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KAJ JE AVTENTIČNO VODENJE?

Najnovejši koncept vodenja, ki se je pojavil v 
zadnjih desetletjih, je avtentično vodenje. 

Avtentično vodenje temelji na posamezniku, na 
njegovih konkurenčnih prednostih in na 
razvijanju pozitivnega organizacijskega vedenja.

Vključuje optimizem, upanje, samozavest in 
prožnost, predvsem pa zmagovalno miselnost. 

Pojem avtentičnosti pomeni, da nekdo deluje v 
skladu z resničnim jazom, izraža sebe na načine, 
ki so skladni z notranjimi mislimi in občutki, 
torej izraža lastno identiteto. 



Definicijo avtentičnega vodenja lahko opredelimo 
kot vodenje, ki temelji na pozitivnih osebnostnih 
lastnostih vodij, njihovih vrednotah in stališčih. 

Avtentično vodenje zaznamujejo pozitivne 
psihološke kapacitete: 

 večjo stopnjo zavedanja o sebi, 

 več samoobvladovanja in

 več pozitivnega obnašanja s strani vodij.



Karakterne lastnosti avtentičnega vodje se kot vzor 
prenašajo na delovanje vseh zaposlenih v organizaciji. 
To je temelj, ki vzpostavi pogoje za visoko stopnjo 
zaupanja. 

Namen avtentičnega vodje kot posameznika je 
ustvarjati organizacije, ki stremijo k spodbujanju 
učenja, napredka in razvoja ter delujejo v skladu s 
svojimi vrednotami, motivi in prepričanji. 

 Izobraziti in usposobiti želijo zaposlene, ki bodo delali 
v okviru želja in potreb kupcev, saj bodo le na ta način 
kupci dolgoročno zadovoljni. 



Avtentični vodje sami sebe prepoznajo kot steber 
organizacije, zato poskušajo ravnati moralno in v 
interesu vseh zaposlenih ter tako dajati jasen 
signal svojim sledilcem. 





Značilno je tudi to, da so samosvoji in drugačni. 

Svoj način razmišljanja ter nova znanja so 
sposobni vpeljati tudi v organizacijo, v kateri 
delujejo. 

Glavna naloga avtentičnega vodje je opazovati 
zaposlene in odkrivati težave, nezadovoljstva in 
strahove, saj s tem rešuje probleme v timu in pri 
posamezniku samem. 



Avtentični vodja zagotavlja poenotenje zaposlenih 
z organizacijo in sicer z ustvarjanjem skupnih 
zgledov, simbolov, zaupanja, optimizma, razvoja 
samozavesti, prožnosti in pozitivnega vodenja. 

So edinstveni, motivirani in verjamejo v osebna 
prepričanja ter se pri tem ne pretvarjajo in 
prilagajajo.

Pri avtentičnem vodji je komunikacija po pravilu 
vedno dvosmerna, saj jih le ta spodbuja in 
usmerja ter prepušča odločanje. 



LASTNOSTI 
AVTENTIČNEGA 

VODJE



Avtentično vodenje se kot uspešno vodenje izkaže 
prav v času gospodarske krize, saj vodja kljub 
slabim razmeram vzpodbuja in motivira 
zaposlene. 

Pozitivna klima v delovnem okolju bistveno 
pripomore k večji uspešnosti podjetja ter 
zadovoljstvu ljudi, poleg tega pa se podjetje 
navzven kaže kot dobro delujoča organizacija. 



SMERNICE IN NAPOTKI

V podjetju Hewlett & Packard so za svoje 
zaposlene pripravili smernice delovanja.

Poudarjajo teorijo avtentičnega vodenja.

Zaposlene spodbujajo k temu načinu vodenja.

Menijo, da ne gre le za način vodenja, temveč 
za način sodelovanja in delovanja v 
organizaciji.

Zaželjeno je, da zaposleni razumejo avtentično 
vodenje.



Poleg že navedenih lastnosti avtentičnega vodje, 
posebej povdarjajo kakšen NI avtentični vodja:

1. Ne kritizira, krivi ter se ne posmehuje.

2. Ne ponižuje, spravlja v zadrego.

3. Ne ustrahuje in grozi.

4. Ne laže, goljufa in izkorišča.

5. Ni zahrbten in ne podcenjuje.



Dvajset “avtentičnih” zapovedi podjetja Hewlett & 
Packard:
1. Bodi pogumen.

2. Bodi optimističen.

3. Obvladaj situacijo.

4. Pripoveduj zgodbe.

5. Delaj.

6. Sodeluj.

7. Spodbujaj tuje ideje.

8. Poizkusi nove ideje.

9. Ostani miren in zbran.

10. Planiraj.



11. Priznaj napake.

12. Govori spontano.

13. Izražaj se brez ovinkarjenja.

14. Bodi odkrit.

15. Bodi dostopen in viden.

16. Bodi hraber.

17. Govori resnico.

18. Zgrabi priložnost.

19. Premisli zadeve.

20. Spoštuj ostale.



Dave Packard in Bill Hawlett menita da mora 
avtentični vodja usvariti delovno okolje kjer:

 Lahko zaposleni izkoristijo svoj potencial,

 lahko dajo vse od sebe,

 so jim priznani dosežki,

 so zaposleni samoiniciativni na račun 

svobode,

 zaposleni delujejo kot ekipa za dobro 

organizacije.



Glavne smeri moralnega kompasa vodje in 
zaposlenih morajo biti:

1. Znanje.

2. Skromnost.

3. Pravičnost.

4. Trdo delo.



Ključne smernice za avtentično vodenje v 
podjejtu HP:
1. Sledi svojim strastem – neguj svoje talente.
2. Ravnaj z drugimi spoštljivo – ter si zasluži 

spoštovanje.
3. Nikoli ne obupaj – vztrajaj.
4. Drži besedo – naredi kar si obljubil.
5. Misli pozitivno – uživaj v delu.
6. Pričakuj veliko od sebe – ravno tako od drugih.
7. Preverjaj ustaljene modrosti – misli s svojo 

glavo.
8. Ne sprašuj se kaj lahko drugi naredijo zate –

vprašaj se kaj lahko ti narediš za druge.
9. Svet naredi boljši – prispevaj tudi sam k temu.
10. Vse kar počneš, počni z ljubeznijo – vedno je to 

mogoče.



Vsak posameznik lahko zase naredi svoj 
osebni načrt razvoja vodstvenih sposobnosti 
v katerem so ključni sledeči gradniki.:

1. Poznavanje samega sebe, svoje osebnosti.

2. Definiranje lastnih vrednot in vodstvenih 
principov.

3. Razumevanje lastnih motivacij.

4. Sestava podporne ekipe.

5. Upoštevati mora vse vidike svojega življenja.



Avtentični vodje v podjetju HP na podlagi 
raziskave izražajo sledeče lastnosti:

1. Svoje cilje zasledujejo z navdušenjem.

2. Spoštujejo svoje, trdne vrednote.

3. Vodijo zaposlene tako s srcem kot z glavo.

4. Vzpostavljajo trdne odnose.

5. Imajo izrazito samodisciplino.



Good Leaders are Authentic Leaders Success To Significance: Tough 

Lessons In Authentic Leadership

https://www.youtube.com/watch?v=r6FdIVZJfzg
https://www.youtube.com/watch?v=xHJC3Qo_GKk


DODATNI VIRI

Authentic Leadership Being the Best Leader 
You Can Be - video posnetek

25 Ways to Win with People - John C 
Maxwell - avdio knjiga

Discovering Your Authentic Leadership 

https://www.youtube.com/watch?v=d30vbbs7sS0
https://www.youtube.com/watch?v=-L6FtaZSQIE
http://www.theleadershipedge.com/files/images/Articles/Discovering_Your_Authentic_Leadership.pdf


ZA KONEC ŠE…

“Če imate službo brez problemov, v resnici 
sploh nimate službe.” – Malcom Forbes

“Vizija brez izvedbe je zgolj halucinacija.” –
Henry Ford

“Nobenega velikega dosežka še ni bilo brez 
zanosa” – Ralph Waldo Emerson


