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Spoštovani !  
 

Kontroler ni samo strokovni sodelavec menedžmenta, ki se 
ukvarja z načrti, predračuni, usklajevanji, analizami, odmiki, 
poročili ipd., temveč tudi osebnost z izoblikovano in dovolj 
občutljivo moralo. Zato ve, kaj mora storiti, čeprav to ni nujno, 
in česa ne sme storiti, čeprav bi lahko storil.  
 
Ker stroka še nima izoblikovanega in zapisanega etičnega 
kodeksa, se lahko kontroler v svojih moralnih presojah opira le 
na svojo vest. Zanjo pa je Ivan Cankar zapisal v Skodelici kave, 
»da je pravičen sodnik, ki ne pozna malenkosti«. Vse tiste, ki jih 
zanima ta človeška »dimenzija« kontrolerja, vabim, da 
preberejo ta sestavek, katerega povzetek sem predstavil v 
uvodnem referatu na letošnjem 4. STROKOVNEM 
SREČANJU SLOVENSKIH KONTROLERJEV !!! 
 
Želim vam veliko užitkov pri branju tokratne številke 
Kontrolerjevega glasnika in ne pozabite, da boste svoje znanje 
lahko ponovno nadgradili v pomladni izvedbi »ŠOLE ZA 
USPOSABLJANJE KONTROLERJEV«.  

 OSEBNOST IN ETIKA KONTROLERJA 

 

Prof. dr. Franc Križaj 

ORGOS d.o.o. 

 
1. Spoznajte samega sebe 
 

Spoznati samega sebe je bila vodilna misel in smoter 
človekovega bivanja že pri antičnih filozofih. Toda še 
danes sta oba najvišja cilja človekovega bivanja »spoznavanje 
samega sebe« in »samouresničenje svojih zmožnosti« bolj iluzija kot 
nujna in uresničljiva življenjska potreba. Človek današnjega 
časa je zelo ponosen na svojo pridobljeno svobodo, toda 
marsikdo ne ve, kaj naj bi z njo počel. V tisočletjih se je 
uspel osvoboditi »od« mnogih zunanjih in notranjih 
podrejanj, omejevanj in ovir, ne pa tudi od svojih notrajnih 
in zunanjih omejitev ter ovir »za« svoje svobodno 
delovanje v skladu s svojo naravo oz. značajsko strukturo. 
Zaradi tega postajajo ljudje vse bolj uporabno sredstvo za 
dosego osebnih ciljev drugih ljudi. To žalostno in tragično 
vlogo sodobnega človeka lahko vidimo tako v državah 
turbo kapitalizma kot tudi deželah liberalnega kapitalizma. 
Taki, za človeka ponižujoči vlogi se lahko upre samo 
človek s trdno značajsko strukturo in tenkočutno vestjo ter 
pripravljenostjo, da zaradi svoje moralne drže lahko izgubi 
svoj družbeni status in udobje. 
 
In kaj lahko v tej razlagi najdemo uporabnega za 
kontrolerja? Predvsem morda to, kako ohraniti v raznih 
neprijaznih okoliščinah in preizkušnjah trden značaj in 
zvestobo do samega sebe. Kako torej živeti skladno s svojo 
naravo in vestjo, kako biti cilj samemu sebi in ne drugim 
ljudem. Kako naj bo to pot in hkrati življenjski smisel vsake 
zrele osebnosti. Kako torej spoznati, da je to resnično
»vredno več kot vse bogastvo tega sveta« (svetopisemski izrek). 
Ali, enostavneje povedano, kako naj človek v stiski najde v 
sebi dovolj opore za dosledno spoštovanje in uveljavitev 
svojih načel v mejah svoje »moralne elastičnosti«. Kako 
torej ohraniti stik s svojim jazom oz. vestjo tudi v takih 
preizkušnjah.  
 
Kot vemo, se kontroler pri svojem delu večkrat srečuje tudi 
z izrazito gospodovalno ali uradovalno (birokratsko) 
usmerjenimi menedžerji. Delo z njimi je neprijetno zaradi 
njihove nepredvidljivosti, neprijaznosti, neučakanosti, 
zahtevnosti ipd. Pogosto so menedžerji takšni zaradi svojih 
značajskih lastnosti in zmotnih predstav o liku uspešnega 
menedžerja, ali postanejo takšni zaradi velikega pritiska 
pohlepnih lastnikov. V takih okoliščinah so kontrolerji 
pogosto izpostavljeni pritiskom ali zahtevam, ki so v 
nasprotju z njihovimi moralnimi načeli in vrednotami. 
Znajdejo se v stiski kaj storiti in komu ugoditi. 
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Se ukloniti ali upreti zahtevam, ki so v nasprotju z njihovo 
vestjo? Odločitev je težka, ker gre za spopad med dvema 
enakovrednima motivoma (primer Buradinovega osla), ki je 
izrazito etične narave. Še posebej pa je težaven ta spopad v 
primeru, ko mora presoditi in odločiti, kaj je manjše zlo in za 
koga je to zlo manjše. 
 
Kontroler, ki ni prevzet in zaslepljen od čarov visoke 
dobičkovnosti, denarja in oblasti, ki pozna tudi druge 
poslovne smotre in cilje podjetja, lahko opravlja pri 
sodelovanju z menedžmentom funkcijo opominjajoče vesti. Že 
dolgo je znano, morda zato tudi pogosto pozabljeno, da 
maksimiranje dobička ni najbolj pomemben ali celo edini cilj 
podjetja. Glavni cilj vsakega podjetja, ki ga vodi podjetniški 
menedžment, je ustvariti pogoje za njegov dolgoročni obstoj; 
za vzpostavitev partnerskih odnosov s poslovnimi partnerji, 
zaposlenimi, družbenim okoljem in lastniki kapitala.  
 
Partnerstvo pomeni v tem primeru višjo stopnjo 
medsebojnih odnosov, ki temeljijo na enakopravnosti, 
odkritosti, transparentnosti, spoštljivosti in pripravljenosti za 
sporazumevanje. Pri partnerskem odnosi si nobeden od 
partnerjev ne lasti prednosti, čeprav bi si jo glede na njegov 
stvarni položaj lahko. Osrednji in najbolj pomemben interes 
pri partnerskem odnosu ni kazanje svoje moči, veljave ali 
pomena, temveč iskanje in najdba rešitev, ki bodo dolgoročno 
sprejemljive za vse sodelujoče partnerje. Poudarek pri 
partnerstvu je torej na dolgoročnosti, predvidljivosti, 
transparentosti, stabilnosti, soodgovornosti za skupno 
prihodnost in optimizaciji poslovne uspešnosti vseh 
sodelujočih partnerjev. Ravno na tem področju ima kontroler 
določene prednosti in priložnosti za svojo uveljavitev in 
utrditev moderatorske vloge. Glede na to, da pozna finančne, 
proizvodno-okoljske ali prodajne posebnosti, tudi ve, katere 
vrste partnerstva so za družbo najbolj zanimive. Njegova 
prednost je tudi v tem, da pozna vrsto različnih metod in 
kazalnikov, s katerimi je možno ugotavljati in meriti tudi te 
vidike poslovne uspešnosti.  
 
Med »mehkimi kazalniki« poslovne uspešnosti je trenutno 
pri nas zelo moderen ameriški BSC (Balanced Scorecard) 
model oz. »sistem uravnoteženih kazalnikov« in evropski 
model »intelektualnega kapitala«. Poleg njiju obstajajo tudi 
starejši in že dokaj uveljavljeni evropski modeli. Njihova 
»slabost« je v tem, da so evropski in da jih njihovi avtorji ne 
znajo tako uspešno tržiti, kot sta to storila z BSC njuna avtorja.  
 
Tako npr. poznajo v Evropi že več kot 10 let »Evropski model 
ocenjevanja kakovosti«, pri nas pa nekaj let mlajšo slovensko 
izpeljanko s »Priznanjem republike Slovenije za poslovno 
odličnost«. Manj znan je pri nas »Evropski model celovitega 
samoocenjavanja družb«, ki temelji na »Evropskem modelu 
ocenjevanja kakovosti«. Njegova posebnost je v tem, da ima 
več ocenjevalnih osnov in da ni namenjen tekmovanju in 
pridobivanju javnega priznanja. Glavni smoter tega modela je 
spoznati svojo »poslovno samopodobo«, njene šibkosti in 
pomanjkljivosti, da bi na tej osnovi lahko sprejeli ustrezne 
ukrepe za njeno izboljšanje. Nobeden od naštetih 
»inštrumentov« ni v izraziti prednosti, ker so si v bistvu zelo 
podobni. Zelo moderen je trenutno tudi »Intelektuali kapital«, 
ki pa, kot izgleda, še ni dosegel potrebne stopnje zrelosti in 

primernosti za širšo praktično uveljavitev. Še vedno obstajajo 
pomisleki o tem, če resnično meri dovolj zanesljivo tisto, kar 
trdi, da meri.  
 
Skupna značilnost vseh teh modelov je, da poslovno uspešnost 
posamezne družbe (podjetja) ne merijo samo s finančno 
donosnostjo, temveč tudi z nekaterimi »mehkimi kazalniki«. 
Finančni kazalniki imajo praviloma večjo veljavo (bolj jim 
zaupamo) samo zato, ker jih izračunamo iz verodostojnih 
podatkov. Kolikšna je lahko verodostojnost poslovnih 
podatkov, kažejo zelo nazorno nedavne finančne afere 
nekaterih ameriških in tudi evropskih zelo velikih in (nekdaj) 
uglednih družb. To dejstvo samo še potrjuje domnevo, da je 
praviloma visoka donosnost bolj rezultat izkoriščanja bodisi 
kupcev, dobaviteljev, delavcev, naravnih virov, okolja in tudi 
poslovnih špekulacij kot lastne poslovne učinkovitosti. 
Prednost »mehkih kazalnikov« je ravno v tem, ker finančne 
kazalnike kombinirajo z nefinančnimi in ugotavljajo njihovo 
medsebojno povezanost ali protislovnost. Z vsemi modeli, ki 
sem jih omenil, merimo prek subjektivnih izjav ali zbranih 
stvarnih podatkov raven odnosov in s tem tudi zadovoljstva 
zaposlenih, kupcev, dobaviteljev, družbenega okolja in 
lastnikov.  
 
Ravno pri uvajanju sodobnih in bolj celovitih kazalnikov 
poslovne uspešnosti ima torej kontroler veliko priložnost, da 
z njihovo uvedbo in uporabo onemogoča nastanek negativnih 
družbenih pojavov. Ti pojavi so praviloma posledica 
nezmernosti in prevelike »požrešnosti« lastnikov, 
menedžmenta ali obojih. Omenjene priložnosti pa nalagajo 
kontrolerju tudi določeno poklicno in moralno odgovornost za 
tisto, kar niso storili, pa bi morali storiti. Seveda kontroler pri 
tem nima priviligiranega položaja, da bi lahko vedno storil 
tisto, kar mu narekujeta njegova poklicna doktrina in njegova 
vest. Prilagajati se mora določenim zahtevam tistih, s katerimi 
je povezan, ali od katerih je eksistenčno odvisen. Kontroler s 
trdnim značajem in samospoštovanjem bo vedel, kje so meje 
njegove prilagodljivosti in kaj še sme storiti (za »ljubi kruhek«) 
in česa ne, da si ohrani svoj jaz in ugled. Če te meje ne pozna 
in ne zna reči »NE«, kadar je to nujno, obstaja velika 
nevarnost, da začenja tako postopno izgubljati svojo moralno 
občutljivost. V takih trenutkih dvomov in negotovosti se kaže 
spomniti na to, da: 
 
• »Vse, kar storimo slabega ali hudega drugim, smo storili 

tudi sebi«! (Erich. Fromm »Človek za sebe«) 
• »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem 

nevidno«! (A. De. Saint-Exupery »Mali princ«), in kdor je. 
• Sam s sabo, s celim svetom sprt (Srečko Kosovel) 
 
Kadar torej zahteve za kontrolerjevo prilagajanje 
prekoračijo mejo njegove osebnostne in moralne elastičnosti, 
se je potrebno upreti in oditi, četudi izgleda to še tako težko in 
tvegano. Biti »spravljen« (skladen) s sabo in zadovoljen sam s 
seboj je tisto, kar ima največjo vrednost v človekovem življenju 
in za kar se splača tudi nekaj žrtvovati.  
 
Tisti, ki tega ne zmorejo, se zato pogosto še bolj »zažrejo« v 
delo in postanejo z njim vse boj zasvojeni. Tako lažje pozabijo 
na svoj notranji nemir in pomirijo svojo opominjajočo, toda 
utišano vest z raznoterimi opravičil, s katerimi poskušajo 
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»racionalizirati« svoje nerazumno ravnanje. Vendar vest je in 
ostaja njihov neusmiljeni sodnik, ki se še vedno oglaša, čeprav 
»v prazno«. Toda v največjih osebnih in poslovnih krizah, ko 
zopet poskušajo najti stik s seboj, zaznajo tudi opominjajoči 
glas svoje vesti. Tedaj morda šele odkrijejo pravi smisel in 
nesmisel svoji motivov in ravnanj ter vso njihovo moralnost ali 
nemoralnost.  
 
To je pravi trenutek, da spremenijo svoj dotedanji način 
življenja in se tako rešijo iz vse večje osamitve in zapuščenosti, 
če zmorejo toliko moči, da spremenijo svoj dotedanji način 
življenja. Če tega ne zmorejo, je rešitev v tem, da se še bolj 
globoko »zažrejo« v delo in postanejo še bolj sami in osamljeni. 
Tisti, ki so bili slepi in gluhi za vsa opozorila in krize, spoznajo 
nesmisel vsega svojega dotedanjega ravnanja in življenja šele 
takrat, ko so izgubili svoje kolege in najboljše prijatelje, zdravje 
in celo družino. Tedaj so resnično sami kot cestni kamen (Alojz 
Gradnik) in nepomembni anonimneži, ki jih nihče ne pogreša, 
kod, da jih nikoli na tem svetu ni bilo. 
 
Tisti, ki jih moja razlaga ni pritegnila ali »ogrela«, lahko brez 
vsake slabe vesti ta prispevek tu prenehajo brati. Zanje bo 
nadaljevanje tega zapisa še manj zanimivo, ker bom v tem delu 
predstavil nekaj osnovnih vedenj o osebnosti, etiki in 
morali. 
 
 
2. Osebnost, etika in morala 
 

Osebnost, ki je izraz iz angloameriške literature, je sinonim za 
nekoč pri nas bolj uporabljene izraze, kot so »značaj« (znak-
zaznamovan), »karakter« (vrezan, izdolbljen) ali individuum 
(svojstven, neločljiv). Vsi ti izrazi jasno kažejo, da gre za nekaj 
trajno zaznamovanega, nespremenljivega in posebnega - 
enkratnega. Takšna je tudi najbolj splošna definicija osebnosti: 
»Osebnost je celovitost podedovanih in pridobljenih relativno stalnih in 
stabilnih duševnih lastnosti določene osebe, ki se navzven kažejo z njenim 
relativno ustaljenim razumevanjem, vrednotenjem in čustvovanjem«.  
 
Značajska struktura zrele in ustvarjalne osebnosti je vir vseh 
človekovih vrlin, ravnodušnost do nje ali njeno zanemarjanje 
pa največje človekovo nasilje (zlo) nad samim seboj. Človekova 
vrlina je njegova velika mentalna in fizična prilagodljivost. 
Toda kadar zahteve prekoračijo mejo elastičnosti njene 
značajske strukture, to ni brez posledic za njegovo mentalno in 
moralno zdravje. Človek, ki zaradi notranjih ali zunanjih ovir 
ne more uresničiti svojih ustvarjalnih zmožnosti, kaže to tudi 
navzven. Svoje nezadovoljstvo kaže s prezirom do vsake 
koristne aktivnosti ali s pretirano aktivnostjo (deloholiki). Čas 
in prostor, v katerem živimo, je poln primerov ustvarjalne 
omejenosti in nezmožnosti - invalidnosti. Notranja praznina, 
razosebljenje in odsotnost smisla življenja so razlog za vse 
večje število psihosomatskih motenj in ustvarjanje človeških 
robotov. 
 
Z razlago človekove značajske strukture so se ukvarjali že v 
antični Grčiji. Tudi v sodobne razlage človekovih značajev, 
čustvene inteligence, osebnostnih profilov ipd. je bolj ali manj 
vključena Hipokratova tipologija ljudi po temperamentu 
(kolerik, sangvinik, flegmatik, melanholik), Jungova teorija po 

 psihični usmerjenosti (introvertiran, ekstrovertiran) in tudi 
Freudova tipologija po nagonih (oralni, analni, genitalni).  
 
Tudi novejša, v svetu najbolj uporabljena metoda Mayer-Briggs 
indikatorjev za ugotavljanje osebnostnih značilnosti ali 
profilov, temeljiji na C. G. Jungovi teoriji introvertiranosti in 
ekstrovertiranosti ter razvršča ljudi v 16 skupin (matrika 4*4).  
 
Metoda H.G. Haeusela razvršča ljudi po njihovih prevladujočih 
limbičnih značilnostih v 3 skupine (iskanje ravnovesja - 
stabilnosti, obvladovanje - oseb in dogodkov, iskanje 
vzpodbud v doživljajih in srečanjih) in iz njih izvede 8 tipov 
osebnostnih profilov. 
 
 

Tip osebnosti Stabilnost Obvladovanje Spodbude 
Podjetnež - + + 
Tehnokrat - + - 
Stresni tip + + - 
Samovšečen + + + 
Zna živeti - - + 
Priljubljen + - + 
Strahopeten + - - 
Ravnodušen - - - 

 
 
Metoda Herrmannovega prevladujočega načina mišljenja 
(H.D.I.), ki temelji na funkcijah leve in desne možganske sfere 
in njeni delitvi na zgornjo cerebralno in spodnjo limbično 
sfero, pozna štiri kvadrante in zato tudi štiri osnovne 
osebnostne tipe. To delitev je uporabil Ned Herrmann za 
simbolično predstavitev človeške nadarjenosti s štirimi 
kvadranti A, B, C in D. Glede na njihove prevladujoče 
značilnosti jim je dodelil tudi simbolična imena, in to: logično-
razumski (A), organizatorski (B), čustveni (C) in raziskovalni 
(D) kvadrant. 
 
 

4

misli v pojmih
logičen
analitičen
racionalen

misli v slikah
poln idej
intuitiven
zgovoren

kontrolira
konzervativen
organizira
strukturira

človekoljub
čustven 
muzikaličen
zgovoren

AA

BB CC

DDANALITIK 
Razumski jaz

CEREBRALNO

LIMBIČNO

ANALITIK 
Razumski jaz

ČLOVEKOLJUB
Čuteči jaz

ORGANIZATOR
“ziheraški” jaz

LEVA SFERA DESNA SFERA

STRATEG
Eksperimentira-
joči  jaz

 
 
Iz teh štirih osnovnih tipov je izvedel in opisal značilnosti za 
32 najbolj pogostih »tipskih« profilov. Osnova za razporeditev 
posameznika v enega od teh 32 tipov so odgovori na 
vprašalnik, ki ima 120 vprašanj in računalniški algoritem, ki 
ovrednoti odgovore in izriše osebni profil.  
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Vsak človek ima razporejene svoje talente v vse štiri kvadrante, 
toda z različno stopnjo. Prevladujoči talent ima najmanj v 
enem kvadrantu, pogosto v dveh, včasih celo v treh in manj 
pogosto v vseh štirih kvadrantih. Glede na število 
prevladujočih talentov, ki jih ima posameznik, in njihovo 
razporeditev v kvadrante, lahko dokaj zanesljivo ugotavljamo, 
za kakšno vrsto dela je posameznik verjetno najbolj primeren. 
Naša svetovalna družba je certificirana in pooblaščena za 
uporabo te metode v Sloveniji in na Hrvaškem. 
 
Koliko lahko prispeva poznavanje osebnostnega profila k 
osebni rasti posameznika ali k pospešeni unifikaciji in 
standardizaciji (kompatibilnosti) njegovega osebnega profila, je 
odvisno od tega, kdo pozna te profile, čemu jih uporablja in 
kakšni so njegovi motivi. 
 
Etika je tisti del filozofije, ki se ukvarja s smislom človekovega 
bivanja in procesi, pojavi in ravnanji v smislu dobrega in zla. 
Določa torej načela, vrednote in norme, ki so moralno 
pozitivne ali negativne. Renesančni misleci so trdili, da se 
človek pri določanju neovrgljivih etičnih načel in pri 
spoznavanju dobrega in zla lahko popolnoma zanese na svoj 
razum. Zato tudi danes velja, da ni nobenih absolutnih in 
večno veljavnih etičnih pravil. Obstajajo le splošna etična 
pravila (npr. »Ljubi svojega bližnjega kot samega sebe«! »Ne ubijaj«! 
ipd.), ki zagotavljajo človekovo rast in razvoj. Poleg teh 
univerzalnih pravil za vse človeštvo in vse čase obstajajo tudi 
družbena etična pravila, ki z zapovedmi in prepovedmi 
omogočajo določeni družbi in združbi (podjetja, društva, klubi, 
klani) njeno delovanje in preživetje v nekem časovnem 
obdobju.. Ko začne »elitni del« družbe ali združbe ta etična 
pravila zlorabljati v škodo večine, jih je potrebno spremeniti na 
prijazen ali manj prijazen način.  
 
Človekova najbolj vredna in častna izjava »Ravnal bom po 
svoji vesti!« je za marsikoga osupljiva, za moralno neobčutljive 
pa celo predrzna. Kajti človekova vest je tista, ki ne presoja 
samo človekovih izvršenih dejanj, temveč tudi vse njegove 
zamisli, motive, namene, čustva ipd. Sodobne potrošniške 
družbe so usmerjene v to, da preglasijo glas vesti in s tem stik s 
svojim jazom. To počnejo s skrajno bedastimi in nasilnimi 
komercialnimi in političnimi reklamami ter drugimi »hrupi in 
motnjami« (npr. »žuriranja«, denar, oblast, obsedenost z delom) 
kot tudi z raznimi omamami (alkohol, droge) in ustvarjanjem 
iluzij (denarna tekmovanja, igre na srečo). Zato so te družbe v 
veliki moralni krizi, kar še posebej velja za nekatere velike 
gospodarske družbe in tudi za sedanjo vladajočo elito 
(administracijo) v najbogatejši in najmogočnejši državi sveta - 
ZDA. Podobne pojave moralne nečlovečnosti, nečednosti, 
pohlepa in izprijenosti ter tudi prepričanja o svoji izjemni 
pomembnosti, nenadomestljivosti, zgodovinskemu ali božjemu 
poslanstvu opažamo pri vseh elitah, v vseh delih sveta in v 
vseh časih. Če sklenem svoj prispevek nekoliko cinično, potem 
pomeni biti moralen danes isto kot biti nespreten, preveč 
občutljiv do soljudi, »ziheraški« in staromodnega obnašanja.  
 
Z vprašanjem, kako živeti modro in etično, se že tisočletja 
ukvarjajo največji modrijani tega sveta. Nekaj odlomkov iz te 
zakladnice modrosti sem vključil tudi v ta zapis. Za tiste, ki 
želijo izvedeti nekaj več na to temo priporočam dela Ericha 
Fromma »Človek za sebe«, »Imeti ali biti«, »Beg od svobode«.  

ZADOVOLJSTVO Z DOSEŽENIM 
 

Povzetek referata Prof. dr. Felixa von Cubeja  
(27. Kongres kontrolerjev - Muenchen 2002) 

 
1. Uvodne misli 
 

O tem, da človek ni programiran za Indijo Koromandijo, kjer 
naj bi se cedila med in mleko, temveč za napore, je vedenjska 
biologija že dolgo prepričana. Zakaj bi bilo sicer v sedanji 
družbi blaginje toliko psihosomatskih bolezni, nasilja, 
porabnikov drog in nezadovoljstva z delom? Toda tudi napor 
brez zadovoljstva povzroča enake negativne pojave. V čem je 
torej prava rešitev? Rešitev po »meri človeka« torej ni niti v 
zadovoljstvu brez napora, niti v naporu brez zadovoljstva, 
temveč v zadovoljstvu pri premagovanju naporov in v 
doseženem rezultatu. Komplicirano, kajne! Da bi odkrili, 
katere aktivnosti prinašajo človeku zadovoljstvo in katere ne, 
moramo globlje poseči v evolucijo človeštva in odkriti 
nagone in napake, ki jih dela človek v povezavi z nagoni. 
 
 

2. Napake v povezavi z nagoni 
 

Prva napaka je v domnevi, da je možno doživeti 
zadovoljstvo brez napora 

Človek je s svojim več milijonov let trajajočem razvoju 
programiran za napore, za tek in boj, za nevarnosti in 
pustolovščine, za trdo in naporno življenje lovca in zbiratelja. 
To razlago sicer lahko sprejmemo kot zgodovinsko dejstvo, 
toda sodobnemu človeku na njegovo srečo vse to ni več 
potrebno. Čemu neki se je potem človeštvo sploh civiliziralo, 
če so se vsi ti nagoni ohranili in če še vedno delujejo skoraj 
nespremenjeno kot nekoč v davni preteklosti?. Očitno smo pri 
takem nadziranju spregledali zelo pomembni dejstvi, in sicer: 
 
• Naši nagoni in instinkti so se razvijali milijone let in zato 

takšni evolucijski programi ne morejo izginiti v nekaj letih 
civilizacije. Seveda lahko civiliziran človek s funkcijami 
svojih velikih možganov nekoliko obvlada in »kultivira« 
svoje nagone, ne moremo pa izključiti njihovega 
delovanja. Z njimi moramo živeti, kar je tudi prav, saj 
življenjske radosti in užitke doživimo ravno ob 
zadovoljitvi svojih nagonov in ne od našega preudarnega 
razuma! 

 
• Naši nagoni in instinkti so spontani, to pomeni, da se npr. 

lakota, seksualnost, napadalnost, radovednost pojavljajo 
brez zunanjih dražljajev. Z nagoni opremljeno živo bitje se 
ne sprijazni z nastalimi razmerami. Vedno išče in si poišče 
tisto, kar rabi ne glede na vse napore in razsežnosti 
tveganja. Zato sedaj, ko smo že skoraj uresničili Indijo 
Koromandijo, s tem, kar imamo, nismo zadovoljni. Zelo 
jasno se je pokazalo, da nismo programirani za brezdelje, 
temveč za napor, tudi za boj, nevarnosti in izrabo svojih 
potencialov. Blaginja nas ne zadovoljuje. Premalo je 
gibanja in preveč je dolgočasja, pasivnosti in udobja. Zato 
postajamo vse bolj nezadovoljni, napadalni in bolni. 
Znano je npr. da napadalnost doseže najvišjo točko ravno 
v nedeljo zvečer.  
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Zato ravno tedaj najbolj pogosto segajo po steklenici tisti, 
ki nimajo zanimivega dela, kot tudi tisti, ki »umirajo« od 
dolgočasja v poklicu, doma ali na dopustu.  

 
Dejansko si ljudje še vedno prizadevajo doseči zadovoljstvo 
brez napora. Toda človek je po naravi programiran za to, da 
uporablja svoje nagonske in delovne potenciale. Samo tako 
lahko na povsem naraven način dosega za vse te napore tudi 
plačilo. Doživlja jih v intenzivnem ter vsestranskem 
zadovoljstvu in veselju ob zadovoljitvi svojih nagonov. Človek 
je s svojimi velikimi možgani posegel tudi v to »ekonomijo 
ugodja - neugodja« (Konrad Lorenz): Želi si zadovoljstvo brez 
napora, toda s tem se prične zanemarjati kot človek. 
Zanemarjenost pa, kot vidimo, vodi v civilizacijske bolezni, v 
preveliko napadalnost in nezadovoljstvo ter v uporabo drog. 

Druga napaka je v domnevi, da je delo zlo in prosti čas 
zadovoljstvo. 

Gledano evolucijsko sta napor in zadovoljstvo združena v 
neločljivo celoto. Najdlje se je ohranila ta enotnost napora in 
zadovoljitve nagonov v kmečkih in obrtniških oblikah življenja. 
Povsod drugod je pričel človek že zgodaj ločevati med 
naporom pri delu in delom kot nujnim zlom. Delo je postalo 
tlaka in kazen za tiste, ki se ga ne znajo izogniti ali ubraniti. 
Zato se ne smemo čuditi težnji, da se ljudje poskušajo, če je le 
mogoče, izogniti delu, posebej še, če zanj velja, da je nekaj 
negativnega, slabega, ponižujočega in nečloveškega.  
 
V enaki meri kot pri delu se skuša izogniti človek naporu tudi v 
prostemu času. Zaradi tega ostanejo neuresničena 
pričakovanja, da se v prostem času lahko sama po sebi 
uresničijo vsa hrepenenja in zadovoljstva. Kljub temu, da nam 
»industrija prostega časa« in razni animatorji nudijo veliko 
raznoterih zabavnih storitev in možnosti, se tudi tu vse bolj 
šopiri dolgočasje.  
 
Vse več je dokazov, da si sodobni človek prek gledanja TV 
oddaj zadovolji večino svojih želja po radovednosti ali po 
poistovetenju z nekim »junakom«. Na ta način podoživlja z 
njim njegovo zmago kot svoje zadovoljstvo. Toda, ker mu je 
bilo v obeh primerih zadovoljstvo poklonjeno brez osebno 
doživete napetosti in napora, mu to ne prinaša pričakovanega 
in potrebnega zadovoljstva. 
 
Napačno in usodno je torej med seboj ločevati napor in 
zadovoljstvo pri delu in v prostem času oz. smatrati delo kot 
muko in prosti čas kot nadomestek za nezadovoljstvo pri delu. 
Zagotovo niso nesrečni pri delu tisti, ki opravljajo zanimivo 
delo in v katerega vlagajo vse svoje zmožnosti. Z velikim 
zadovoljstvom delajo nekateri tudi po 60 ur tedensko in vendar 
svojega dela ne smatrajo kot muko. Nanj ne gledajo samo z 
vidika plačila za vloženi napor, temveč predvsem kot 
priložnost za svojo osebno uveljavitev in socialno priznanje. 

Rešitev je v zadovoljstvu z doseženim 

Kako bi lahko v naši današnji družbi blaginje, v naši tehnični 
civilizaciji, ponovno med seboj organsko povezali napor in 
zadovoljstvo? Vzemimo npr. alpinista, ki že plezanje samo 
doživlja kot užitek in ne šele, ko doseže vrh stene ali gore. Tudi 
kirurgi, šahisti, obrtniki, košarkarji, umetniki doživljajo svoje  

naporne aktivnosti z velikim zadovoljstvom. Zakaj in kdaj je 
temu tako? Zadovoljstvo doživimo takrat, ko z določenim 
naporom uresničimo svoje načrte ali zahteve drugih, ko rešimo 
probleme, obvladamo rizike oz. tedaj, ko nevarnost 
spremenimo v varnost, ko torej zadovoljimo nagonu po 
varnosti. 
 
Načelo, da veliko zadovoljstvo lahko dosežemo samo z velikim 
naporom, velja tudi za našo povezanost z drugimi ljudmi. 
Pristne in globoke povezave prijateljstva, ljubezni, simpatije; 
obstajajo in se razvijajo samo, če si prizadevamo za druge. To 
doživimo tedaj, ko nismo pripravljeni samo sprejemati, temveč 
tudi dati oz. predvsem dajati in če se pri tem ne bojimo 
naporov. K povezanosti z drugimi ljudmi spada tudi 
identifikacija z večjimi združbami; podjetjem, stranko, 
narodom itd.. Toda kako in zakaj pride do te identifikacije z 
združbami? Vedenjska biologija ima za to neolepšan odgovor: 
»Človek se poistoveti z neko združbo tedaj, če lahko v njej 
doseže višji rang, če je lahko ponosen na svojo pripadnost in 
če je s tem pridobil na svojem pomenu«! 
 
 
3. Še nekaj o zakonih vodenja  
 

Prvi naravni zakon vodenja je »čustveni doživljaj« 

Kot prvo, svet dela je tako ustvarjen, da delavci obeh spolov 
dosežejo pri delu čustveni doživljaj (Flow). Zaradi zagotovitve 
svoje varnosti in potrjevanja svojih zmožnosti človek vedno 
posega naprej - v prihodnost. Želi in mora dobiti v reševanje 
nove naloge. Lahko so to obstoječe naloge, naloge druge vrste 
ali težje naloge. Lahko tudi sam poišče nove probleme samo 
zato, da jih obvlada, kajti za uveljavitev svoje odgovornosti in 
ustvarjalnosti rabi določeno prostost. Vodenje mora ob tem 
izpolniti mnoge pogoje, kot so npr.: ali delo dejansko vsebuje 
čustven doživljaj (Flow), ali njegova zahtevnost ustreza 
delavčevi kvalifikaciji in njegovi osebnostni strukturi? 

Drugi naravni zakon vodenja glasi: »priznanje za 
dosežek« 

Splošno znano je, da delavec rabi in pričakuje za svoj dosežek 
priznanje. V skladu s tem obstajajo tudi številne možnosti 
podelitve priznanja, kot so npr. višje mesto - položaj, določen 
privilegij, premija, osebna pohvala itd. Manj znano je dejstvo, 
da gre pri podelitvi priznanja za posebno humano obliko 
zadostitve napadalnemu nagonu. To pomeni, da priznanje ne 
ustvarja samo zadovoljstva, temveč tudi blaži negativne oblike 
napadalnosti, kot so nasilje, kriminalne združbe, 
nepripravljenost za odrekanje (pohlep, požrešnost). Vodenje 
mora torej zagotoviti odgovore na naslednja vprašanja: Katere 
oblike priznanja so primerne? So dovolj napredne za sodelavce 
in družbo? Je priznanje pravično? 

Tretji naravni zakon se nanaša na ustvarjanje povezav 

Za ustvarjanje povezav je potrebno skupno delovanje v malih 
skupinah. Skupno delovanje utrjuje povezave in povezave 
izboljšujejo skupno delovanje. Povezanost tudi izostruje izraze 
notranje napadalnosti. Daje odgovore na to, kolikšna naj bo 
velikost skupine. Kako se ustvarja skupinski čustveni doživljaj 
in kako deluje priznanje v skupini? 
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Pri četrtem naravnem zakonu gre za vodenje celotne 
združbe in za optimizacijo skupnega delovanja 

Tu so potrebni trije ukrepi: Kot prvi je maksimiranje »skupne 
učinkovitosti (fitnesa)«, kar pomeni, da so sodelavci angažirani 
glede na njihove osebne zmožnosti. Čim več rezultatov doseže 
posameznik, tem večji je skupni učinek skupine. Z 
uresničenjem drugega ukrepa morajo udeleženci izpolnjevati 
»socialno odličnost«: pravičnost, zanesljivost, resnicoljubnost, 
ker gre za uresničenje pogojev, ki omogočajo preživetje 
združbe. S tretjim ukrepom je potrebno zagotoviti konkretno 
delovanje: Voditi ne pomeni samo upravljati, voditi pomeni 
tudi določanje ciljev, upoštevanje priložnosti, izogibanje 
nevarnostim in tudi ukrepati. 

Peta naloga vodenja določa odgovorno delovanje 

Ne govorimo brez razloga vse več tudi o kulturi vodenja in 
etiki vodenja. Tu gre za socialno odgovornost do sodelavcev in 
za zmanjšanje škodljivega vpliva na okolje, za celovite odnose z 
drugimi ljudmi in združbami. Zagotovo drži, da odgovorno 
ravnanje presega naravne zakonitosti, odgovornost je značilnost in 
lastnost razmišlujočih ljudi. 
 
Znani raziskovalec vedenja Karl Lorenz je zelo točno opisal 
evolucijsko stanje ljudi: »Selekcija je prijela človeka pod roko, ga 
postavila na noge in potem od njega odtegnila svoje roke. Od tedaj dalje 
človek stoji ali pade, kot mu to uspeva!«  

 
 

Človek samo tedaj ne pade, če dobro razume naravne 
zakonitosti 

in še posebej svojo lastno naravo. 
 
 
Prevedel in priredil:  
Prof. dr. Franc Križaj 
 
 
P.S. Če želite imeti že objavljene izvode Kontrolerjevega 
glasnika, pišite na naslov mkrizaj@orgos.si . 
 
 
************************************************** 
Vabimo vas, da obiščete spletno stran našega podjetja 
www.orgos.si. in si zagotovite udeležbo na 11. izvedbi 
»Šole za usposabljanje kontrolerjev«, ki bo potekala od 
marca do junija prihodnjega leta.  

************************************************** 


