženja, ki je prepoznaven, ustvarjalen in miselno zrel za položaj, ki si ga je zastavil kot cilj. 

Krajnovi� (2010) meni, da so razlogi za gradnjo osebne blagovne znamke naslednji: 

razlikovanje – kako se lo�imo od drugih in po �em si nas zapomnijo; doslednost – prinaša 

zaupanje okolice v nas, ker okolica ve, kaj lahko pri�akuje; jasnost – je mo� neverbalnega 

komuniciranja; pristnost – komunikacija jasne, resni�ne podobe. Goodgold (2011) kreiranje 
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osebne blagovne znamke vidi v naslednjih aktivnostih. Za�ne se s prepoznavanjem osebnega 

imena: uvajanje tehnik za �im ve�ji priklic osebnega imena; ustvarjanje asociacij na osebno 

ime; ustvarjanje poslovne vizitke. Naslednji korak je na�rtovanje na�ina delovanja, ki bo 

pripomoglo k ve�ji prepoznavnosti in ustvarjanju lastne blagovne znamke: zastavljanje ciljev, 

delovanje po principu »povej mi ve� o sebi«, skladnost z lastno osebnostjo, preseneti z 

nepri�akovanim (izjava, dejanje), poskusi s humorjem, raziš�i osamljenost, �asovna 

usklajenost je vedno opcija, govori njihov jezik, to je jezik ciljne publike (ne svojega), deluj 

dvoumno, drži se preprostosti, ustvari svoj edinstven besednjak. Skrivnosti mo�ne vizualne 

osebne blagovne znamke so: skladnost, primernost in pustiti nepozaben vtis. 

Álvarez Del Blanco (2010) pravi, da je bil pomen gradnje in upravljanja blagovne znamke za 

doseganje komercialnega in organizacijskega uspeha uveljavljen in razvit v zadnjih letih. 

Blagovna znamka odraža organizacijske odnose med družbo in njenimi strankami ter 

vklju�uje vidike v zvezi z identiteto, smislom, odnosi in izkušnjami. Blagovna znamka je zdaj 

vidna. Znam�i se sam ali bodi znam�en: predstavljaj življenje, identiteto in medsebojne 

odnose. Po Reinu idr. (2006) se posameznik lahko odlo�a med razli�nimi pristopi h gradnji 

osebne blagovne znamke. 

3.3 Razli�ni teoreti�ni pristopi h gradnji osebne blagovne znamke 

Pri iskanju literature o gradnji osebne blagovne znamke smo naleteli na razli�ne teoreti�ne 

pristope, ki jih posamezni avtorji navajajo. Zaradi raznolikih pogledov na gradnjo osebne 

blagovne znamke smo se odlo�ili, da v nadaljevanju povzamemo nekaj teoreti�nih izhodiš�. 

3.3.1 Teorija po Petersu 

Peters (1997) pravi, da je osebno blagovno znamko treba snovati enako kot znamko velikih 

podjetij oziroma uspešnih znamk, kot so Nike, Coke in Pepsi. Ugotoviti je treba, kaj te naredi 

druga�nega od drugih. Treba je takoj za�eti razmišljati o sebi druga�e. Ne kot o zaposlenem, 

osebi v množici, delavcu, �loveškem viru, nazivu delovnega mesta, temve� kot o znamki. Za 

pri�etek razmišljanja se je treba kot sam svoj manager znamke vprašati po odgovorih na 

enaka vprašanja, kot jih postavljajo managerji blagovnih znamk Nike, Coke in Pepsi. Kaj je 

tisto, kar naš produkt, storitev dela druga�no od drugih? Na list je treba napisati približno 15 

besed in jih nekajkrat prebrati. �e nas odgovori ne bodo prepri�ali, ne bodo zanetili iskrice v 

o�eh zadovoljne potencialne ciljne populacije. �as je za resno razmišljanje in prizadevanje o 

razvoju osebne blagovne znamke. Treba je za�eti ugotavljati lastnosti in zna�ilnosti, zaradi 

katerih smo druga�ni od tekmecev. Kaj je bilo ta teden narejeno za to, da smo izstopali? Kaj 

vidijo stranke kot našo najve�jo prednost? Katera je naša najbolj izstopajo�a osebna lastnost? 

Po tem je treba iti nazaj na primerjavo naše osebne blagovne znamke z znamko X. Kreiranje 

blagovne znamke je dolgotrajen proces. Standardni model, ki ga uporabljajo velike 
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korporacije, je model funkcije koristi. Vse funkcije, ki jih ponujajo v svojih proizvodih ali 

storitvah, vplivajo na prepoznavnost in razlikovalne prednosti, ki jih zaznava ciljna 

populacija. Barker (2011) navaja, da so strokovnjaki za marketing in odnose z javnostmi

dolgo uporabljali blagovne znamke, ki so jim omogo�ale pove�anje prepoznavnosti izdelkov 

in vrednosti posameznikov ter izstopanje na konkuren�nih trgih. Z uporabo tradicionalnih 

marketinških pristopov z naprednimi tehnologijami se je znam�enje hitro razvilo v strateško 

pot za dosego ciljev. Po Shepherdu (2005) se je za ve�jo prepoznavnost osebne blagovne 

znamke nujno predstaviti vsakomur, s komer pridemo v stik tako na profesionalnem podro�ju 

kot pri sosedih, družini, prijateljih in celo mimoido�ih ljudeh na cesti, �e za�utimo, da nam to 

lahko neko� koristi. 

Peters (1997) navaja primer veleblagovnice Nordstrom, ki ima storitve prilagojene za vsako 

stranko individualno. Stranka dobi ob�utek, da ji je dodeljena individualna pozornost, kar je 

prevladujo�a zna�ilnost blagovnice. Ta zna�ilnost naredi veleblagovnico druga�no od drugih 

konkurentov. Postavi se vprašanje, kaj je funkcijski model koristi, ki ga ponuja naša osebna 

blagovna znamka? Zopet si je treba zastavljati vprašanja: Ali opravljamo svoje delo 

pravo�asno? Ali stranke dobijo zanesljivo storitev, ki sovpada z njihovimi strateškimi 

potrebami? Ali za�nemo z reševanjem težav, preden postanejo kriti�ne? Ali stranka s tem, ko 

nas ima v ekipi, prihrani denar? Ali izpolnjujemo projekte v okviru prora�una? Naslednji 

korak je ovre�i vse obi�ajne opise, da so zaposleni in delavci odvisni od pozicije v strukturi 

podjetja. Vprašati se je treba: Kaj je tisto, kar je treba storiti, da nam bo doprineslo k 

izjemnim, merljivim, opaznim, zna�ilnim vrednostim? Kaj je tisto, kar moramo narediti, da 

bomo na to ponosni? Kaj je tisto, s �imer se lahko pohvalimo? Pri ustvarjanju osebne 

blagovne znamke moramo biti strogo osredoto�eni na to, da delamo le tisto, kar prinaša 

blagovni znamki dodano vrednost. Ko je to opravljeno, je naslednji korak vprašanje: Po �em 

želimo biti prepoznavni? Prvi korak pri pospeševanju prepoznavanja blagovnih znamk je 

vidljivost. Prepoznavne znamke korporacij so v obliki reklam vidne na vsakem koraku. Enako 

vidljivost potrebuje tudi osebna blagovna znamka, le da so pri tem sredstva omejena. Zato je 

pomembno izkoristiti vsako priložnost, ki omogo�a širjenje socialnih mrež, kjer je mogo�e 

pokazati svoje vrline (Peters 1997). 

Ko nas ljudje prepoznajo in se krog prepoznavnosti širi, se širi tudi naša osebna blagovna 

znamka. Najpomembnejše marketinško sredstvo so prijatelji, znanci, stranke, sodelavci. Ve�ji 

kot je krog, bolj bo naša znamka vidna. Vidljivost je zabaven na�in razmnoževanja 

prepoznavnosti, najtežji je za�etek. Drugi pomemben korak v razvijanju prepoznavnosti 

osebne blagovne znamke je: vse je pomembno. Med promoviranjem osebne blagovne znamke 

se vse, kar delamo, in vse, kar izberemo, sporo�a kot vrednost in karakter osebne blagovne 

znamke. Parmentierjeva (2010) poudarja dva razli�na elementa, ki sestavljata vrednost osebne 

blagovne znamke. Prvi je strokovnost, ki jo s sabo prinaša osebna blagovna znamka in se 

nanaša na podro�je dela osebe, drugi element je prepoznavnosti osebne blagovne znamke in 

se nanaša na to, kako širok krog prepoznavnosti dosega oseba. Peters (1997) dodaja, da je 
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pomembno komuniciranje po spletni pošti, telefonu, na sestankih in družabnih prireditvah. 

Tudi embalaža šteje, pomembna sta zunanji videz in neverbalna komunikacija. Vse to so 

sestavine naše vizitke, logotipa, ki se širi s socialnim mreženjem. Velik izziv pri gradnji 

osebne blagovne znamke je, kako konstantno negovati mrežo socialnih stikov. 

Peters pravi, da je za rast osebne blagovne znamke potrebna mo�, ta pa je mnogokrat 

interpretirana negativno, kar je napa�no. Pri blagovni znamki govorimo o vplivu mo�i, ki ga 

prepoznamo po nekem našem pomembnem prispevku družbi in okolici. Inteligentno in 

odgovorno pridobivanje in uporaba mo�i sta bistveni vrlini za rast naše osebne blagovne 

znamke. Ena izmed stvari, ki nas privla�ijo k neki blagovni znamki, je mo�, ki jo izraža. Kot 

potrošniki želimo s svojo znamko asociirati, �igava prisotnost mo�i ustvari halo efekt, ki nas 

pritegne. Enako je na delovnem mestu. Z majhnimi koraki se lotimo aktivnosti, ki jih bodo 

sodelavci zaznali kot pomemben doprinos kolektivu. Izkoristiti je treba vsako priložnost. Da 

nas sodelavci vidijo kot mo�no znamko, moramo delovati kot kredibilen vodja. Za to ni 

potreben organigram. Pri vodenju sebe smo vodja mi sami. Današnje delo ve�inoma temelji 

na projektih, kar je ugodno izhodiš�e za rast osebne blagovne znamke. Projektni svet 

omogo�a lažje plasiranje in oglaševanje prednosti osebne blagovne znamke. Vedno je treba 

pozornost usmerjati na mo� blagovne znamke. Prisotnost zvestobe je pod vprašajem. Vsi 

pravijo, da zvestoba ne obstaja ve�, a zvestoba je danes pomembnejša, kot je bila kadar koli 

doslej. V�asih je štela dolgotrajna zvestoba podjetju, danes pa šteje zvestoba do sodelavcev, 

prijateljev, partnerjev, poslovnih partnerjev in zvestoba samemu sebi. Dokler smo zvesti sebi, 

se u�imo, rastemo, gradimo medsebojne odnose in ustvarjamo dobre rezultate, je to dobro za 

nas in naše podjetje. 

Peters (1997) se sprašuje, kako se naredi znamka. Pravi, da je treba sestaviti svojo lastno 

uporabniško skupino, osebno blagovno znamko. Vprašati se moramo po iskrenih odgovorih o 

tem, kako nastopamo, kaj so naše vrednote, o uspešnosti in lastni rasti. To je edini na�in, da 

pridemo do informacij, koliko bi bili vredni na odprtem tržiš�u. Treba se je tudi vprašati, 

kakšna je prihodnost naše osebne blagovne znamke. Kariera danes ni ve� linearna ali 

vertikalna, kariera je kot šahovnica, na kateri je treba vle�i smiselne poteze. Je nabor 

projektov, s katerimi pridobivamo nove veš�ine, nova znanja, nove zmogljivosti, osebno rast 

in rast naše osebne blagovne znamke. Vedno se je treba ozirati po projektih, ki nas vodijo 

navzgor. Treba si je beležiti svoje poslanstvo in tisto, kar je za nas pomembno. Kaj nas vle�e 

gor, u�enje �esa novega, prepoznavanje svojih spretnosti, kaj je naša osebna definicija uspeha, 

denar, mo� ali slava, ter ali je za nas pomembno to, kar imamo radi. Ko na podlagi svojih 

odgovorov najdemo pravo delo, bo naše poslanstvo izpolnjeno. Vprašanja in odgovore 

poslanstva je treba prebrati vsakih šest mesecev in s tem ugotavljati, ali je tisto, kar je bilo 

prvotno ugotovljeno, še vedno aktualno. Ne glede na to, kaj delamo danes, so tu štiri stvari, ki 

jih je treba opazovati in negovati. Prvi�, biti dober moštveni in podporni kolega. Drugi�, biti 

izjemen strokovnjak na nekem podro�ju, ki ima veliko vrednost. Tretji�, treba je biti vizionar, 

vodja, u�itelj s pogledom v prihodnost. �etrti�, treba je biti podjetnik, ki je obseden s 
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pragmati�nimi rezultati. Tako postanemo osebna blagovna znamka. Za svojo osebno 

blagovno znamko smo odgovorni sami. Ni ene same poti do uspeha in ni poti, za katero bi 

lahko rekli, ta je prava. Treba je sprejeti slede�i sklep: Za�nimo danes (Peters 1997). 

Salenbacher (2013) vidi kreiranje osebne blagovne znamke v naslednjih kratkih in jedrnatih 

osebnih aktivnostih: Odražaj! Spremeni okvir! (Pozitivno razmišljaj!) Ustvari! Rasti! 

Razlikuj! Pojdi! Deckers in Lacy (2012) predlagata pet splošnih ciljev za ustvarjanje osebne 

blagovne znamke: odkrivanje strasti, drznost, pripovedovanje svoje zgodbe, ustvarjanje 

odnosov in ukrepanje. 

3.3.2 Teorija po Wilsonu in Blumenthalu 

Po Wilsonu in Blumenthalu (2008) je pri izgradnji blagovne znamke pomembno upoštevati 

vodilo: kako naj te vidijo drugi in kaj naj pri�akujejo od tebe. Za objektivni pristop je pri 

na�rtovanju osebne blagovne znamke treba gledati nase z o�mi tretje osebe. Za u�inkovito 

oblikovanje osebne blagovne znamke je po Wilsonu in Blumenthalu (prav tam) treba slediti 

sedmim korakom, ki so opisani v nadaljevanju. 

Korak 1: revizija samega sebe (Wilson in Blumenthal 2008). Postaviti si je treba vprašanje, 

kdo smo in nanj odgovoriti odkrito. Temu pravimo revizija osebne blagovne znamke. Danes 

smo to, kar smo izkusili v�eraj. Zgodovina je naša definicija. Revizijo osebne blagovne 

znamke je treba opraviti po fazah našega življenja. Vsaka faza je dosežena pod vplivom 

preteklih izkušenj in u�enja v preteklosti. Spomini do 12. leta, spremembe od 13. do 17. leta, 

neodvisnost od 18. do 22. leta, preverjanje osnov od 23. do 30. leta, prilagoditev od 31. do 65. 

leta. Za vsako fazo je treba navesti življenjske izkušnje in nato identificirati temeljno temo za 

vsako življenjsko fazo. Temo je treba razviti v življenjsko lekcijo. Ko opravimo temeljit 

pregled znamke, lahko nadaljujemo z drugim korakom. Tudi Álvarez Del Blanco (2010) pot 

gradnje blagovne znamke pri�ne z odkrivanjem identitete in se sprašuje: Kdo sem? Kdo naj 

bom? Kdo si želim biti? In nadaljuje s teorijami osebnosti, vrednot, diferenciacijo lastne 

blagovne znamke od drugih in imidžem. 

Korak 2: ocenimo podobo naše blagovne znamke (Wilson in Blumenthal 2008). Iz revizije je 

mogo�e oceniti, kako nas vidijo drugi. Koraki od 2 do 7 so priložnost, da izmerimo 

samopodobo in vidike prijateljev. Podoba (imidž) znamke je produkt ali oseba, ki je 

definirana skozi o�i drugih. Podoba znamke je slika, ustvarjena s strani potrošnika, in je odraz 

izpolnjenih obljub potrošniku. Za podrobnejše spoznanje lastne podobe je treba poznati 

odgovore na vprašanja, kot so: Kako me vidijo drugi? Kakšno podobo imajo drugi o meni? 

Kakšno podobo posredujem navzven? Ali sem zanesljiv? Ali sem to�en? Ali sem spoštljiv do 

drugih? Ali sem zaupanja vreden? Na ta vprašanja nam morajo odgovoriti drugi, zato je 

najbolje, da povprašamo sodelavce, prijatelje in sorodnike. Ko so odgovori na vprašanja 

znani, jih je treba vnesti v tabelo in nato primerjati odgovore sodelavcev z odgovori, ki smo 
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jih podali sami, ter narediti povzetek. Ko je trenutna podoba osebne blagovne znamke jasna, 

je mogo�e pri�eti z gradnjo identitete osebne blagovne znamke. Kontrolni seznam osebne 

blagovne znamke po navedbah Scotta (2012) je naslednji: a) vaša osnova znamke: osebni 

govor, znanje in zaupanje; b) vaš videz znamke: vaša obleka, govorica telesa in higiena; 

c) vaš odtis znamke: vaš življenjepis, portfelj in spletna prisotnost; d) vaša znamka relacij: 

vaša omrežja, mentorji in nagrade; e) vaša platforma znamke: vaš glas, ob�instvo, prizoriš�a.

Korak 3: dolo�ite svojo blagovno znamko, identiteto in bistvo (Wilson in Blumenthal 2008). 

Za gradnjo identitete so potrebne dobre prednosti, ki nam bodo pomagale, da postanemo vse, 

kar bi lahko bili in kar bi morali biti. S to mislijo lahko uporabimo svoje prednosti kot pot do 

osebne izpolnitve. Te prednosti so naš osebni kapital, ki ga je lahko spodbuditi in prenesti na 

razli�na podro�ja strokovnega razvoja za služenje skupnosti in osebnemu razvoju. Kako 

pogosto nam je bilo re�eno, da je treba odpraviti svoje slabosti? �eprav je pomembno, da 

popravimo svoje slabosti, je bolj pomembno, da najdemo to�ke, kjer smo mo�ni, poiskati je 

treba klju�ne kompetence. Tako razmišljanje privede do osebne rasti. Gradnja lastne identitete 

temelji na tem, da imaš odli�ne prednosti, a še nisi vse, kar bi lahko bil in kar bi moral biti. 

Shema kapitala osebne blagovne znamke: sledi prepoznavanje sredstev in obveznosti. 

Obveznosti nam bodo pomagale odpreti o�i do možnosti, ki so pred nami. Shema kapitala 

osebne blagovne znamke pomaga organizirati osebno bilanco stanja za odkrivanje naših 

prednosti in vrzeli. V eno kolono si je treba zapisati svoje prednosti, v drugo svoje vrzeli. 

Celostni popis prednosti in vrzeli nam bo odprl o�i. Osredoto�anje na izboljšanje svojih 

pomanjkljivosti in izboljšanje svojih prednosti zahteva uravnotežen pristop k aktivnostim v 

praksi. Wilson in Blumenthal (2008) nadaljujeta, da so uspešni ljudje ugotovili, kako 

uporabljati osebno ali poklicno prednost za izgradnjo zmagovite situacije, ki kompenzira 

morebitne vrzeli. Zastaviti si je treba vprašanja, kaj nam je vše� in kaj ne. Biti dober v ne�em 

pomeni, da delaš tisto, kar rad po�neš. Vše�no pomeni tisto, kar nas vznemirja in zadovolji, 

ko to po�nemo. Nevše�na so dejanja in situacije, ki se nam zdijo neokusna, nezadovoljiva, 

nevznemirljiva. S tem se je treba sprijazniti, ker nih�e ne more spremeniti teh ob�utkov. �as 

je treba optimizirati tako, da se ga �im ve� porabi za stvari, ki so vše�ne, in �im manj za 

stvari, ki so nevše�ne. Za lažje na�rtovanje �asa je treba pripraviti razpredelnico in razdeliti 

�as na �as v službi, osnovni �as, �as za obveznosti in preostali �as ter ga porazdeliti med 

obvezne aktivnosti, aktivnosti, ki jih imamo radi in niso obvezne, aktivnosti, ki so obvezne in 

jih ne maramo, ter neobvezne aktivnosti, ki jih ne maramo. Razpredelnica pomaga vzpostaviti 

ravnovesje razpoložljivega �asa tako, da se bolj osredoto�amo na pozitivne aktivnosti in s tem 

krepimo svojo osebno blagovno znamko, ker smo bolj zadovoljni. Za ugotavljanje bistva 

blagovne znamke je treba narisati zemljevid bistva blagovne znamke, ki je sestavljen iz štirih 

kvadrantov. Zgornji levi kvadrant je namenjen odkrivanju aktivnosti, ki ve�ajo prag 

zadovoljstva. Spodnji desni kvadrant predstavlja potencial za razmere, ki vodijo v visoko 

stopnjo zadovoljstva. Spodnji levi kvadrant ostane pro� od tega podro�ja, v njem so stvari, ki 

jih ne maramo in nas ne motivirajo tako, da se jih raje izogibajmo. Te stvari ne predstavljajo 

našega bistva. Zgornji desni kvadrant predstavlja dejavnosti, ki jih lahko obrnemo v osebno 
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zadovoljstvo. V sklopu obveznosti je treba poiskati aktivnosti, ki pove�ujejo zadovoljstvo. Te 

spremembe pomagajo najti bistvo osebne blagovne znamke. Zemljevid bistva nam bo 

omogo�il priti do sti�iš�a bistva blagovne znamke in kapitala blagovne znamke ter je 

klju�nega pomen na poti k prepoznavni osebni blagovni znamki.

Korak 4: od tod lahko pridemo tja; postavitev (pozicioniranje) osebne blagovne znamke

(Wilson in Blumenthal 2008). Podoba blagovne znamke je kazalo, ki kaže, kako dobro deluje 

strategija pozicioniranja. Ne smemo pustiti, da nas pozicionirajo drugi, temve� se moramo 

pozicionirati sami. Da bi prišli do odgovorov na vprašanji, kaj kon�ni uporabnik pri�akuje in 

ali obstajajo neizpolnjene potrebe v mislih potrošnika, je treba narediti temeljito analizo. Taka 

analiza razdeli potrošnike na skupine, in sicer glede na njihove navade, socialno-ekonomski 

nivo, geografsko pozicijo in eti�ne navade. Analiza nam pokaže skupino, na katero se bomo 

osredoto�ili. Nato se je treba lotiti cikla pozicioniranja znamke. Odli�no pozicioniranje ustvari 

trajno blagovno znamko: potrošnikov vpogled � segmentiranje strank � ciljni potrošniki �

analiza konkurentov in realna analiza SWOT � izjava o poziciji znamke � cilji strategije �

izvedba pozicije na trgu � spremljanje in prilagajanje, ki temelji na u�enju potrošnika. 

Blagovne znamke, ki sledijo procesom, so zavezane, da zasedejo edinstveno, razli�no pozicijo 

na trgu. Ti ciljni prostori so rezultat dejstev, ki temeljijo na odlo�itvah in pragmati�nem 

pristopu. Na podoben na�in je treba opredeliti podro�je, za katerega želimo, da ga zasede 

osebna blagovna znamka. Napisati si je treba plan pozicioniranja znamke, ki vklju�uje: 

revizijo, trenutno podobo, želeno podobo in osebnost osebne blagovne znamke. Z na�rtom se 

spodbudijo osebne prednosti in za�nemo se ukvarjati s svojimi vrzelmi, se osredoto�amo na 

svoje to�ke strasti ter usmerjamo svoja prizadevanja v smeri svojih ciljev in vpliva 

pomembnih ljudi na naše življenje, namesto da poskušamo zadovoljiti vse. Gradnja trajnosti 

znamke zahteva, da razumemo, kaj pri�akujemo od sebe in kaj drugi pri�akujejo od nas. 

Dosledno izpolnjevanje ali preseganje pri�akovanj drugih bo pritegnilo zveste privržence in 

vztrajne stranke. Vse, kar naredimo ali re�emo, oblikuje osebno blagovno znamko. 

Korak 5: osebni blagovni znamki je treba dolo�iti cilje (Wilson in Blumenthal 2008). �e 

mora tako biti, je to odvisno od nas. Ko je pozicija opredeljena, se iz opredelitve razbere tudi, 

kdo v resnici smo in kdo želimo postati. Postaviti si je treba osebne prioritete. Ko so prioritete 

dolo�ene, je naslednji korak postavitev ciljev, ki si jih je treba zapisati. Pri dolo�itvi ciljev si 

je treba zastaviti vprašanja: Kaj je za nas uspeh? Kaj so naši cilji? Dobro zastavljeni cilji 

imajo pomen in motivirajo k prizadevnosti pri nalogah. K ciljem usmerjeni posamezniki 

delajo z jasnim namenom, ki se kaže v dnevnem napredku, razumejo razloge postavljenih 

ciljev in njihov prispevek k uspehu podjetja. Za postavitev ciljev osebne blagovne znamke je 

treba zastaviti in razviti na�rt aktivnosti, v katerem je dolo�eno: kaj, kje, kdaj in s kom bodo 

cilji doseženi. Na primer: Kje želimo biti �ez deset let? Kje želimo biti �ez eno leto? Kaj so 

naše težave, izzivi in cilji? Kaj so naše omejitve, ki nas lahko ovirajo pri doseganju ciljev? 

Kakšne spremembe moramo narediti pri sebi, da bomo dosegli cilje? S kom bomo porabili 

�as? Kako se bo spremenilo naše življenje? Kaj bo druga�e? Kaj bomo pri�eli delati? Ali smo 
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dovolj potrpežljivi, da pridemo do ciljev? Ta vprašanja pomagajo pri iskanju in postavljanju 

ciljev. Treba si je zastaviti dolgoro�ne in kratkoro�ne cilje. Blagovna znamka mora ostati 

zvesta sebi v skladu s svojimi na�eli, pozicijo in cilji. Henkel in Huber (2005) pravita, da so 

cilji in prepri�anje izjemnega pomena za uspešno gradnjo blagovne znamke. 

Korak 6: izgradimo svoj osebni na�rt po svojih pogojih (Wilson in Blumenthal 2008). 

Vzpostavitev strategije osebne blagovne znamke. Pri dolo�anju strategije si je treba zastaviti 

tri klju�na vprašanja: Katere strateške možnosti so na razpolago in jih je treba upoštevati? 

Katere so ovire pri izkoriš�anju priložnosti? Katere so naše prednosti, ki jih lahko uporabimo 

pri aktiviranju strategije? Pri strateškem na�rtovanju osebne blagovne znamke se je treba 

odlo�iti, kam želimo iti, in potem vprašanje preusmeriti na to, kako priti do tja. To je 

strategija. Strateški model za na�rtovanje osebne blagovne znamke: ko so dolo�ene vse 

strateške možnosti, je treba nabor zožiti na nekaj osnovnih izbir. Pri strateškem na�rtovanju 

velja: manj je ve�. Prepoznavanje in razumevanje strateških možnosti, ki so na voljo, je 

pomemben korak pri dolo�anju optimalnih strategij. Te strategije so dobre za dosego ciljev 

osebne blagovne znamke. Ker se cilji in strategije mo�no prepletajo, jih je treba uskladiti. 

Korak 7: bodimo pripravljeni se zavezati svojemu akcijskemu na�rtu (Wilson in Blumenthal 

2008). To zajema izvajanje, spremljanje in uravnavanje osebne blagovne znamke. Treba je 

implementirati, spremljati in uravnavati osebno blagovno znamko. Uspeh osebne blagovne 

znamke se ne zgodi po naklju�ju. Obstaja pet faktorjev, ki zagotavljajo najvišjo stopnjo 

implementacije, tako v organizaciji kot pri gradnji osebne blagovne znamke: a) postavljeni so 

bili jasni cilji; b) oseba je odgovorna za implementacijo; c) pri�akovanja so umeš�ena in 

razumljiva; d) uspešnost se redno spremlja; e) strategija je dovolj fleksibilna, da dopuš�a 

prilagoditve med izvajanjem. 

Na koncu je treba napisati svoj akcijski na�rt, ki vsebuje odgovor na vprašanja: kdaj, kaj, kje, 

kako in kdo. Upoštevati je treba, da se pri izvajanju akcij na poti pojavijo potrebe po 

spremembah. S svojo osebno zavezo sedmim korakom izgradnje osebne blagovne znamke 

lahko nadzorujemo razvoj osebne blagovne znamke (Wilson in Blumenthal 2008). 

3.3.3 Teorija po Krajnovi�evi 

Krajnovi�eva (2011) navaja: »Gradnja osebne blagovne znamke se lahko za�ne spontano, 

lahko pa jo tudi na�rtujemo in upravljamo, kot bi to po�eli z ›obi�ajno‹ blagovno znamko. Naj 

bo za�etek tak ali druga�en, osebno blagovno znamko gradimo v treh korakih.« Sledi njihov 

opis.

Cilj ali motivacija. Treba se je vprašati, kaj dosežemo z razvojem znamke. Oblikovanje 

osebne blagovne znamke se za�ne s prepoznavanjem osebnih in poslovnih ciljev, ki jih želimo 

dose�i. 
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Vizija osebne znamke. Pri ugotavljanju vizije osebne znamke si je treba zastaviti vprašanje, 

kako želimo, da smo prepoznavni. Raziskovati je treba osebno poslanstvo: V �em smo 

edinstveni? Energijo je treba vložiti v to in izkoristiti priložnosti lastnega raziskovanja. �e se 

v ne�em ne preizkusimo, morda nikoli ne bomo vedeli, kako dobri smo lahko. 

Živeti osebno znamko. Skladno z identiteto, pristnostjo in samozavestno, v smislu prepri�anja 

o svojih sposobnostih, to so sestavine mo�ne blagovne znamke.  

Glavna prednost za razvoj mo�ne osebne blagovne znamke so tri klju�ne komponente, ki 

skupaj dolo�ajo mo� blagovne znamke (McNally in Speak 2009). Mo�ne blagovne znamke 

so: a) prepoznavne: stojijo za ne�im, imajo svoj pogled; b) pomembne: kar predstavljajo, se 

povezuje s tem, kar nekdo drug šteje za pomembno; c) dosledne: ljudje pridejo, da verjamejo 

v odnos, ki temelji na usklajenih navadah, ki jih ob�utijo ali opazijo drugi. Osebna blagovna 

znamka bo pridobivala mo�, ko se odlo�imo, v kaj verjamemo, in se zavežemo samemu sebi, 

da delujemo v skladu s temi prepri�anji. To nas naredi prepoznavne in je to�ka, ko se 

za�nemo lo�evati od množice. Prevzem obveznosti pomeni narediti tisto, kar obljubimo, kljub 

oviram. Ta opredelitev je posebna. Gradnja znamke po Krajnovi�evi ni gradnja podobe 

znamke in ni prodaja sebe nekomu drugemu, to je rezultat razumevanja potreb drugih, ki jih 

želimo mi izpolniti tako, da ostanemo zvesti svojim vrednotam. Vrednote so prepri�anja, ki 

jih imamo in so resni�na, ter na�ela, s katerimi živimo svoje življenje. Vklju�ujejo naše 

interese in vplivajo na naše konkuren�ne prednosti. Od množice nas lo�uje to, kako delujemo. 

Pomembno je, da ljudje opazijo naša dejanja, jih presodijo in ugotovijo, zakaj to delamo na 

takšen na�in. Ta presoja postane njihovo dojemanje nas. Osebna blagovna znamka temelji na 

naših vrednotah in ne obratno. Sinergijski u�inek, biti prepoznaven in pomemben, je tisto, kar 

pove�a mo� osebne blagovne znamke. Treba je dolo�iti potrebe in interese ljudi, ciljne 

populacije. Ustreznost je nekaj, kar smo zaslužili s tem, kako pomembni smo za druge, kaj 

zanje in z njihovo presojo naredimo, kako dobro to delamo. Doslednost pomeni po�eti stvari v 

medsebojnih odnosih, ki so izrazite in pomembne v odvisnosti od vedenja. Odvisnost je znak 

vseh mo�nih osebnih znamk. Nedoslednost slabi znamko in prekine prepri�anja. Jasnost v 

medsebojnih odnosih je klju�na prednost mo�ne osebne blagovne znamke. Ko postane osebna 

blagovna znamka bolje opredeljena, je lažje ugotoviti, kje smo, in posledi�no, kakšno 

vrednost predstavljamo za druge. 

3.3.4 Teorija po Harrisovi in Raeju 

Harrisova in Rae (2011) opisujeta gradnjo osebne blagovne znamke skozi socialno omrežje 

(slika 1). Pravita, da gradnja in vzdrževanje osebne blagovne znamke postaja kriti�ni 

diferenciator med proaktivnimi in reaktivnimi �lani družbe. Zato je nujno zagotoviti, da je 

narava informacij, ki jo posameznik prikaže na spletu, spodbudna in ne odvra�a potencialnega 

delodajalca. 
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Slika 1: Klju�na orodja, ki so danes na voljo za krepitev osebne blagovne znamke 

v spletnem okolju 

Vir: Harris in Rae 2011. 
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svojih delih pojasnjujeta tudi Li in Bernoff (2008). Vlogo socialnega medijskega marketinga 

blagovne znamke pa opisujeta Qualman (2010) in Mayfield (2010) pri �emer pravita, da je 

socialni medijski marketing treba skrbno na�rtovati in se zavedati morebitnih pozitivnih in 

negativnih posledic. Kot primer navajata uni�ujo� u�inek socialnega medijskega marketinga, 

ki ga je na svojih volitvah doživel Barack Obama in ga je s svojimi podporniki uspešno 

obvladoval. Zarella in Zarella (2010) pravita, da so družabna omrežja radikalno spremenila 

dosedanji na�in trženja in oglaševanja. Po njunem mnenju je vklju�evanje v družabna omrežja 

nuja. Ko potrošnik deli naša sporo�ila svojim prijateljem, postaja eden izmed sodelavcev v 

trženju. Za uporabo družabnih omrežij pa je treba poznati orodja. 

Harrisova in Rae (2011) ugotavljata, da ljudje lahko s svojo prisotnostjo na spletu pove�ajo 

možnost za razvoj svoje osebne blagovne znamke v želeni smeri. Klju�no vlogo v procesu 

razvoja in upravljanja spletnega profila ima Google. Bistveno je, da je verodostojen. �e se 

osebni branding razvije le površno, na primer tako, da temelji le na egu ali na delu, ki so ga 

opravili drugi, potem ne bo trajen. Spletno sodelovanje poganja kultura zaupanja – nekaj, kar 

konvencionalni svet po�ne slabo. Najboljši dolgoro�ni na�in za izgradnjo vplivne blagovne 

znamke je treba razumeti kot »darovalca« dobre kakovosti, prakti�nih informacij in nasvetov. 

Keller (2010) opisuje nove medije in interaktivne vsebine, ki potrošnika privežejo nase. Ta 

nova tehnologija se imenuje »splet 2.0« (angl. Web 2.0) in dviguje pri�akovanja spletnega 

potrošnika. Google, YouTube, Facebook, Blogger idr. so naše razmišljanje preoblikovali v 

smeri pridobivanja izkušenj z blagovnimi znamkami. Hkrati se zmanjšuje u�inkovitost 

tradicionalnega oglaševanja in množi�nih medijev. Barkerjeva (2011) pravi, da so sodobni 

zvezdniki zdaj sposobni komunicirati z oboževalci neposredno preko socialnih omrežij. 

Hkrati mora slavna blagovna znamka, zaradi sinonima ohranjanja vrednot, še naprej 

uporabljati tradicionalni brand managment. V smislu slave je blagovna znamka, ki jo 

oblikujejo mediji, vnaprej skrbno izbrana, dogovorjena in pogosto manipulirana informacija o 

posamezniku z namenom, da se ustvari »persona«, ki zaneti pozitiven �ustveni odziv javnosti 

(Rindova, Pollock in Hayward 2008). Poleg tega mediji igrajo osrednjo vlogo v procesu 

ustvarjanja slave, ker nadzorujejo tako tehnologijo, ki razširja informacije o »znamki«, kot 

velike skupine in vsebino informacij, ki jih je treba razširiti (Rindova, Pollock in Hayward 

2008). 

Milligan (2004) pravi, da je kakovostno znam�enje slavnih oseb dolgotrajen proces nenehnih 

sprememb in razvoja, hitrih odzivov, stalne diferenciacije, pazljivega planiranja in 

sofisticirane komunikacije, vzporedno z jasno za�rtanimi cilji blagovne znamke. 

Harrisova in Rae (2011) ugotavljata, da se �ez �as zgodi, da uspešni posamezniki pridobijo 

ugled in položaj, ki temelji na kombinaciji njihovega strokovnega znanja in »povezanosti«, ki 

jih naredi privla�ne za druge igralce, ki delujejo v istem prostoru. Verodostojna osebna 

blagovna znamka zato prinaša oboje, evidenco in obljube o teko�em dajanju dodane 

vrednosti. Lair, Sullivan in Cheney (2005) navajajo, da gradnja osebne blagovne znamke 
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vklju�uje tri faze. Prva faza je oblikovanje identitete blagovne znamke; ljudje se morajo sami 

razlikovati in izstopiti iz množice, medtem ko izpolnjujejo pri�akovanja dolo�ene ciljne 

publike. Druga faza je razvoj položaja znamke z aktivnim sporo�anjem identitete znamke in 

komunikacijo nasploh. Tretja faza je ocena podobe blagovne znamke, ali je izpolnila osebne 

in profesionalne cilje. Tako lahko praksa osebne blagovne znamke pomaga tekmovati s 

konkurenti na mo�no zasi�enem tržiš�u. Posamezniki, ki razvijajo svojo osebno blagovno 

znamko, s tem pove�ujejo svoj osebni kapital, vlagajo v nenehno u�enje, izboljšujejo svoj 

socialni kapital s prepoznavnostjo in slavo ter s tem dosegajo boljšo konkuren�nost na trgu, 

finan�ni uspeh in ekonomski donos. Po Milliganu (2004) ima blagovna znamka v svoji 

eksistenci razli�ne prelome in preobrate. Za osebno blagovno znamko je treba skrbeti vsako 

sekundo. 

3.3.5 Teorija po Rampersadu 

Rampersad (2011) navaja definicije osebne blagovne znamke razli�nih avtorjev, ki so po 

njegovem mnenju preve� tradicionalne in jim manjka avtenti�nosti. O avtenti�ni blagovni 

znamki pišejo v svojih delih in �lankih tudi drugi avtorji, kot so Faust in Householder (2010), 

Qian (2014) ter Moulard, Garrity in Rice (2015). 

Rampersad (2011) pravi, da so tradicionalne definicije oprte le na osebni marketing, gradnjo 

podobe, nastop navzven, prodajo, embalažo, osebno promocijo, kako postati slaven, kar 

privede do tega, da nas okolica zazna kot egocentri�ne egoiste. Osebna blagovna znamka je 

ve� kot le marketing in samo promocija. Osebna blagovna znamka mora izhajati iz naše 

pozitivne energije, identitete in življenjskega pomena, iz tega, kaj si v življenju resni�no 

želimo, kaj resni�no želimo po�eti ter iz našega nenehnega osebnostnega razvoja. Osebna 

blagovna znamka mora vedno odražati naš resni�ni karakter in mora biti grajena na naših 

vrednotah, naših prednostih in naših edinstvenih zna�ilnostih. Le tako grajena osebna 

blagovna znamka je lahko mo�na, jasna, celotna in dragocena drugim. Za doseganje uspehov, 

priložnosti in prepri�anja okolice o naših obljubah si je treba temu primerno urediti tudi 

življenje, in sicer tako, da bo zadovoljujo�e. Tudi ljubezen do sebe in drugih pri kreiranju 

avtenti�ne osebne blagovne znamke igra veliko vlogo. Splet vseh naštetih podro�ij je 

zmagovalna formula avtenti�ne, osebne blagovne znamke. 

Brez vizije, brez poznavanja sebe, brez u�enja samega sebe, brez razmišljanja, brez 

spremembe miselnosti, brez integritete, brez sre�e, brez strasti, brez delitve, brez zaupanja in 

brez ljubezni ni avtenti�ne blagovne znamke. 

Avtenti�na osebna blagovna znamka, je pot v uspešnejše in sre�nejše življenje. Avtenti�no 

pomeni: bodi svoja znamka, svoj vodja samega sebe. Osebna blagovna znamka mora biti 

grajena na tvoji resni�ni osebnosti in mora izražati tvoj karakter, obnašanje, vrednosti in vizijo 

ter mora biti usklajena s tvojimi osebnimi ambicijami. McNally in Speak (2009) pravita, da se 
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je treba nau�iti in razumeti, kako smiselno izvajati razvoj blagovne znamke in principe 

osebnega managementa ter s tem pridobiti orodje, ki se lahko uporablja za ustvarjanje in 

progresivno krepitev osebnih, medsebojnih odnosov z okolico. 
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4 OSEBNI MANAGEMENT 

Drucker v svoji knjigi (2008) piše: »Vse knjige o managementu, tudi tiste, ki sem jih napisal 

jaz, se osredoto�ajo na vodenje drugih ljudi. Vendar ne morete voditi drugih, �e ne znate, v 

prvi vrsti, voditi samega sebe«. Smith (2009) pravi, da je osebni management relativno nova 

praksa v organizacijah, o Druckerju pa piše, da na splošno velja za miselnega vodjo 

modernega managementa ter je avtor ve� kot 35 knjig in številnih �lankov o tej temi. Njegove 

zamisli so imele pomemben vpliv na oblikovanje organizacij in ljudi v organizacijah po vsem 

svetu. Ljudje so najpomembnejši vir vsake organizacije in jim je treba pomagati, da bodo 

razumeli pojem lastnega razvoja kot pomembnega orodja. Drucker (2008) je ob tem želel 

izpostaviti, da je klasi�no opredeljen »manager« nekdo, ki vodi druge, temelj vsakega 

manageriranja pa je znati voditi samega sebe. Enako v svojem prispevku ugotavljajta tudi 

Boyatzis in McKee (2013), ki pravita, da za managerje prva naloga v managementu nima 

nobenega opravka z vodenjem drugih. Prva naloga je izziv poznati in voditi sebe, kar 

vklju�uje povezavo z globokimi vrednotami, ki nas vodijo, da sprejmemo svoja dejanja z 

razumom. Pscherer (2012) našteva naslednje primere poklicnega življenja, ki zahtevajo 

management: �asovni pritisk, nedefinirani cilji, manjkajo�e prioritete in pomanjkanje 

izkušenj. Ne glede na zunanje vplive je posameznikova naloga, da se u�inkovito organizira. 

Osebne predpostavke za u�inkovito organiziranje so motivacija in samozaupanje, odprtost in 

prepri�ljivost, znanje in opravilna sposobnost. Naloga osebnega managementa je prevzeti 

nadzor nad našimi dejanji in jih optimizirati. 

Zaposleni morajo znati managerirati sebe, kar prinaša ve� koristi: zaposleni gleda nase z nove 

perspektive, verjame v svoje dosežke in ocenjuje, kje je in kaj si želi. Na ta na�in zaposleni 

ugotovi, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na ravnovesje v njegovem življenju ter 

predstavljajo trden temelj rasti in razvoja, hkrati pa lažje premaguje ovire in zre z zaupanjem 

v prihodnost. Zaposleni morajo biti dobro samoorganizirani, da delajo stvari na na�in, ki 

prinaša rezultate – uspeh (Self Esteem-Enhances-Life 2015). Ouye (2011) pravi, da so 

dejavniki uspeha produktivnost, zadovoljstvo, zavzetost in doseganje rezultatov. 

Samoorganiziranost na delovnem mestu in zasebnem življenju vodi k ve�ji produktivnosti 

(Bakken 2009). Zaposleni si morajo znati organizirati �as, pravilno postaviti prioritete, 

obvladati stres, �ustva in biti osredoto�eni na cilje. Kot pravita Darwin in Alexander (2006), 

je organiziranost, povezana z motivacijo in na�inom razmišljanja, ki vodi k ve�ji 

u�inkovitosti. Po raziskavi Gairinga (2009) ima samoorganiziranje vpliv na u�inkovit osebni 

management med zaposlenimi v podjetju. Dignan (2015) pravi, da se vsakdo, ki nekaj let dela 

v podjetju kot vodja ali birokrat, ne glede na hierarhi�no lestvico, strinja, da na�in, na 

katerega opravlja delo, ni delo. Morali bi biti bolj samo organizirani, prilagodljivi, fleksibilni 

in dovzetni za pobude. Težava je v tem, da ne vemo, kako k opravljanju dela pravilno 

pristopiti. Zaradi kompleksnosti poslovnega okolja iš�emo nove pristope za u�inkovitejše 

delo. Tudi managerji, ki organizirajo, koordinirajo, upravljajo in nadzirajo druge. Kralj (2005) 

navaja, da je manager oseba, ki odlo�a v podjetju: snuje in planira, organizira, vodi, usmerja 
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in nadzoruje delovanje podjetja ter je eden odlo�ilnih akterjev, da stvari v podjetju potekajo v 

pravo smer in k zastavljenim ciljem. Nih�e ne pomisli, da je na prvem mestu in morda še bolj 

pomembno organizirati management sebe v smeri, da izkoristimo svoje potenciale na 

optimalen na�in in s tem dosežemo zastavljene cilje. Graf (2012) govori o tem, da ko 

prepoznaš svoje potrebe, kompetence, potencial, vrednosti in motivatorje, prepoznaš, na 

katerem podro�ju osebnega managementa so tvoje prednosti. 

Kompetence osebnega managementa po Pschererju (2012) so: vpogled v psihi�ne procese in 

pridobitev potencialov; uresni�evanje ciljev preko osebnih virov z upoštevanjem omejitev; 

nadzorovanje in spreminjanje mentalnih, �ustvenih in motivacijskih procesov. 

Vijay (2012) pravi, da management ni le za managerje, kot tudi vodenje ni le za voditelje. Vsi 

smo managerji in vsi vodimo. Management in vodenje je klic, ki ga prejmemo vsi. Managerji 

ne potrebujejo managerirati ljudi, ki delujejo po naslednjih dvanajstih pravilih osebnega 

managementa: 1. Živeti je treba po svojih vrednotah ne glede, na to, kaj so. 2. Treba je 

spregovoriti! Nih�e ne more »slišati«, kaj razmišljamo. 3. Spoštovati je treba svojo dobro 

besedo in izpolniti obljube, ki smo jih dali. 4. Ko prosimo za ve�jo odgovornost, pri�akujmo, 

da bo treba odgovornost prevzeti v celoti. 5. Ne pri�akujmo, da nam bodo ljudje zaupali, �e 

nismo vredni zaupanja. Zaupanje je rezultat izpolnjenih pri�akovanj. 6. Bodimo bolj 

produktivni pri usvajanju dobrih navad in opuš�anju slabih. 7. Imeti je treba dobro etiko dela, 

to je pravo�asnost, strokovnost, zanesljivost, skrbnost, usmerjenost v dejanja, in biti 

pripravljen narediti vse. 8. Treba je biti zanimiv. Pozornost si je treba prislužiti. 9. Bodimo 

dobri, vljudni, obzirni in spoštljivi. 10. Bodimo samodisciplinirani. To je tisto, kar odrasle 

naredi odrasle. 11. Ne bodimo žrtev ali mu�enik. Vedno obstaja možnost izbire, naprej je 

treba gledati z navdušenjem. 12. Skrbeti je treba zase in za svoje zdravje, svoj um, telo in 

duha. Lang (2013) navaja, da je zdravje najpomembnejše, saj življenje brez fizi�nega in 

duševnega zdravja ni ve� pravo življenje. Stres je posledica prevelike dolgotrajne 

obremenitve, ki ima lahko posledice na fizi�no in duševno zdravje zaposlenih, �emur pa se je 

možno izogniti z metodami postavitve prioritet. Bressert (2016) pravi, da je stres del našega 

življenja, spopadanje s stresom pa del naše osebne rasti. Prevelika stalna obremenitev s 

stresom lahko drasti�no vpliva na naše zdravje. Zato se je treba stresa zavedati in ga poskušati 

obvladovati. Pomembno je imeti �im ve� informacij o tem, kako se spopadati s stresnimi 

situacijami, ne da bi pri tem trpelo naše psihi�no in fizi�no zdravje. Klju�no je prilagoditi 

�ustveni odziv na stresorje, pri �emer si lahko pomagamo na naslednje na�ine: spomnimo se, 

kako smo se že uspešno spopadli s stresom v podobni situaciji; pomirimo se s tolažbo, da bo 

vse dobro ne glede na to, kaj se bo zgodilo; poskusimo poiskati humor v dani situaciji; 

obljubimo si nagrado; poiš�imo zaupnega prijatelja in se pogovorimo z njim; uporabimo 

sprostitvene vaje; naredimo seznam podobnih situacij v preteklosti; poiš�imo sogovornika s 

podobnimi izkušnjami; pri�akujmo pozitivne rešitve in presene�enja ter ne razmišljajmo o 

neugodni rešitvi. Gross (2015) opisuje stresno situacijo tako: stresna situacija je lahko 

obvladljiva, a to je odvisno od naših �utenj. Ko se znajdemo v situaciji izziva, razmišljamo, 
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da je situacija obvladljiva, ko pa razmišljamo, da smo ogroženi in nalogi ne bomo kos, 

postane naloga pretežka in se je le s težavo lotimo, kar povzro�i neobvladljivo stresno 

situacijo. Motivacija za delo je ve�ja, ko smo v situaciji, ki je obvladljiva, in imamo zaupanje 

v svoje sposobnosti. Da bi ohranil navdušenje zaposlenih, mora management razumeti tri 

vrste ciljev, ki jih velika ve�ina delavcev potrebuje, da izpolni pri�akovanja in cilje podjetja: 

kapital – biti spoštovan in biti pošteno obravnavan, ugodnosti in varnost zaposlitve; dosežek – 

biti ponosen na delovno mesto in posameznika; tovarištvo – imeti dobre in produktivne 

odnose s sodelavci. Delavci, ki nimajo izpolnjenih vseh treh naštetih ciljev, bodo manj 

motivirani za delo in doseganje ciljev podjetja (Sirota, Mischkind in Melzer 2006). 

Reither (2011) govori o potrebi po osebnem managementu, ki se danes intenzivno pojavlja v 

vseh organizacijskih strukturah ter odraža spremenjene okoliš�ine, ki sta jih prinesla 

globalizacija in neoliberalno delovno razmerje. Delavec ima veliko ve� svobode, kar mu 

omogo�a, da pod dolo�enimi pogoji in smernicah družbe sam odlo�a, vodi, organizira in 

koordinira svoje delo na na�in, da je delo opravljeno najbolj u�inkovito in so cilji podjetja 

doseženi. Odgovornost za delo se je tako z vrha družbe prenesla na slehernega zaposlenega. 

Soo�enje s potrebo odlo�anja in vodenja svojega dela na delovnem mestu ima u�inek tudi na 

oblikovanje prostega �asa zunaj delovnega okolja. Tako kot v poslovnem življenju 

izgubljamo dragoceni �as, zamujamo ali naredimo stvari površno, ker ne znamo upravljati s 

svojim �asom, se nam enako dogaja v zasebnem življenju (Roth 2012). Tudi Pekruhl (2013) 

opisuje, da se zaposleni sre�ujejo z novimi izzivi današnjega �asa pri usklajevanju dela in 

socialnega mreženja. Zaposleni imajo danes direkten kontakt s strankami in zastopajo 

kvaliteto, �asovno usklajenost in vrednote podjetja, v katerem so zaposleni. Poleg 

usklajevanja dela in �asa je treba organizirati tudi socialno življenje. Poleg poklicne 

sposobnosti in strokovnosti so za ohranjanje zdravja in produktivnosti potrebne še 

kompetence osebnega managementa. 

4.1 Pojem osebni management 

Po Dougu (2010) je osebni management alternativa tradicionalni, hierarhi�ni metodi 

organiziranja v organizacijah. Klju�ne ideje, ki so pomembne za filozofijo osebnega 

managementa, so naslednje: a) ljudje so v osnovi sre�nejši, ko nadzorujejo svoje življenje in 

delo; b) za delo, ki ga opravlja, naj bo odgovoren delavec; c) ko ima delavec ve�

odgovornosti, za�ne stremeti k uspehom; d) tradicionalni hierarhi�ni model organizacije ni 

prilagodljiv in ne ustreza sodobnim razmeram trga; e) v organizacijah, kjer zaposleni ni 

svoboden in ni odgovoren za delo, ki ga opravlja, ekonomski napredek ni zagotovljen. Osebni 

management je temeljni premik uma v pogledu na �loveško organizacijo, vodenje in 

organizacijsko strategijo. Lahko govorimo o svobodi na delovnem mestu. Osebni 

management je organizacijski model, v katerem so tradicionalne funkcije managementa – 

na�rtovanje, usklajevanje, nadzor, kadrovanje in usmerjanje – potisnjene med vse udeležence 

v organizaciji, in ne le med nekaj izbrancev. Vsak �lan organizacije je osebno odgovoren za 
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kovanje svojih lastnih osebnih odnosov, na�rtovanje lastnega dela, usklajevanje svojih 

ukrepov z drugimi �lani, pridobitev potrebnih sredstev za izpolnitev svojega poslanstva in za 

sprejemanje kolektivnih ukrepov v zvezi z drugimi �lani, kadar je to potrebno. To se kaže kot 

popolna odsotnost formalne hierarhije. Formalna hierarhija pomeni, da so v organizaciji 

dolo�eni posamezniki, ki imajo pooblastilo za usmerjanje dejanj drugih, drugi v organizaciji 

pa imajo le delno avtoriteto. Na�ela osebnega managementa poudarjajo, da ima tisti, ki delo 

opravlja, najboljši vpogled v to, katera pozicija je za delo najboljša. �e je za svoje delo 

odgovoren delavec, lahko v spremenjenih okoliš�inah reagira na procese pravo�asno, ko 

okoliš�ine zahtevajo odziv ali spremembo smeri. Ta na�ela razširjajo pravice in sredstva 

odlo�anja na vsakega posameznika v organizaciji. 

Uspešen osebni management v poklicnem življenju opisuje Wieseva (2008) kot cikli�no 

prilagoditev ciljem in spremembam delovanja osebnih imanentnih in zunanjih priložnosti ter 

omejitev. Pschererju (2012) osebni management pomeni: pozitivno naravnanost, 

prilagodljivost, v prihodnost usmerjeno razmišljanje, na�rtovanje in delovanje s tokom 

življenja, pripravo manjših intervencijskih na�rtov, pove�anje samo odgovornosti, aktiviranje 

virov, na�rtovanje kratkoro�nih ciljev, razmišljanje v smeri rešitve, nadzorovanje ciljev ter 

preverjanje uspehov in neuspehov. Za Smitha (2009) pa je osebni management korak k 

razvoju kariere, ki se za�ne s prepoznavanjem samega sebe. Na razpolago je mnogo virov za 

izobraževanje, ki prispevajo k priložnostim posameznika. Z razvojem družbe se je pojavila 

tudi potreba po odgovornosti vsakega posameznika za svoja dejanja. Vedeti je treba tudi, kdaj 

in kako se mora spremeniti smer, tako da bo sledila ciljem in uspehu. Kova� (2004) opisuje 

dva pomena managementa, in sicer institucionalnega in funkcionalnega. Institucionalni 

pomen zajema vse posameznike in vse ravni v podjetju, ki imajo kompetence odlo�anja, 

koordiniranja in razporejanja virov. Funkcionalni pomen zajema funkcije in procese, ki se 

nanašajo na postavljanje ciljev in zagotavljanje pogojev za doseganje ciljev. Dadder (2013) 

pravi, da je osebni management potreben za uravnavanje življenja in kariere. Manager je tisti, 

ki odgovorno organizira in vodi ljudi k uspehu. Management je tisto, kar morajo ljudje 

narediti v dolo�enem obdobju, se tega držati na dolgi rok in to pripeljati do cilja.

Osebni management po Dadderju (2013) je: 

− prevzem odgovornosti zase in za tisto, kar delamo; 

− prepoznavanje svojih zmožnosti, sposobnosti in potreb; 

− iskanje in prepoznavanje lastnega življenjskega smisla ter z njim povezanih vrednot in 

prepri�anj; 

− na�rtovanje in izvedba lastnega življenja glede na svoje prepoznane zahteve. 

Osebni management pomeni, da smo, ne glede na spol, samo svoja oseba. Za stvari, ki jih v 

življenju po�nemo, smo odgovorni mi sami, prav tako smo odgovorni za uravnavanje lastnih 

želja in predstav. Osebni management je po Sayevi (2016) klju�na veš�ina, ki je potrebna v 

vseh fazah življenja. Zaposleni, ki v podjetju napredujejo, niso najbolj inteligentni in 
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izobraženi, so pa najbolj u�inkoviti, so tisti, ki znajo narediti stvari pravo�asno. Mnogi se tega 

ne zavedajo, a pomanjkanje samoorganizacije nam lahko uni�i finan�no stanje in medsebojne 

odnose. Osebni management vklju�uje: a) poznavanje samega sebe, vrednote, vizijo, slabosti 

in prednosti; b) opredelitev in postavljanje ciljev na vseh podro�jih; c) razvoj proaktivnosti, 

iskanje odgovorov na vprašanja, kako ho�emo življenje živeti; d) u�enje sprejemanja 

odlo�itev na vseh podro�jih, ki se nanašajo na nas; e) nadgrajevanje samozavesti in zaupanja, 

kar pomeni, da moramo graditi lastno vrednost in biti pripravljeni tudi re�i ne; f) samorazvoj, 

rast in napredek; g) obvladanje stresa in konfliktov; h) obvladovanje svojega �asa; 

i) razvijanje in ohranjanje motivacije; j) ocenjevanje samega sebe; k) osredoto�anje na delo.

Glavni cilj osebnega managementa je, da v življenju dosežemo ve� in pove�amo 

zadovoljstvo. 

Mayeva (2012) pravi, da se je pred osredoto�anjem na doseganje enega cilja treba vprašati, 

kateri ukrepi so potrebni za doseganje ciljev. Poleg kon�nega cilja si je za boljšo motivacijo 

treba zastaviti etapne cilje. Z etapnim na�rtovanjem ciljev se je mogo�e lažje izogniti 

morebitnim kriznim situacijam na poti do cilja. Najboljši na�in je zapis, kjer so navedene 

morebitne pri�akovane šibke to�ke na poti do cilja. Le konkretno zasnovani cilji nam lahko 

podajo smernice za pravilno postavitev prioritet. Cilji morajo biti specifi�ni, kar pomeni, da 

so jasno in razumljivo opisani; cilji morajo biti merljivi; cilji morajo biti zanimivi, biti morajo 

motivatorji; biti morajo realni in �asovno dolo�eni. Gairing (2010) pravi, da je bistveni 

element osebnega managementa kriti�na refleksija lastnega obnašanja v okviru dolo�enega 

okolja in da je osebni management sestavljanka iz treh nadstropij, v katerih so posamezna 

podro�ja razporejena v nadstropja: prvo nadstropje je »orodje«, ki vsebuje diagnozo, cilje, 

planiranje, transferje in kontrolo; drugo nadstropje so »samo razjasnitev« vrednosti, ob�utki, 

strahovi, vzorci, smisel, �ustvena inteligenca, socialne kompetence; tretje nadstropje je 

»razvoj«, ki zajema kompetenco za reševanje problemov, izobraževanje in preseganje 

vzorcev. 

Reiber (2013) gleda na osebni management s socialnega vidika (slika 2). Pravi, da si je pri 

usklajevanju osebnega managementa treba pripraviti shemo z nekaj vprašanji in odgovori 

nanje. Vprašanje »Kaj ho�em?« se nanaša na vrednote, ki dajejo smisel, pomen in 

pomembnost. Kaj je za nas zares pomembno? Kaj si nadvse želimo? Kakšne so naše možnosti 

v prihodnosti? Situacije se spreminjajo, z njimi se spreminjajo tudi zelo razli�ne potrebe. 

Vprašanje »Kdo ima koristi od tega?« se nanaša na dejansko in potencialno ciljno ob�instvo. 

Za koga so naše klju�ne kompetence dragocene? Komu pomaga, �e se moje dobro ime plasira 

na tržiš�e? Komu lahko s svojimi socialnimi stiki pomagamo? Vprašanje »Kaj zmorem in kaj 

imam za ponuditi?« se nanaša na naše kompetence, znanja in zmožnosti. 



38

Slika 2:   Socialni vidik osebnega managementa 

Vir: Reiber 2013. 

Mayeva (2012) trdi, da je osebni management ravnanje s samim seboj, razvoj lastne osebnosti 

in kreiranje lastnih metod. Osebni management je sestavljen iz osebnega razvoja, zaznavanja 

in vedenja ter ustrezne metodologije dela in uporabnosti nalog. Pscherer (2012) pravi, da 

osebni management, glede na problem, optimizira interakcijo situacije, organizma in reakcij, 

ki sledijo. Dober management se pokaže, ko je to potrebno. Reither (2011) navaja, da skozi 

osebni management niso organizirani le tehni�ni in organizacijski procesi, ampak tudi 

socialna podro�ja, kot so medsebojni kontakti in komunikacija ter kulturna vprašanja, kot so 

na�in življenja, zdravje, sprostitev, samouresni�itev. 

Dadder (2013) se sprašuje, zakaj osebni management, in razlaga, da se moramo kot otroci 

nau�iti socializacije in se prilagoditi na okolico. Osnove osebnosti so pridobljene v otroštvu. 

V odrasli dobi smo ljudje samostojni, moramo udejanjiti tisto, �esar smo se v otroštvu u�ili, 

kar pomeni, da skrbimo in odgovarjamo sami zase, a se še vedno izobražujemo in delamo na 

sebi. Osebni management je izraz osebne svobode in osebne odgovornosti. Z njim se pri�ne 

najve�ja pustolovš�ina, ki jo lahko �lovek doživi. Samo prepoznavanje je prva pot k 

izboljšanju sebe in pogoj za osebni management. Vprašamo se, kdo sem jaz. Povzetek samo 

prepoznavanja je, da obstajamo kot samostojne misle�e in delujo�e osebe, kot nezamenljivi 

posamezniki. Za osebni management so pomembni samorazvoj, samoizobraževanje in 

usmerjenost. Samorazvoj osebnosti je, ko �lovek osebno raste, zori in drugim nekaj pomeni. 

Osebni management je pri tem pomemben spremljevalec in pomo�nik. Samorazvoj je delovna 

osnova za izvajanje osebnega managementa. Samorazvoj pomeni pridobitev manjkajo�ih 

zmožnosti, pri �emer prepoznamo svoj razpoložljiv sistem ter sile, ki jih razvijemo in se jih 

priu�imo tako, da jih bolje izkoristimo. Samorazvoj pravi: »Tak želim biti oziroma postati.« 

Samorazvoj pomeni, da se iz osebe razvije osebnost. Pomembno je tudi samoizobraževanje. V 

�asu hitrega razvoja se je treba vedno znova prilagajati na nove situacije, zato je potrebno 

vseživljenjsko u�enje. Samoizobraževanje je izraz osebne zrelosti in zahteva lastno pobudo. 
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Prostovoljna odlo�itev za samoizobraževanje, je vedno tudi velika zmaga osebnosti. 

Samoizobraževanje je zahtevan del osebnega managementa. Osebni management je razumljen 

kot ciljno usmerjeno dejanje, samoizobraževanje pa je ukrep, ki nam omogo�i njegovo lažje 

izvajanje. Odlo�itev o tem, katerim potem bomo v našem življenju sledili, lahko ozna�imo kot 

orientacija. Usmerjenost se razlikuje glede na socialno usmerjenost, ciljno usmerjenost in 

usmerjenost v ukrepanje. Usmerjenost je ureditev nezadovoljivega sedanjega položaja, 

dojemanje, kako bi moralo biti druga�e in ukrepanje, kako iz enega nezadovoljivega položaja 

priti v zadovoljiv položaj. Usmerjenost je predpogoj za premik na dolo�enem podro�ju in 

vedno izhaja iz izhodiš�nega položaja Dadder (2013).

4.2 Dimnezije osebnega managementa 

Ko govorimo o osebnem managementu, moramo biti pozorni na štiri dimenzije, da bo naš 

osebni management v ravnovesju (Quelle 2012). Kot primer ravnovesja Quelle navaja stol, ki 

mora za svojo stabilnost, imeti vse štiri noge. Kot primer ravnovesja osebnega managementa 

pa navaja primer: �e smo ves dan v službi, nam zmanjka �asa za sprostitev, �e je to 

dolgotrajen proces, bomo �utili posledice na našem zdravju. V tem primeru ima noga poklic, 

zelo dolgo nogo, ostale noge pa so krajše, kar pomeni, da stol nima ravnovesja. Prav tako 

nima ravnovesja naš osebni management. Štiri dimenzije osebnega managementa, ki jih 

navaja Quelle (2012) so opisane v nadaljevanju. 

Dimenzija zmožnosti 

Tu gre za delo, uspeh v poklicu, kariero, izpolnitev ciljev, to so zelo pomembni uspehi in zato 

je ta dimenzija zelo pomembna. Pogovorno izraz kariera obi�ajno predstavlja pot za 

napredovanje in je pogosto povezan s spremembami v znanju in položaju, kot tudi 

gospodarskim oziroma družbenim napredkom. Gre za mobilnost znotraj generacije, s katero 

lahko spremenite pripadnosti družbeni skupini ali razredu. Izraz se nanaša na katero koli 

kariero, ne glede na krivuljo vzpona in padca. Po Warner in DeSimone (2009) je kariera 

lastnost poklica ali organizacije; pomeni posameznikovo napredovanje in uspeh posameznika 

v poklicu ali organizaciji; kariera je status stroke, ki zahteva visoko stopnjo izobrazbe ali 

usposobljenost; kariera ima lahko tudi negativen prizvok in ozna�uje pretirano posve�anje 

delu; pomeni zaporedje podobnih del, stabilnost posameznikovega delovnega vzorca. Klaffke 

(2011) navaja, da želijo danes mladi, ki se zaposlijo, hitro dose�i ustrezen uspeh. Osredoto�ijo 

se na kariero oziroma hitrost pridobivanja višjega položaja. Mnogi starejši managerji menijo, 

da je tak pristop preve� agresiven in da si je treba kariero zaslužiti. Kariero je treba graditi 

po�asi, na podlagi izkušenj, pridobljenega znanja, dolge delovne dobe in lojalnosti. Lorenzova 

(2013) je raziskovala dimenzije izraza kariera in ugotovila, da izraz skozi razli�ne dimenzije 

deluje dvojno. Tisti, ki izraz kariera razumejo kot vzpon poklicne poti v boju s sodelavci kot 

tekmeci, izraz �utijo negativno. V besedni zvezi »izboljšanje poklicnih možnosti in ve�je 



40

odgovornosti« so anketiranci kariero zaznali pozitivno. Pojma kariera niso vsi anketiranci 

razumeli kot hierarhi�no izboljšanje pozicije na delovnem mestu, ampak kot nekaj, kar lahko 

doprinese k njihovemu osebnemu razvoju. Schröderjeva (2011) trdi, da nih�e ne pozna svoje 

kariere od za�etka poklicne poti do upokojitve. Kdor ima napa�ne predstave o svojih 

zmožnostih in lastnostih, lahko ogrozi lasten razvoj in razvoj svoje poklicne poti. Lahko se 

zgodi, da postane vodja nekdo, ki o sebi misli, da je organiziran, dejansko stanje pa je 

druga�no, kar lahko ogrozi nadaljnji razvoj poklicne poti. Zato se je treba vedno vprašati, ali 

stojimo za tem, kar delamo. 

Dimenzija vrednot 

Tu gre predvsem za vprašanja o smislu: Kakšen smisel ima, da to po�nem? Kakšen smisel 

ima, da sem tu, kjer sem? Zakaj me mora skrbeti? Zimmerman in Richard (2010) ugotavljata, 

da so vrednote abstraktni ideal, ki jih upoštevamo in se jih držimo. Našo prepoznavnost 

gradimo na temeljih vrednot. Predstavljajo jedro �loveka. Tipi�ne vrednote vklju�ujejo 

integriteto, zaupanje, poštenost in lojalnost. Nekatere vrednote pomenijo nekaterim ljudem in 

kulturam ve� kot drugim. V dani situaciji dajemo ve�jo prednost eni vrednoti kot pa drugi, 

�eprav se tega ne zavedamo (Browne in Keeley 2014). Vrednote so osnova za odlo�itve in 

vedenje, zato je pomembno, katere vrednote nam najve� pomenijo. Poznavanje svojih vrednot 

nam bo pomagalo razumeti dolo�ene odlo�itve in razloge, da se je nekdo drug odlo�il 

druga�e. Poznavanje glavnih vrednot nam pomaga postaviti meje med sprejemljive in 

nesprejemljive navade v okolici in navade samega sebe. Zimmerman in Richard (2010) v 

svojem delu kot pomo� pri raziskovanju svojih vrednot, potreb in hotenj objavljata formular 

in trdita, da moramo biti zvesti svojim vrednotam in spoštovati vrednote drugih. Cartwright 

(2007) navaja, da so osebne vrednote motivatorji in imajo vpliv na postavljanje prioritet. Tudi 

�e osredoto�imo prioritete na organizacijo ciljev, motivatorji odigrajo svojo vlogo. Postavitev 

prioritet je neodvisna aktivnost, vodena s strani osebnih, profesionalnih in organizacijskih 

motivatorjev. 

Socialna dimenzija 

Ta predstavlja kontakte, sodelavce, družino, prijatelje. Lang (2013) pravi, da je družina ožje 

in širše sorodstvo, ki ima mrežni u�inek z mo�nim vplivom na �ustveno stabilnost 

posameznika. 

Dimenzija zdravja 

Tudi šport, gibanje in prehranjevanje sodijo k osebnemu managementu. Naloge znotraj 

osebnega managementa so: obdržati naštete štiri dimenzije – zmožnost, vrednote, socialno 

dimenzijo in dimenzijo zdravja – v ravnovesju. Kompetenca zdravja je sposobnost 
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posameznika, da v vsakdanjem življenju sprejema odlo�itve, ki pozitivno delujejo na njegovo 

zdravje doma, na delovnem mestu, v zdravstvenem sistemu in v družbi nasploh. Kompetenca 

zdravja osebo krepi v samo odlo�itvah, pri svobodnem oblikovanju odlo�itev o zdravstvenih 

vprašanjih ter izboljša sposobnost razumevanja zdravstvenih informacij in prevzemanje 

odgovornosti za svoje zdravstveno stanje (Kickbusch 2005). Zdravje je prepoznano kot ena 

najve�jih vrednot posameznikov družbe, ker je predpogoj za �lovekovo udejstvovanje v vsej 

svoji celovitosti, zato je zdravje tudi odraz stanja posamezne družbe (Tomši� in Kofol Bric 

2014). 

Holdford (2009) pravi, da mnogo knjig predstavlja metode za boljši management samega 

sebe, kariere, življenja, vse pa privedejo do enakega priporo�ila: prevzemi odgovornost za 

svoje življenje, spoznaj samega sebe, odlo�i se, kaj želiš, zastavi si cilje in pojdi v akcijo. V 

nadaljevanju bomo pregledali nekaj teoreti�nih izhodiš� osebnega managementa, ki jih 

navajajo razli�ni avtorji. 

4.3 Teoreti�ni pristopi k osebnemu managementu 

Teorije osebnega managementa se razlikujejo in kažejo na razli�en pogled in razumevanje 

izhodiš� avtorjev, ki so podro�je osebnega managementa prou�evali. Treba je prou�iti 

literaturo in izluš�iti rde�o nit posameznih teorij, iz katerih si lahko posameznik poiš�e 

teorijo, ki ustreza njegovim pogledom, ali pa na podlagi povzetkov izluš�i lasten model, ki 

ustreza njegovi osebnosti. Enako trdita tudi Kleinman in König (2006), ki pravita, da razli�ne 

tehnike za osebni management vklju�ujejo aktivnosti, ki jih je treba strateško na�rtovati, 

strategij manageriranja samega sebe se je mogo�e nau�iti. 

4.3.1 Teorija po Druckerju 

Drucker (2008) navaja, da so veljaki zgodovine Napoleon, da Vinci in Mozart vedno 

managerirali sami sebe. Prav to jih je pripeljalo do tako velikih dosežkov. V takratnem 

obdobju so bili redke izjeme, danes pa je nau�iti se managerirati samega sebe nuja vsakega 

posameznika. Skozi zgodovino so ljudje imeli potrebo po managementu kariere. �asi so se 

drasti�no spremenili. Zimmerman in Richard (2010) ugotavljata, da ima �as v razli�nih delih 

sveta razli�no vrednost, v zahodnem, poslovnem svetu ima �as pomen denarja. Neprestana 

bitka s �asom v poslovnem svetu se nikoli ne kon�a. �asovno tempirani sestanki, roki za 

kon�anje projektov, �asovna omejitev prostega �asa, �e sploh je �as za prosti �as. V delih 

sveta, kot je Latinska Amerika, pa �as pomeni relacijo skozi katero se ljudje razvijajo. V teh 

deželah so tudi vrednote druga�ne, saj jim najve� pomenijo vrednote medsebojnih odnosov, 

spoštovanje in medsebojna povezanost. Drucker (2008) pravi, da se moramo danes vsi nau�iti 

managementa samega sebe. To pomeni, da se moramo nau�iti razvijati samega sebe. Moramo 

se pozicionirati tam, kjer lahko najbolje doprinesemo družbi in organizaciji. Moramo ostati 
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mentalno budni in ozaveš�eni skozi petdesetletno delovno dobo, to pomeni vedeti, kdaj 

narediti spremembe pri delu, ki ga opravljamo. Mogo�e se zdi samoumevno, da ljudje 

dosežejo rezultate z delom, v katerem so dobri, in na na�in, ki se prilega njihovim 

sposobnostim. Honey (2008) ugotavlja, da sposobnosti osebnega managementa uporabljamo 

za osebno organizacijo, disciplino in razvoj. So temeljnega pomena za našo osebno 

u�inkovitost in podpirajo vsa naša dejanja. Sposobnosti osebnega managementa vklju�ujejo 

na�ine, kako se motivirati in ostati zvesti samemu sebi, upravljati s �asom, upravljati z 

neželenim stresom, reagirati z integriteto, soo�ati se s spremembami, ostati inovativen 

oziroma kreativen, postaviti kvaliteto kot prioriteto vsega, kar delamo, prevzeti odgovornost 

za lasten razvoj. 

Drucker (2008) pravi, da zelo malo ljudi resni�no pozna, kaj šele izkoristi svoje edinstvene 

prednosti. Aktiviranje svojih prednosti in priložnosti je bistvenega pomena za osebni 

management (Pscherer 2012). Drucker nas izziva, da se vsak sam vpraša: Kaj so moje 

prednosti? Kako nastopim? Kaj so moje vrednote? Kam sodim? Kaj na bi bil moj prispevek? 

Da delamo stvari dobro, se moramo globoko razumeti, ne samo poznati svoje prednosti in 

slabosti, ampak se tudi u�iti, kako delovati z ostalimi, kaj so naše vrednote, kje lahko 

naredimo najve�ji napredek. Le �e delujemo s svojimi prednostmi, lahko dosežemo resni�no 

odli�nost. Uspeh gospodarjenja z znanjem pride k tistemu, ki se pozna, pozna svoje prednosti, 

svoje vrednote in kako jih najbolje predstaviti. Ob razmišljanju, kaj so naše prednosti, ve�ina 

ljudi misli, da svoje prednosti pozna, a so v zmoti. Velika ve�ina ljudi pozna svoje slabosti, a 

tudi v tem se mnogokrat motijo. In sedaj oseba lahko nastopi le s svojimi prednostmi. Neko�

so se ljudje rodili z vnaprej dolo�enimi poklici, ki so jih za�rtali njihovi starši, danes si ljudje 

svojo poklicno pot izbirajo sami. Zato moramo poznati svoje prednosti, da vemo, kam 

spadamo. Da je treba identificirati svoje prednosti, jih nadgrajevati in jih dobro izkoristiti, v 

svojem delu govori tudi Honey (2008). Pravi, da ima vsak svoje prednosti, imamo mnogo 

prednosti, ki se jih ne zavedamo, treba je poiskati nova podro�ja za uporabo lastnih 

sposobnosti, nadgradnja prednosti pripomore k zmanjšanju vpliva naših slabosti. Slabosti se 

je treba zavedati in jih nadvladovati s premo�jo prednosti. Turk (2009) meni, da so naše 

prednosti tisto, kar nam omogo�a boljši položaj pred drugimi v okoliš�inah, v katerih 

delujemo in v katerih želimo uresni�iti svoje cilje. Te prednosti so v manjšem obsegu 

prirojene, ve�inoma pa so pridobljene. Da bi izboljšali možnosti za ugled posameznika in za 

razvoj njegove odli�ne osebnosti, je treba prednosti pospeševati. Naslednje vprašanje, ki ga 

Drucker (2008) zastavlja, je: Kako smo predstavljeni? Presenetljivo malo ljudi ve, kako je 

treba stvari narediti. Ve�ina nas sploh ne ve, da delamo razli�no in se razli�no predstavljamo. 

Kot so edinstvene prednosti, tako je tudi na�in, kako se nekdo predstavlja, edinstven. To je 

stvar osebnosti. �lovekova osebnost je formirana v otroštvu. Nekaj osebnostnih lastnosti 

odraža, kako se oseba predstavlja. Sem bralec ali poslušalec? Malo ljudi ve, kaj dejansko so. 

Neupoštevanje tega pa lahko privede do velike škode. Kako se u�im? Pisci se u�ijo s 

pisanjem, ne pa z branjem in poslušanjem. Ker šole tega na�ina u�enja ne omogo�ajo, imajo 

slabše ocene. Nadaljnja pomembna vprašanja so: Ali delujem dobro pod stresom ali 
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potrebujem visoko strukturirano in predvidljivo okolje? Ali delujem dobro v veliki 

organizaciji ali majhni? Le malo ljudi deluje dobro v malih in velikih organizacijah. Zato se 

mnogokrat dogodi, da nekdo, ki je odli�no deloval v veliki organizaciji, ni uspešen v mali. 

Kelley (1998) v svojem delu razlaga rezultate raziskave o tem, kako deluje uspešen delavec 

zvezda in pravi, da zvezde doprinesejo ve�jo dodano vrednost kot povpre�ni delavec. Imajo 

boljše rezultate, hitreje zaslužijo napredovanje in ustvarijo ve�jo osebno blaginjo. Po 

raziskavi, ki je potekala deset let, dejavniki kot so visok IQ, visoka motivacija, samozavest, 

pripravljenost prevzemati riziko, ali pripravljenost žrtvovati osebne interese, nimajo ve�je 

povezave z izjemnim nivojem performerja ali zvezde. Smith (2009) navaja, da lahko 

postanemo in ostanemo visoki performerji, �e smo sami s sabo usklajeni. Predpogoj je razvoj 

globokega in resni�nega razumevanja – kdo smo, kaj vemo, kaj so naše odlike, kaj lahko 

prispevamo družbi. Osebni management zahteva osredoto�enost na doseganje odli�nosti in 

prevzem odgovornosti za svojo prihodnost. 

Ugotovljeno je bilo, da so bili uspešnejši delavci zelo podobni svojim sodelavcem v IQ-ju, 

osebnih in socialnih veš�inah (Kelley 1998). Razlika je bila le v tem, kako so uporabljali tisto, 

kar so imeli na razpolago, in to je bila njihova klju�na delovna strategija. Raziskava je tudi 

pokazala, da ima vsak �lovek potencial biti zvezda na enem izmed podro�ij. Klju� za 

realizacijo teh rezultatov temelji na na�elu teko�ih izboljšanj produktivnosti. Veliko uspešnih 

ljudi se ne zaveda vzrokov za svoj uspeh. 

Izboljšava v zmogljivosti, ki temelji na klju�nih strategijah dela, omogo�a delavcem, da 

spremenijo na�in opravljanja svojega dela. 

Prednosti uspešnega delavca so: 

− Zvezde imajo trajnostno konkuren�no prednost pred delavci, ki so manj produktivni. 

− U�inkoviti delavci imajo ve� možnosti za napredovanje v organizaciji. 

− Visoko u�inkoviti delavci porabijo svoj prosti �as za uresni�evanje lastnih interesov, 

namesto da izpolnjujejo svoje delovne obveznosti. 

− Zvezde dodajo ogromno vrednost njihovi organizaciji in pri�akujejo napredek v karieri. 

Raziskava je pokazala devet strategij delovne uspešnosti zvezd: 

− Osebna pobuda: za�etek priprave novih poti za še prazna podro�ja v organizaciji. 

− Mreženje: skrbno negovanje ljudi, ki lahko zagotovijo strokovno znanje v posebnih 

aplikacijah. 

− Osebni management: skrbno vodenje karierne izbire, da ostanejo osredoto�eni na 

organizacijo in kriti�ne poti pri ustvarjanju dodane vrednosti. 

− Perspektiva: pridobivanje in ohranjanje osredoto�enosti na vseh podro�jih. 

− Sledenje: postaviti na stran svoj ego za u�inkovito delo in doseganje ciljev organizacije. 

− Vodenje: sposobnost u�inkovito vplivati na druge v podjetju pri doseganju ciljev 

organizacije. 
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− Timsko delo: oblikovanje in sodelovanje v skupinah, ki so produktivne in u�inkovite. 

− Organizacija: razsodnost pri krmarjenju mo�nih podro�ij organizacije. 

− Predstavitev spretnosti: sposobnost u�inkovitega vplivanja na ciljno publiko. 

Ob razmišljanju, kaj so naše vrednote, Drucker (2008) ugotavlja, da smo sposobni 

managerirati samega sebe, ob tem pa se moramo kon�no vprašati tudi, kaj so naše vrednote. 

To ni mišljeno kot eti�no vprašanje. Eti�no vprašanje bi bilo, kakšno osebo želimo videti 

zjutraj v ogledalu. Etika je samo ena plat vrednot sistema, posebno v vrednotah sistema, kot je 

organizacija. Delo v organizaciji, ki ima vrednote sistema neusklajene ali nekompatibilne z 

osebnimi vrednotami posameznika, privede osebo do frustracij in neuspešnega delovanja. 

Vprašati se je treba, kam pripadamo glede na prednosti, želeni stil dela in vrednote. Na osnovi 

teh kvalitet moramo ugotoviti, kakšni vrsti delovnega okolja bi najbolje ustrezali. Poiš�imo 

popoln prostor in se transformirajmo od povpre�no sprejetega delavca v zvezdo oziroma 

performerja. Naslednje vprašanje je, kaj lahko prispevamo. V prejšnjih obdobjih so v podjetju 

zaposlenim povedali, kakšen mora biti njihov prispevek organizaciji. Danes lahko izbiramo in 

se odlo�imo, kako lahko najve� prispevamo k uspešnosti naše organizacije. Kako lahko na 

podlagi prednosti, delovnega stila in vrednot najve� doprinesemo organizaciji. Ne poskušajmo 

spreminjati samega sebe, opozarja Drucker. Namesto tega se osredoto�imo na izboljšanje 

spretnosti, ki jih imamo in sprejmimo naloge, ki so krojene našemu individualnemu na�inu 

dela. �e bomo to naredili, se bomo lahko preoblikovali iz navadnega delavca v izjemnega 

izvajalca. Uspešna kariera se danes ne na�rtuje vnaprej. Razvije se, ko so ljudje pripravljeni 

na priložnosti, ker so si postavili navedena vprašanja in so strogo ocenili svoje edinstvene 

zna�ilnosti. S tem Drucker izziva bralce, da prevzamejo odgovornost za upravljanje svoje 

prihodnosti, tako na delovnem mestu kot zunaj. Management samega sebe zahteva 

prevzemanje odgovornosti za odnose. Treba je sprejeti dejstvo, da so drugi ljudje tako 

individualni kot mi sami. To pomeni, da imajo tudi oni svoje prednosti, na�ine izvajanja del, 

svoje vrednote. Za u�inkovitost je treba torej poznati prednosti, model delovanja in vrednote 

svojih sodelavcev. Izziv upravljanja samega sebe se zdi o�iten. Zahteva nove in 

nepredvidljive stvari od posameznika in zlasti zaposlenih na visokotehnoloških podro�jih. V 

bistvu upravljanje sebe zahteva, da vsak delavec misli in se obnaša kot glavni izvršni direktor. 

Vsaka obstoje�a družba, tudi najbolj individualisti�na, jemlje dve stvari za samoumevni, pa 

�etudi le v podzavesti, to sta organizacija in ljudje, ve�ini ljudi je to dano. Danes je resnica 

nasprotna. Delavci so z znanjem postali organizacije, ki so mobilne. Potreba po managementu 

samega sebe je torej ustvarjalna revolucija v �loveških zadevah. 

4.3.2 Teorija po Hoganu in Kaiserju 

Hogan in Kaiser (2008) pravita, da smo ljudje razviti za življenje v skupinah. �loveška narava 

temelji na treh potrebah: biti vklju�en v družbo, imeti položaj v družbi, iskanje pomena v 

življenju manageriranja samega sebe. Sposobnost managementa samega sebe je vsaj toliko 
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pomembna, kot je biti sposoben managerirati druge. Management samega sebe se pri�ne s 

samo nadzorovanjem, kar pomeni razumevanje lastne osebnosti. To je zapleteno zaradi 

dejstva, da imajo ljudje nase druga�en pogled, kot ga imajo nanje drugi. Podatki kažejo, da 

uspešni managerji razumejo, kako jih dojemajo drugi, in si znajo ustvariti ugoden ugled. 

4.3.3 Teorija po Holdfordu 

Koraki do managementa samega sebe po Holdfordu (2009) so slede�i: 

Prevzemi odgovornost za svoje življenje. Mnogo ljudi trpi v vlogi žrtve. Za njihovo nesre�o so 

vedno krivi drugi. Raje igrajo žrtev, kot da bi prevzeli nadzor za svoje življenje. Tisti, ki trpijo 

v vlogi žrtve, se niso sposobni u�iti iz svojih napak, ker napake nikoli niso njihova krivda. 

Spoznaj samega sebe. Zavedanje je pomemben del vodenja in managementa. 

Samozavedanjeje osebna sposobnost globokega razumevanja svojih �ustev, slabosti, 

prednosti, potreb in vzvodov. Ljudje, ki imajo visoko stopnjo zavedanja samega sebe, lahko 

identificirajo, kako njihova individualna narava in vedenje vplivata na njihovo življenje. 

Sposobni so razviti strategije in navade za uravnavanje svojih slabosti in prednosti. 

Samozavedanje vklju�uje razumevanje osebnih karakteristik in prioritet. Ljudje, ki se dobro 

zavedajo sebe, jasno razumejo, kaj je za njih pomembno in zakaj. 

Samozavedanje se lahko izpopolni s samoocenjevanjem, pri katerem si zastavimo naslednja 

vprašanja: Kaj so moje prednosti? Kaj so moje slabosti? Kaj so moje tendence in navade? 

4.3.4 Teorija po Boyatzisu in McKeejevi 

Boyatzis in McKeejeva (2005) pravita, da za vodje prva naloga v managementu nima 

nobenega opravka z vodenjem drugih. Prva naloga je izziv, poznati in voditi sebe. To 

vklju�uje povezavo z globokimi vrednotami, ki nas vodijo, da sprejemamo svoja dejanja z 

razumom. Ta samo zaroka nas obvezuje, da povezujemo svoja �ustva z svojimi cilji. Quelle 

(2012) meni, da cilje potrebujemo, zato da vemo, kam moramo iti. Šele, ko imamo cilje jasno 

opredeljene, za�nemo iskati vire, s katerimi jih bomo uresni�ili. Zelo pomembno je definirati 

pot do ciljev. Lippe (2015) navaja, da je ukvarjanje z lastnimi �ustvi pomemben del osebnega 

managementa. Ukvarjanje s �ustvi drugih ljudi ima veliko opraviti z našimi lastnimi �ustvi. 

Lastne �ustvene izkušnje so podlaga za razumevanje drugih ljudi, kar pa ne pomeni 

sprejemanja �ustev drugih, kot je mnogokrat narobe razumljeno. Zato je pomembno postaviti 

mejo in si re�i: »Ta �ustva niso moja.« Ko reagiramo z svojim notranjim barometrom, se 

po�utimo dobro v tem, kar po�nemo (Boyatzis in McKee 2005). Ko sta naša energija in 

potrditev spontana, to potrjuje, da se gibamo v pravi smeri. Emocionalna inteligenca v 85 

odstotkih vpliva na razlike med izstopajo�imi vodji in tistimi bolj povpre�nimi. Emocionalna 

inteligenca vklju�uje štiri domene: samozavedanje, osebni management, socialno zavedanje in 

management odnosov. Prvi dve domeni dolo�ata, kako dobro razumemo manageriranje 
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samega sebe in naših �ustev, drugi dve pa, kako dobro prepoznavamo in manageriramo �ustva 

drugih, gradimo odnose in delujemo v kompleksnih socialnih sistemih. Samozavedanje 

narekuje naslednje: emocionalno samozavedanje; beri svoje emocije in prepoznaj njihov 

vpliv; natan�na samoocena; spoznaj svoje slabosti in omejitve; izoblikuj mo�an ob�utek za 

lastno vrednost in zmogljivost.  

Komponente osebnega managementa so (Boyatzis in McKee 2005): a) �ustveni samonadzor: 

ohranjanje nadzora nad negativnimi �ustvi in dražljaji; b) transparentnost: odraža poštenost in 

zanesljivost; c) prilagodljivost: se odraža v fleksibilnosti pri prilagajanju na spreminjajo�e se 

razmere in premagovanju ovir; d) dosežek: imeti gonilo za izboljšanje u�inkovitosti za 

doseganje notranje standardne odli�nosti; e) pobuda: biti pripravljen reagirati in izkoristiti 

priložnosti; f) optimizem: videti pozitivno stran. Jäger (2007) razlaga teorijo sedmih korakov, 

ki jih mora posameznik definirati in identificirati pri sebi: življenjsko poslanstvo, življenjska 

vizija, pomembne vrednote, svoja vloga v vsakodnevnem življenju, življenjski cilji, 

na�rtovanje in preverjanje svojega napredka. Morak (2014) povzema teorije razli�nih avtorjev 

(Bishof in Bishof 2012; Graf 2012; Buhl, Roth in Düx 2007; Kleinman in König 2006; 

Stephan, Gross in Hildebrandt 2010) ter na koncu povzame, da se osebni management 

obravnava kot celostni koncept s poudarkom na samo odgovornosti, samo poznavanju in 

samorazvoju. Razli�na teoreti�na izhodiš�a obravnavata v svojem delu tudi Furtner in 

Baldegger (2013) in ugotavljata, da je osebni management treba izvajati na podlagi osebnih 

zna�ilnosti in motivov. Skupna to�ka vseh teorij pa sta potreba in sposobnost ljudi, da 

prevzamejo nadzor nad svojim življenjem (Buhl, Roth in Düx 2007). 

Reither (2011) trdi, da se tehnik osebnega managementa lahko nau�imo. S pomo�jo tehnik 

strukturiramo svoje delo tako, da u�inkovito izkoristimo razpoložljiv �as in s tem lažje 

dosežemo zastavljene cilje. Brez cilja ni smeri, pravi Jahnova (2014), ob polnem nabiralniku 

elektronske pošte, neprestanem zvonjenju telefona, nepredvidenih nalogah in nenapovedanih 

sestankih se osredoto�anje na cilje porazgubi. Dan za dnem se izgublja z opravljanjem 

nepomembnih nalog in na koncu dneva ostaja kup nedokon�anih nalog. Tak potek delovnega 

dne prinaša nezadovoljstvo in veliko obremenitev ter posledi�no stres. Zelo pomembno je, da 

so cilji jasno postavljeni in pisno opredeljeni. Dobra pomo� pri postavitvi ciljev je metoda 

SMART. Rezultat metode so smernice, kako iz želja opredeliti cilje in na podlagi teh postaviti 

prioritete. Baus (2015) trdi, da je eden od najpomembnejših vzvodov osebnega managementa 

dolo�itev prioritet – to je naju�inkovitejši na�in za izboljšanje kvalitete dela in zmanjšanje 

delovnega pritiska. Praviloma ni dovolj �asa za dokon�anje vseh nalog, ki bi jih želeli 

opraviti. Zato je pomembno, da smiselno izberemo naloge in jih razvrstimo po prioritetah. Z 

delitvijo po pomembnosti se je mogo�e osredoto�iti na bistvene naloge. Pomembne naloge je 

treba glede na njihovo nujnost pravo�asno opraviti. Na splošno lo�imo tri prednostne ravni: 

A – visoka prioriteta; B – srednja prioriteta; C – nizka prioriteta.  
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Baus (2015) dalje navaja, da opredelitev prednostnih naloga neposredno vpliva na na�in dela. 

Najprej se je treba posvetiti prednostnim nalogam z visoko prioriteto. Za boljše doseganje 

kakovosti dela se je v prvi vrsti treba posvetiti nalogam, ki se nanašajo na cilje, in ne na 

manjša dnevna opravila. Klasi�na metoda za postavitev prioritet je ABC-analiza, ki jo je prvi 

uporabil H. Ford Dickie v petdesetih letih prejšnjega stoletja. V okviru osebnega 

managementa lahko ABC-analizo uporabimo za na�rtovanje prednostnih nalog in ciljev. 

Osnovno izhodiš�e pri ABC-analizi je, da je delež pomembnih in manj pomembnih nalog, 

gledano v odstotkih, vedno relativno konstanten. Smisel metode je, da je za uspešno 

doseganje ciljev treba najprej opraviti pomembne naloge v skupini A, nato srednje pomembne 

iz skupine B in na koncu manj pomembne iz skupine C. Slednje so lahko tudi delno 

neopravljene, saj za doseganje ciljev nimajo bistvenega pomena. Kot metoda za postavitev 

prioritet se uporablja tudi Paretovo na�elo, ki ga je razvil italijanski gospodarstvenik Vilfredo 

Pareto. Njegovo na�elo temelji na trditvi, da je le malo nalog, ki jih je resni�no treba opraviti, 

saj je najpomembnejših nalog le za 20 odstotkov, 80 odstotkov pa je tistih, ki na doseganje 

ciljev nimajo ve�jega pomena. Paretovo na�elo tudi pravi, da 20 odstotkov opravljenih 

pomembnih nalog doprinese 80 odstotkov k uresni�itvi ciljev, preostalih 80 odstotkov manj 

pomembnih nalog pa k uresni�itvi ciljev doprinese le 20 odstotkov. Postavitev prioritete 

pomeni, da se je treba odlo�iti, kaj je za nas najpomembnejše in �esa se je treba lotiti najprej. 

O upravljanju �asa govori tudi Kiwus (2016) in predlaga seznam petindvajsetih vprašanj, na 

katera je treba odgovoriti. Rezultat nam pomaga priti do ugotovitev, na katerem podro�ju 

osebnega managementa imamo še potencial za optimizacijo �asa. O pomembnosti ciljev 

govorita tudi Zimmerman in Richard (2010). Pravita, da so cilji nekaj, kar si zavestno 

prizadevamo dose�i v prihodnosti, na primer managerski položaj in finan�no neodvisnost. 

Ljudje imamo obi�ajno ve� ciljev, ki so osebni in poslovni, nekateri cilj so pomembnejši in 

drugi manj. Cilje si je treba zapisati in jih prednostno razvrstiti. Zimmerman in Richard 

razlagata tudi postopek zapisa in delitve ciljev na kratkoro�ne, srednjero�ne in dolgoro�ne. 

Šarotar Žižek (2008) ugotavlja, da je upravljanje �asa, ki omogo�a osredoto�anje dela na tiste 

naloge, ki so resni�no pomembne, upravljanje samega sebe v odnosu do �asa. U�inkovito 

upravljanje �asa zagotavlja ve�jo discipliniranost posameznika, ki se kaže v ve�ji osebni 

produktivnosti, ve�jem zadovoljstvu posameznika in tima ter zmanjšanju stresa in prihranku 

�asa. Jahnova (2014) predlaga metodo ALPEN kot pomo� pri odlo�anju za sistemati�no 

raz�lenitev in ocenitev nalog. Avtorica izhaja iz nemško govore�ega podro�ja, zato je beseda 

sestavljena iz prvih �rk nemških besed, potrebnih akcij, ki jih avtorica predlaga za lažje 

odlo�anje oziroma organiziranje vsakodnevnih delovnih nalog (�e bi metodo poimenovali po 

slovenskih za�etnicah potrebnih akcij, bi se metoda imenovala NORON). 

A: Napisati delovne naloge: za lažji pregled nad nalogami, ki jih je treba opraviti, si je naloge 

treba zapisovati, sproti pregledovati in jih razvrš�ati po stopnji prioritete. 



48

L: Oceniti dolžino delovnih nalog: naloge je treba oceniti glede na predviden �as, ki je 

potreben, da se naloga opravi. 

P: Rezervirati presežek �asa: dan z nalogami ne sme biti na�rtovan do minute, ker se vedno 

pojavijo naloge, ki niso predvidene. Pri na�rtovanju delovnega dne se je treba držati pravila 

60 : 40, kar pomeni, da je 60 odstotkov delovnega �asa na�rtovanega, 40 odstotkov pa ostane 

za prosti �as, ki se obi�ajno porabi za nepredvidene naloge. 

E: Odlo�iti se: odlo�itve, ki se nanašajo na posamezne naloge, je treba sprejemati sproti, to 

velja za vsak �len organizacijske verige. 

N: Naknadno preverjanje: zapisane naloge je treba preverjati sproti in ugotavljati, katere 

naloge so že opravljene in katere je treba še opraviti.

4.3.5 Teorija po Smithu 

Smith (2009) navaja, da je osebni management prvi korak v tekmi za priložnosti, pri �emer 

priložnosti kreiramo sami. Upoštevati je treba naslednjih desetih korakov aktivnosti. 

1. Kot posamezniki moramo narediti premik k prepri�anju, da smo za svoja dejanja in 

kariero odgovorni sami. To je lahko najzahtevnejši del uspešnega osebnega 

managementa. Izobraževanje in delovne izkušnje so odgovornost vodstva, od 

posameznika pa je odvisno, kako bo priložnosti izkoristil za osebno rast. 

2. Za razjasnitev, kaj bi se radi nau�ili, si je treba vzeti �as in razviti na�rt. Treba je 

predvideti, kakšna znanja bodo v prihodnosti za nas potrebna, sprejeti je treba dejstvo, da 

je vseživljenjsko u�enje neizogibno za pridobitev spretnosti in trajne osebne rasti. 

Nenehno je treba pregledovati na�rte in se prilagajati teko�im trendom. Osredoto�iti se je 

treba na pravo pot. 

3. Vedeti, kaj nas dela uspešne. Treba si je vzeti �as in spoznati svoje prednosti ter dolo�iti 

podro�ja, na katerih je potreben nadaljnji razvoj. Imeti moramo jasno sliko o osebnosti in 

okolju, kjer delujemo najbolje. Rutinske, dnevne naloge naj ne zatrpajo celotnega urnika. 

Teko�e preverjati osebni razvoj in razvoj kariere. 

4. Biti pozoren na trg in paziti na nove priložnosti. Še naprej iskati nove priložnosti. Osebni 

management vam bo v pomo� pri pridobivanju dodatnih spretnosti, sposobnosti in 

kompetenc, ki jih boste potrebovali v prihodnosti. 

5. Vedeti, kako se odzvati in soo�iti s spremembami. Sprememba je edina stalnica, ki nas bo 

spremljala v prihodnosti. Vedeti, kako se u�imo. �e smo bralci, moramo brati knjigo, �e 

smo poslušalci, se je treba udeleževati seminarjev. Nau�iti se od drugih, kako so preživeli 

spremembe. Katere spretnosti so potrebne? Kje jih lahko hitro dobimo? 

6. Vedeti, kdo smo in kakšne so naše vrednote. Ko so naše temeljne vrednote poznane, so 

jasnejše tudi naše priložnosti v prihodnosti. Poiskati je treba odnose, ki ustrezajo našim 

vrednotam. 
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7. Sprejeti dejstvo, da spremembe, ki jih povzro�ajo strukturni premiki, ustvarjajo 

priložnosti. Možnosti za uspeh so jasne. Opaziti je treba za strateško prednost pred nami 

in se usmeriti v prihodnost, ne pa v preteklost. 

8. Sprememb ne gre jemati osebno. �e se znajdemo v organizacijskih spremembah, ki so 

potrebne za preživetje organizacije, nismo mi edini, ki lahko na to vplivamo. Ostati 

moramo pozitivni, delovati ofenzivno in pokazali svoje spretnosti pri posredovanju 

rešitev. 

9. Vzpostaviti karierno sodelovanje. Prepoznati pomen delovnega partnerstva, sodelovanja 

in skupinskega dela za izboljšanje. Razvoj in vzpostavitev novih dogovorov z drugimi 

ljudmi, skupinami in organizacijami za ustvarjanje novih poti za osebni management. 

10. Ustvariti lastno prihodnost. Izvajati osebni management za uspeh, voditi spremembe pri 

sebi in v organizaciji. Razviti novo orodje in prispevati k rešitvam. 

4.3.6 Teorija po Reitherju 

Reither (2011) navaja, da je cilj osebnega managementa z analizo obdelati osebne prednosti in 

slabosti, naknadno dolo�iti prednostne naloge na delu in v prostem �asu ter pripraviti ustrezen 

akcijski na�rt za u�inkovito izvajanje projektov v dolo�enem �asu, ki vodijo do uspeha. 

Metode osebnega managementa sestavljajo: 1. samoanaliza: ugotoviti prednosti in slabosti; 

2. cilji: dolo�iti prednostne naloge; 3. izvajanje: na�rtovanje delovanja, upravljanje s �asom, 

motivacija; 4. kontrola uspeha. Na�ela teorije osebnega managementa, ki jih narekujeta 

Babitsky in Mangravit (2013), so: paziti nase, potrebna je vztrajnost, ne sme se �akati na 

zadnjo minuto, pomembne odlo�itve je treba prespati, imeti zaupanje vase, neuspeha se ne 

smemo bati. 

Grafova (2012) je strokovnjakinja na podro�ju osebnega managementa in trdi, da je osebni 

management treba nadgraditi na podlagi kompetenc ter navaja model kompetenc osebnega 

managementa, ki ga je mogo�e uporabiti kot orodje za sistemati�no analizo in pregled 

prednosti, slabosti in potencialov. Model omogo�i ve�jo preglednost in jasnost na podro�ju, 

kjer so bistvena izhodiš�a za razvoj in pospeševanje kompetenc osebnega managementa. 

Poleg podro�ij dinami�nega jedra modela, to so samo odgovornost, samo spoznavanje in 

samorazvoj, so tu še posebna podro�ja, to so cilji, samonadzor in samo uravnavanje. Ukrepi 

temeljijo na ciljih in postopkih notranje kontrole. To so ukrepi, povezani z razvojnim 

procesom osebnega managementa kompetenc. Ukrepi za doseganje ciljev osebnega 

managementa kompetenc so: zmogljivost, spodbujanje motivacije, dobro po�utje, 

uravnoteženost in dolgoro�nost. Trenutno stanje teh štirih delov je mogo�e oceniti, dolgoro�ni 

status pa je mogo�e napovedati na podlagi trenutnega življenjskega sloga. Portfelj vedenjskih 

kazalnikov služi kot instrument za konkreten razvoj predstavitev, na katerih temelji osebni 

management kompetenc. Portfelj vedenjskih kazalnikov ima številne sti�ne to�ke, na podlagi 

katerih se osebni management kompetenc lahko razvija. Zakaj nekateri ljudje ustvarijo ve�, 

zakaj so postali bolj produktivni in ve� zaslužijo? Grant Halvorsonova (2012) na podlagi 
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rezultatov raziskave odgovarja, da je to zato, ker so nekatere stvari naredili druga�e kot ostali. 

To vedenje ni prirojeno, temve� se ga vsak lahko nau�i. Ljudje so bolj produktivni in uspešni, 

�e uporabljajo potrebne tehnike.

4.3.7 Teorija po Grant Halvorsonovi 

Tehniko za osebni management, ki jo priporo�a Grant Halvorsonova (2012) sestavlja devet 

korakov: 

1. Natan�nost. Cilj si je treba postaviti natan�no. 

2. Izkoristek vsake priložnosti. Ker je ve�ina od nas zelo zaposlena in si želi izpolniti 

številne cilje, zamujamo priložnosti z rutinskimi, dnevnimi opravili. Ne dosežemo pa 

pomembnih ciljev, ki smo si jih zastavili. Za uspešno dosežene cilje se je treba predhodno 

vprašati, kdaj, kje in kako se bomo lotili aktivnosti. 

3. Preverjanje samega sebe. Doseganje ciljev zahteva sprotno spremljanje napredka. 

4. Biti realni optimist. �e smo si zastavili cilj, moramo za vsako ceno razmišljati pozitivno 

in pri�akovati, da bo cilj uspešno dosežen. �e je razmišljanje negativno je verjetnost, da 

cilj ne bo dosežen, ve�ja. 

5. Svoje sposobnosti je treba nadgrajevati. Dobro je razmišljati, da smo sposobni dose�i 

zastavljeni cilj. Napa�no je razmišljanje, da tega nismo sposobni. Raziskava je pokazala, 

da je na sposobnosti mogo�e vplivati.  

6. Imeti pogum. Pogum je pripravljenost na doseganje dolgoro�nih zastavljenih ciljev, kljub 

morebitnim težavam. �e smo imeli do sedaj premalo poguma, je treba to podro�je 

nadgraditi. 

7. Vaditi svojo mo� volje. Naša samodisciplina deluje tako kot mišice v telesu, �e ne 

vadimo, samodisciplina oslabi. �e samodisciplino redno vadimo, bo postala mo�nejša in 

nam bo v pomo� pri doseganju ciljev. Za vajo samodiscipline si je treba redno zastavljati 

nove izzive. 

8. Preobremenjenost ni dovoljena. Ne glede na to, kako mo�na je naša volja, je treba 

sprejeti dejstvo, da smo omejeni. �e se preobremenimo, nam cilja ne uspe dose�i. 

9. Osredoto�iti se na pozitivnost. �e se želimo slabe navade odvaditi, je zato potrebno 

pozitivno razmišljanje. �e se odpravljanja slabih navad lotimo s slabo voljo, uspeh ni 

zagotovljen.  

Na�rtovanje, uporaba tehnik, vztrajnost in dobre strategije so klju�nega pomena za uspeh. 

4.3.8 Teorija po Grafovi 

Portfolio vedenjskih kazalnikov za osebni management kompetenc po Grafovi (2012): 

− Samo odgovornost. Poiskati smisel v življenju, prevzeti odgovornost za življenje. 
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− Samo spoznanje. Pokazati zmožnost in pripravljenost, usvojiti prepoznanje samega sebe, 

zavedati se svojih vrednot, stališ� in želja, poznati svoje kompetence in prepoznati še 

neuporabljene potenciale, oceniti prednosti in slabosti. 

− Samorazvoj. Vseživljenjsko u�enje in osebna rast, samo odgovorno uravnavanje 

poklicnega razvoja in poteka kariere, zbrati pogum za tveganja, optimalno uresni�iti 

samorazvoj. 

− Cilji. Treba si je postaviti cilje za razli�ne življenjske vloge in tako ustvariti pogoje za 

prednostno razvrš�anje pomembnih stvari. Definirati osebne in poklicne cilje, cilje je 

treba preveriti, ali so realni in imajo motivacijski u�inek. Opredeliti strategijo procesov za 

uspešno doseganje ciljev, preveriti proces izvajanja in odstraniti morebitne ovire. 

− �as in informacije. Prepoznati kvaliteto razpolaganja s �asom in po potrebi spremeniti 

smer tako, da bo ustrezala osebnim in poslovnim ciljem. Pomembne aktivnosti je treba 

�asovno uskladiti. Treba je na�rtovati �as za po�itek in sprostitev. 

− Psihi�no zdravje. Treba se je zavedati pomena zdravja, se pravilno prehranjevati, 

sproš�ati, skrbeti za telesno kondicijo in poiskati ravnotežje med službo in privatnim 

življenjem. O obremenitvah se je treba pogovoriti in poiskati pomo�. Redno skrbeti za 

svoje fizi�no in psihi�no zdravje. 

− Socialna razmerja. Graditi in negovati socialne odnose. Aktivno graditi kontakte in 

poklicno kontaktno mrežo, uporabljati je treba podporne sisteme za socialno mreženje. 

Pomembno je druženje z ljudmi. 

− Samonadzor in samo usmerjanje. Vedenje usmeriti tako, da se dosežejo zastavljeni cilji. 

Zasnovati strategijo samonadzora in regulacijo vedenja, soo�ati se z negativnimi 

posledicami, poznati svoje stališ�e, zavedati se vpliva �ustev in jih obvladovati, razviti 

toleranco, uporabiti tehniko samo motivacije, tehnike samo umirjanja, napake prepoznati 

kot priložnost za nadaljnji razvoj, ne kot osebni poraz. 

− Drugi pomembni vidiki osebnosti. Prepoznati vpliv osebnosti na osebni management 

kompetenc, zavedati se lastnega vedenja in vzorcev, usmerjeno uporabljati regulativne 

mehanizme za spremembo negativnih u�inkov osebnostnih vidikov, ciljno uporabiti 

osebnostne vire, zavestno se pripraviti na dolgoro�en proces razvoja osebnosti. Portfelj 

vedenjskih kazalnikov osebnega managementa kompetenc se lahko uporablja kot baza za 

celovito oceno osebnih veš�in osebnega managementa kompetenc. 

Vijay (2012) razlaga, kako se je osebnega managementa treba intuitivno priu�iti. Da je osebni 

management potreben, ljudje ugotovijo, ko dosežejo raven stresa, ki ga ne obvladujejo ve�. Za 

izboljšanje sposobnosti osebnega managementa je mogo�e storiti naslednje. 

− Branje. Obstaja veliko uspešnih knjig, ki pomagajo razumeti izvor naših težav in 

pokažejo tehnike za izboljšanje. 

− Udeležba specializiranih te�ajev. Priporo�ljivo je izbrati dobre te�aje. 

− Najem osebnega trenerja. 
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Za u�inkovit rezultat osebnega managementa je nau�eno znanje treba uporabiti. Vzpostavitev 

novih navad ni enostavna in uspeh je odvisen od vsakega posameznika (Vijay 2012). 
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5 OSEBNA BLAGOVNA ZNAMKA IN OSEBNI MANAGEMENT 

Reither (2011) pravi, da programi osebnega managementa poudarjajo individualnost kot klju�

do uspeha. Samo tisti, ki izstopajo, se posami�no izoblikujejo v nezamenljivo osebno 

blagovno znamko. Predmet, osebna blagovna znamka, je oblikovan po modelu, kot je 

oblikovan model tržno privla�nega proizvoda ali storitve. Zahteve današnjega trga, kot pravi 

Rampersad (2011), je mogo�e uspešno izpolnjevati z osebno blagovno znamko in osebnim 

managementom. Peters (1997) svetuje, da moramo delovati kot kredibilen vodja, �e naj nas 

sodelavci vidijo kot mo�no znamko. Za to ni potreben organigram. Pri vodenju sebe smo 

vodja mi sami. Babitsky in Mangravit (2013) navajata, kako se razvije mo�na blagovna 

znamka, ki bo ciljno publiko mo�no motivirala; to je prodajna mo� brez dodatnih stroškov, ki 

omogo�a gradnjo vrednot blagovne znamke in podjetja. Babitsky in Mangravit (2013) 

predlagata deset korakov: prvi štirje se nanašajo na gradnjo osebne blagovne znamke, 

preostalih šest pa na osebni management. 

1. Zgraditi svojo blagovno znamko z mo�nim poudarkom na kakovosti. Naju�inkovitejše 

tržno orodje je besedni marketing. �e je proizvod ali storitev kvalitetna, se bo glas širil od 

ust do ust. To je najboljši in najcenejši marketing. 

2. Zmanjšati poslovanje v primeru tveganja škode na blagovni znamki. Pravo�asno 

prepoznati, kdaj in kako zmanjšati poslovanje, lahko trajno pomaga pri gradnji znamke in 

poslovanja. Potrebna je velika previdnost pri prevzemanju dela izven svoje dejavnosti. 

Delo, ki zaradi pove�ane koli�ine povzro�i zamude pri dobavi, ali delo, ki škodi blagovni 

znamki. 

3. Opredeliti in okrepiti svojo blagovno znamko z dobro premišljenim sloganom. Slogan 

vam daje priložnost, da dolo�ite svojo blagovno znamko. Slogan je treba izbrati 

premišljeno, ker pomembno zaznamuje blagovno znamko in podjetje. 

4. S svojimi strankami je treba ravnati spoštljivo. Lahka in udobna pot za doseganje 

poslovnega uspeha je, da se zgradi trdna znamka, s pravilnim ravnanjem s strankami. S 

strankami je treba ravnati tako, kot bi si mi sami želeli, da bi ravnali z nami, �e bi bili 

stranka. 

5. Paziti nase. Ve�ja verjetnost je, da napa�ne oziroma slabe odlo�itve sprejmejo ljudje, ki 

se ne po�utijo dobro. Da bi se izognili tveganju, je treba za svoje zdravje prioritetno 

poskrbeti, ker je zdravje z dobrim po�utjem klju�no poslovno sredstvo. Potrebno je 

dovolj spanja, redno prehranjevanje in, po potrebi, obisk zdravnika. 

6. Biti vztrajen. Pri vztrajnosti je dobro to, da imamo nad njo popoln nadzor. Za doseganje 

rezultatov je vztrajnost mnogokrat pomembnejša od talenta. Vztrajni smo lahko vsi, �e 

nam to dopuš�a mo� hotenja. Vztrajnost je klju�ni element uspeha in se pogosto obrestuje 

z nagrado. 

7. Ne �akati do zadnjega trenutka. �eprav se sliši pesimisti�no, je treba vedno imeti v 

mislih, da lahko gre v poslu tudi kaj narobe. �e se zadeve lotimo pravo�asno, imamo ve�

možnosti, da napako pravo�asno odpravimo, kot pa v primeru, da se naloge lotimo zadnji 
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trenutek. Ve� razpoložljivega �asa za opravljeno nalogo olajša potek dela in hkrati 

zagotavlja ve�ji uspeh. 

8. Spanje pred pomembnimi odlo�itvami. To pomeni, da je odlo�itev dobro prespati in tako 

zmanjšati prevelik vpliv �ustev. Slabo je, �e se odlo�itev sprejme v trenutku jeze, takrat 

so �ustva premo�na in lahko vplivajo na napa�no odlo�itev, to pa lahko vodi v 

dolgotrajne posledice ali prekinitve posla. 

9. Zaupanje vase. Zaupanje vase ima mnogo prednosti in je zelo pomembna vrednota 

poslovnih sredstev. �e zaupamo vase, nam bodo ostali sledili, slišali, kar bomo rekli, in 

verjeli v nas. Samozaupanje je v veliko pomo� pri prebroditvi kriz in iskanju rešitev ter 

lahko odpre veliko vrat. Samozaupanje je klju� za odkrivanje novih stvari. 

10. Ne bojmo se neuspeha. Neuspeha se ne smemo bati. �e obstaja strah za neuspeh, nas ta 

strah paralizira in s tem pokvari posel. Razumeti je treba, da mnogokrat stvari ne potekajo 

po na�rtih. Neuspeha ne smemo jemati osebno, kajti to je samo del posla. Iz napak se je 

treba u�iti in znanje koristno uporabiti v bodo�ih situacijah. 

Babitsky in Mangravit (2013) zaklju�ujeta, da lahko svoje poslovanje izboljšamo le z boljšim 

osebnim managementom.  
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6 RAZISKAVA O PREPOZNAVANJU OSEBNE BLAGOVNE ZNAMKE IN 

OSEBNEGA MANAGEMENTA 

V empiri�nem delu smo izvedli spletno raziskavo z namenom prepoznavanja potrebe po 

oblikovanju osebne blagovne znamke in osebnega managementa ter s pomo�jo ugotovljenih 

teoreti�nih izhodiš� oblikovali predlog strategije za oblikovanje osebne blagovne znamke in 

osebnega managementa. 

6.1 Na�rt raziskave 

V empiri�nem delu smo uporabili naslednje metode: 

− Metoda zbiranja podatkov: spletno anketiranje. 

− Metoda obdelave podatkov: statisti�na obdelava podatkov s programom SPSS. 

− Odgovore smo analizirali s srednjimi vrednostmi (aritmeti�na sredina, mediana in modus) 

ter standardnim odklonom. Poleg tega smo uporabili faktorsko analizo po metodi glavnih 

osi s pravokotno rotacijo, Cronbachov koeficient, t-preizkus, χ
2-preizkus in inferen�no 

statistiko (preizkušanje hipotez). 

Raziskovano populacijo predstavljajo zaposleni v organizaciji X, ki se uvrš�a med velika 

slovenska podjetja in zaposluje 1200 ljudi. Uporabili smo neverjetnostni priložnostni vzorec, 

uporabljena je bila metoda snežne kepe. Anketni vprašalniki so bili poslani 200 zaposlenim v 

podjetju X, ki smo jih prosili, da po kon�ani anketi povezavo pošljejo svojim kolegom v 

delovni organizaciji. 

V empiri�ni raziskavi smo postavili dve hipotezi: 

H1: Med spoloma obstaja statisti�no pomembna razlika v zaznavanju potrebe po izgradnji 

osebne blagovne znamke. 

H2: Obstaja statisti�no zna�ilna povezanost med prepoznavanjem potrebe po oblikovanju 

osebne blagovne znamke in poznavanjem osebnega managementa. 

6.2 Metodologija in anketni vprašalnik 

Anketiranje je potekalo na spletnem portalu www.1ka.si v obdobju med 6. in 20. marcem 

2016. Anketni vprašalnik smo oblikovali v spletnem okolju 1KA. 1KA je odprta aplikacija, ki 

omogo�a spletno anketiranje. Gre za spletno storitev, ki združuje podporo za razvoj in 

oblikovanje spletnega vprašalnika, izvedbo spletne ankete z vabili, objavo in zbiranje 

podatkov, urejanje in analiziranje podatkov in parapodatkov. Operacije so enostavne in 

bazirajo na minimalnem potrebnem številu klikov (www.1ka.si). Rezultate ankete je mogo�e 

pregledovati med samim anketiranjem ter obdelovati v obliki tabel in grafov. Orodje omogo�a 
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enostaven izvoz podatkov za nadaljnjo obravnavo. Elektronsko zbiranje podatkov je sodobno 

komunikacijsko orodje, ki je danes najbolj razširjeno. Elektronsko zbiranje podatkov je 

enostaven in najcenejši na�in zbiranja podatkov, s katerim hitro in enostavno dosežemo široko 

množico izbrane populacije. Najve�ji delež izpolnjenih anket, kar 78 %, je bil opravljen v 

prvih treh dneh raziskave, potem pa se je odzivnost zmanjševala. 

V anketi so sodelovali naklju�no izbrani posamezniki, zaposleni v veliki slovenski 

organizaciji. Vprašalnik je bil poslan 200 naklju�no izbranim zaposlenim, ne glede na spol, 

izobrazbo in delovno mesto. Povabilo za sodelovanje smo v obliki spletne povezave do 

spletnega vprašalnika poslali naklju�no izbranim zaposlenim, ki smo jih prosili, da povezavo 

posredujejo tudi drugim zaposlenim v organizaciji. Anketiranje je bilo anonimno. Vprašalnik 

(v prilogi na str. 89) je bil sestavljen na podlagi uporabljene literature in konzultacije z 

mentorjem ter pripravljen tako, da si trditve logi�no sledijo in so združene po tematskih 

skupinah. 

Anketni vprašalnik o prepoznavanju osebne blagovne znamke in osebnega managementa 

obsega vprašanja zaprtega tipa. Za merjenje stališ� smo uporabili Likertovo lestvico, na kateri 

anketiranci izrazijo stopnjo strinjanja oziroma nestrinjanja. Anketni vprašalnik je bil 

sestavljen iz treh tematskih sklopov, ki so bili razvrš�eni glede na vsebino posameznega 

podro�ja. Prvi tematski sklop je vezan na prepoznavanje osebne blagovne znamke, drugi na 

prepoznavanje osebnega managementa in tretji na podatke, ki so vezani na demografske 

zna�ilnosti anketirancev. Za vsako izmed dimenzij osebne blagovne znamke (oseba, obljuba, 

medsebojni odnosi) in osebnega managementa (zmožnost, vrednote, socialni stiki) smo 

oblikovali pojasnjevalne spremenljivke, ki smo jih preverili s trditvami v vprašalniku. Pri 

sestavljanju vprašanj smo sledili ciljem in hipotezam raziskave, anketa je bila sestavljena na 

podlagi dosedanjih teoreti�nih spoznanj. Ko je bil vprašalnik sestavljen, smo natisnili pet 

izvodov in k preizkusnemu izpolnjevanju povabili pet sodelavcev, ki so podali izjavo, da so 

vsebino vprašalnika razumeli in niso imeli pripomb. Na podlagi teh povratnih informacij 

vprašalnika nismo spreminjali. Povabilo za sodelovanje zaposlenim v organizaciji smo 

objavili v obliki spletnega anketnega vprašalnika na spletnem portalu www.1ka.si. 

Uvod v anketni vprašalnik je bil opremljen s spremnim dopisom, s katerim smo predstavili 

namen in cilj raziskave ter pojasnili osnovne pojme osebnega managementa in osebne 

blagovne znamke. 

V prvem delu vprašalnika so bila zastavljena vprašanja zaprtega tipa, ki so se nanašala na 

osebno blagovno znamko. Z vprašanji smo preverjali, ali so anketiranci že kdaj slišali za izraz 

osebna blagovna znamka. V naslednjem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali anketiranci �utijo 

potrebo po gradnji svoje osebne blagovne znamke. Kot primer mo�ne blagovne znamke smo 

navedli Coca Colo in anketirance prosili, da s pomo�jo Likertove lestvice ocenijo lastno 

potrebo po gradnji osebne blagovne znamke. Vprašali smo jih tudi, ali so se o tem, kako se 

blagovna znamka gradi, pripravljeni podrobneje seznaniti. Vprašanja o podro�jih, ki zajemajo 
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gradnjo osebne blagovne znamke, so sestavljena na podlagi predelane literature in teoreti�nih 

izhodiš� razli�nih avtorjev, ki pišejo o osebni blagovni znamki in so predstavljeni v 

teoreti�nem delu naloge. Želeli smo ugotoviti, katero podro�je gradnje osebne blagovne 

znamke je za anketirance najbolj pomembno in katero najmanj. Anketiranci so s pomo�jo 

Likertove lestvice ocenili pomembnost posameznih podro�ij. Z vprašanji smo želeli ugotoviti 

primerno izhodiš�e, na podlagi katerega smo podali predlog za gradnjo osebne blagovne 

znamke. Tudi pri postavljanju trditev za preverjanje dimenzij osebne blagovne znamke smo 

izhajali iz teoreti�nih izhodiš�. 

Drugi del vprašalnika se nanaša na osebni management. Tudi tu smo preverjali, ali anketiranci 

izraz osebni management prepoznajo. Nato smo jim razložili, kaj osebni management pomeni, 

in jih vprašali po potrebi osebnega managementa na delovnem mestu. Enako kot pri osebni 

blagovni znamki smo tudi pri osebnem managementu postavili vprašanje, ali so se anketiranci 

osebnega managementa pripravljeni u�iti. Da bi ugotovili izhodiš�a za predlog modela 

osebnega managementa, smo spraševali, na katerih podro�jih imajo anketiranci na delovnem 

mestu najve� težav. Dalje smo na podlagi ugotovljenih teoreti�nih izhodiš� zastavili 

vprašanja, s katerimi smo želeli ugotoviti, ali se anketiranci poznajo in katera od teh podro�ij 

so za njih pomembna. Na koncu smo preverjali še dimenzije osebnega managementa. Tretji 

del se je nanašal na demografske zna�ilnosti anketirancev. 

Podatki so bili obdelani s statisti�nim programskim paketom SPSS. Zanesljivost merjenja 

dimenzij osebne blagovne znamke in osebnega managementa smo preverjali s Cronbachovim 

koeficientom alfa, ki meri notranjo konsistentnost in zanesljivost postavljenih dimenzij. 

Cronbachov koeficient nam pove, ali bi pri ponovnem merjenju istih dimenzij pri istih 

anketirancih dobili enake rezultate. Lestvica vrednosti Cronbachovega koeficienta je 

naslednja: �e je koeficient manjši od 0,5, je naša trditev nesprejemljiva; �e je koeficient med 

0,5 in 0,6, je naša trditev slaba; �e je koeficient med 0,6 in 0,7, je naša trditev sprejemljiva; �e 

je koeficient med 0,7 in 0,9, je trditev dobra; �e vrednost presega 0,9, je trditev odli�na. �e je 

vrednost Cronbachovega koeficienta alfa višja od 0,6, so dimenzije sprejemljive, pod to 

vrednostjo dimenzij ne sprejmemo in jih v morebitni nadaljnji raziskavi ne vklju�imo v 

anketni vprašalnik. Za vsako izmed dimenzij osebna blagovna znamka in osebni management 

smo na podlagi literature navedli trditve, ki se nanašajo na posamezno dimenzijo. 

V preglednicah so prikazane frekven�ne porazdelitve odgovorov na zastavljena vprašanja. 

Aritmeti�na sredina in standardni odklon sta izra�unana s programom SPSS. Analiza 

podatkov je namenjena preverjanju hipotez in pravilnosti postavljenih dimenzij osebnega 

managementa in osebne blagovne znamke. 
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6.2.1 Oblikovanje vzorca raziskave 

�e opazovanje celotne populacije ni izvedljivo oziroma je nesmiselno, se pri analizi omejimo 

zgolj na opazovanje vzorca enot (Kodri� in Strašek 2008). Raziskovano populacijo 

predstavljajo zaposleni v organizacij X, ki se uvrš�a med velika slovenska podjetja in 

zaposluje 1200 ljudi. Uporabili smo neverjetnostni priložnostni vzorec, uporabljena je bila 

metoda snežne kepe. Anketni vprašalnik je bil poslan 200 zaposlenim v podjetju X, ki smo jih 

prosili, da po kon�ani anketi povezavo pošljejo svojim kolegom v delovni organizaciji, ciljni 

obseg je bil 400 anketirancev. Po kon�ani raziskavi so rezultati ankete pokazali, da je 507 

anketirancev kliknilo na nagovor in se seznanilo z namenom in ciljem raziskave. 

6.2.2 Metoda statisti�ne analize podatkov 

Hipoteze smo preverjali s t-preizkusom in χ
2-preizkusom. S t-preizkusom smo preverjali 

razliko v povpre�nem strinjanju s trditvijo, s χ2-preizkusom pa smo ugotavljali, ali med vzorci 

obstajajo statisti�ne razlike. Podatke smo prikazali tabelari�no in grafi�no. 

6.3 Analiza podatkov 

V nadaljevanju je v preglednicah in grafikonu prikazana analiza podatkov, pridobljenih z 

anketo in obdelanih s programom SPSS. 

6.3.1 Osnovne zna�ilnosti vzorca 

Anketni vprašalnik je bil poslan 507 anketirancem, ki so odprli nagovor ankete, od katerih jih 

je 111 pristopilo k reševanju ankete. V celoti je anketo izpolnilo 97 anketirancev. V vzorec je 

bilo vklju�enih 111 anketiranih, a vsi niso odgovorili na vsa vprašanja. Pri vprašanjih je 

prikazan le delež odgovarjajo�ih na posamezno vprašanje. Od 97 anketiranih, ki so odgovorili 

na vprašanja o demografiji, jih je ve�ina žensk (80,4 %) in starih 40 let ali manj (81,4 %). Ve�

kot polovica (54,7 %) jih ima višjo visoko ali univerzitetno izobrazbo, 37,1 % jih ima 

narejeno srednjo šolo, manj kot srednjo šolo imata 2 anketirana, znanstveni magisterij ali 

doktorat pa 4 anketirani. Vzorec vklju�uje 42 (43,3 %) operativnih delavcev, 22 (22,7 %) 

vodij oddelkov, 10 (10,3 %) managerjev in 23 z drugim položajem v podjetju. 

Preglednica 1: Sestava vzorca po spolu 

Spol  Frekvenca Odstotni delež 

Moški 19 19,6 

Ženski 78 80,4 

Skupaj 97 100,0 
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Anketo je zaklju�ilo ve� žensk kot moških. Med 97 anketiranci, ki so zaklju�ili anketo, je bilo 

19 moških (20 %) in 78 žensk (80 %). Ker je v organizaciji X ve�ji delež moških kot žensk, 

sklepamo, da ve�ina moških po ogledu nagovora ni nadaljevalo z izpolnjevanjem ankete. 

Delež anketirancev po spolu je prikazan v preglednici 1 in na sliki 3. 

Slika 3: Sestava vzorca po spolu 

Ve� kot polovica anketirancev (56 %) je bilo v starostni skupini med 31 in 40 let, sledila je 

starostna skupina do 30 let (24,7 %), tretja je bila skupina med 41 in 50 let (11,3 %), najmanj 

anketirancev je bilo v starostni skupini nad 50 let (7,2 %). Podatki so prikazani v 

preglednici 2. 

Preglednica 2: Sestava vzorca po starosti 

Starost  Frekvenca Odstotni delež 

Do 30 let 24 24,7 

31– 40 let 55 56,7 

41–50 let 11  11,3 

Nad 50 let 7 7,2 

Skupaj 97 100,0 

Izobrazbena struktura anketirancev je taka: najve� jih je zaklju�ilo višjo, visoko in 

univerzitetno izobrazbo (56,7 %), srednjo šolo ima zaklju�eno 37,1 % anketirancev, 

podiplomski študij, magisterij ali doktorat pa 4,1 %. Dva odstotka anketirancev nimata 

dokon�ane srednje šole (preglednica 3). 
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Preglednica 3: Sestava vzorca po izobrazbi 

Izobrazba  Frekvenca Odstotni delež 

Manj kot srednja šola 2 2,1 

Srednja šola 36 37,1 

Višja, visoka ali univerzitetna izobrazba 55 56,7 

Znanstveni magisterij, doktorat 4 4,1 

Skupaj 97 100,0 

Glede na položaj v podjetju je bila struktura anketiranih naslednja: kar 33 % je bilo 

vodstvenih delavcev, od tega je bilo 22,7 % vodij skupin ali oddelkov, 10,3 % je bilo 

direktorjev in managerjev; najve�ji delež (43,3 %) predstavlja skupina operativnih delavcev in 

referentov; 23,7 % anketiranih se je opredelilo kot drugo (preglednica 4). 

Preglednica 4: Sestava vzorca po položaju v podjetju 

Položaj v podjetju Frekvenca Odstotni delež 

Operativni delavec/referent 42 43,3 

Vodja oddelka/skupine 22 22,7 

Manager/direktor 10 10,3 

Drugo 23 23,7 

Skupaj 97 100,0 

Izraz osebna blagovna znamka prepozna 61 (55 %) anketiranih (preglednica 5). 

Preglednica 5: Prepoznavanje izraza osebna blagovna znamka 

Prepoznavanje  Frekvenca Odstotni delež 

Da 61 55,0 

Ne 50 45,0 

Skupaj 111 100,0 

Anketirance smo vprašali, ali se jim zdi potrebno graditi svojo blagovno znamko. Potrebo so 

ocenili od 1 do 5 (preglednica 6). V povpre�ju je strinjanje s trditvijo, da obstaja potreba po 

grajenju osebne blagovne znamke, zelo mo�no (M = 4,08; SD = 1,07). 

Preglednica 6: Potreba po grajenju osebne blagovne znamke 

 Min Max M SD n 

Potreba po grajenju osebne blagovne znamke 1 5 4,08 1,07 111 

Opomba: min = najnižja vrednost (povsem nepotrebno); max = najvišja vrednost (zelo potrebno); 

M = aritmeti�na sredina; SD = standardni odklon; n = število odgovarjajo�ih. 

Anketirance smo vprašali, kako pomembna se jim zdijo spodaj našteta podro�ja pri gradnji 

osebne blagovne znamke. Podro�ja gradnje osebne blagovne znamke smo povzeli iz 
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teoreti�nih izhodiš�, ki so opredeljena v teoreti�nem delu naloge. Rezultate bomo uporabili za 

izhodiš�e pri oblikovanju predloga strategije osebne blagovne znamke. 

V povpre�ju so po mnenju anketiranih vsa podro�ja pomembna pri gradnji osebne blagovne 

znamke. Najve�jo pomembnost pripisujejo temu, kako se posameznik vidi sam (M = 4,53; SD 

= 0,86), sledita posameznikova notranja podoba (M = 4,49; SD = 0,91) in kaj želi posameznik 

kot osebna blagovna znamka predstavljati (M = 4,41; SD = 0,97). V povpre�ju najmanj 

pomemben vidik je, kako posameznika vidijo drugi (M = 4,14; SD = 1,01). Podatki so 

prikazani v preglednici 7. 

Preglednica 7: Pomembnost podro�ij pri grajenju osebne blagovne znamke 

Pomembnost podro�ij  Min Max M SD n 

Kako se vidim sam/-a 1 5 4,53 0,86 111 

Moja notranja podoba 1 5 4,49 0,91 111 

Kaj želim kot osebna blagovna znamka 
predstavljati 

1 5 4,41 0,97 111 

Odnosi s sodelavci 1 5 4,37 0,89 111 

Moja zunanja podoba 1 5 4,23 0,86 111 

Edinstvena osebnost 1 5 4,20 0,95 111 

Kako me vidijo drugi 1 5 4,14 1,01 111 

Opomba: min = najnižja vrednost (povsem nepomembno); max = najvišja vrednost (zelo pomembno); 

M = aritmeti�na sredina; SD = standardni odklon; n = število odgovarjajo�ih. 

6.3.2 Pomen dimenzij osebne blagovne znamke 

Na podlagi teoreti�nih izhodiš� smo želeli preveriti dimenzije osebne blagovne znamke. Za 

merjenje stališ� smo uporabili Likertovo lestvico od 1 do 5, pri �emer je ocena 1 pomenila 

povsem nepomembno in ocena 5 zelo pomembno. Izhajali smo iz teoreti�nega izhodiš�a 

Montoye in Vandeheya (2009), da so dimenzije osebne blagovne znamke: a) oseba: 

predstavlja vrednote, osebnost, sposobnost, znanje, ki jih oseba ima in jo lo�ijo od drugih, jo 

naredijo unikatno; b) obljuba: povezana je s pri�akovanji, ki jih ima okolica glede na pretekle 

izkušnje; c) medsebojni odnosi: zna�ilnost osebne blagovne znamke dolo�a, koliko vpliva bo 

oseba imela na druge ter ali ji bodo sledili, prisluhnili, zaupali in jo upoštevali. 

Za vsako izmed treh dimenzij smo oblikovali naslednje trditve: 

Dimenzijo »oseba« smo preverjali s trditvami: 

− Sem edinstvena oseba. 

− Moje znanje je specifi�no. 

− Zavedam se svojih sposobnosti. 

− Moja zunanja podoba me razlikuje od sodelavcev. 



62

Dimenzijo »obljuba« smo preverjali s trditvami: 

− Vedno izpolnim svojo obljubo. 

− Sodelavci vedo, kaj lahko glede na pretekle izkušnje od mene pri�akujejo. 

− Trudim se, da imajo sodelavci z mano pozitivne izkušnje. 

Dimenzijo »medsebojni odnosi« smo preverili s trditvami: 

− Sodelavci me dobro sprejemajo. 

− Sodelavci mi zaupajo. 

− Sodelavci mi vedno prisluhnejo. 

− Sodelavci upoštevajo moje predloge. 

Pomen dimenzij osebnega managementa je prikazan v preglednici 8. Od trditev, ki se 

nanašajo na osebno blagovno znamko, sta v povpre�ju najpomembnejši zaupanje sodelavcev 

(M = 4,64; SD = 0,57) in pozitivne izkušnje z njimi (M = 4,64; SD = 0,61), najmanj pa, da se 

zunanja podoba razlikuje od sodelavcev (M = 3,80; SD = 1,01). Zelo malo sta pomembna tudi 

specifi�no znanje (M = 4,05; SD = 0,82) in upoštevanje predlogov s strani sodelavcev 

(M = 4,13; SD = 0,82). 

Preglednica 8: Pomen dimenzij osebne blagovne znamke 

Trditve o osebni blagovni znamki Min Max M SD n 

Sodelavci mi zaupajo. 3 5 4,64 0,57 111 

Trudim se, da imajo sodelavci z mano pozitivne 
izkušnje. 

2 5 4,64 0,61 111 

Vedno izpolnim svojo obljubo. 1 5 4,51 0,69 111 

Sledim svojim vrednotam. 2 5 4,50 0,75 111 

Sodelavci vedo, kaj lahko glede na pretekle 
izkušnje od mene pri�akujejo.  

3 5 4,50 0,63 111 

Sodelavci me dobro sprejemajo. 2 5 4,40 0,75 111 

Sem edinstvena oseba. 1 5 4,40 0,82 111 

Zavedam se svojih sposobnosti.  2 5 4,30 0,77 111 

Sodelavci mi vedno prisluhnejo. 2 5 4,28 0,79 111 

Sodelavci upoštevajo moje predloge. 2 5 4,13 0,82 111 

Moje znanje je specifi�no.  1 5 4,05 0,82 111 

Moja zunanja podoba me razlikuje od 
sodelavcev.  

1 5 3,80 1,01 111 

Opomba: min = najnižja vrednost (povsem nepomembno); max = najvišja vrednost (zelo pomembno); 

M = aritmeti�na sredina; SD = standardni odklon; n = število odgovarjajo�ih. 

Približno polovica (49,5 %) anketiranih pozna izraz osebni management (preglednica 9). 
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Preglednica 9: Poznavanje izraza osebni management 

Poznavanje izraza osebni management Frekvenca Odstotni delež 

Da 50 49,5 

Ne 51 50,5 

Skupaj 101 100,0 

Ve�ina (93 %) je mnenja, da je osebni management na delovnem mestu nujno potreben 

(preglednica 10). 

Preglednica 10: Potreba po osebnem managementu na delovnem mestu 

Potreba po osebnem managementu  Frekvenca Odstotni delež 

Nujno potreben 37 36,6 

Potreben 57 56,4 

Delno potreben 6 5,9 

Povsem nepotreben 1 1,0 

Skupaj 101 100,0 

Ve�ina anketiranih (79,2 %) bi se želela podrobneje seznaniti z osnovami osebnega 

managementa (preglednica 11). 

Preglednica 11: Podrobna seznanitev z osnovami osebnega managementa 

Želja po seznanitvi Frekvenca Odstotni delež 

Da 80 79,2 

Ne 21 20,8 

Skupaj 101 100,0 

Z vprašanji o najpogostejših težavah na delovnem mestu nas je zanimalo, kateri faktorji 

najbolj bremenijo zaposlene pri opravljanju vsakodnevnih opravil. Iz preglednice 12 je 

razvidno, da sta najve�ji težavi, s katerima se zaposleni na delovnem mestu spopadajo, stres 

(28,7 %) in pomanjkanje �asa (26,7 %); nedokon�ano delo je na tretjem mestu (12,9 %). 

Preglednica 12: Vir težav na delovnem mestu 

 Vir težav na delovnem mestu Frekvenca Odstotni delež 

Stres 29 28,7 

Pomanjkanje �asa 27 26,7 

Nedokon�ano delo 13 12,9 

Slabi odnosi s sodelavci 10 9,9 

Obvladovanje lastnih �ustev 7 6,9 

Nimam težav 11 10,9 

Drugo 4 4,0 

Skupaj 101 100,0 
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Z vprašanjem o poznavanju samega sebe smo želeli ugotoviti, ali anketiranci dejansko 

poznajo odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na oblikovanje osebnega managementa. Možni 

odgovori so bili »da«, »delno« in »ne« (preglednica 13). 

Preglednica 13: Odgovori na vprašanja o poznavanju samega sebe 

Vprašanja o poznavanju samega sebe Da Delno Ne  n 

Ali ste se pripravljeni u�iti? 86,1 12,9 1,0 101 

Kakšne so vaše navade?  77,2 22,8 0,0 101 

Katere so vaše vrednote? 74,3 24,8 1,0 101 

Kaj vem o sebi? 64,4 35,6 0,0 101 

Katere so vaše slabosti? 63,4 34,7 2,0 101 

Katere so vaše kompetence? 61,4 31,7 6,9 101 

Kaj so vaše prednosti?  58,4 39,6 2,0 101 

Kaj so vaši cilji? 55,4 39,6 5,0 101 

Kaj je vaš prispevek družbi? 48,5 42,6 8,9 101 

Ali imate za�rtane karierne cilje? 25,7 55,4 18,8 101 

Kako vas vidijo drugi? 23,8 64,4 11,9 101 

Ali imate osebni na�rt poti do ciljev? 20,8 49,5 29,7 101 

Opomba: vrednosti za odgovore »da«, »delno« in »ne« so izražene v odstotkih. 

Anketirani v najve�ji meri poznajo odgovor na vprašanja, ali so se pripravljeni u�iti (86,1 %), 

kakšne so njihove navade (77,2 %) in katere so njihove vrednote (74,3 %), najmanj pa na 

vprašanja, ali imajo za�rtane karierne cilje (25,7 %), kako jih vidijo drugi (23,8 %) in ali 

imajo osebni na�rt poti do ciljev (20,8 %). 

Z vprašanjem o pomembnih podro�jih, ki se nanašajo na poznavanje samega sebe, smo z 

Likertovo lestvico od 1 do 5, pri �emer je ocena 1 pomenila povsem nepomembno in ocena 5 

zelo pomembno, želeli ugotoviti, katera podro�ja, ki se nanašajo na poznavanje samega sebe, 

so za anketirance najpomembnejša. Odgovori so prikazani v preglednici 14 in smo jih 

uporabili pri oblikovanju predloga strategije osebnega managementa. 

Preglednica 14: Pomembnost podro�ij poznavanja samega sebe 

Podro�ja poznavanja samega sebe  Min Max M SD n 

Poznavanje lastnih vrednot 3 5 4,68 0,51 101 

Poznavanje samega sebe 2 5 4,60 0,68 101 

Poznavanje lastnih slabosti 2 5 4,58 0,67 101 

Pripravljenost u�iti se 1 5 4,56 0,75 101 

Poznavanje lastnih navad 3 5 4,55 0,62 101 

Poznavanje lastnih prednosti 3 5 4,52 0,66 101 

Poznavanje lastnih kompetenc 2 5 4,45 0,74 101 

Poznavanje lastnih ciljev 1 5 4,42 0,80 101 
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Podro�ja poznavanja samega sebe  Min Max M SD n 

Na�rtovanje poti do lastnih ciljev 1 5 4,31 0,87 101 

Vedeti, kaj je vaš prispevek družbi 1 5 4,27 0,82 101 

Na�rtovanje lastnih kariernih ciljev 2 5 4,25 0,84 101

Vedeti, kako vas vidijo drugi 1 5 3,94 0,93 101 

Opomba: min = najnižja vrednost (povsem nepomembno); max = najvišja vrednost (zelo pomembno); 

M = aritmeti�na sredina; SD = standardni odklon; n = število odgovarjajo�ih. 

V povpre�ju se anketiranim zdi najpomembnejše poznavanje lastnih vrednot (M = 4,68; 

SD = 0,51) in poznavanje samega sebe (M = 4,60; SD = 0,68), najmanj pa se jim zdi 

pomembno vedeti, kaj o njih mislijo drugi (M = 3,94; SD = 0,93). 

S spodnjimi trditvami smo želeli preveriti trditve, ki se nanašajo na posamezne dimenzije 

osebnega managementa. Za merjenje stališ� smo uporabili Likertovo lestvico od 1 do 5, pri 

�emer je ocena 1 pomenila povsem nepomembno in ocena 5 zelo pomembno. Trditve so 

oblikovane na podlagi teoreti�nega izhodiš�a po Quellu (2012), ki navaja, da moramo biti pri 

osebnem managementu pozorni na štiri dimenzije: dimenzija zmožnosti, dimenzija vrednot, 

socialna dimenzija in dimenzija zdravja. Za te dimenzije smo oblikovali naslednji seznam 

trditev. 

Dimenzijo zmožnosti smo preverjali s trditvami: 

− V poklicu sem uspešen. 

− Delo, ki ga opravljam, dobro obvladam. 

− Dosegam cilje, ki si jih zastavim. 

− Imam na�rtovano kariero, ki ji uspešno sledim. 

Dimenzijo vrednot smo preverjali s trditvami: 

− Poznam svoje vrednote. 

− Ravnam se po na�elih svojih vrednot. 

− Moje delo ima smisel. 

− Vem, zakaj opravljam svoje delo. 

− Delo, ki ga opravljam, je v skladu z mojimi vrednotami. 

Socialno dimenzijo smo preverjali s trditvami: 

− Redno vzdržujem kontakt s sodelavci. 

− S prijatelji se redno družimo. 

− V družbi sodelavcev sem dobro sprejet. 

Dimenzijo zdravja pa smo preverjali s trditvami: 

− Skrbim za svoje zdravje. 

− Redno vzdržujem telesno kondicijo. 
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− Moji obroki hrane so redni. 

− Hrana, ki jo zaužijem, je zdrava. 

Anketiranim se zdi najpomembnejše, da delo, ki ga opravljajo, dobro obvladajo (M = 4,53; 

SD = 0,63), da vedo, zakaj opravljajo svoje delo (M = 4,52; SD = 0,70), in poznajo svoje 

vrednote (M = 4,50; SD = 0,74). Najmanj pomembno se jim zdi sledenje na�rtovani karieri 

(M = 3,81; SD = 0,97). Kot manj pomembne so ozna�ili vse trditve, ki se nanašajo na zdravje 

(preglednica 15). 

Preglednica 15: Dimenzije osebnega managementa 

Dimenzije osebnega managementa Min Max M SD n 

Delo, ki ga opravljam, dobro obvladam. 2 5 4,53 0,63 101 

Vem, zakaj opravljam svoje delo. 1 5 4,52 0,70 101 

Poznam svoje vrednote. 1 5 4,50 0,74 101 

Moje delo ima smisel. 1 5 4,44 0,79 101 

Dosegam cilje, ki si jih zastavim. 2 5 4,43 0,70 101 

V poklicu sem uspešen. 3 5 4,43 0,62 101 

Ravnam se po na�elih svojih vrednot. 1 5 4,42 0,79 101 

Delo, ki ga opravljam, je v skladu z mojimi 
vrednotami. 

2 5 4,33 0,84 101 

Skrbim za svoje zdravje. 2 5 4,26 0,83 101 

Redno vzdržujem kontakte s sodelavci. 2 5 4,11 0,90 101 

Redno vzdržujem telesno kondicijo. 1 5 4,11 0,97 101 

Hrana, ki jo zaužijem, je zdrava. 1 5 4,03 0,93 101

Moji obroki hrane so redni. 1 5 4,02 1,05 101 

Imam na�rtovano kariero, ki ji uspešno sledim. 1 5 3,81 0,97 101 

Opomba: min = najnižja vrednost (povsem nepomembno); max = najvišja vrednost (zelo pomembno); 

M = aritmeti�na sredina; SD = standardni odklon; n = število odgovarjajo�ih. 

6.3.3 Preverjanje veljavnosti dimenzij osebne blagovne znamke in osebnega 

managementa 

Preverjanje veljavnosti treh dimenzij osebne blagovne znamke in štirih dimenzij osebnega 

managementa smo preverjali s faktorsko analizo in Cronbachovim koeficientom. 

Faktorska analiza je metoda za redukcijo spremenljivk. Z njo ugotavljamo dimenzije 

(konstrukte, latentne spremenljivke, faktorje) osebne blagovne znamke, ki jih merimo 

posredno z dvanajstimi trditvami. Ugotovili smo, da s trditvami merimo samo dve dimenziji 

osebne blagovne znamke. Število dimenzij (faktorjev) smo dolo�ili na podlagi scree diagrama 

in kriterija lastne vrednosti, višje od 1. Lastno vrednost, višjo od 1, imata dve dimenziji 

(faktorja). Uteži na vsakem od faktorjev so visoke (> 0,50). Predstavljajo korelacije trditev s 
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faktorjem. Trditev »Sledim svojim vrednotam« ima visoko utež na obeh faktorjih. Nima torej 

jasne faktorske strukture, zato jo izlo�imo iz nadaljnje analize. Glede na vsebino trditev, ki 

imajo visoke uteži na posameznem faktorju, faktor (dimenzijo) poimenujemo. Kot je razvidno 

iz preglednice 16, je prva dimenzija osebne blagovne znamke Obljuba in medsebojni odnosi. 

�eprav naj bi bili po teoriji tu dve samostojni dimenziji, pa podatki kažejo, da sta med seboj 

mo�no prepleteni in jih anketirani ne zaznavajo kot dva lo�ena konstrukta. Druga dimenzija 

osebne blagovne znamke je Oseba. S prvim faktorjem pojasnimo 34,10 % variance merjenih 

spremenljivk, z drugim pa 16,8 %. 

Preglednica 16: Preverjanje veljavnosti dimenzij osebne blagovne znamke 

Trditve glede osebne blagovne znamke  
Obljuba in medsebojni 

odnosi Oseba 

Sem edinstvena oseba.  0,62 

Moje znanje je specifi�no.   0,73 

Zavedam se svojih sposobnosti.   0,55 

Moja zunanja podoba me razlikuje od 
sodelavcev.  

 0,65 

Sledim svojim vrednotam.  0,51 0,51 

Vedno izpolnim svojo obljubo. 0,50  

Sodelavci vedo, kaj lahko glede na pretekle 
izkušnje od mene pri�akujejo.  

0,73  

Trudim se, da imajo sodelavci z mano pozitivne 
izkušnje. 

0,77  

Sodelavci me dobro sprejemajo. 0,76  

Sodelavci mi zaupajo. 0,83  

Sodelavci mi vedno prisluhnejo. 0,74  

Sodelavci upoštevajo moje predloge. 0,70  

Odstotek pojasnjene variance 34,10 16,80 

Cronbachov  0,88 0,73 

Opomba: prikazani so rezultati faktorske analize po metodi glavnih osi s pravokotno rotacijo 

(uteži > 0,40). Cronbachov  je izra�unan na trditvah, ki sestavljajo posamezen faktor. 

Zanesljivost merjenja ugotavljamo s Cronbachovim koeficientom . Zanesljivost merjenja je 

ustrezna, �e je višji od 0,70, in zadovoljiva, �e je višji od 0,60. V našem primeru sta oba 

koeficienta višja od 0,70, torej je zanesljivost merjenja ustrezna. 

Pri preverjanju dimenzij osebnega managementa dobimo trifaktorsko rešitev. S prvim 

faktorjem pojasnimo 27,2 %, z drugim 17,9 % in s tretjim 15,1 % variabilnosti merjenih 

spremenljivk (trditev). Ugotovili smo, da s trditvami merimo tri dimenzije osebnega 

managementa, in sicer dimenzije Zmožnost, Zdravje in Vrednote (preglednica 17). Trditvi 

»Dosegam cilje, ki si jih zastavim« in »Imam na�rtovano kariero, ki ji uspešno sledim« imata 
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uteži višje od 0,40 na dveh faktorjih, kar pomeni, da faktorska struktura ni jasna, zato jih v 

nadaljnji analizi ne upoštevamo.  

Preglednica 17: Preverjanje veljavnosti dimenzij osebnega managementa 

Trditve glede osebnega managementa Zmožnost Zdravje Vrednote 

Poznam svoje vrednote.   0,72 

Ravnam se po na�elih svojih vrednot.   0,88 

Skrbim za svoje zdravje.  0,77  

Redno vzdržujem telesno kondicijo.  0,82  

Moji obroki hrane so redni  0,68  

Hrana, ki jo zaužijem, je zdrava.  0,64  

V poklicu sem uspešen. 0,74   

Vem, zakaj opravljam svoje delo. 0,74   

Delo, ki ga opravljam, dobro obvladam. 0,71   

Delo, ki ga opravljam, je v skladu z mojimi 
vrednotami. 

0,69   

Moje delo ima smisel. 0,66   

Dosegam cilje, ki si jih zastavim. 0,62  0,41 

Imam na�rtovano kariero, ki ji uspešno sledim. 0,58  0,43 

Redno vzdržujem kontakte s sodelavci. 0,43   

Odstotek pojasnjene variance 27,2 17,9 15,1 

Cronbachov  0,85 0,84 0,90 

Opomba: prikazani so rezultati faktorske analize po metodi glavnih osi s pravokotno rotacijo 

(uteži > 0,40). Cronbachov  je izra�unan na trditvah, ki sestavljajo posamezen faktor. 

Zanesljivost merjenja vseh treh dimenzij je visoka. Za dimenzijo Zmožnost je Cronbachov 

koeficient 0,85, za dimenzijo Zdravje 0,84, najbolj zanesljiva je dimenzija Vrednote, katere 

vrednost Cronbachovega koeficienta je 0,90. 

6.3.4 Preverjanje hipotez 

Preverjanje hipoteze 1 

H1: Med spoloma obstaja statisti�no pomembna razlika v zaznavanju potrebe po izgradnji 

osebne blagovne znamke. 

Prvo hipotezo smo preverjali s pomo�jo t-preizkusa in χ
2-preizkusa. S t-preizkusom smo 

preverjali razliko v povpre�nem strinjanju s trditvijo, da obstaja potreba po izgradnji osebne 

blagovne znamke. S χ
2-preizkusom smo ugotavljali, ali obstaja med ženskami in moškimi 

razlika v želji po seznanitvi s pristopi h gradnji osebne blagovne znamke. 
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Hipotezo smo testirali pri stopnji zna�ilnosti  = 0,05. Kadar je p-vrednost, tj. verjetnost, da 

smo razliko v odgovorih med spoloma opazili po naklju�ju, manjša od 0,05 sklenemo, da 

razlika ni naklju�na, ampak obstaja tudi v populaciji. V tem primeru hipotezo potrdimo. 

Ugotovili smo, da se moški s potrebo po izgradnji osebne blagovne znamke v povpre�ju 

strinjajo v manjši meri (M = 3,95; SD = 1,18) kot ženske (M = 4,19; SD = 0,97). Ker je 

vrednost p = 0,346, razlika ni statisti�no zna�ilna (preglednica 18). 

Preglednica 18: Potreba po izgradnji osebne blagovne znamke glede na spol 

Spol n M SD t df  p 

Moški 19 3,95 1,18 
–0,95 95 0,346 

Ženski 78 4,19 0,97 

Opomba: n = število odgovarjajo�ih; M = aritmeti�na sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-

testa; df = stopnje prostosti; p = p-vrednost. 

Iz preglednice 19 je razvidno, da se je 84,2 % moških pripravljeno seznaniti s pristopi gradnje 

osebne blagovne znamke v primerjavi s 73,1 % žensk. �eprav sta opažena deleža razli�na, pa 

razlika ni statisti�no zna�ilna. 

Preglednica 19: Pripravljenost na seznanitev s pristopi h gradnji osebne blagovne 

znamke glede na spol 

Pripravljenost na seznanitev s 
pristopi gradnje osebne BZ 

Spol 

�2 df p Moški Ženski Skupaj

Da 
f 16 57 73 

1,02 1 0,313 

% 84,2 73,1 75,3 

Ne 
f 3 21 24 

% 15,8  26,9 24,7 

Skupaj 
f 19 78 97 

% 100,0 100,0  100,0  

Opomba: f = frekvenca; % = odstotni delež; χ2 = vrednost χ2-preizkusa; df = stopnje prostosti; p = 

p-vrednost. 

Ker se moški in ženske ne razlikujejo statisti�no zna�ilno v zaznavanju potrebe po izgradnji 

osebne blagovne znamke, prve hipoteze ne moremo sprejeti. 

Preverjanje hipoteze 2 

H2: Obstaja statisti�no zna�ilna povezanost med prepoznavanjem potrebe po oblikovanju 

osebne blagovne znamke in poznavanjem osebnega managementa. 
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Drugo hipotezo smo preverjali s t-preizkusom in χ
2-preizkusom. S t-preizkusom smo 

preverjali potrebo po izgradnji osebne blagovne znamke glede na poznavanje osebnega 

managementa. S χ2-preizkusom smo ugotavljali željo po seznanitvi s pristopi h gradnji osebne 

blagovne znamke glede na poznavanje pojma osebni management.  

�eprav se anketirani, ki poznajo pojem osebni management, v povpre�ju v ve�ji meri (M = 

4,24; SD = 0,98) kot drugi (M = 3,94; SD = 1,10) strinjajo, da potreba po izgradnji osebne 

blagovne znamke obstaja, razlika ni statisti�no zna�ilna (p = 0,154). Rezultati so prikazani v 

preglednici 20. 

Preglednica 20: Potreba po izgradnji osebne blagovne znamke glede na poznavanje 

pojma osebni management 

Poznavanje n M SD t df  p 

Da 50 4,24 0,98 
1,440 99 0,154 

Ne 51 3,94 1,10 

Opomba: n = število odgovarjajo�ih; M = aritmeti�na sredina; SD = standardni odklon; t = vrednost t-

testa; df = stopnje prostosti; p = p-vrednost. 

Preglednica 21 prikazuje, da je med anketiranimi, ki poznajo pojem osebni management, 

76 % takih, ki so se s pristopi h gradnji osebne blagovne znamke pripravljeni seznaniti, tistih, 

ki pojma osebni management ne poznajo, pa 74,5 %. Razlika v deležih ni statisti�no zna�ilna 

(p = 0,862). To pomeni, da ni povezanosti med pripravljenostjo na seznanitev s pristopi h 

gradnji osebne blagovne znamke in poznavanjem osebnega managementa. 

Preglednica 21: Pripravljenost na seznanitev s pristopi h gradnji osebne blagovne 

znamke glede na poznavanje pojma osebni management 

Pripravljenost na seznanitev s 
pristopi h gradnji osebne BZ  

Poznavanje 

�2 df p Da Ne Skupaj

Da 
f 38 38 76 

0,03 1 0,862 

% 76,0 74,5  75,2  

Ne 
f 12 13 25 

% 24,0 25,5  24,8  

Skupaj 
f 50 51 101 

% 100,0 100,0  100,0  

Opomba: f = frekvenca; % = odstotni delež; χ2 = vrednost χ2-preizkusa; df = stopnje prostosti; p = 

p-vrednost. 

Ker se poznavalci in nepoznavalci osebnega managementa ne razlikujejo statisti�no zna�ilno 

v zaznavanju potrebe po izgradnji osebne blagovne znamke, druge hipoteze ne moremo 

sprejeti. 
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6.4 Predlog strategije osebne blagovne znamke in osebnega managementa 

Strategija pomeni analiza trenutnega stanja, opredelitev ciljev, izbira ciljne skupine, 

segmentiranje, pozicioniranje in trženjski splet, ki obsega osebo kot blagovno znamko, 

vrednost osebne blagovne znamke, marketing in na koncu kontrolo izvedenih aktivnosti. 

Za uspešno gradnjo osebnega managementa in osebne blagovne znamke je treba zasnovati 

strategijo. V raziskavi je ugotovljeno, da sta najve�ja sovražnika zaposlenih stres in 

nedokon�ano delo, najpomembnejše pri gradnji osebne blagovne znamke je, kako se vidi 

posameznik sam, sledita posameznikova notranja podoba in kaj želi posameznik kot osebna 

blagovna znamka predstavljati. Najmanj pomembno je po raziskavi to, kako posameznika 

vidijo drugi, kar je sicer glede na teoreti�na izhodiš�a klju�nega pomena za gradnjo osebne 

blagovne znamke. Tudi pri vprašanjih iz osebnega managementa je bilo ugotovljeno, da 

anketiranim najmanj pomeni, kako jih vidijo drugi, najve� pa poznavanje osebnih lastnosti in 

poznavanje samega sebe. V nadaljevanju podajamo predlog strategije izgradnje osebne 

blagovne znamke v povezavi z osebnim managementom. 

Analiza notranjega okolja (prednosti, slabosti) 

Ugotoviti, kaj so moje prednosti, slabosti, vrednote, vizije, sposobnosti, kje sem edinstven, 

strokoven, in si jih zapisati v tabelo. Ugotoviti in zabeležiti, kaj moja osebna blagovna 

znamka pomeni danes. 

Analiza zunanjega okolja, priložnosti in nevarnosti

Analiza sodelavcev in poslovnih partnerjev, konkurence, njihovih navad, vrednot, na�el, 

prioritet, morebitnih drugih nevarnosti in priložnosti, ki pretijo zunaj nas.

Opredelitev ciljev osebne blagovne znamke 

Opredeliti jasne cilje, kaj ho�em v življenju dose�i. Kaj ho�em dose�i jutri, �ez eno leto, pet 

let. Kaj v življenju vidim kot svoje poslanstvo.

Izbira ciljne skupine � segmentiranje 

Na podlagi ugotovljenih ciljev je treba izbrati ciljno populacijo, ki jo želimo prepri�ati s svojo 

osebno blagovno znamko. Za uspeh je treba nagovoriti pravo ciljno populacijo, na primer 

sodelavce, poslovne partnerje, šefe, konkurente, vodstvo drugih organizacij, kjer se morda 

vidimo v prihodnosti. 
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Pozicioniranje 

Iz ugotovljenih povzetkov je treba pripraviti osebni na�rt, ki vsebuje naslednje: kaj želimo v 

življenju dose�i, kaj želimo kot oseba oziroma osebna blagovna znamka predstavljati, kje je 

naša pozicija na tržiš�u sedaj in kje jo vidimo v prihodnje, kako vidimo svojo poklicno 

kariero, kako želimo biti prepoznavni med sodelavci in prijatelji. 

Ustvariti želimo osebnostni razvoj, ki je pozitivno naravnan, poln življenja, z obvladovanjem 

�asa in dela, mo�no samopodobo; želimo biti uspešni delavci, sodelavci in poslovni partnerji, 

ki vedno izpolnimo dano obljubo; ponujamo kakovostne rešitve, smo zanesljivi, prilagodljivi 

danim situacijam, smo lojalni kupcem in sodelavcem. Prizadevamo si za želeno pozicijo na 

delovnem mestu in pri potencialni drugi ciljni množici. 

Konkuren�no pozicioniranje 

Na osnovi analiz, zastavljenih ciljev in konkurence izberemo lastne prednosti, v katere 

verjamemo in jih komuniciramo. To nas bo razlikovalo od konkurence ter pripomoglo k 

prepoznavnosti in uspehu. 

Predvidene aktivnosti 

Ko je pripravljen osebni na�rt, je treba pripraviti plan potrebnih aktivnosti za doseganje ciljev, 

navedenih v osebnem na�rtu. 

− Na�rt izgradnje blagovne znamke (podoba, pozicija, vrednost, namen, na�rt trženja 

osebne blagovne znamke). 

− Dolo�iti prednostne aktivnosti po pomembnosti. 

− Na�rtovati delovni in prosti �as glede na na�rtovane aktivnosti. 

− V na�rt aktivnosti vklju�iti tudi skrb za zdravje, sprostitev in zdravo prehrano. 

− Izpopolniti se na podro�jih, kjer so vrzeli, vseživljenjsko izobraževanje. 

− Skozi vse aktivnosti izvajati samonadzor, biti prilagodljiv in ohranjati optimizem. 

Ko je naše želeno sporo�ilo osebne blagovne znamke za nas dovolj jasno izoblikovano, smo v 

to prepri�ani in poznamo svojo za�etno ceno, pripravimo na�rt marketinškega komuniciranja 

glede na ciljno populacijo. To je lahko usmerjeno v socialna omrežja, v mreženje znotraj 

organizacij, med konkurente ali potencialne odjemalce, na mednarodne delavnice in sre�anja. 

Marketinško komuniciranje je pri promoviranju sebe lahko hkrati tudi distribucijski kanal. 

Po opravljenih aktivnostih je treba preveriti aktualno stanje: kje smo kot blagovna znamka, ali 

sledimo ciljem, smo zaznani, kot si želimo ipd. �e ne sledimo za�rtani poti, je treba preveriti, 

ali je pot res prava ali pa je morda treba prilagoditi smernice dejanskim aktivnostim. 
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6.5 Priporo�ila za obravnavo osebne blagovne znamke in osebnega managementa 

Predlagamo, da se izobraževanje o osebni blagovni znamki in osebnem managementu uvede v 

organizacijska izobraževanja z namenom doprinosa k osebnostni rasti vsakega zaposlenega, z 

namenom doseganja ve�je u�inkovitosti zaposlenih in posledi�no ve�jega doprinosa k 

donosnosti v podjetjih. Uvajanje osebne blagovne znamke in osebnega managementa med 

zaposlene v organizacijah bi pripomoglo k zmanjšanju stresa med zaposlenimi, u�inkovitejši 

izrabi delovnega �asa, ve�ji koli�ini opravljenih nalog, ki so pomembne, ve�jemu številu 

doseženih osebnih in poslovnih ciljev ter bolj samozavestnim zaposlenim, ki bi se zavedali 

svojih vrednot, prednosti in zmožnosti ter bi jih s pridom izkoriš�ali v dobrobit organizacije in 

osebnega življenja.  

Predlagamo tudi, da se na temo osebna blagovna znamka in osebni management uvede 

predmet v izobraževalnem programu bodo�ih managerjev, saj menimo, da je poznavanje teh 

dveh podro�ij in predvsem poznavanje samega sebe temeljno izhodiš�e za vodenje drugih. 

Za boljšo dostopnost širši slovenski javnosti bi bilo zaradi pomanjkanja literature v 

slovenskem jeziku to vrzel treba zapolniti, bodisi s prevodom tuje literature v slovenski jezik, 

bodisi s spodbudo slovenskih strokovnjakov na tem podro�ju. 
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7 SKLEP 

V sklepnem delu povzemamo bistvena teoreti�na izhodiš�a o osebni blagovni znamki in 

osebnem managementu ter klju�ne ugotovitve empiri�ne raziskave. 

7.1  Povzetek teoreti�nega dela 

Blagovna znamka je po klasi�ni teoriji psihološki znak za poreklo artikla. Keller (2009), ki je 

blagovno znamko definiral širše in ji dodal materialne in nematerialne elemente, pravi, da je 

blagovna znamka ve� kot izdelek, ker ima dimenzije, ki jo lo�ujejo od drugih izdelkov. Za 

Faganela in Janeša (2015) je blagovna znamka aktivna in skrivnostna in povsod okoli nas, 

ponuja nam emocije, vrednote, kvaliteto in notranje obljube ter nam je v pomo� pri kreiranju 

podobe. Geoffrey in Morgan (2014) navajata, da je v sodobnem �asu, ko se družbe prosto 

širijo po globalnem prostoru, tako za proizvajalca kot potrošnika pravno zaš�itena blagovna 

znamka bistvenega pomena. Blagovna znamka, ki je pravno zaš�iteno sredstvo, daje 

neotipljivo premoženje dodane vrednosti za lastnika in potrošnika. Blagovna znamka je 

pravno zaš�itena, kar predstavlja u�inkovitost in distribucijo ter povezavo med dobaviteljem 

in odjemalcem. Blagovna znamka je zaznavanje ali �ustvo, ki ga (bodo�i) kupec ohrani in 

opisuje izkušnje, povezane z opravljanjem posla pri organizaciji oziroma uporabo storitve ali 

izdelka. Za postavitev ideje o znamki v osebni kontekst je treba pomisliti na to, da je osebna 

blagovna znamka zaznavanje �ustev, ki opisujejo celotno izkušnjo odnosov z osebo, in jo 

zaznava, �uti in vzdržuje nekdo drug. 

Peters (1997) velja za o�eta osebne blagovne znamke. Po navedbah Rampersada (2011) se je 

današnjim potrebam na tržiš�u mogo�e prilagoditi z na�rtovano gradnjo osebne blagovne 

znamke in osebnim managementom. Svojo osebno blagovno znamko ima vsak izmed nas, a 

se tega ne zavedamo. Osebna blagovna znamka je postala pomembnejša od blagovne znamke 

podjetja ali proizvoda. Osebna blagovna znamka je dojemanje osebe, kot jo vidijo drugi, 

pomembno je, kako se osebna blagovna znamka sporo�a navzven, vklju�ujo� �lovekove 

osebnostne lastnosti. Za izgradnjo mo�ne blagovne znamke je potrebno poznavanje samega 

sebe. Faze gradnje osebne znamke so naslednje: razmisliti, na katerih podro�jih se želimo 

tržiti; prepoznati svojo osebnost in osebne prednosti, lastnosti, zmožnosti, strokovnost; 

postaviti strategije in ciljev za doseganje želene prepoznavnosti na tržiš�u; graditi imidž, kako 

nas prepoznava okolica; identiteto, kako želimo, da nas vidijo drugi; pozicijo, kje v ciljni 

populaciji želimo biti; kapital osebne blagovne znake, edinstvenost, strokovnost in trajnost, 

nenehno prizadevanje, da bi ostali prepoznavna osebna blagovna znamka. V teoriji 

ugotovljene dimenzije blagovne znamke so tri: oseba, ki predstavlja lastnosti osebe; naša 

obljuba, ki jo zaznava okolica; medsebojni odnosi, kakšen odnos ima oseba z okolico. O 

pristopu h gradnji osebne blagovne znamke pišejo mnogi avtorji. Temelji teoreti�nih izhodiš�

so podobni, razlikujejo se v tehniki pristopov oziroma izvajanj aktivnosti za gradnjo osebne 

blagovne znamke. V teoreti�nem delu naloge so obravnavani pristopi Petersa (1997), njegov 
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teoreti�ni pristop izhaja iz trditve, da je treba h gradnji osebne blagovne znamke pristopiti 

enako kot h gradnji blagovne znamke, ter poudarja pomembnost edinstvenosti. Salenbacher 

(2013) vidi kreiranje osebne blagovne znamke v naslednjih aktivnostih: odražaj, spremeni 

okvir, ustvari, rasti, razlikuj in pojdi. Wilson in Blumenthal (2008) izhajata s stališ�a, da je 

najpomembnejše to, kako si želiš, da te vidijo drugi, in kaj drugi pri�akujejo od tebe. 

Predlagata pristop v sedmih korakih. Krajnovi�eva (2011) navaja, da je osebna blagovna 

znamka lahko spontana ali pa jo na�rtujemo po modelu blagovne znamke podjetja, kar 

razpreda v teoriji treh korakov. Harrisova in Rae (2011) povzemata pristop h gradnji osebne 

blagovne znamke preko socialnih omrežij in navajata klju�na orodja, ki so na voljo za 

krepitev osebne blagovne znamke v spletnem okolju. Rampersad (2011) pa pravi, da 

tradicionalni pristopi ne zadoš�ajo potrebam današnjega trga in da je treba h gradnji osebne 

blagovne znamke pristopiti širše. Predlaga nov pristop, katerega osnova smo mi sami s svojo 

življenjsko energijo, pomenom, željo, potrebo, vrednotami, prednostmi in edinstvenimi 

zna�ilnostmi. Tako znamko avtor imenuje »avtenti�na osebna blagovna znamka« in v svojem 

delu obširno razloži in poda pristop k njeni gradnji.  

Osebni management je osnova vsakega vodje, pravi Drucker (2008), ki velja za miselnega 

vodjo sodobnega managementa. Njegov pogled povzemajo številni avtorji. Osebni 

management temelji na prepoznavanju samega sebe, svojih potreb, kompetenc, potencialov, 

vrednot in motivatorjev. Osebni management je korak naprej v razvoju lastne osebnosti, ki jo 

razvijemo na�rtovano in usklajeno z našimi smernicami, vrednotami in cilji, da bi tako 

pove�ali svojo u�inkovitost in spoznali samega sebe. Osebni management je prevzem 

odgovornosti zase in za tisto, kar delamo; prepoznavanje svojih zmožnosti in potreb; iskanje 

in prepoznavanje lastnega življenjskega smisla, vrednot in prepri�anj; na�rtovanje življenja v 

smeri svoje prepoznane zahteve. Z usklajenim osebnim managementom si zaposleni zna 

organizirati �as, postaviti prioritete, obvladati stres in �ustva ter biti osredoto�en na cilje. 

Potreba po osebnem managementu se zaradi razvoja novih tehnologij, spremenjenih na�inov 

dela in tempa življenja kaže v vseh delovnih organizacijah. Quelle (2012) navaja štiri 

dimenzije osebnega managementa: dimenzija zmožnosti, ki opredeljuje tisto, kar znamo in 

zmoremo narediti; dimenzija vrednot; socialna dimenzija, ki predstavlja medosebne kontakte; 

dimenzija zdravja, ki opredeljuje zdravje ter skrb za lastno fizi�no in psihi�no pripravljenost. 

Teorija osebnega managementa je raznolika, to kaže na razli�ne poglede in razumevanje 

avtorjev, ki so podro�je osebnega managementa prou�evali. Drucker (2008) k temu pristopa s 

postavljanjem vprašanj samemu sebi, s �imer spoznamo samega sebe. Hogan in Kaiser (2008) 

izhajata s stališ�a, da smo ljudje razviti za življenje v skupinah. Osebni management po 

Holdfordu (2009) temelji na naslednjih aktivnostih: prevzemi odgovornost za svoje življenje, 

spoznaj samega sebe, odlo�i se, kaj želiš, zastavi si cilje in pojdi v akcijo. Boyatzis in McKee 

(2005) navajata komponente, ki temeljijo na emocionalnem podro�ju: �ustveni samonadzor, 

transparentnost, prilagodljivost, dosežek, pobuda in optimizem. Jäger (2007) razlaga teorijo 

sedmih korakov, ki temelji na definiciji posameznikovih vrednot, vizije, poslanstva in ciljev. 

Buhlu, Roth in Düx (2007) pravijo, da je to potreba in sposobnost ljudi, da prevzamejo nadzor 
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nad svojim življenjem. Baus (2015) navaja, da je najpomembnejši vzvod osebnega 

managementa dolo�itev prioritet. V teoreti�nem delu je našteto in opisano nekaj pristopov 

(ABC, Pareto, Alpen), ki navajajo postavitev prioritet na na�in, da se doseže kar najve�ja 

produktivnost. Osebni management po Smithu (2009) je prvi od desetih korakov v tekmi za 

priložnosti, na kateri priložnost kreiramo sami. Podro�je osebnega managementa prou�uje 

tudi Grafova (2012), ki razlaga vedenjske kazalnike kompetenc za osebni management: 

samoodgovornost, samospoznanje, samorazvoj, cilji, �as in informacije, psihi�no zdravje, 

socialna razmerja, samonadzor in samousmerjanje ter ostali pomembni vidiki osebnosti, kot 

so prepoznavanje lastnega vedenja in vzorcev, prepoznavanje lastnih kompetenc, ciljna 

uporaba osebnostnih virov. Osebnega managementa se je treba priu�iti z u�enjem korakov, ki 

vodijo v samonadzor. 

Rampersad (2009) trdi, da je uspešna gradnja osebne blagovne znamke možna le skupaj z 

osebnim managementom. Enako trdita tudi McNailly in Speak (2009). Babitsky in Mangravit 

(2013) pa navajata model desetih korakov gradnje osebne blagovne znake, v katerem so v 

prvih štirih korakih naštete aktivnosti, ki se nanašajo na gradnjo osebne blagovne znamke, 

ostalih šest pa se nanaša na podro�je osebnega managementa. Zaklju�ujeta, da lahko trženje 

osebne blagovne znamke izboljšamo le z u�inkovitim osebnim managementom. 

7.2 Povzetek empiri�nega dela  

Na podlagi predelane literature smo pripravili vprašalnik, s katerim smo želeli preveriti 

prepoznavanje osebne blagovne znamke in osebnega managementa med zaposlenimi v veliki 

organizaciji X v Sloveniji. Anketni vprašalnik je bil 507 anketirancem posredovan preko 

spletnega portala 1KA (www.1ka.si). V celoti je bilo izpolnjenih 97 vprašalnikov, kar 

predstavlja 19-odstotno odzivnost. Rezultati raziskave, ki smo jih obdelali s programom 

SPSS, so naslednji. 

Z raziskavo smo ugotovili, da je poznavanje osebne blagovne znamke in osebnega 

managementa med anketiranci dokaj dobro, saj je za izraz osebna blagovna znamka slišalo 

55 % anketiranih, za izraz osebni management pa 49,5 %. Pri�akovali smo, da bo delež 

anketirancev, ki za izraze še niso slišali, višji od tistih, ki so za izraz že slišali. 

Strinjanje, da je osebno blagovno znamko treba graditi, je med anketiranci zelo mo�no. 

Ženske so se v povpre�ju bolj pripravljene seznaniti s pristopi h gradnji lastne osebne 

blagovne znamke kot moški. 

Anketirancem pri gradnji osebne blagovne znamke najve� pomenijo, kako se posameznik vidi 

sam, posameznikova notranja podoba in kaj želi posameznik kot blagovna znamka 

predstavljati. 
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Od trditev, ki se nanašajo na osebno blagovno znamko, sta najpomembnejši zaupanje 

sodelavcev in pozitivne izkušnje s sodelavci, najmanj je pomembna zunanja podoba, ki 

anketirance razlikuje od sodelavcev. 

Da je osebni management na delovnem mestu potreben, meni 93 % anketirancev. 

Ve�ina, skoraj 80 % anketirancev, bi se želela seznaniti z osnovami osebnega managementa.  

Na delovnem mestu imajo anketirani najve� težav s stresom (teh je 28,7 %) in pomanjkanjem 

�asa (26,7 %). Anketiranci poznajo odgovore na vprašanje, ali se ho�ejo u�iti, teh je 86,1 %, 

dobro poznajo svoje navade (77,2 %), tudi o svojih vrednotah so dobro seznanjeni (74,3 %). 

Najmanj odgovorov poznajo na vprašanja o osebnih na�rtih poti do ciljev (20,8 %), kako jih 

vidijo drugi (23,8 %) in za�rtanih kariernih ciljih (25,7 %). Anketiranci za najpomembnejše 

podro�je poznavanja samega sebe smatrajo poznavanje lastnih vrednot in poznavanje samega 

sebe, najmanj pomembno se jim zdi, kaj o njih mislijo drugi. Anketiranci so pri preverjanju 

dimenzij kot najpomembnejše ocenili trditve, da delo, ki ga opravljajo, dobro obvladajo, da 

vedo, zakaj svoje delo opravljajo, in da poznajo svoje vrednote. Najmanj pomembne se 

anketirancem zdijo trditve, ki se nanašajo na zdravje. Pri preverjanju zanesljivosti dimenzij 

smo ugotovili, da ima osebna blagovna znamka dve dimenziji. Prva dimenzija osebne 

blagovne znamke je Obljuba in medsebojni odnosi. �eprav naj bi bili tu dve samostojni 

dimenziji, podatki kažejo, da sta med seboj mo�no prepleteni in jih anketiranci zaznavajo kot 

dva povezana konstrukta. Druga dimenzija osebne blagovne znamke je Oseba. Pri preverjanju 

zanesljivosti osebnega managementa smo ugotovili, da ima osebni management tri dimenzije: 

Zmožnost, Zdravje in Vrednote. Socialna dimenzija se pri preverjanju ni izkazala za 

zanesljivo, zato smo jo opustili iz nadaljnje obravnave. 

Pri preverjanju hipotez smo prišli do naslednjih zaklju�kov.  

H1: Med spoloma obstaja statisti�no pomembna razlika v zaznavanju potrebe po izgradnji 

osebne blagovne znamke. 

Ugotovili smo, da se moški s potrebo po izgradnji osebne blagovne znamke strinjajo v manjši 

meri kot ženske, a razlika ni statisti�no zna�ilna. Zato smo sklenili, da se moški in ženske ne 

razlikujejo v zaznavanju potreb po izgradnji osebne blagovne znamke in hipotezo zavrnili. 

H2: Obstaja statisti�no zna�ilna povezanost med prepoznavanjem potrebe po oblikovanju 

osebne blagovne znamke in poznavanjem osebnega managementa. 

Ugotovili smo, da se anketiranci, ki poznajo pojem osebni management, v ve�ji meri kot 

anketiranci, ki pojma osebni management ne poznajo, strinjajo, da potreba po izgradnji 

osebne blagovne znamke obstaja, a razlika tudi tu ni statisti�no zna�ilna. Povezanosti med 

pripravljenostjo na seznanitev s pristopi gradnje osebe blagovne znamke in poznavanjem 

osebnega managementa ni. Zato smo sklenili, da se poznavalci in nepoznavalci osebnega 
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managementa ne razlikujejo v zaznavanju potrebe po izgradnji osebne blagovne znamke in 

hipotezo zavrnili. 

7.3 Prispevek k znanosti 

V teoreti�nem delu raziskave smo prou�ili literaturo in predstavili razli�na teoreti�na 

izhodiš�a, pojem in pomen osebne blagovne znamke in osebnega managementa. Razmejili 

smo tudi teoreti�na izhodiš�a blagovne znamke kot pravno zaš�itenega objekta in trženjski 

koncept osebne blagovne znamke. Teoreti�ni prispevek k stroki je strnjen povzetek strokovne 

literature, napisan v slovenskem jeziku, s podro�ja osebne blagovne znamke in osebnega 

managementa ter njunega medsebojnega prepletanja in dopolnjevanja. 

Teoreti�na izhodiš�a analiz strokovne literature smo uporabili za izvedbo empiri�nega dela 

naloge – ugotavljanje prepoznavanja osebne blagovne znamke in osebnega managementa med 

zaposlenimi v veliki organizaciji X. 

Na osnovi zbranih podatkov raziskave smo ugotovili stopnjo prepoznavanja osebne blagovne 

znamke in osebnega managementa med anketiranci. Ugotovili smo, da se moški in ženske ne 

razlikujejo v zaznavanju potreb po izgradnji osebne blagovne znamke, da se poznavalci in 

nepoznavalci osebnega managementa ne razlikujejo v zaznavanju potrebe po izgradnji osebne 

blagovne znamke. Osebni blagovni znamki smo ugotovili dve dimenziji (Obljuba in 

medsebojni odnosi ter Oseba). Osebni management ima od prvotno teoreti�no ugotovljenih 

štirih dimenzij le tri dimenzije, in sicer Zmožnost, Zdravje in Vrednote. Prispevek k stroki je 

tudi predlog strategije za razvoj osebne blagovne znamke in osebnega managementa, ki smo 

ga podali na podlagi izbranih teoreti�nih in empiri�nih raziskav.  

Ugotovitve iz raziskave bodo v pomo� vsem zaposlenim v vseh slovenskih delovnih 

organizacijah in tudi tistim, ki še niso ali pa niso ve� zaposleni. Zbrana teoreti�na in 

empiri�na izhodiš�a pripomorejo k razvoju osebne rasti vsakega posameznika.  

7.4 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Tema, obravnavana v magistrski nalogi, odpira nova izhodiš�a za nadaljnje raziskovanje 

podro�ja osebne blagovne znamke v povezavi z osebnim managementom. Ugotovili smo, da 

se anketiranci, ki poznajo pojem osebni management, v ve�ji meri kot anketiranci, ki pojma 

osebni management ne poznajo, strinjajo, da potreba po izgradnji osebne blagovne znamke 

obstaja. Na podlagi v raziskavi ugotovljenih dejstev, da se je ve�ina anketirancev pripravljena 

izobraževati o raziskovanih temah in da med spoloma ni statisti�no ugotovljenih razlik v 

zaznavanju potreb po izgradnji osebne blagovne znamke, bi bilo smotrno prou�iti, katera 

podro�ja osebne blagovne znamke in osebnega managementa bolj zanimajo moške in katera 

ženske. Na osnovi ugotovitev, da je dimenzij manj, kot jih navajajo teoreti�na izhodiš�a, bi v 
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nadaljnjih raziskavah lahko poiskali in preverili dodatne možne dimenzije, hkrati bi bilo 

smiselno prou�iti, kako mo�no je prepletanje med osebno blagovno znamko in osebnim 

managementom. Kot prispevek k stroki je v magistrskem delu naveden tudi predlog strategije 

za razvoj osebne blagovne znamke in osebnega managementa, ki smo ga podali na podlagi 

izbranih teoreti�nih in empiri�nih raziskav ter ki bi ga bilo v bodo�ih raziskovanjih smotrno 

preizkusiti na zaposlenih v podjetjih Republike Slovenije. 

Raziskavo bi bilo v prihodnje treba razširiti na mala, srednja in velika podjetja v Sloveniji, 

sestavo vprašalnika oziroma kvantitativno raziskavo bi bilo treba predhodno podkrepiti s 

kvalitativno raziskavo. Lahko pa bi vprašalnik zasnovali tudi tako, da bi prepoznavanje 

osebne blagovne znamke in osebnega managementa ugotavljali s postavljenimi trditvami iz 

zbrane literature. Tako bi dobili jasnejšo sliko o dejanskem razumevanju pojmov s strani 

anketirancev, o osebni blagovni znamki in osebnem managementu. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 





 Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

sem Aleksandra Majeri�, študentka Fakultete za management, in pripravljam magistrsko 

nalogo z naslovom Osebna blagovna znamka in osebni management. Osebna blagovna 

znamka ste vi sami, predstavlja vašo osebnost,vaše dane obljube in odnose z okolico. Osebni 

management so vaše vrednote, vaša mo�, socialne kompetence, ki jih je s primernimi pristopi 

možno upravljati v smeri u�inkovitejšega doseganja lastnih zastavljenih ciljev. Namen 

raziskave je ugotoviti zaznavanje in potrebe po osebni blagovni znamki ter osebnem 

managementu med anketiranci.  

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje boste potrebovali približno 10 minut �asa. Zbrani 

podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni 

odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izklju�no za pripravo zgoraj navedene magistrske 

naloge. Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

1. Ali ste za izraz osebna blagovna znamka do danes že slišali? Prosim, ozna�ite 

odgovor. 

Da   Ne  

2. Blagovna znamka Coca cola ima svojo mo� zato, ker je bila grajena na�rtovano. 

Tudi vi ste lahko s pravim pristopom prepoznavna blagovna znamka. Ali se vam zdi 

potrebno graditi svojo osebno blagovno znamko? Prosim, ozna�ite odgovor, 5 pomeni 

zelo potrebno, 1 pa pomeni povsem nepotrebno. 

     

1 2 3 4 5 

     

3. Ali ste se pripravljeni podrobneje seznaniti s pristopi gradnje lastne osebne 

blagovne znamke? Prosim, ozna�ite odgovor.  

Da   Ne 



Priloga 1 

4. Kako pomembna se vam zdijo spodaj našteta podro�ja pri gradnji osebne blagovne 

znamke? Prosim, ocenite spodaj našteta podro�ja z ocenami od 1 do 5, pri �emer pomeni 

ocena 5 zelo pomembno, ocena 1 pa pomeni povsem nepomembno. 

     

Kako me vidijo drugi 1 2 3 4 5 

Moja zunanja podoba 1 2 3 4 5 

Moja notranja podoba 1 2 3 4 5 

Kaj želim kot osebna blagovna znamka 
predstavljati 

1 2 3 4 5 

Odnos s sodelavci 1 2 3 4 5 

Edinstvena osebnost 1 2 3 4 5 

Kako se vidim sam/a 1 2 3 4 5 

5. Kakšen pomen imajo za vas spodaj naštete trditve? Prosim, ocenite trditve z ocenami 

od 1 do 5, pri �emer pomeni ocena 5 zelo pomembno, ocena 1 pa pomeni povsem 

nepomembno.

Sem edinstvena oseba. 1 2 3 4 5 

Moje znanje je specifi�no. 1 2 3 4 5 

Zavedam se svojih sposobnosti. 1 2 3 4 5 

Moja zunanja podoba me razlikuje od 
sodelavcev. 

1 2 3 4 5 

Sledim svojim vrednotam. 1 2 3 4 5 

Vedno izpolnim svojo obljubo. 1 2 3 4 5 

Sodelavci vedo kaj lahko glede na pretekle 
izkušnje od mene pri�akujejo. 

1 2 3 4 5 

Trudim se, da imajo sodelavci z mano 
pozitivne izkušnje. 

1 2 3 4 5 

Sodelavci me dobro sprejemajo. 1 2 3 4 5 

Sodelavci mi zaupajo. 1 2 3 4 5 

Sodelavci mi vedno prisluhnejo. 1 2 3 4 5 

Sodelavci upoštevajo moje predloge. 1 2 3 4 5 
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6. Ali veste, kaj je osebni management? Prosim, ozna�ite odgovor.  

Da   Ne 

7. Osebni management pomeni poznavanje samega sebe, svojih ciljev in posledi�no 

na�rtovanje upravljanja samega sebe v smeri zastavljenih ciljev. Ali menite, da je 

osebni management na delovnem mestu potreben? Prosim, ozna�ite odgovor.  

Povsem nepotreben Nepotreben  Potreben Nujno potreben 

8. Ali ste se osebno pripravljeni podrobneje seznaniti z osnovami osebnega 

managementa? Prosim, ozna�ite odgovor. 

Da   Ne 

9. Kaj vam na delovnem mestu povzro�a najve� težav? Prosim, ozna�ite en odgovor. 

Pomanjkanje �asa 

Nedokon�ano delo 

Stres 

Slabi odnosi s sodelavci 

Obvladovanje lastnih �ustev 

Nimam težav 

Drugo 
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10. Ali poznate odgovore na slede�a vprašanja, ki se nanašajo na vas? Prosim, ozna�ite 

odgovore. 

   

Katere so vaše vrednote? da delno ne 

Katere so vaše prednosti? da delno ne 

Katere so vaše slabosti? da delno ne 

Kako vas vidijo drugi? da delno ne 

Kaj je vaš prispevek družbi? da delno ne 

Katere so vaše kompetence? da delno ne 

Kateri so vaši cilji? da delno ne 

Ali imate osebni na�rt poti do ciljev? da delno ne 

Kaj vem o sebi? da delno ne 

Ali ste se pripravljeni u�iti? da delno ne 

Ali imate za�rtane karierne cilje? da delno ne 

Kakšne so vaše navade? da delno ne 

   

11. Kako so spodaj našteta podro�ja poznavanja samega sebe za vas pomembna?

Prosim, ocenite podro�ja z ocenami od 1 do 5, pri �emer pomeni ocena 5 zelo 

pomembno, ocena 1 pa pomeni povsem nepomembno.  

Prepoznavanje lastnih vrednot 1 2 3 4 5 

Prepoznavanje lastnih prednosti 1 2 3 4 5 

Prepoznavanje lastnih slabosti 1 2 3 4 5 

Vedeti, kako vas vidijo drugi 1 2 3 4 5 

Vedeti, kaj je vaš prispevek družbi 1 2 3 4 5 

Prepoznavanje lastnih kompetenc 1 2 3 4 5 

Poznavanje lastnih ciljev 1 2 3 4 5 

Na�rtovanje poti do lastnih ciljev 1 2 3 4 5 

Na�rtovanje lastnih kariernih ciljev 1 2 3 4 5 

Prepoznavanje samega sebe 1 2 3 4 5 

Pripravljenost u�iti se 1 2 3 4 5 

Prepoznavanje lastnih navad 1 2 3 4 5 
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12. Kakšen pomen imajo za vas spodaj naštete trditve? Prosim, ocenite trditve z ocenami 

od 1 do 5, pri �emer pomeni ocena 5 zelo pomembno, ocena 1 pa pomeni povsem 

nepomembno.  

     

V poklicu sem uspešen. 1 2 3 4 5 

Delo, ki ga opravljam, dobro obvladam. 1 2 3 4 5 

Dosegam cilje, ki si jih zastavim. 1 2 3 4 5 

Imam na�rtovano kariero, ki ji uspešno 

sledim. 
1 2 3 4 5 

Poznam svoje vrednote. 1 2 3 4 5 

Ravnam se po na�elih svojih vrednot. 1 2 3 4 5 

Moje delo ima smisel. 1 2 3 4 5 

Vem, zakaj opravljam svoje delo. 1 2 3 4 5 

Delo, ki ga opravljam, je v skladu z mojimi 

vrednotami. 
1 2 3 4 5 

Redno vzdržujem kontakte s sodelavci. 1 2 3 4 5 

S prijatelji se redno družimo. 1 2 3 4 5 

V družbi sodelavcev dobro sprejet. 1 2 3 4 5 

Skrbim za svoje zdravje. 1 2 3 4 5 

Redno vzdržujem telesno kondicijo. 1 2 3 4 5 

Moji obroki hrane so redni. 1 2 3 4 5 

Hrana, ki jo zaužijem, je zdrava. 1 2 3 4 5 

     

13. Prosim, ozna�ite vaš spol. 

Moški  Ženska 

14. Prosim, ozna�ite, kateri starostni skupini pripadate. 

18�30  31�40  41�50  nad 50 
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15. Kakšna je vaša trenutna najvišja dokon�ana stopnja izobrazbe? Prosim, ozna�ite 

odgovor. 

osnovna šola 

srednja šola 

visoka šola ali uni 

magisterij ali doktorat 

16. Kakšen je vaš trenutni položaj na delovnem mestu? Prosim, ozna�ite odgovor. 

delavec 

referent 

vodja oddelka 

srednji manager 

višji manager 

drugo 

Zahvaljujem se vam za sodelovanje. 


