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GENIALNOST IN KRIZNI MANAGEMENT  

 

Temelj preučevanja magistrske naloge je genialnost na ravni človeka in podjetja. Preučevali 

smo jo v kriznem managementu. Analizirali smo genialnost in motivacijo ter iskali vzročnost 

v njuni povezavi v okoliščinah kriznega managementa. Podrobno smo definirali tudi 

zmoţnost hitrega mišljenja, ki smo ga, glede na pomembnost na področju kriznega 

managementa,  primerjali z znanjem. Preučili smo korelacijo uspeha z genialnostjo v kriznem 

mangementu. Z intervjuji smo odkrili, katere  komponente vodijo v genialnost. Raziskava je 

prvi dve hipotezi potrdila, zadnja hipoteza pa je ostala odprta za interpretacije. Zanimivo je 

spoznanje, da je hitrost misli pomembnejša od znanja v kriznem managementu. 

 

Ključne besede:  krizni management, genialnost, inteligenčni količnik, fluidna inteligentnost, 

kristalizirana inteligentnost. 

INGENIOUSNESS AND CRISIS MANAGEMENT 

 

Ingeniousness within crisis management, on the level of human beings as well as business 

organizations, is what is explored in this M.A. thesis.  Motivation, ingeniousness, and their 

interdependence were analyzed in extreme circumstances of crisis management. The ability of 

rapid thinking was thoroughly specified and compared with the importance of knowledge. 

Reliance of success onto ingeniousness was also examined. Interviews identified which 

components lead to ingeniousness. The investigation confirmed the first two hypotheses, but 

left the third one open to interpretations.  One interesting conclusion was that, when it comes 

to crisis management, rapid thinking is more important than knowledge. 

 

Key words: crisis management, ingeniousness, intelligence quotient, fluid intelligence, 

crystallized intelligence. 
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SLOVAR NEZNANIH BESED 

Guru [izv. sanskrt] je oseba, za katero velja, da ima veliko znanja in modrosti na določenem 

področju; to znanje uporablja za usmerjanje drugih, je učitelj. 

Intelekt ali um [lat. intellectus percepcija–dojemanje, kognicija–zaznavanje ali spoznanje] se 

nanaša na sposobnosti, da skozi razmišljanje in znanje pridemo do spoznanj ali 

uvida. Koncept je tesno povezan s preudarnostjo in razumom.  

Kognicija [ang. cognition] vključuje vse duševne procese, ki jih je mogoče opisati kot 

izkušnje učenja, torej zaznavanje, prepoznavanje, sklepanje in zaključek. 

Razlikuje se od izkušenj ali občutka ţelje – gre za koncept, ki se nanaša na 

moţgane in um. 

Kompilacija [lat. compilatio iz compilare vkup, nagraditi, pleniti] je neizvirno delo, 

kompilirano iz drugih del. 

Konciznost [lat. concisus] je jedrnatost, zgoščenost, natančnost. 

Konsekventnost [lat. onsequens] je doslednost v načelih in delu, vztrajnost, ţilavost. 

 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Latinski_jezik
http://hr.wikipedia.org/wiki/Percepcija
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kognicija&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Razmi%C5%A1ljanje&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Znanje
http://hr.wikipedia.org/wiki/Razum
http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kognicija&action=edit&redlink=1


Uvod 

1 

1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema raziskave in teoretičnih izhodišč 

Management in podjetništvo postajata vedno bolj zahtevni disciplini. Ţivimo v času velikih 

sprememb, tehnološkega napredka, globalizacije in povezovanja na različnih ravneh ţivljenja. 

Obvladovanje teh vedno bolj kompleksnih razmer predstavlja velik izziv. Če ţelimo biti  

najboljši, se moramo zgledovati po najboljših oziroma se učiti od tistih, ki so to »pot« ţe 

prehodili in ki nam lahko dajo dragocene napotke in koristne smernice. Med take vzornike 

sodijo izumitelji, vizionarji in tisti, ki so s svojim delom dokazali, da so geniji in katerih 

doseţki so brezčasni.  

Izraz genius izvira iz latinščine in pomeni nadpovprečno intelektualno in kreativno moč 

oziroma osebo, ki ima nadpovprečen intelekt, ki premore izjemno visok količnik inteligence 

(običajno nad 140), močan naravni talent, izjemno naravnanost ali izredne sposobnosti. 

Genialnost izvira iz pozitivne kombinacije inteligence in domišljije (Fisk, 2006, str. 94). 

V tej nalogi smo ţeleli ugotoviti vlogo in pomen genialnosti v kriznem managementu ter 

raziskati vpliv genialnosti na uspešnost kriznega managementa. 

Odločili smo se raziskati, kako vključiti genialnost v management in s tem preprečiti krizne 

situacije, ker ugotavljamo, da te vrste analiz ni zaslediti. Nahajamo se namreč ne le v vrtincu 

teţav in kriz na področju gospodarstva, ampak tudi velikih sprememb v celotnem šolskem 

sistemu, ki ima primarno in odločilno vlogo pri izoblikovanju posameznikov v strokovnjake 

in v ljudi, ki znajo izraziti in razviti svojo genialnost. Ţeleli smo poiskati korelacije med 

nadpovprečno uspešnimi ljudmi na različnih področjih in odkriti, kako razvijati potenciale in 

genialnost, ki se skriva v vsakem posamezniku, saj menimo, da je to ključ do kvalitetnejšega 

ţivljenja posameznikov in interesnih zdruţenj, kot so podjetja. 

Menimo, da je genialnost orodje za kvalitetnejše ţivljenje ljudi in pogoj za odličnost podjetja 

in hkrati temelj za dvig gospodarske rasti.  

Kot poudarjata avtorja knjige Guruji managementa, imajo odločilno prednost v spremenljivih 

okoliščinah posebneţi, za katere je značilen »nepopredalčkan« način mišljenja, saj tako uspejo 

pritegniti boljše sodelavce in izsanjati bolj zanimive izdelke (Micklethwait in Wooldridge, 

2000, str. IV).  
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Namen magistrske naloge je bil, da na podlagi teoretičnega diskurza in raziskovalnega dela 

pojasnimo in opredelimo vlogo in pomen genialnosti v kriznem managementu.  

Genialnost ima odločilno vlogo pri uspehu; samo znanje ni dovolj, potrebne so spretnosti in 

veščine, ki se razvijejo s pomočjo motivacije. Obvladovanje kompleksnosti, ki je prisotna v 

kriznem managementu, je moţno enačiti z genialnostjo, ki se tam lahko do popolnosti izrazi. 

Do genialnosti pa vodi motivacija  -  brez motivacije potencial in genialnost namreč ostaneta 

na točki neuporabnosti. 

Za to raziskavo smo se odločili, ker je o genialnosti še vedno zelo malo znanega in ker 

ugotavljamo, da so ravno ekstremne situacije, kot so krize, zelo občutljive: ne dopuščajo 

napak in zahtevajo ekstremna znanja, motivatorje in genije. 

Cilji magistrske naloge so bili: prikazati povezavo genialnosti z uspešnostjo delovanja v 

kriznem managementu, prikazati vlogo motivacije za razvoj genialnosti in, na osnovi 

znanstveno-teoretične razprave in analize konkretno obdelanih primerov, oblikovati usmeritve 

za določanje ţelenega vodstvenega profila kriznega managementa.   

1.2  Prispevek raziskave k teoriji in stroki 

Raziskava je izrazila moţen način reševanja aktualnih vprašanj in problemov s področja 

kriznega managementa. 

Prispevek k stroki je izraţen s predlogi in napotki za konkretno ravnanje in za izbiro »orodij« 

v trenutku, ko se podjetje sooči s krizo, in sicer na podlagi tistih izkušenj in primerov iz 

prakse, ki veljajo za zelo uspešne. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev magistrske naloge 

Veljavnost in zanesljivost raziskovalnega dela sta bili omejeni in posploševanje ni bilo 

moţno, zato smo morali dobro načrtovati našo raziskavo. Veljavnost kvalitativne metode 

raziskovanja je bilo moţno povečati s triangulacijo (Mulej, 2008)  naših ugotovitev, obstoječe 

teorije in znanosti, ki smo jih mešali in med njimi iskali morebitne povezave. S kvantitativno 

(induktuvno) analizo smo empirično preverjali deduktivne ugotovitve. 
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Primarne podatke smo zbrali s pomočjo analitičnega pristopa in z metodami samostojne 

uporabe induktivnega sklepanja in intervjuja, sekundarne pa z deskriptivnim pristopom, kjer 

smo uporabili metodo deskripcije in kompilacije dejstev in ugotovitev s področja 

managementa, zgodovine in razvoja človeške inteligence, genialnosti in motivacije.  

 Deskripcijo smo uporabili pri opisovanju dejstev, procesov in pojavov - ta metoda 

nam je dala odgovore na vse tri hipoteze. 

 S pomočjo klasifikacije in kategorizacije smo izvedli postopek definiranja določenih  

pojmov - ta način nam je omogočal analizirati trditve prve hipoteze. 

 Z načinom komparacije smo primerjali enake in podobne pojave, dejstva, procese in 

odnose, kar nam je omogočalo najti odgovore za drugo hipotezo. 

 Z metodo kompilacije smo povzemali opazovanja, spoznanja, stališča, sklepe in 

rezultate drugih avtorjev in njihovih raziskav - ta način nam je omogočil ugotoviti 

morebitno pravilnost tretje hipoteze. 

 S sintetizacijo smo strnili opazovanja, pojave in procese v celoto in odgovorili na 

trditve prve hipoteze. 

 Z zgodovinsko (historično) metodo smo preučili pojave iz preteklosti in raziskali 

okoliščine za prvo hipotezo. 

 Kvalitativno-deduktivna analiza nam je omogočila logično sklepanje, ki je temeljilo 

na splošnih spoznanjih in obstoječih teorijah, kar nam je omogočilo ugotavljanje 

pravilnosti trditev vseh treh hipotez. 

1.4 Metode raziskovanja 

Intervjuji so bili osredotočeni na genialnost intervjuvancev, na razjasnitev okoliščin njihovega 

uspeha in na njihovo mnenje o tem, kaj jih je pripeljalo do odličnosti, izumov in priznanja 

stroke. Tako so nam bili posredovani odgovori, kako osebnostne lastnosti, vrednote in 

naravnanost vplivajo na delovanje genijev in na njihove doseţke ter na to, kakšne so njihove 

izkušnje s področja kriznega managementa. 

Intervjuje je opravil raziskovalec sam, z osebnimi srečanji. Kot pripomoček je bil uporabljen 

snemalec zvoka in sprotni opis danih odgovorov intervjuvancev na vnaprej pripravljena 

vprašanja. Populacija intervjujev je zajemala vrhunske managerje, priznane izumitelje in 

znanstvenike. 
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1.5 Predpostavke, hipoteze in omejitve pri obravnavanju problema 

1.5.1 Predpostavke 

 Ker predpostavljamo, da so ugotovitve iz razpoloţljivih raziskav pravilne, jih nismo 

posebej preverjali. 

 Kot smo predvidevali, so bili respondenti voljni sodelovati v raziskavi in so ponudili 

dovolj konkretne odgovore. 

 Kot smo predpostavljali, je bilo, navkljub omejitvam, iz vzorca raziskave mogoče 

priti do statistično relevantnih ugotovitev.  

1.5.2  Hipoteze 

 Genialnost je v veliki vzročni povezavi z motivacijo, motivacija pa je vodilna sila v 

kriznem managementu. 

 Hitrost miselnih procesov je pomembnejša od znanja v kriznem managementu. 

 Uspešnost kriznega managementa je v močni korelaciji z genialnostjo. 

1.5.3 Omejitve 

Omejitve se nanašajo na enostranskost in subjektivnost raziskovalca, na omejeno 

razpoloţljivo literaturo in vire, ki so bili predmet raziskave, na časovno omejitev raziskave ter 

na omejenost meril za genialnost, na katera smo se osredotočili v raziskavi. Kot omejitev smo 

zaznali tudi dobljene rezultate posameznih primerov, ki jih nismo mogli posploševati na druge 

primere, in vzorec intervjuvanih, saj so dobljeni rezultati odvisni od njihove odzivnosti in 

različnega razumevanja postavljenih vprašanj. Prav tako sta raziskavo omejevali natančnost in 

razumljenost dobljenih rezultatov in njihove interpretacije.  

1.5.4 Struktura naloge 

Naloga je razdeljena na tri glavna poglavja. Prvo poglavje zajema genialnost, drugo krizni 

management in zadnje empirični del raziskave – intervjuje genialnih osebnosti. 

Poglavje o genialnosti razjasni definicijo genialnosti, nato so opisana obstoječa merila za 

genialnost in za IQ - količnik inteligence - ter tehnični pogled na inteligentnost in ugotovitve s 

področja genialnosti.  

Poglavje o kriznem managementu najprej pojasni krizo in krizni management, krizno vodenje 

in ukrepe za reševanje kriz, nato spoznamo, kaj je korporacijski IQ, kdo so guruji 
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managementa, kakšna je medsebojna povezanost genialnosti in kriznega managementa ter 

katere so bistvene ugotovitve s področja kriznega managementa. 

Empirični del raziskave vsebuje intervjuje genialnih osebnosti, ki so bile izbrane glede na 

njihove doseţke in glede na doprinose znanosti in panogam, v katerih aktivno delujejo. 
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2 DEFINICIJA GENIALNOSTI 

2.1 Kaj je genialnost 

Vse v vesolju ima svoj namen. Tako imajo vsaka rastlina, ţival in človek svoj prvobitni 

namen materialnega obstoja. Je ta vzrok na Zemlji povezan z gravitacijo? Vse se dogaja 

ciklično, vse se ponavlja; vsaka ponovitev je nekoliko drugačna od prejšnje, vendar se v 

osnovi dogajajo isti procesi. Tako poznamo sončni vzhod in sončni zahod, letne čase na 

nekaterih predelih Zemlje, rojstvo in smrt, stvaritev in propad. Vsa ţiva bitja nastanejo z 

namenom. Vsak, še tako preprost organizem ima svojo nalogo - kot da ve, zakaj obstaja, in 

umre, ko je svoj namen izpolnil. Iz neskončne mnoţice primerov naj navedemo samo drstenje 

lososov
1
. Razlika med bitji je le v tem, da imajo ena na razpolago daljšo ţivljenjsko pot 

(oziroma več časa) kot druga. Vsaka celica v našem telesu »ve«, kaj mora narediti, kakšna je 

njena naloga, njeno poslanstvo, pozna svoj smisel obstoja in ga izvršuje skozi ves svoj dani ji 

čas. Nikoli ne izgublja časa z iskanjem prave poti - pravo pot preprosto »pozna«. Je to 

»čudeţ« narave? Kako pa je z ljudmi? Le redki poznajo svoje poslanstvo, namen, nalogo, še 

manj pa pot, ki jih bi vodila do izpolnitve njihovega namena. Kadar ta »organ« v človeškem 

telesu ne opravlja več svoje funkcije oziroma poslanstva, pravimo, da je »odpovedal« -  

postane nekoristen in prične razpadati. Tako človek, ki ne ţivi svojega namena, razpada, 

umira, ima hude telesne bolečine in je v duševni stiski, zato beţi in se omamlja. Postane 

izgubljen in ločen od najbolj »svetega«, t.j. od svoje biti in namena. Tisti redki posamezniki, 

ki se svojega namena zavedajo, odlično obvladujejo svoje ţivljenje, so uspešni in dosegajo 

zastavljene cilje, še več, izumljajo novosti in patente ter lajšajo ţivljenje sebi in drugim. Med 

njimi so veliki glasbeniki, umetniki in raznovrstni izumitelji. 

Naša povezanost s samimi seboj in naše notranje ravnovesje sta torej zelo pomembna. 

Potrebno je poznati samega sebe, svoje misli, poslušati naš notranji glas; potrebno je 

prisluhniti opozarjanju vesolja, ki je kot nekakšen »smerokaz«,  ki  nas usmerja in vodi ves 

čas ter nas sproti obvešča, kdaj smo na pravi poti oziroma kaj moramo spremeniti ali 

                                                   

 
1
 Vsakoletno drstenje lososov, ki plavajo proti rečnemu toku, da se vrnejo na kraj kjer so bili 

zaplojeni, z namenom, da oplodijo čim več iker in poskrbijo za svoje nasledstvo, na poti so lahek plen 

raznim ţivalim, vendar vztrajno in neustrašno nadaljujejo svojo pot, nekateri med potjo od starosti in 

izčrpanosti razpadajo, vendar jih to ne ustavi, poginejo lahko šele ko je njihovo »poslanstvo 

opravljeno«. 
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reprogramirati, popraviti, dodati in odvzeti v našem načinu ţivljenja. Te signale dobivamo 

preko raznih občutkov in čutil: tako nam na primer bolečina, neugodje, nemir in celo 

poškodbe sporočajo, da vztrajamo na napačnih poteh. Ti občutki so nam vsem znani - tisti 

ljudje pa, ki jih znajo bolje poslušati in jim slediti, se imenujejo »geniji«, saj so dokazano in 

po vseh merilih nadpovprečno uspešni, neponovljivi, nadarjeni in spretni. Skratka, take ljudi 

oziroma njihove  lastnosti je mogoče opisati le s preseţniki. 

Vse zgoraj našteto velja tudi za podjetja in človeške stvaritve nasploh. Vsi imajo svoj namen, 

dobo stvarjenja in propada oziroma cikličnega obnavljanja.  

2.2 Merila za genialnost 

Prav je, da povemo nekaj o inteligenčnih testih in splošnih merilih za genialnost. Zavedati se 

moramo, da je to področje izjemno teţko merljivo. Znanstveniki se ţe dolgo trudijo izbrati 

določena merila in merske enote, s katerimi bi bilo moţno delno izmeriti raven splošne 

človeške inteligence. 

Inteligenčni količnik ali IQ je rezultat, ki se ga pridobi iz enega od številnih različnih 

standardiziranih testov za ocenitev inteligence. Izraz "IQ" izhaja iz nemškega jezika in pomeni 

»Intelligenz-Quotient«  (inteligenčni količnik). Nemški psiholog William Stern ga je leta 1912 

(William Stern, b.d.) skoval za predlagano moderno metodo točkovanja zgodnjih otroških 

inteligenčnih testov, ki sta jih razvila Alfred Binet in Theodore Simon v zgodnjem 20. stoletju 

(Intelligence quotient, b.d.). Čeprav je izraz "IQ" še vedno v splošni uporabi, temelji 

točkovanje sodobnih IQ testov (npr. Wechslerjeva inteligenčna skala za odrasle) danes na 

projekciji subjektivno izmerjenega mesta na Gaussovi zvonasti krivulji s centrom vrednosti 

(povprečje IQ) na 100 in standardnim odklonom 15, čeprav imajo lahko različni testi različne 

standardne odklone.  

Pokazalo se je, da so rezultati IQ testiranj pogosto povezani z obolevnostjo in smrtnostjo 

(Cervilla, Prince, Joels, Lovestone in Mann, 2004, str. 1100–1106),  s starševsko socialnim 

statusom (Neisser idr., 1996, str. 77–101) in še posebno s starševskim IQ-jem. Dednost je bila 

predmet raziskovanja skoraj celo stoletje in o njej se še vedno znanstveno razpravlja. Mnenja 

si nasprotujejo predvsem glede vprašanj o tem, kolikšen je vpliv dednosti in kateri mehanizmi 

delujejo pri dedovanju (Devlin, Daniels in Roeder, 1997, str. 468–471).   
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Rezultati IQ so v uporabi v mnogih kontekstih: kot prediktorji izobraţevalnih aktivnosti ali 

posebnih potreb, za potrebe socialnih znanstvenikov, ki študirajo distribucije IQ rezultatov v 

populacijah in odnose med IQ rezultati in drugimi spremenljivkami, in kot prediktorji 

učinkovitosti zaposlitve in dohodka (Intelligence quotient, b.d.). 

Povprečni IQ rezultati so za mnogo prebivalstev rasli s povprečno stopnjo tri točke na 

desetletje od začetka 20. stoletja, pri čemer se večina povečanja nahaja v spodnji polovici IQ 

razpona: gre za fenomen, imenovan Flynnov efekt. Spornost tega efekta predstavlja vprašanje, 

ali  ti rezultati odraţajo resnične spremembe v intelektualnih sposobnostih ljudi ali pa so zgolj 

povezani z metodološkimi problemi s preteklih oziroma sedanjih testiranj (prav tam, b.d.). 

2.3 IQ (intelligence quotient) - količnik inteligence  

Celotno poglavje izhaja iz prispevka z naslovom What Different IQ Scores Mean, (b.d.). in se 

nanaša na interpretacijo meril in oceno rezultatov (izraţenih v obliki točk), pridobljenih pri 

testiranjih inteligence.  

Kaj je dober IQ rezultat? Kaj je visok IQ rezultat? Kaj je nizek IQ rezultat? To so pogosta 

vprašanja, ki si jih še posebej postavljamo, ko sami opravimo IQ test in izvemo rezultat. 

Lewis Terman (1916) je razvil izvirni pojem IQ in predlagal naslednjo lestvico za razvrščanje 

IQ rezultatov:  

 preko 140 točk - genialnost ali blizu genialnosti,  

 od 120–140 točk - vrhunska inteligenca,  

 od 110–119 točk - superiorna inteligenca, 

 od 90–109 točk - normalna ali povprečna inteligenca, 

 od 80–89 točk - indiferentnost, otopelost, neobčutljivost, 

 od 70–79 točk - na meji pomanjkljivosti inteligence,  

 pod 70 točk - zelo nizka raven inteligence. 

Ta lestvica se je ohranila vse do danes. 

2.3.1 Normalna porazdelitev in indeksi IQ  

Za laţjo predstavo smo izrazili lastnosti normalne porazdelitve v odstotkih in točkah, ki 

veljajo za naslednje rezultate IQ:  
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 50% IQ rezultatov spada med 90 in 110 točk, 

 70% IQ rezultatov spada med 85 in 115 točk, 

 95% IQ rezultatov spada med 70 in 130 točk, 

 99,5% IQ rezultatov spada med 60 in 140 točk. 

Rezultati IQ testiranj so prikazani tudi v obliki Gaussove krivulje, kjer je poudarjeno 

odstopanje (+/-) v višini 15-ih enot. 

Slika 1: Normalna porazdelitev in indeksi IQ  

 

Vir: IQ curve, 2006. 

2.3.2 Nizek IQ in mentalna zaostalost  

Pet odstotkov ljudi ima IQ pod 70 točkami; to na splošno velja kot merilo za "duševno 

zaostalost", ki pomeni stanje omejene sposobnosti in ki povzroča teţave pri prilagajanju 

zahtevam ţivljenja. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:IQ_curve.svg
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Resnost duševne zaostalosti lahko razdelimo na 4 ravni:  

 od 50–70 točk - blaga duševna zaostalost (85%),  

 od 35–50 točk - zmerna mentalna zaostalost (10%),  

 od 20–35 točk - resna duševna zaostalost (4%), 

 IQ < 20 točk - globoka mentalna retardacija (1%). 

V Severni Ameriki z izrazom duševna zaostalost, označujejo širši pojem razvojne 

invalidnosti, ki vključuje tudi epilepsijo, avtizem, cerebralno paralizo in druge motnje, ki se 

razvijejo v razvojnem obdobju od rojstva do 18. leta starosti (Mental retardation, b.d.). 

2.3.3 Visok IQ in genialni IQ  

Genialni IQ je splošno merilo, ki velja med pribliţno 140 in 145 točkami in ki predstavlja 

~,25% prebivalstva (1 od 400). Prikaţemo ga lahko v obliki sledečih pribliţnih opornih točk:  

 od 115–124 točk - nadpovprečno inteligentne osebe (npr. študentje), 

 od 125–134 točk - nadarjene osebe (npr. podiplomski študenti), 

 od 135–144 točk - visoko nadarjene osebe (npr. intelektualci),  

 od 145–154 točk - geniji (npr. profesorji), 

 od 155–164 točk - geniji (npr. Nobelovi nagrajenci),  

 od 165–179 točk - visoko genialne osebe,  

 od 180–200 točk - najvišje genialne osebe, 

 več kot 200 točk - "nemerljivo genialne osebe". 

Einstein je bil prepričan, da dosega "samo" okoli 160 točk IQ-ja.  Društvo za ljudi z visokim 

IQ-jem, ki se imenuje Mensa, omenja v zgornjem nivoju 2% ljudi (1 oseba na 50).  

 

2.3.4 Več pojasnil o visokem IQ-ju in genialnosti  

Leta 1926 je psihologinja Catherine Morris Cox (1969) objavila študijo o IQ ravneh tristotih 

oziroma tristo in enega "najbolj uglednega moškega in ţensk", ki so bili rojeni med leti 1450 

in 1850, v katero je vključila (kot zanimivost gl. priloga A) Flynnov kalkulacijski efekt. Imena 

znanih oseb so razporejena po abecedi in po padajočem IQ-ju.  



Definicija genialnosti 

11 

Rezultate inteligenčnih količnikov najdemo na lestvici Stanford-Binet. Ocene temeljijo na 

navedenih biografskih podatkih (vključno s šolskimi uvrstitvami, anekdotami, pisnimi deli 

itd.), ki izhajajo iz podatkov teh oseb od njihovega 26. leta starosti naprej in ki so popravljeni, 

da bi preprečili nazadovanje v smeri pomena (de la Jara, b.d.a).  

Popravek v tem poročilu je poskus pribliţevanja ...: in ga določa točka, pod 

katero  IQ verjetno res ne sodi (1969, str. 52) in rezultanta pribliţkov je verjetno 

v večini primerov še vedno prenizka, in morda v nekaj primerih malenkost 

previsoka. Dokončni popravek je torej več kot pribliţek pravega rezultata (Cox, 

1969, str. 83).  

To staro študijo Flynnovega efekta je treba upoštevati, če ţelimo realistično primerjati nek IQ 

rezultat s tistim od ljudi na seznamu. Poleg tega je potrebno IQ testiranje večkrat pregledati. 

Za povprečen rezultat se domneva, da znaša vedno 100 točk - ampak vsaka nova generacija 

dosega na testih višje rezultate od prejšnjih. Za ta fenomen obstajajo različne hipoteze, tudi 

take, ki boljše rezultate pojasnjujejo z izboljšanjem prehranskih in okoljskih dejavnikov. V 

Flynnovem efektu so podane številke s 15 točkami standardnega odklona na lestvici 

(Stanford-Binet uporablja (SO) 16 točk). Enakomerna rast IQ-ja znaša, odvisno od razvitosti 

drţav, od 5 do 25 točk na generacijo (v cca 30-ih letih), oziroma v povprečju za pribliţno 15 

točk. To pomeni, da popolnoma povprečni sodobni otroci pridobivajo na starih IQ testih 

"genialne" rezultate. Povečanje pa ne velja le za t.i. povprečne ljudi: na Nizozemskem je na 

primer leta 1952 pri testiranju IQ–ja pridobilo 0,04% testiranih vojaških rekrutov v starosti 18 

let rezultat 150 in več točk, v letu 1982 pa jih je doseglo to raven 2,27% - razmerje med 

obema skupinama tako znaša kar 57:1 (de la Jara, b.d.a). 

Po Stanford-Binetovem testu se je IQ v ZDA povečeval za pribliţno 0,3 točke na leto. To je 

manj kot pribliţno 0,5 točke v povprečju pri drugih IQ testih v drugih razvitih drţavah, in ko 

jih pretvorimo, dobimo ustreznih 16 točk (SO), ki pomenijo pozitivno razliko 0,32 točk. Za 

popravek od 1916. do 1986. leta  (torej za dobo med prvotno in sedanjo različico Stanford-

Binetovih testov), je izračun sledeč: (1986–1916)*0,32=22 IQ točk, če zaokroţimo (de la Jara, 

b.d.a).  

Kaj je inteligenca? Ena izmed njenih moţnih definicij je »sposobnost učenja ali razumevanja 

ali zmoţnost oziroma poskus spopadanja z novimi situacijami«. Nekateri zamenjujejo (celo 

zlorabljajo) besedo »pameten« z besedo »dober«, kar je zelo zavajajoče. Prvotno so bili testi 
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za ugotavljanje posameznikovega IQ-ja oblikovani za identifikacijo otrok, ki morda 

potrebujejo posebno izobraţevanje zaradi duševno zaostalega razvoja (Berk, 1997, str. 53). 

Binetni test je tako sestavljen iz različnih vprašanj in nalog,  ki vključujejo celo koščke 

sladkarij in primerjavo teţe različnih predmetov (Nietzel, Berstein in Milich, 1998, str. 107). 

Za primerjavo duševnega razvoja otrok glede na otrokovo kronološko starost je bil izumljen 

izračun IQ. Enačba (IQ=(MS/KS)*100) pomeni, da je količnik inteligence enak 100-kratni 

duševni starosti (MS - mentalna starost), deljeni s kronološko starostjo (KS). Na primer, če 

nek otrok začne s spretnostjo branja pri starosti 3 let (KS), povprečni otroci pa začnejo brati v 

starosti 6 let (MS), bi znašal IQ rezultat tega otroka 200 (seveda je takšen rezultat  zelo redek). 

Odkar se je pojavila ţelja, da bi se teste IQ-ja uporabljalo tudi za odrasle, ta formula ni preveč 

koristna, saj se točkovanje prične okrog starosti 16 let (Eysenck, 1994, str. 10).  

Takšno odstopanje IQ-ja nadomesti t.i. razmerje IQ-ja, ki primerja ljudi iste starosti ali 

starostnih kategorij in predpostavlja, da je IQ normalno porazdeljen, da je povprečna (srednja) 

vrednost 100 točk in da je standardni odklon (SO) pribliţno 15 točk (IQ testi se včasih 

razlikujejo v svojih standardnih odklonih) (de la Jara, b.d.b). 

Kaj je standardno odstopanje (SO)? Preprosto rečeno je standardni odmik (SO) merilo za 

širjenje vzorca od povprečja. Pribliţno 95% vzorca bo torej imelo standardni odklon od 

povprečja znotraj števila 2 (Iman, 1994, str. 81).   

S standardnim odmikom in sredino (ki se smatra za povprečje) so lahko izračuni do stotinke 

natančni - rezultat nam pove odstotek ljudi, ki so imeli rezultat enak ali niţji od določenega 

rezultata (de la Jara, b.d.b). 

2.4 Pojasnila, zakaj so potrebna merila  

Imaginarne stvari si teţko predstavljamo in jih v praksi ni mogoče uporabiti. Teţko oziroma 

nemogoče je npr. preučevati »neznane leteče predmete«, saj jih ne moremo izmeriti po 

nobenih znanih merilih in zanje  še nimamo verodostojnih podatkov, tako da lahko zaenkrat 

samo ugibamo, kakšni so. Po drugi strani pa je treba omeniti začetnike velikih znanstvenih 

disciplin  in ostale velike znanstvenike, ki so s pomočjo intuicije napovedali mnoge stvari 

(npr. napoved tehnoloških iznajdb stoletja vnaprej), ki so v njihovem času veljale za »čudeţe« 

oziroma za imaginarno. 
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Tako so tudi termini, kot so »inteligenca«,  »večja inteligentnost«, »manjša inteligentnost«, do 

neke mere imaginarni. Pa vendar je prav, da so nastala merila inteligenčnega koeficienta, saj 

nam to omogoča primerljivost po določenih merilih, pod pogojem seveda, da se ves čas 

zavedamo relativnosti vsega, kar ugotovimo in trdimo. Dognanja in trditve veljajo le v 

določenem času in prostoru in samo pod določenimi okoliščinami in pogoji. 

Tako je tudi testiranje IQ-ja izjemno relativno, saj vedno obstaja moţnost, da smo v danem 

primeru (ne glede na dobljeni rezultat), spregledali kateri zelo pomemben podatek ali neko 

okoliščino, ki je odločilno vplivala na izid testiranja. Pomembno je, da se tega zavedamo in 

relativnost pri interpretaciji rezultatov tudi upoštevamo. 

Po preučevanju zgodovinskih dejstev in dognanj  intevjuvanih je  postalo razvidno, da so 

genialni tisti posamezniki, ki v svojem okolju bolj ali manj odstopajo od povprečja ljudi. 

Odstopanja so moţna na različnih področjih in pri raznih spretnostih; pogosto gre za 

inovacije, ki so v času nastajanja pojmovane kot čudaške, dolgoročno pa izboljšajo kvaliteto 

ţivljenja in podjetništva. 

2.5 Znanstvena razmišljanja in dognanja o IQ 

Zanimivo je razmišljanje Benchoffa, ki pravi, da imajo ţiva bitja tako imenovani IQ, 

anorganske neţive stvari pa, po do sedaj znanih merilih, nimajo IQ-ja, oziroma ljudje še niso 

imeli potrebe za merjenje takšnih zneskov IQ-ja (Benchoff, 2008). 

Virus je na najniţji meji ţivljenjskega obstoja: zna absorbirati snovi in energijo in se 

razmnoţevati, a v glavnem ostaja neaktiven. Enocelična ameba je ţiva in ve več o 

spreminjanju oblike in zbiranju hrane kot virus, saj plava okoli bolj svobodno. Insekti imajo 

majhne moţgane, vendar je njihov um zmoţen letenja - ljudje imamo sicer velike moţgane, 

morda milijardokrat večje od nekaterih ţuţelk, a nam vseeno ne omogočajo letenja brez 

pripomočkov. Nekatere ţuţelke so premajhne, da bi jih lahko videli s prostim očesom, vendar 

so mojstri v iskanju hrane in drugih kompliciranih podvigih, pri čemer se zdi, da so nam v 

marsičem podobne. Ljudje imajo s sposobnostjo razmišljanja prednost pred insekti in ţivalmi. 

Zanimivo je razmišljanje iz Svetega pisma, ki pravi, da če eden ne ţeli prevzeti vodstva, ga bo 

vedno nekdo drug, saj je obstoječih zamenjav ogromno in so vedno na voljo - to so lahko celo 

skale, prodniki in delci prahu ter vsak molekularni val (prav tam). 
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Znanstveniki se trudijo zajeti človeške moţgane in posneti odtis duševnih dejavnosti. 

Neposredno, razumno, in z veliko znanstveno zanesljivostjo z dokazano metodologijo 

raziskujejo tudi mišljenje ţivali in insektov. Izdelan je znanstveni zemljevid njihove duševne 

dejavnosti in opazujejo se njihovi telesni odzivi, npr. moţgansko valovanje, do katerega 

prihaja pri prhutanju kril ali gibih nog. Moţgansko valovanje je energija, ki je povezana s 

komunikacijo. Za manj zahtevne funkcije in za opazovanje signalov lahko zbiramo podatke, 

medtem ko se pri zahtevnejših funkcijah običajno opiramo na opazovanje besede (prav tam). 

Če se lahko skala »joče«, je vezana na IQ. Kamenje ima komaj zaznano pomembnost IQ, ki je 

komajda vredna merjenja [v zgodovinskem smislu], vendar, če zberemo vse te bite IQ-ja iz 

vseh skal in molekul in vsega, kar obstaja v naravi, potem jo lahko izrazimo (prav tam). 

Skalnata stena, elektroni in valovi, vsi imajo IQ. Nekateri IQ-ji so prehodni, nekateri pa 

obstajajo skozi zelo dolga časovna obdobja. Obstoj IQ-ja je vezan na ţivljenje. Samo nekaj, 

kar je ţivo, lahko izrazi IQ - mrtvim telesom ne moremo določiti IQ-ja, saj ne razmišljajo tako 

kot ţivi organizmi (prav tam). 

Najnovejša znanstvena dognanja kaţejo, da podcenjujemo svoje sposobnosti, saj smo 

obdarjeni s skoraj neomejenimi zmoţnostmi za učenje in ustvarjalnost. Presenetljivo je 

dejstvo, da smo šele v zadnjih dvajsetih letih pridobili 95 odstotkov znanja o delovanju 

moţganov. Izobraţevalni sistem tako šele v zadnjem času pričenja uporabljati znanje o 

človeških zmogljivostih. Preteklim razmišljanjem o inteligenci navkljub so odkritja in dokazi 

raziskovalcev kot so Buzan, Machado in Wenger pomembni, saj potrjujejo, da je s pravilnimi 

tehnikami učenja mogoče vrednosti IQ močno povečati. Bernard Devin je ugotovil, da je 

genska danost odločilna za do 48 odstotkov IQ-ja, na preostalih 52 odstotkov pa vplivajo 

vzgoja, okolje in izobrazba (Gelb, 2003, str. 17). Zelo zanimivo je odkritje, da se delovanje 

moţganov z leti izboljšuje. Naši nevroni so vse ţivljenje sposobni delati vedno bolj zapletene 

nove povezave (Gelb, 2003, str. 19). V knjigi The Book of Genius (Knjiga o genijih), sta Tony 

Buzan in Raymond Keene leta 1994 poskušala objektivno ovrednotiti največje genije v 

zgodovini in jih razvrstiti. Ocenjevala sta izvirnost, vsestranskost, obvladovanje določenega 

področja, univerzalnosti vizije, moč in energijo, in prišla do naslednje lestvice: 

2. William Shakespeare, 

3. graditelji velikih piramid, 

4. Johann Wolfgang von Goethe, 
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5. Michelangelo, 

6. Isaac Newton, 

7. Thomas Jefferson, 

8. Aleksander Veliki, 

9. Fidija (grški kipar in arhitekt Aten), 

10. Albert Einstein. 

Največji genij vseh časov je po njunem Leonardo da Vinci (Gelb, 2003, str. 21), ki je med 

drugim razvil sedem načel: 

 Curiosità - radovednost: pomeni pripravljenost, našo nenasitno ţeljo po spoznavanju 

ţivljenja in nenehno učenje, je gonilna sila pri pridobivanju znanja, modrosti in novih 

odkritij. 

 Demostrazione - preizkušanje: pomeni pripravljenost, da znanje nenehno in vztrajno 

preverjamo v praksi ter da se učimo iz napak. 

 Sensazione  - zaznavanje: pomeni nenehno ostritev čutov, posebno vida, za poţivitev 

izkušenj, saj nam občutek ţivosti dajejo ravno naši čuti. 

 Sfumato - zamegljenost, nejasnost, zabrisanost, mehkoba: pomeni ne le pripravljenost, 

da sprejmemo dvoumnost, protislovje in negotovost, ampak tudi vztrajanje kljub 

negotovosti, kar sta  najznačilnejši lastnosti zelo ustvarjalnih oseb.  

 Arte/scienza - umetnost/znanost; pomeni razvijanje ravnovesja med znanostjo in 

umetnostjo, razumom in domišljijo oziroma mišljenje z obema moţganskima 

polovicama. 

 Corporalità - odnos do telesa: pomeni ohranjanje miline, telesne spretnosti in 

vzdrţljivosti ter elegantne drţe, torej usklajenost telesa in duha. 

 Connessione - povezanost: pomeni priznavanje in spoštovanje povezanosti med vsemi 

stvarmi in pojavi, sistemsko razmišljanje, vključevanje svojih sanj, ciljev, vrednot in 

prizadevanj v vsakdanje ţivljenje ter povezovanje vseh stvari v celoto (Gelb, 2003, 

str. 23–25). 

Vsekakor lahko trdimo, da pospešene spremembe in rast kompleksnosti povečujejo vrednost 

intelektualnega kapitala. Zmoţnost posameznika, da se uči, prilagaja in  razmišlja neodvisno 

in ustvarjalno, je na vrhuncu, hkrati pa te spremembe spodbujajo zanimanje za osebnostno 

rast, ki ni bilo še nikoli tako veliko (Gelb, 2003, str. 31). 



Definicija genialnosti 

16 

2.6 Inteligentnost kot sposobnost obdelovanja informacij - tehnični pogled na 

inteligentnost 

Še vedno so aktualna vprašanja, kot so: ali inteligentnost sploh realno obstaja, ali je prirojena 

ali pridobljena z izkušnjami, ali jo lahko z vzgojnimi vplivi povečujemo ali ne, ali so testi, s 

katerimi jo merimo, pristranski in krivični in predstavljajo neetično manipuliranje z ljudmi? 

Definicije, ki bi ustrezno opisala inteligentnost, ni (Pogačnik, 1988, str. 7). Zaradi zgoraj 

navedenih dejstev se bomo osredotočili na znane definicije in izsledke s področja 

inteligentnosti in sposobnosti obdelovanja informacij. 

Definicija inteligentnosti po Pogačniku (1988, str. 8) zajema tri komponente: 1. sposobnost 

neposrednega obdelovanja informacij, 2. učinkovitost programov za obdelovanje informacij in 

3. sposobnost koriščenja trajno shranjenih informacij v novih situacijah. 

Slika 2: Model intelekta 

 

Vir: Pogačnik, 1988, str. 8. 

Slika pojasnjuje bistvene faze procesa obdelave informacij oziroma glavne psihometrično 

ugotovljene sposobnosti intelekta, ki so: 
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 senzorne sposobnosti (ostrina vida, barvni vid itd.),  

 percepcija, ki zajema široki vizualni in široki auditivni faktor, 

 centralna faza obdelave informacij, ki zajema faktor kratkoročnega spomina, faktor 

fluentnosti ter tri široke faktorje inteligentnosti: fluidno inteligentnost, ki jo 

označujemo z Gf (podedovana biološka kapaciteta obdelovanja informacij, ki je čista 

in ni odvisna od izkušenj), kristalizirano inteligentnost, katere oznaka je Gc 

(kodiranje informacij z verbalno-pojmovnim sistemom) in dolgoročni spomin. 

Visoka fluidna inteligentnost (Gf) se manifestira tudi z lahkotnostjo spontanega 

nemotiviranega učenja, surovega memoriranja in asociiranja. Inteligenten subjekt je miselno 

sveţ, »odprt za izkušnje«, brez posebnega napora si »vse zapomni«. Ti dve vrsti 

inteligentnosti sta popolnoma različni ena od druge in zato se razlikuje tudi njun razvoj. Obe 

se naglo razvijata od rojstva do obdobja odraslosti, vendar je fluidna inteligentnost (Gf)  

posledica zorenja centralnega ţivčnega sistema, kristalizirana inteligentnost (Gc) pa posledica 

investicijskih učinkov in socialnega okolja na dedukcijo subjekta. Tako doseţe fluidna 

inteligenca svoj višek ţe okrog 16. leta starosti in  začne po 30. letu počasi, nato vse bolj 

strmo padati, kristalizirana inteligentnost (Gc) pa svoj nagli razvoj v mladosti konča kasneje, s 

starostjo ne upada in v nekaterih primerih celo raste do pozne starosti (Pogačnik, 1988, str. 9–

12). 

Fluidno inteligentnost (Gf) lahko poimenujemo  »moč procesorja« oziroma človekov procesor 

informacij, kristalizirana inteligentnost (Gc) pa je »izkustveno pridobljeni sistem za 

obdelovanje informacij«, ki se hierarhično deli na primarno mentalno sposobnost (prav tam,  

str. 15, 30).  

Razjasnitev pojmov: 

 Hitrost percepcije je sposobnost hitrega in točnega zaznavanja kompleksnih oblik v 

vidnem polju. 

 Hitrost mentalnih procesov je od intelektualne sposobnosti relativno neodvisna 

lastnost - kadar gre za reševanje mentalnega problema,  je predmet intelektualnih 

sposobnosti, kadar govorimo o spontanih miselnih dogajanjih, pa spada k 

temperamentu. 
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 Vizualizacija je sposobnost, da si učinkovito zamišljamo odnose med elementi vidne 

konfiguracije v prostoru in je še posebej zanimiva, ker je ena redkih primarnih 

mentalnih sposobnosti, pri katerih obstaja razlika med spoloma (moški so superiorni). 

 Široka spominska sposobnost je sposobnost kratkoročnega pomnjenja in priklica. Gre 

za kapaciteto vmesnega pomnilnika, v katerem se nahaja »aktivna«, za procesiranje 

pripravljena informacija. 

 Obseg neposrednega pomnjenja je število kodiranih informacij, ki so v nekem 

trenutku procesorju lahko hkrati dostopne. 

 Asociativni spomin
2
 je sposobnost vzpostavljanja novih asociacij, ki omogoča 

povezovanje informacij (prav tam, str. 16–17, 23–24). 

Kot zanimivost povzemamo po Koţelju (1988, str. 663), da imajo intelektualci miselni sistem 

z nizko stopnjo entropije sistema in sposobnost filtriranja informacij z visoko entropijo. 

2.7.1  Široki faktor fluentnosti 

Fluentnost je sposobnost lahkotnega reproduciranja v dolgoročnem spominu shranjenih 

vsebin in produciranja novih vsebin. Gre za lahkotnost priklica besed, idej in asociacij.  

Poznamo več vrst fluentnosti:  

 Fluentnost idej je sestavni del temperamenta in zajema sposobnost lahkotne 

produkcije idej v okviru dane specifikacije.  

 Besedna fluentnost je sposobnost lahkotne reprodukcije besed v okviru postavljene 

restrikcije.  

 Asociacijska fluentnost je sposobnost lahkotne produkcije besed, pri katerih je podana 

restrikcija po pomenu. Ob asociacijskem nivoju sposobnosti je pomembno omeniti še 

tri sledeče faktorje sposobnosti: spontano fleksibilnost, adaptivno fleksibilnost in 

originalnost (Pogačnik, 1988, str. 24–26). 

Pri fleksibilnosti gre za različnost idej, strategij mišljenja in modelov iskanja. Pri vseh treh 

sposobnostih je pomemben deleţ osebnostnih lastnosti in kristalizirane inteligentnosti (Gc), 

kar je dober prediktor kreativnega mišljenja (prav tam, str. 26). 

                                                   

 
2
 Asociacije so funkcionalne zveze med psihičnimi vsebinami in med verbalno-motoričnimi akti. 
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2.7.2  Centralni nivo sposobnosti 

Sposobnosti centralnega nivoja se nahajajo na kontinuumu od fluidne inteligentnosti (Gf), ki 

je čista sposobnost, neodvisna od izkušenj, preko kristalizirane inteligentnosti (Gc), ki obsega 

sisteme kodiranja ter programe in algoritme za obdelovanje informacij, do celokupnega fonda 

v dolgoročnem spominu shranjenih informacij (Pogačnik, 1988, str. 26). 

2.6.3  Kristalizirana inteligentnost - (Gc) 

Široki faktor kristalizirane inteligentnosti (Gc) opredeljuje vrsta primarnih mentalnih 

sposobnosti, za vse pa je značilno, da omogočajo učinkovit način kodiranja informacij in 

obdelovanja informacij po vnaprej utečenih algoritmih in programih. Najpomembnejši 

tovrstni mehanizmi so se v faktorskih analizah pokazali kot faktorji primarnih mentalnih 

sposobnosti. Nekatere prikazuje naslednja slika. 

Slika 3: Sposobnosti dolgoročnega spomina 

 

Procesiranje informacij 

 

Sistem kodiranja in programi za obdelavo 

informacij 

 
V  Verbalno – pojmovni sistem  

DOLGOROČNI SPOMIN 

N  Numerični sistem  

Rs Formalno – logični sistem 

Mk Razumevanje mehanskih odnosov 

E  Izkustvena presoja  

         Ostale izkušnje 
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Vir: Pogačnik, 1988, str. 27. 

 V – Verbalno - pojmovno razumevanje je človeku med vsemi v največjo pomoč pri 

obdelovanju informacij. Za označevanje novih spoznanj in pojmov je potrebno 

nenehno opredeljevati nove izraze v pomenu ţe znanih pojmov. Mišljenja brez 

uporabe jezika si sploh ne moremo predstavljati, čeprav jezik ni temelj in izvor vsega 

inteligentnega obnašanja. Verbalni faktor je sposobnost hitrega in točnega 

razumevanja pomena besed. Verbalno sposobnost so dolgo časa smatrali za enega 

najboljših pokazateljev inteligence; zaradi pomena, ki ga kultura pripisuje jeziku, je 

investicijski učinek fluidne inteligentnosti (Gf) velik prav na verbalnem področju in 

pri večini ljudi je funkcija v večji meri odvisna od funkcioniranja leve hemisfere.  

 N - Numerična sposobnost je sposobnost hitrega in točnega manipuliranja s števili. 

Gre le za osnovne odnose v številskem sistemu in s tem za hitro in točno uporabo 

štirih osnovnih matematičnih operacij.   

 Rs - Formalno mišljenje je sposobnost deduktivnega, nujnostnega, formalno-

logičnega sklepanja. Je sposobnost silogističnega mišljenja, izvajanja sklepov, ki 

nujno sledijo iz postavk. 

 Mk - Razumevanje mehanskih odnosov pomeni sposobnost razumevanja osnovnih 

mehanskih in fizikalnih principov. 

 E - Izkustvena presoja je vključena v izkustvene namene; na tem primeru tudi 

najbolje ugotovimo, kako hitro raziskovalci lahko zaidejo s čistega sposobnostnega 

področja (Pogačnik, 1988, str. 28–30). 

Številne mentalne probleme, s katerimi se srečujemo v ţivljenju, rešujemo s pomočjo 

naučenih pomagal, ki nam jih je dala kolektivna inteligenca naše kulture (prav tam, str. 27). 

2.6.4  Razlaga pojmov in tehnični opis inteligence po Pogačniku (1988). 

Fluidna inteligentnost (Gf) funkcionira racionalno: če je le mogoče, si pomaga s programi in 

algoritmi, ki se jih je človek učil od najzgodnejšega otroštva in pri dobri organizaciji  nastopi 

s polno močjo šele, ko ti programi odpovedo, kar pa se v vsakdanjem ţivljenju dogaja zelo 

pogosto. Z vedenjskega zornega kota inteligentnost lahko definiramo tudi kot učinkovitost 

vedenja v situacijah, ki variirajo po kompleksnosti informacij (Pogačnik, 1988, str. 30).  

Sprašujemo se, ali lahko pripišemo osrednjemu procesorju imanentne atribute, kot so: 
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 zmoţnost samoopazovanja, 

 hitrost procesiranja, 

 kapaciteta informacij, ki jih lahko hkrati obdeluje  (spomin), 

 edukcija relacij in korelatov (prav tam,  str. 31). 

Ostaja vprašanje, ali gre pri tem za atribute, ki pripadajo psihični entiteti - osrednjemu 

procesorju - ali inteligentnosti (prav tam, str. 31–32). 

2.6.5  Indukcija 

Spearman je leta 1927 podal bistvo generalnega faktorja inteligentnosti s svojimi 

»neogenetičnimi zakoni
3
«. Prvi zakon govori o samozavedanju, drugi in tretji zakon pa se 

nanašata na genezo novega izkustva. Pri drugem zakonu gre za odkrivanje odnosov  (korelati 

med dvema idejama v zavesti - korelata ali fundamenta po Spearmanu). Tretji neogenetični 

zakon govori o edukciji korelatov: če v zavesti obstajata ideja in relacija, je subjekt sposoben 

odkriti drugo korelativno idejo. Proces induktivnega mišljenja sestoji iz odkrivanja odnosov 

med izkušnjami in iz formiranja novih zavestnih vsebin na osnovi starih vsebin in odnosov 

med njimi (Pogačnik, 1988, str. 33). 

Še vedno ostaja velika skrivnost, kako potekajo procesi v možganih, kaj pomeni potencial, s 

katerim se rodimo, in v kakšni vzročni zvezi sta dedni zapis in naša zgodba o uspehu.  

Zanimivo je vprašanje, v kolikšni meri je karakter, temperament pomemben pri doseganju 

ţivljenjskih ciljev, pa tudi, koliko gre za umetnost vključevanja prirojenega potenciala in 

talentov v razvijanje tistih spretnosti, ki so ključne za obvladovanje življenja. 

Sprašujemo se, kje se v tem nizu nahajajo motivacija, pridobljeno znanje in pridobljene 

izkušnje ter genialnost? 

Zelo zanimivo bi bilo odgovoriti na vsa ta vprašanja, saj bi na tak način odkrili sisteme in 

ključne komponente, ki vodijo do čudovitega, sanjskega ţivljenja. Logično razmišljanje nas 

navaja na dejstvo, da kadar imamo dobre sestavine in se dosledno drţimo določenih sistemov 

in zaporedij, morajo tudi rezultati biti po pričakovanjih oz. še boljši, kot jih pričakujemo. 

                                                   

 
3
 Neogeneza izhaja iz »neus« = nov, torej gre za genezo novega izkustva. 
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Ugotovljeno je, da v ţivljenju vladajo vesoljni zakoni, ki jih ne smemo zanemariti, če ţelimo 

biti odlični in genialni pri ustvarjanju in na svoji ţivljenjski poti. 

Spearmanove raziskave kaţejo, da je povezovanje izkušenj eno bistvenih opravil intelekta. 

Prav tako ugotavljamo, da so odnosi med izkušnjami bistvenega pomena za njihovo 

shranjevanje v dolgoročni spomin. Če bi bile izkušnje spravljene nepovezane, v obliki 

diskretnih informacij, bi bil človekov dolgoročni spomin popolnoma neuporaben. Odnosi med 

izkušnjami so ključ, po katerem teče proces preiskovanja milijonov shranjenih informacij. 

Pomembno je tudi, da je proces odkrivanja odnosov tesno povezan s procesom atribucije -

lastnosti predmetov; na ta način je moţno izkustvene vsebine med seboj primerjati. Procesor 

ima najteţje delo s tem, ko izkustvene vsebine  (v kratkoročnem spominu) nenehno analizira 

po njihovih atributih, kar predstavlja tudi komunikacijo z dolgoročnim spominom, kjer se 

nahajajo izkušnje; nadalje odkriva odnose med izkušnjami, ki so v zavesti sočasno prisotne, in 

v skladu z relacijsko organizacijo preiskuje dolgoročni spomin (Pogačnik, 1988, str. 33–34). 

Novonastale izkušnje, kot pravi tretji neogenetčni zakon, po posebnem procesu spominske 

sledi prehajajo iz kratkoročnega preko srednjeročnega v dolgoročni spomin, pri čemer se 

ohrani informacija o njihovi relacijski povezanosti z drugimi izkušnjami. Funkcionalnost 

organizacije ţivčnih poti naj bi bila tista, ki odloča o hitrosti in učinkovitosti mišljenja. O 

pravi naravi fluidne inteligentnosti (Gf) pa se še ne ve mnogo (prav tam, str. 34). 

Mentalna manipulacija je še ena primarna mentalna sposobnost fluidne inteligentnosti: 

zadeva obdelavo informacij, ki so v kratkoročnem spominu prisotne v določenem časovnem 

sosledju. Gre za intenzivno obremenitev kratkoročnega spomina v smislu nenehnih 

manipulacij vsebin, za kar zasledimo v strokovni literaturi več izrazov, kot so »delovna 

memorija«, »časovno sledenje« ali »mentalna manipulacija«. Ko subjekt odkriva zakonitosti, 

po katerih teče niz, ko se prvi odkriti relaciji pridruţi še druga in tej tretja, je njegov delovni 

spomin ţe močno obremenjen. Procesor mora integrirati vrsto informacij, do katerih je 

postopno prihajal in tako oblikoval rešitev. Te obremenitve so  psihologi v preteklosti 

imenovali koncentracija. Nova odkritja glede primarno mentalne sposobnosti fluidne 

inteligentnosti se kaţejo kot korelacija s šolskim uspehom. Bistvenega pomena je tudi 

odkritje, da sposobnost pomembno upada s starostjo, saj je po znanstvenih ugotovitvah 

upadanje sposobnosti fluidne inteligentnosti (Gf) v toku staranja vezana na upadanje 
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sposobnosti procesov, ki zahtevajo, da so informacije hkrati zadrţijo v zavesti in obenem tudi 

koristijo (prav tam, str. 35–36). 

Nivo psihomotorike je termin, s katerim opisujemo »proces intelekta«; v njem se izvrši izbor 

vzorca motoričnega reagiranja oziroma kombinacij več vzorcev reagiranja v nov vzorec. 

Fluidna inteligentnost (Gf) je tista, ki iz mnoţice motoričnih aktov, shranjenih v dolgoročnem 

spominu, formira kompleksen vzorec reagiranja. Vloga Gf se še posebej izrazi v situacijah, v 

katerih je potrebna hitra in fleksibilna integracija motoričnih aktov. Hitrost enostavne 

motorične reakcije je zanimiva sposobnost, ki je  očitno odraz hitrosti bazičnih 

nevrofizioloških procesov in ni povezana izključno s procesi obdelave informacij. Tako 

zaključujemo oris strukture intelektualnih sposobnosti (Pogačnik, 1988, str. 36–37). Pogačnik 

(1988) predlaga, da inteligentnost definiramo kot »od izkušenj neodvisno« sposobnost ţivega 

bitja, da obdeluje informacije. Osrednji procesor za obdelovanje informacij je nosilec 

obdelave in je povezan z vsemi strukturami, ki v procesu sodelujejo od perifernih do 

centralnih struktur, shranjenih v relacijsko organiziranem dolgoročnem spominu. V 

psihomotoričnih podatkih je reprezentacija osrednjega procesorja široki faktor fluidne 

inteligentnosti, medtem ko je kristalizirana inteligentnost izkustvena tvorba oziroma 

pridobljen sistem programov in algoritmov za obdelovanje informacij, ki ga osrednji procesor 

vključuje v obdelavo in tako povečuje svojo učinkovitost. Široki vizualni in auditivni faktor 

sta skupka primarnih mentalnih sposobnosti, odgovornih za obdelavo nekodiranih informacij 

na nivoju percepcije, faktorji psihomotoričnih sposobnosti pa skrbijo za oblikovanje miselnih 

vzorcev motoričnih aktov. Sposobnosti kratkoročnega spomina pojmujemo kot temeljne 

funkcije, ki omogočajo delovanje procesorja ali asociiranje izkušenj. S sposobnostmi intelekta 

so telesno povezani tudi širši do osebnostni dejavniki - temperament in motivacija (prav tam, 

str. 38). 

2.7 Geniji, mojstri, izumitelji  

Vsi veliki geniji so neponovljivi - za Leonarda da Vincija pa menijo, da je največji med vsemi 

(Gelb, 2003, str. 13). Njegovi največji doseţki  segajo na področja umetnosti, izumiteljstva, 

vojaškega inženirstva in znanosti. Naslikal je le malo, a je vendar spremenil  tok umetnosti: 

bil je prvi zahodni umetnik, ki je v svojih slikah izpostavil pokrajino, prvi je začel uporabljati 

oljne barve, perspektivo, »chiaroscuro« (v slikarstvu oznaka za dramatično nasprotje med 

svetlim in temnim), »kontrapost« (poseben način stoje, pri kateri je vsa teţa oprta na eno 
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nogo), »sfumato«  (slikarska tehnika, pr kateri so obrisi zabrisani, prehodi pa mehki, kar se 

doseţe z barvami) in še mnogo drugih metod, ki so izjemno vplivale na druge umetnike. 

Njegove študije anatomije, poletov, tekočih voda idr. veljajo še danes za neprekosljive. Slovel 

je tudi kot arhitekt in kipar. Kljub prepričanju, da je izdelal več kipov, med strokovnjaki velja, 

da so edine ohranjene skulpture tri bronaste figure na severnih vratih Krstilnice v Firencah. 

Kot izumitelj je naredil načrte za letalni stroj, helikopter, padalo in mnoge druge izume, med 

katere sodijo raztegljiva lestev, ki jo še danes uporabljajo gasilci, menjalnik s tremi 

prestavami, naprava za navijanje niti na motek, kolo, francoski ključ, potapljaška maska, 

hidravlično dvigalo, prvo moderno vrtljivo gledališče, zapornice za sistem prekopov, 

horizontalno vodno kolo, zloţljivo pohištvo, stiskalnica za olive, številni avtomatizirani 

glasbeni inštrumenti, budilka na vodo, masaţni stol in ţerjav za čiščenje kanalov. Še bolj kot 

za izume mu pripada zasluga za začetek avtomatizacije. Naredil je načrte za mnoge stroje, s 

katerimi bi prihranili delo in povečali storilnost, med drugim tudi avtomatične statve, ki sodijo 

med znanilce industrijske revolucije. Kot vojaški inženir je naredil načrte za različna orožja, 

ki so jih začeli uporabljati šele štiristo let pozneje, npr. za oklepni tank, strojnico, moţnar, 

vodeni izstrelek in podmornico -  a kot je znano, nobenega od teh izumov niso uporabljali za 

časa njegovega ţivljenja. Vojna sredstva je ustvaril z namenom »ohranitve glavnega daru 

narave, ki je svoboda«. Kot znanstvenik ostaja Leonardo predmet številnih znanstvenih 

razprav. Nekateri trdijo, da bi imel velik vpliv na razvoj znanosti, če bi svoje znanstvene 

zamisli uredil in izdal, drugi pa so mnenja, da je bil tako zelo pred svojim časom, da ga sploh 

ne bi znali ceniti, četudi bi svoje zamisli izrazil v splošnih, tedanjemu času razumljivih 

teorijah. Danes ga najbolj spoštujemo kot velikega »iskalca resnice« - večina znanstvenikov se 

strinja, da je pomembno prispeval k različnim področjem znanosti, kot so anatomija, 

botanika, geografija in fizika. Štirideset let pred Kopernikom je ugotovil, da se sonce ne giblje 

in ugotovil, da Zemlja ni niti v središču sončnega sistema niti v središču vesolja. Šestdeset let 

pred Galilejem je predlagal, da bi za preučevanje vesolja uporabljali »velika povečevalna 

stekla«. Dvesto let pred Newtonom je predvidel teorijo o teţnosti. Štiristo let pred Darwinom 

je uvrstil človeka v isti razred kot opice. 

Najpomembnejši pa je njegov pristop k znanju, ki je uvod v moderno znanstveno mišljenje 

(Gelb, 2003, str. 54, 57–59). 

Njegov odnos do ţivljenja, se zdi, se skriva v strasti do iskanja čiste resnice in lepote: te ni  

iskal skozi ţenske, drţavljansko ali versko pripadnost, temveč skozi naravo in vsakdanje 
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ţivljenje. Njegova velika ţelja po razumevanju bistva ga je pripeljala do edinstvenega 

raziskovalnega sloga,  globine pristopa k problemom in raznolikosti področij, s katerimi se je 

ukvarjal. Sam je dejal, da se velika ljubezen rodi iz velikega poznavanja stvari (prav tam, str. 

63–64, 68). 

Problemov se je loteval na način, ki ga lahko vnesemo v krizni management in v management 

nasploh: 

 Problemu je potrebno pristopiti iz več oziroma vsaj treh zornih kotov. 

 Pomemben je odmik od problema, da ne izgubimo sposobnosti presoje ter hkrati 

problem  »pomanjšamo«. 

 Temelj za reševanje problema je v razumevanju, za kar moramo problem poglobljeno 

preučiti. 

Kot pravi Thorpe (2003, str. 9) v knjigi Vsak je lahko Einstein:  

Če se boste naučili novih načinov reševanja problemov, lahko povečate 

donosnost podjetja ...: postanete bolj ustvarjalni, uspešnejši v umetniškem 

izraţanju in izboljšate kakovost svojega ţivljenja.  

Thorpe (prav tam) zagovarja tezo, da so vsi zahtevni problemi rešljivi zaradi enega načela, in 

sicer kršite pravila,  kar je tudi osnova načina mišljenja genijev.  

Kršenje pravil je bila tudi velika skrivnost Einsteinove genialnosti. Albert Einstein je bil 

naravno bister in izredno vztrajen. Thorpe (2003, str. 11) je v svojem delu Vsak je lahko 

Einstein prikazal miselni eksperiment, s katerim je preučil Einsteinovo inteligenco, znanje in 

kršenje pravil v korelaciji z njegovimi ustvarjalnimi doseţki. 
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Slika 4: Miselni eksperiment  

 

Vir: Thorpe, 2003, str.11. 

Vodoravna črta predstavlja Einsteinovo nespremenljivo visoko inteligenco, ki jo je ohranil vse 

ţivljenje. Njegovo obširno poznavanje matematike in znanosti je skozi čas njegovega 

ţivljenja enakomerno naraščalo, kar prikazuje vzpenjajoča se črta. Do tu je vse tako, kot je pri 

geniju pričakovati. Ko pa se ozremo na Einsteinove doseţke pri reševanju problemov, se zdi 

nekaj narobe. Dolgo obdobje njegovega resnično revolucionarnega mišljenja je nastopilo takoj 

po koncu študija (1905), bilo je polno pomembnih znanstvenih doseţkov in je trajalo skoraj 

dvajset let. Najpomembnejše znanstvene prodore je dosegel v prvem letu svoje kariere, 

pozneje pa je njegova sposobnost reševanja problemov upadla, kar prikazuje padajoča črta. 

Einstein je bil še vedno briljanten, ukvarjal se je s pomembnimi fizikalnimi problemi in o 

fiziki in matematiki je vedel vedno več. Na podlagi navedenih dejstev si razlagamo, da je z 

večanjem znanja njegova sposobnost revolucionarnega mišljenja upadala. Na prvi pogled se 

morda zdi, da gre za pomoto, vendar se ta vzorec ponavlja pri mnogih briljantnih 

posameznikih. Nemogoče probleme rešujejo torej ljudje, ki so pripravljeni kršiti pravila, ki so 

na začetku kariere in neobremenjeni (Thorpe, 2003, str. 11–12). To spoznanje lahko 

poveţemo z drugo hipotezo, ki pravi, da je hitrost miselnih procesov pomembnejša od znanja 

v kriznem managementu. Nekonvencionalno razmišljanje, razbijanje ustaljenih vzorcev in 

hitre miselne povezave lahko dajo inovativne rešitve, znanje pa pogosto predstavlja breme v 

kriznih razmerah. 
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2.8 Ugotovitve s področja genialnosti 

Med preučevanjem zgodovinskih osebnosti je opaziti določen vzorec, ki je skupen večini 

izrazito uspešnih posameznikov, ne glede na področje, na katerem so se odlikovali. Ena od 

njihovih skupnih značilnosti je, da so bili zelo motivirani za odkrivanje neznanega, pri svojih 

poskusih so bili neutrudni, ni jih ustavila nobena ovira in noben poraz - nasprotno, vedno 

znova so se pobirali in vztrajali na svoji poti; druga njihova lastnost je torej vztrajnost. Tretjo 

lastnost bi lahko imenovali večni optimizem oziroma pozitivna naravnanost, kot četrto bi 

lahko opredelili doslednost. S presenečenjem  ugotavljamo, da jim je skupno tudi to, da so bili 

zelo uspešni na več oziroma na vseh področjih, ki so se jih lotili. Prav tako je raziskava 

pokazala, da so svoj uspeh in inteligenco ves čas razvijali, se nenehno učili in izpopolnjevali. 

Vseh projektov so se lotevali z občutkom, z zunanjimi in notranjimi čutili. Ugotovili smo, da 

je prav razvijanje čutil (sluh, vid, voh, okus, otip, notranji občutek ipd.) izredno pomembno, 

saj skozi različne vrste čutil doţivljamo in sprejemamo svet, ţivljenje in dogodke - genialnost 

je dostikrat povezana z drugačnim zaznavanjem in doţivljanjem sveta, ţivljenja in dogodkov. 

Geniji imajo mnogo različnih pogledov na svet, ki se po vsesplošno priznanih merilih 

klasificirajo kot nenavadni, čudaški in celo neverjetni. Vsi ljudje se rodijo z določenimi 

nagnjenji in talenti, ki so del genskega zapisa naših prednikov in hkrati nove kombinacije 

genov, ki je naš primarni vzorec. Odločilni pomen za naš razvoj imajo naši starši in bliţnji, 

okolje in ljudje iz okolja ter izobraţevanje. Veliko vlogo imajo tudi okoliščine, v katerih se 

soočimo z določenimi aktivnostmi (t.j. hobiji, šport, umetnost, različne spretnosti in znanja), 

ker je od tega odvisno, ali bomo svoje sposobnosti razvijali ali ne.  

Prav je, da omenimo genialnost tudi z druge, negativne plati, saj je na genialnost moţno 

gledati na vsaj dva načina: kot na prednost ali kot na breme v času krize. 

Genialnost kot breme pomeni, da so se genialci, ki so specialisti na določenem področju in 

imajo ogromno znanja in veščin, nesposobni vključiti v okolje in imajo velike teţave s 

spretnostmi, ki splošno veljajo za enostavne ali celo samoumevne. Ti ljudje imajo sicer dosti 

večje zmoţnosti sprejemanja različnih draţljajev iz okolja, vidijo »več« kot ostali, a so 

nezmoţni ta uvid  deliti z ostalimi v njihovem okolju in se lahko celo znajdejo v nevarnosti, a 

niso dovzetni za opozorila.  
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3 DEFINICIJA KRIZE IN KRIZNEGA MANAGEMENTA 

3.1 Definicija krize  

Kriza po Dubrovskem je kratkotrajno neugodno, nezaţeleno stanje v podjetju, ki je nastalo 

zaradi zunanjih in notranjih vzrokov in ki neposredno ogroţa nadaljnji obstoj in razvoj 

podjetja (Dubrovski, 2000, str. 2). To stanje je izredno kratkotrajno, saj se mora hitro 

spremeniti -  primerjamo ga lahko z hudo telesno bolečino, ki opozarja, da je v telesu nekaj 

narobe in da moramo svoje vedenje takoj spremeniti. Kriza oziroma bolečina nam pove, da 

smo prišli do določene meje in da moramo ukrepati, se preusmeriti, preprečiti nadaljnjo škodo 

in ustaviti proces bolečine oziroma simptomov, ki so se sproţili. Krizno stanje je navadno 

posledica več vzrokov in opozoril, ki smo jih ali spregledali ali pa nismo zaznali, da jih 

moramo upoštevati.  

V času izrednih razmer je management izpostavljen določenim dejavnikom, ki jih mora 

upoštevati pri spremembi strategije za izdelavo poti iz nastale situacije: 

 Čas za ukrepanje je močno omejen. 

 Potrebno je premagati morebitni šok, saj moti zbranost in hromi moč sodelujočih v 

procesu reševanja kriznega stanja. 

 Odločitve ne dopuščajo napak, ker so napake v tem obdobju lahko usodne, torej je 

toleranca zelo omejena. 

 Odločilna je zaloga energije in sredstev, čemur je potrebno prilagoditi strategijo in 

ukrepanje. 

 Odpornost udeleţencev na povečane pritiske mora biti visoka in temelji na njihovem 

medsebojnem zaupanju in osredotočenosti na rešitve. 

 Prisotni so neprijetni občutki, saj so okoliščine neznane in ni jasno, ali ravnamo prav 

ali bodo posledice naših ukrepov imele neţelen izid. 

 Razpoloţljive informacije so zelo omejene in pretekle izkušnje v dani situaciji niso 

uporabne - potrebno je sprotno prilagajanje strategije in politike, nujni sta izvirnost in 

natančnost pri ocenitvi dejanskega stanja. 

 Potrebno je ugotoviti, katere so prednosti in vrednote, ki še obstajajo in imajo zdrave 

temelje, oziroma ugotoviti, s katerimi orodji lahko razpolagamo. 

 Udeleţenci morajo biti osredotočeni na rešitve in ne na krivce. 
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 Odstraniti je potrebno vse moteče faktorje, vključno z ljudmi (vsaj začasno), ki se v 

razmerah ne znajdejo in  ovirajo proces reševanja kriznega stanja. 

Ko umirimo akutno krizo in se situacija nekoliko stabilizira, je potrebno izpostaviti in 

analizirati dejavnike, ki so pripeljali podjetje v krizo, da preprečimo morebitno ponovitev 

teţav. Na novo moramo začrtati pot in varnostne sisteme za nadaljnjo eksistenco podjetja, ki 

nam bodo v pomoč pri uspešnem razvoju in napredovanju. 

3.2 Definicija kriznega managementa 

Kriza izhaja iz grške besede krinein
4
 - odločiti, soditi, oziroma iz krisis - presoja, prepir 

(Dubrovski, 2000; povz. po Sruk, 1980, str. 189); z vidika znanosti prihaja izraz iz medicine 

in označuje najvišjo stopnjo določene bolezni, ki odloča o nadaljnjem ţivljenju in smrti 

posameznika (Dubrovski, 2000; povz. po Ivanjko, 1997, str. 961–978). Kriza ima v splošnem 

pomenu besede negativen predznak. Pomeni nepričakovano, neţeleno stanje, neravnovesje. 

Naravna reakcija človeka ali organizacije, ki se znajde v neţeleni situaciji je, da se trudi čim 

prej ponovno vzpostaviti ravnovesje oziroma stabilizirati krizno stanje. Neravnovesje je 

potrebno najprej umiriti, preveriti stanje v katerem se nahajamo, ustaviti morebitno 

nadaljevanje neţelenega stanja ali celo slabšanje situacije. Najpomembneje je čim hitreje 

ugotoviti, s katerimi orodji še lahko razpolagamo in kje je trdna, »zdrava« osnova, iz katere 

lahko izhajamo, da bi dosegli izboljšanje. Seveda so problemi na ravni organizacije zelo 

obseţni in kompleksni, zato sta pregled stanja in ugotavljanje zdravih temeljev zelo oteţena. 

Šele, ko organizaciji uspe ponovno stabilizirati stanje, lahko prične z iskanjem vzrokov, zakaj 

je do neţelene situacije prišlo; to mora storiti, da bo lahko v bodoče izločila škodljive faktorje, 

ki so privedli do krize. Poudariti je treba, da vsaka kriza ne vodi v propad: nekatere krize so 

celo koristne, če seveda ne poškodujejo vitalnih delov organizacije, saj poskrbijo, da se 

organizacija prebudi, prediha, osvobodi »odvečnih bremen« in ponovno zablesti na trgu. To je 

moţno le takrat, kadar je organizacija ugotovila nepravilnosti dovolj zgodaj in torej kriza še ni 

povzročila izčrpanosti sredstev.  

                                                   

 
4
 (Dubrovski, 2000; povz. po Thommen, 2003, str. 172) navaja, da je grška beseda »krisis« v 

prvotnem pomenu označevala obrat za jadrnice na tekmovanjih - tako kot na tekmovanjih jadrnic 

obrati odločajo o zmagi in porazu, so tudi krize za podjetja situacije, v katerih ali si svojo prihodnost 

pridobijo z odločilno konkurenčno prednostjo ali pa zamudijo trenutek obrata in zapravijo priloţnost. 
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Dubrovski (2004, str. 19) navaja, da je delovanje in vedenje organizacije v stanju krize 

drugačno od tistega, ki velja za obdobje načrtnega razvoja, zato morajo biti drugačne tudi 

metode, ki jih management uporablja. Usmeritev kriznega managementa je kratkoročno 

naravnana. Krizni management je torej poseben del sodobnega strateškega managementa, 

značilen za podjetja v resnih teţavah, ko je treba pri vodenju upoštevati značilnosti posebnih 

razmer. Zaradi turbolentnosti notranjega in zunanjega okolja tudi »klasični« management 

vedno bolj prevzema metode iz kriznega managementa.  

Če definiramo, je krizni management praviloma začasno sestavljena struktura vplivnih ljudi, 

ki imajo ideje, znanje in moč spreminjanja v dani situaciji. 

Krizni management zasleduje dva najpomembnejša cilja: doseči zaustavitev negativnih gibanj 

in obvladovanje poloţaja oziroma preţivetje,  nato pa doseči preobrat in zagotoviti bazo in 

temelje za ponovni razvoj. Krizni poloţaj je obvladan šele tedaj, ko dejansko pride do 

preobrata negativnih gibanj (Dubrovski, 2000, str. 54).  

Slatter (Dubrovski, 2000; povz. po Slatter, 1990, str. 36–45) navaja, da obstajata dva 

stereotipa o kriznih managerjih. Pri prvem gre za trdega, včasih celo grobega managerja, ki ga 

ljudje ne marajo, a ga spoštujejo zaradi njegovih doseţkov. Pri drugem gre za enako 

uspešnega managerja, ki pa svojo neomajnost in odločnost zakriva s prijaznostjo in 

vljudnostjo (Dubrovski, 2000, str. 56). Genialnost je moţna v obeh omenjenih primerih - pri 

obeh stereotipih so bistvene namreč karakterne lastnosti managerjev. Prvi tip stereotipnega 

kriznega managerja bomo poimenovali »diktatorski«. Značilnosti tega tipa vodje so: ne 

izgublja časa in energije s prepričevanjem ljudi in premagovanjem odpora, ki ga imajo ljudje, 

kadar se znajdejo sredi velikih sprememb in še posebej v kriznih obdobjih; avtoriteto 

vzpostavlja na način, ki ne dopušča čustvenega izraţanja, s čimer se hitro omejijo strah in 

osebne frustracije udeleţencev (to je v kriznem obdobju zelo dobro, kajti čustveni izlivi 

vodijo v napake in nepotrebne zaplete, v času kriz pa je velika vrednota prav 

»zdravorazumska« treznost oziroma objektivnost, ki dejanskega stanja ne popači); čustveno je 

nevpleten (kar pomeni tudi, da ne doţivlja strahu, ki bi ga lahko vodil do sprejemanja 

napačnih odločitev). Diktatorski vodja nam pomaga sprejeti dejstvo, da se nahajamo v krizi in 

da zaupamo, da gre od tega trenutka lahko le bolje, če še razpolagamo z zdravimi temelji. Če 

pa smo krizo odkrili v fazi, ko je propad neizbeţen, nam »hladnokrvno« končanje agonije 
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lahko predstavlja pozitivno olajšanje, saj samo tako lahko pričnemo z novim ţivljenjskim 

poglavjem. 

 

Drugi stereotip kriznega managerja deluje prijazno in vljudno. Prijaznost se prevečkrat 

zamenjuje z šibkostjo. Tako vedenje zato od njega zahteva več energije, ostali udeleţenci se 

mu navadno upirajo in imajo več prostora za čustvene izbruhe. Zaţeleno je seveda, da so 

udeleţenci na izvajalni ravni osredotočeni na kvalitetno izvajanje in ne na razmišljanje o 

podrobnostih odločitev in strategij, ki jih teţko razumejo. Potrebno je doseči čim bolj popolno 

osredotočenost na izvajanje nove strategije, doslednost pri vseh dejanjih, visoko kvaliteto na 

vseh nivojih delovanja in zaupanje ljudi, da je podjetje zdaj na pravi poti. Na tej stopnji je 

genialnost odličnih managerjev bistvenega pomena: potreben je nekdo, ki ima edinstvene 

zmoţnosti dosledne analize in ocene dejanskega stanja, ki je zmoţen hitro izgraditi pot in njej 

prilagojene strategije (z upoštevanjem danega poloţaja, sredstev in razpoloţljivega časa), ki je 

zmoţen gradnje strategije z intuicijo (na podlagi preteklih izkušenj in strokovnega znanja) in 

ki ima močno voljo in odpornost na ekstremne psihološke pritiske, ki jih povzročajo 

pomanjkanje časa, pomanjkanje sredstev, nestrpnost udeleţencev, trdnost in zahtevnost ovir, 

kompleksnost problemov, pomanjkanje informacij, negotovost poloţaja in negotovost 

zunanjih vplivov ter nepredvidenih zapletov. Krizni managerji se morajo zavedati, da niti dva 

primera krize nista enaka, da formul, ki bi zagotavljale uspeh, ni, in da igrajo pretekle izkušnje 

zelo majhno vlogo. Ponovno zagovarjamo, da je genialnost managerjev tista, ki odloča o 

obvladovanju kompleksnosti projekta in o hitrih reakcijah, ki bodo strategijo naredile 

uspešno. 

Po Dubrovskem (2000, str. 56)  so pri kriznem managerju bistvena strateška in operativna 

znanja ter seznanjenost oziroma dojemanje bistva na vseh poslovnih področjih (finančna, 

računovodska, kadrovska, ipd.). Po Bibeautu (Dubrovski, 2000; povz. po Bibeaut, 1982, str. 

157) so pomembne naslednje osebne značilnosti kriznega managerja: 

 usmerjenost k ciljem (21 %), 

 samozavest (21 %), 

 pozitiven pogled (18 %), 

 zbujanje zaupanja pri drugih (13 %), 

 inovativnost in ustvarjalnost (12 %), 

 aktivnosti in predvidevanje (9 %), 
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 visoke lastne potrebe (6 %). 

Če se vrnemo na poglavje o genialnosti, ugotovimo, da so zgoraj naštete osebnostne lastnosti, 

ki se jih išče pri kriznih managerjih, pravzaprav lastnosti genialnih oseb (osredotočenost, 

samozavest - poznavanje svojih sposobnosti, pozitivizem - zaupanje in prepričanje v uspeh na 

podlagi pristnosti in strokovnosti, ustvarjalnost, predvidevanje - izostreni čuti za opazovanje, 

zahtevnost do sebe - doslednost in visoka pričakovanja od samega sebe). 

Williams in Roy (Dubrovski, 2000; povz. po Williams in Roy, 1999, str. 435) z vidika 

strokovne usposobljenosti predlagata idealno sestavo kriznega tima: 

 manager za tekoče zadeve, 

 panoţni ekspert, 

 finančni specialist, 

 svetovalec za pravno področje, 

 ekspert za procese prestrukturiranja. 

Krizni management potrebuje zelo široko paleto kompetenc, saj izjemne razmere zahtevajo 

ljudi, ki so »opremljeni« za več različnih in specifičnih situacij in potreb hkrati. Hkrati 

ugotavljamo, da je najteţje določiti resnično stanje, v katerem se podjetje nahaja. Vsaka 

nepravilnost, neravnovesje in neţeleno stanje v podjetju seveda še ne pomeni krize, vendar je 

linija med stabilnim poloţajem podjetja in krizo zelo tanka.  

3.2.1 Formula za visoko delovno uspešnost 

Formula za visoko delovno uspešnost se glasi: motivacija, pomnoţena z usposobljenostjo, pri 

čemer sta potrebna oba dejavnika (Tracy, 2000, 223).  

Visoko uspešni vodje so mojstri sprememb. Ţivljenje namreč sestavlja zaporedje izzivov in 

odzivov, in to velja tudi za delovanje organizacij (prav tam, str. 232–233). Okolje ves čas 

vpliva na podjetje z različnimi dogodki in čim učinkoviteje se organizacija odziva, tem boljša 

postaja, kar pogojuje tudi razvoj in rast organizacije. Sposobnost odzivanja odloča o uspehu in 

je hkrati edina komponenta, ki jo lahko popolnoma nadzorujemo. Kvaliteta naših odzivov 

določa kvaliteto preţivetja in obstoja podjetja. 

Najpomembnejši dejavnik vrhunske uspešnosti je fleksibilnost oziroma prilagodljivost, kar še 

posebej velja za 21. stoletje, kjer se vse spreminja s pospešeno hitrostjo. Uspešni ljudje so 
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mentalno in čustveno fleksibilni; tudi Darwinova teorija pravi, da so najmočnejši tisti, ki se 

najhitreje prilagajajo novim situacijam (Tracy, 2000, str. 234). 

Zelo so pomembne majhne prednosti in drugačnosti posameznega podjetja. Če znamo razviti 

te prednosti, je uspeh zagotovljen (prav tam, str. 282).  

Znano je, da so preseţki, odlični rezultati in tudi izumi posledica malenkostnih sprememb: 

prednosti, drugačnosti, potencialno velike spremembe so v majhnih preusmeritvah, navadno v 

tistih, na katere sploh ne pomislimo. Da to minimalno spremembo vnesemo, jo opazimo in 

razvijemo, je potrebna motivacija, ki je lahko posledica različnih, negativnih ali pozitivnih 

vzrokov. Eden od moţnih vzrokov je naravnanost na optimizacijo obstoječih procesov, ki jih 

ţelimo še izpopolniti, čeprav so ţe uspešni. Drugi tak vzrok je lahko neka ovira, zaradi katere 

je dosedanji način funkcioniranja odpovedal in z njim ne moremo več naprej. Tovrstne ovire 

lahko pripeljejo tudi do krize v podjetju.  

Inteligenca in ustreznost umskih sposobnosti določata do 72 odstotkov uspeha posameznika, 

ne glede na njegovo dejavnost. Potreba po pametnih ljudeh v podjetju je tako vedno prisotna. 

Študije so pokazale, da najboljša podjetniška strategija temelji na zaposlovanju pametnih ljudi 

(Tracy, 2000, str. 327). 

Poglavitne lastnosti genijev po Tracyju (2000, str. 382) so: popolna osredotočenost na en sam 

cilj, duševna fleksibilnost, uporaba sistematičnih metod za reševanje problemov ter 

upoštevanje in uporaba intuicije pri reševanju problemov. 

Sposobnost sprejemanja pravilnih odločitev je bistven dejavnik vodstvene storilnosti, saj je to 

tudi najpomembnejši dejavnik osebnega uspeha in uspeha organizacije. Gre za veščino, ki se 

je lahko naučimo. Sposobnost sprejemanja času primernih odločitev je merilo modrosti in 

izkušenosti. V področje sprejemanja odločitev spada tudi predvidevanje kriznih situacij 

oziroma problemov: ko manager razmišlja o prihodnosti podjetja, mora predvideti tudi 

morebitne neţelene situacije in zanje poiskati moţne rešitve. Vsi najpomembnejši, 

najuspešnejši in najvplivnejši vodje so si pridobili spoštovanje in postali slavni zato, ker so se 

odlično izkazali pri sprejemanju odločitev v kriznih situacijah (Tracy, 2000, str. 385, 387–

388). 
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3.2.2 Moţni načini za preprečevanje notranjih vzrokov kriz  

Zunanji vzroki za krize so precej nepredvidljivi in nanje v glavnem nimamo vpliva. Tega pa 

ne moremo trditi za notranje vzroke, na katere imamo, nasprotno, zelo velik vpliv in jih lahko 

v celoti preprečimo, če jih pravočasno odkrijemo. Osredotočili se bomo na neustrezno 

usposobljenost managementa, saj ima prav ta ključno vlogo pri nastanku notranjih kriz.  

Pri odločanju je treba ustvariti varovala, ki potrjujejo ţelene usmeritve odločitev. Zahteva za 

sprejetje določene strategije mora biti dosledna, kar zahteva veliko informiranost zaposlenih - 

torej dodatne razlage in ponavljanje do te mere, da vplivni sodelavci osvojijo in razumejo 

vizijo, cilje in strategijo podjetja. Predvsem pa so pomembne vrednote, za katere si podjetje 

prizadeva in ki dajejo smisel obstoju organizacije. Pri ljudeh, ki imajo strateško pomembna 

delovna mesta v podjetju, do zapoznelih reakcij ne bi smelo prihajati. Pri njih so karakter in 

ţivljenjske izkušnje bistvenega pomena, saj le na tak način lahko pravočasno reagirajo in 

sprejmejo prave odločitve. Izjemno vaţno je, da se izbere za odgovorne sluţbe resnično 

sposobne ljudi. Kadar so odločilni vodstveni delavci nekompetentni in imajo posledično tudi 

pomanjkanje informacij, prihaja do napačnih in zavajajočih načrtovanj in odločitev. Napačne 

strategije privedejo do pomanjkanja marketinške miselnosti in vedenja v podjetju. Praksa 

kaţe, da podjetja pogosto prehitro zrastejo in zato teţko uspevajo podpirati svoj razvoj z 

ustreznim kadrovanjem in novimi znanji, ki jih taka hitra rast zahteva: lastniki oziroma 

vodstvo rasti »niso kos«, ker se nanjo niso pripravili. V primerih, ko so trţne razmere slabo 

ocenjene ali celo podcenjene, si podjetje ne more  pravilno tolmačiti morebitnih signalov za 

napoved krize. Moţen razlog je tudi pasivnost, kadar so zaposleni preobremenjeni, kadar 

»spijo« na preteklih lovorikah in kadar nimajo ustreznih pooblastil in moči spreminjanja 

oziroma odločanja. 

3.3 Krizno vodenje 

V kriznem vodenju mora prevladovati kritičen in nezaupljiv odnos do uporabljenih receptov 

(Dubrovski, 2004, str. 95). Zaradi zahtevnosti nalog, ki jih je poleg tega potrebno izvršiti še v 

čim krajšem času, se srečujemo s problemom, da te vrste managerjev močno primanjkuje 

oziroma so večkratno zasedeni: gre za osebnosti, ki so ne le geniji na področju managementa, 

ampak se tudi srečujejo s situacijami, ki so stresne, neizprosne in zahtevajo trdna stališča, 

zaradi česar veljajo ti managerji za manj priljubljene. Tako je v razreševanje kriz nujno 

vkalkulirati tudi naslednje precejšnje spremembe: 
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 Centralizirano poslovodenje, ki zajema avtoritativno (začasno) vodenje, ker na tak 

način prihranimo čas in energijo; naloge so razdeljene po področjih, za katere skrbijo 

posamezni managerji. 

 Spremenjena organizacija: zaradi koncentriranega vodenja se spremeni neformalna 

organiziranost podjetja, kar ima za posledico nove odnose med udeleţenci v podjetju, 

ki se lahko formalizirajo šele takrat, ko se podjetje umika od akutne krize. 

 Učinkovito komuniciranje: pomembno je, da sodelujejo vsi zaposleni, za kar je nujna 

dobra obveščenost, razpršitev vizije izhoda iz krize, razumevanje in upoštevanje 

strateških ukrepov ter poštenosti, ki velja za najboljšo politiko kriznega managementa 

(Dubrovski, 2004, str. 96–97). 

Kot pravi Regester (1987, str. 15), ne smemo nikoli pozabiti, da je bil ugled podjetja z velikim 

trudom grajen več let, in sicer s pomočjo skrbne politike komuniciranja in velikih naloţb v 

komunikacijske programe. Velika kriza, slabo ravnanje z njenimi učinki in neučinkovito 

komuniciranje med krizo in po njej lahko ta ugled uniči v nekaj dneh ali celo urah. 

Managerji, ki znajo učinkovito komunicirati z javnostmi podjetja, so najboljši branilci 

njegovega ugleda in za podjetja nepogrešljivi. Šele druga polovica 1980–ih let je civilni 

druţbi odprla medijski prostor in omogočila svobodnejši pretok informacij, s tem pa se je 

začelo tudi razkrivanje afer in kriznih situacij. Krize so sestavni del okolja, v katerem 

organizacija deluje. To pomeni, da je treba krize samo spremeniti v priloţnost za izboljšavo 

delovanja podjetja (Novak, 2000, str. 28, 30–31, 37).  

3.3.1 Krizni scenariji kot pomoč pri preprečevanju hujših posledic  

Krize v podjetju sicer ni mogoče vedno predvideti, saj jo lahko povzročijo nenadni zunanji 

dogodki – a raziskave so pokazale, da so se podjetja, ki so imela pripravljene različne krizne 

scenarije za primer neugodnih dogodkov, na krizo uspešno odzvala. Nekatere organizacije ţe 

po svoji vsebini dela spadajo na področja, za katera velja visoka stopnja verjetnosti nastopa 

krize (Dubrovski, 2004, str. 186–187).  

Novi management, ki je zadolţen za postopek zdravljenja krize, mora zagotoviti istosmernost 

naporov vseh članov podjetja:  izdelati mora tako jasno vizijo izhoda iz krize kot tudi 

strateške ukrepe, ki jih mora nato »razpršiti« med vse zaposlene (prav tam, str. 55). 
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Priprava na krizo ima lahko 7 dimenzij: tehnično, človeško in socialno, zakonsko, politično, 

strateško, etično in informacijsko (Dubrovski, 2004; povz. po Roux–Dufort, 2003, str. 103).  

Med tehnične priprave na krizo lahko spada sledenje tehnološkim napredkom, v kolikor to 

dopušča finančni plan, saj so pogosto ravno finance tista ovira, zaradi katere ne moremo 

slediti tehnološkim novostim (vendar se jim s časom zniţajo cene, da so laţje dosegljive tudi 

povprečnim podjetjem). Tehnologija je velik vir konkurenčne prednosti, ker so novosti po 

navadi naravnane na optimizacijo postopkov, procesov in krajšanje operacijskega časa.  

Človeška priprava na krize zajema v prvi vrsti izobraţevanje zaposlenih, pa tudi motivacijske 

treninge, ki ljudi psihično pripravljajo na spremenljive okoliščine in razne pritiske, ki 

spremljajo stresne situacije. 

Tudi strateška priprava na morebitne krize je zelo priporočljiva, saj ima podjetje v tem 

primeru izdelan vsaj en krizni načrt, ki mu omogoča takojšnje reagiranje in torej ne zgublja 

dragocenega časa in energije z iskanjem načinov, sredstev in poti iz kriz.  

3.3.2 Obvladovanje tveganja in globalizacija 

Globalizacija v smislu osvajanja tujih trgov in selitev proizvodnih programov v manj razvite 

deţele pomeni veliko tveganje in zahteva posebno strategijo podjetja. Predvsem pa so 

potrebni posebno »izurjeni« oziroma kompetentni ljudje, ki morajo poleg vsega imeti tudi 

osebno ţeljo po takem načinu dela.  

Berk Skok, Peterlin in Ribarič (2005, str. 122) v svoji knjigi Obvladovanje tveganja: 

skrivnosti celovitega pristopa poudarjajo, da je pomembna komponenta obvladovanja 

tveganja in celostnega pristopa aktivno razvijanje strategije izpolnjevanja in graditve 

kompetenc zaposlenih, ki s tem postajajo čedalje bolj integrirane osebnosti in so ena bistvenih 

konkurenčnih prednosti podjetja.  

Celovit pristop je moţen le z ljudmi, ki so kompetentni na različnih področjih in znajo te 

kompetence pravilno povezati med seboj; iz raziskave ugotavljamo, da se genialne osebe 

odlikujejo prav s temi lastnostmi.  

Globalizacija trgov in konkurence sili podjetja h globalni učinkovitosti (med drugim tudi na 

področju raziskav in razvoja), ki zajema ustvarjanje strateških povezav s konkurenti in 

dobavitelji, skupne projektne time za bazični razvoj, standardizacije komponent, simultani 
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inţeniring in lociranje razvojnih enot blizu trga ter k učinkovitosti na področju človeških 

virov - zaposlovanje lokalnega osebja, kroţenje strokovnjakov med različnimi enotami v 

svetu, usposabljanje za delo v okolju različnih kultur, globalna mobilnost in prilagodljivost 

delovanja v okolju različnih kultur (Jurše, 1996, str. 89–90). Tudi to je posebna situacija, ki 

zahteva posebne spretnosti od vseh pomembnih udeleţencev. Te spretnosti (hitra 

prilagodljivost v novih situacijah, dobre povezave med znanimi in neznanimi komponentami, 

hitra integracija znanja in osvajanje novih znanj) so blizu genialnim osebam. Nove strateške 

povezave v novem okolju s konkurenti zahtevajo dobro informiranost in zmoţnost 

ocenjevanja situacije in konkurence za izdelavo prave strategije. Zgoraj naštete značilnosti 

globalizacije, ki predstavlja le del prilagoditvenega prestrukturiranja podjetja, zahtevajo 

visoko usposobljene in osebnostno dovzetne,  na  hitro prilagajanje pripravljene kadre, ki 

dobro funkcionirajo v danih situacijah. Osebe, ki teh lastnosti nimajo, pa čeprav so visoko 

kvalificirane, danih pritiskov ne zdrţijo, saj take stresne situacije zelo slabo vplivajo na 

njihovo osebnost, kar pomeni, da so v tej fazi prilagajanja podjetja neuporabni, ker ne 

zmorejo delovati. Podobno velja tudi pri zaposlovanju lokalnih kadrov: od njih se pričakuje, 

da se bodo znali hitro vključiti v delovni proces, v zahtevane norme,  kulturo in vizijo 

podjetja. Vendarle pa moramo biti pripravljeni na različne medkulturne »šume« in včasih na 

prave medkulturne »šoke«. 

Zaradi različnega zdruţevanja in selitev podjetij se podjetje (poleg vseh zahtevnih sprememb 

na področju delovanja) ne srečuje le z drugačno nacionalno in geografsko pogojeno kulturo, 

temveč tudi z zahtevami po precejšnjem spreminjanju in prilagajanju kulture samega podjetja. 

Tudi to je eden od moţnih vzrokov za nastalo krizo, predvsem v času, ko se podjetje 

transformira in prilagaja na novo okolje. Tako so bolj kot kdajkoli prej zaţeleni genialni kadri, 

ki te premostitve v času sprememb, ko je delovanje najbolj oteţeno, laţje prenašajo in so 

sposobni ustvariti zdrave temelje za nadaljnji razvoj in počasno umiritev ter integracijo 

podjetja v tujem okolju. Kot poudarja Tavčar (2008, str. 17), lahko ugodna kultura močno 

olajša izvajanje strategij managementa; neugodni kulturi se management lahko izogne le 

kratkoročno, zaradi česar skuša dolgoročno ustvariti vzporedno ugodnejšo kulturo - vendar 

brez nasilja in nemoralnih metod. 

Čeprav obstaja kar nekaj teoretičnih modelov in smernic za spreminjanje kulture, v praksi 

velja, da je to najteţje področje spreminjanja podjetja, ki se mora  nujno prilagoditi novim 

okoliščinam (Dubrovski, 2000, str. 163).  
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3.4 Ukrepi za reševanje akutnih kriz 

Zaradi velike kompleksnosti problemov se hitro izgubimo med urejanjem različnih področij, 

kar ima med drugim tudi za posledico, da se posvečamo nepomembnim zadevam. Tudi 

orodja, ki naj bi nam bila v pomoč pri vzpostavljanju ravnovesja, niso vedno uporabljena v 

skladu z njihovim namenom, saj jih zaradi preobremenjenosti hitro precenimo. Kadar stroške 

na enem področju zmanjšamo, je potrebna velika preglednost, da pravočasno ugotovimo, da 

so se za enako količino posledično povečali na drugem področju, kar dolgoročno pomeni še 

večjo izgubo, saj smo v določen »manever« vloţili čas in energijo, ki ni obrodila ţelenih 

rezultatov. Tudi, kadar je naš projekt zmanjševanja stroškov zelo uspešen, moramo biti zelo 

pozorni, da ne prekoračimo spodnje meje, ki je zelo pomembna za nadaljnji obstoj 

organizacije. Sprijazniti se je treba tudi z začasnim povečanjem določenih stroškov, kar je 

potrebno, da bi se kasneje doseglo njihovo postopno zmanjševanje. Dobra preglednost, 

informiranost in realna interpretacija dogodkov, prijemov in posledic postopkov so bistvene 

komponente, s katerimi sproti pravilno ugotavljamo, kje se nahajamo, in tako kontroliramo 

naše postopke, strategije in ukrepe. Kadar je naštetim zahtevam zadoščeno, vzročne zveze 

naših postopanj postanejo očitne. Krizni management je pod »drobnogledom« vseh 

udeleţencev, zato se hitro zgodi, da podleţe zunanjim pritiskom in sprejema napačne 

odločitve: prehitro se osredotoči na »vidne« stroške (ne glede na to, da so tisti prikriti pogosto 

veliko pomembnejši) in na kratkoročno reševanje problemov (osredotočanje na »majhne 

korake« in postopno »spreminjanje poti«, kar naj bi vodilo iz akutne krize). Na ţalost pod 

nujne ukrepe praviloma vedno spada tudi zmanjševanje stroškov z  zmanjševanjem števila 

zaposlenih.  

Po drugi strani pa je treba načrtovati pridobitev novih sodelavcev, saj se tako poţivi 

ustvarjalno razmišljanje - vendar predstavlja to za podjetje, ki se nahaja ţe globoko v krizi, 

precejšnjo teţavo (Dubrovski, 2004, str. 116). 

3.4.1 Prednosti krize 

Ne glede na izid (če je negativen, podjetje preneha obstajati, če je pozitiven, podjetje obstane 

in posluje s »sveţo energijo«) obstajajo vedno tudi prednosti krize. Če je izid pozitiven, so po 

nekaterih avtorjih (Dubrovski, 2000; povz. po Meyers in Holusha, 1986, str. 28; prim. tudi 

Tavčar, 1996, str. 524) prednosti naslednje:  
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 pojav junakov in kalitev novih managerjev, 

 pospešeno spreminjanje, 

 urejanje zanemarjenih zadev, 

 dokazovanje, da je ljudi mogoče spreminjati, 

 nastanek novih strategij, 

 povečanje budnosti in proţnosti ter razvoj varovalnih sistemov, 

 nastanek novih konkurenčnih prednosti. 

Vsaka kriza je hkrati priloţnost za nove junake, torej tiste, ki znajo prevzeti krmilo v hudih 

časih in ki jim uspe brez večje škode pripeljati podjetje v pristan. Prav tako je v času kriz 

potrebno pospešeno spreminjanje strategije, s poudarkom na stabilizaciji, razvoju in 

spreminjanju podjetja. V času pretresov se podjetje »prediha« in urejajo se tudi tiste zadeve, ki 

so bile prej zanemarjene. Poleg tega krizne okoliščine dajejo podjetju pogoje za drznejše 

podvige - strategije podjetja se takrat lahko zastavljajo drzneje in odločneje kot v mirnih 

obdobjih, ko ljudje na to niso pripravljeni. Poveča se budnost nad procesi in morebitnimi 

vzroki teţav. Na podlagi novih izkušenj se laţje razvijejo varovalni sistemi in preprečijo 

teţave tudi na področjih, ki jih brez krize ne bi opazili oziroma jim ne bi dali večjega pomena. 

Ko podjetje premaga akutno krizo, postane bogatejše za dragocene izkušnje, je bolj 

pripravljeno na izredne razmere, zraste mu samozavest, razširijo se njegovi okvirji 

zmogljivosti, povrhu pa pomenijo te izkušnje tudi precejšnjo prednost pred konkurenco, saj so 

bili v podjetju prisiljeni razmišljati o stvareh, o katerih njihovim konkurentom ni bilo 

potrebno.   

Tudi v primeru, da krizi sledi propad podjetja, obstajajo po Dubrovskem (2000, str. 4) sledeče 

prednosti krize: 

 prekinitev morebitne dolgotrajne agonije podjetja, 

 hitrejše, četudi le delno poplačilo upnikov, 

 uresničevanje pravic zaposlenih v primeru izgube sluţb, 

 ureditev pravdnih razmerij ipd., 

 prevzem osnovnih sredstev ali proizvodnih programov, ki lahko koristijo drugim 

podjetjem, 

 razjasnitev nejasnih ali prikritih preteklih dogodkov in uveljavljanje odgovornosti. 

Kriza odpira tudi priloţnosti, do katerih v normalnih okoliščinah ne bi prišlo (prav tam). 
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Poplačilo upnikov je velika prednost za ostale udeleţence na trgu, saj nezmoţnost plačevanja 

obveznosti hromi trgovanje in poslovanje, ker imajo veliki dolgovi naravo veriţne reakcije. 

Uresničevanje pravic zaposlenih pomeni veliko psihološko sprostitev energije – ljudje končno 

vedo, pri čem so. Negotovost in čakanje na zasluţeni denar večina zaposlenih zelo slabo 

prenaša, navadno »otrpnejo« v tihem obupu, saj si ne iščejo druge sluţbe, ker še vedno delajo, 

denarja za preţivetje pa nimajo; vzdušje v podjetju je slabo, delavci so v stiski in ţivijo v 

nenehnem strahu. Tudi tu pride do veriţne reakcije, saj so v stiski tudi njihove druţine in 

celotne regije. Ko podjetje propade, je moţno urediti določene pravdne zadeve, ki se jih prej 

ni dalo, in tako lahko udeleţenci nadaljujejo svoje poslovanje brez nadaljnjega nepotrebnega 

izgubljanja časa, denarja in energije. S predajo osnovnih sredstev ali proizvodnih programov 

se odpirajo nova delovna mesta. Prikriti dogodki se razjasnjujejo in uveljavlja se odgovornost, 

kar je priloţnost za učenje ostalih udeleţencev, ki se bodo tako kasneje  znali izogniti 

tovrstnim teţavam. 

Najhujša posledica vsake krize je insolventnost, ki predstavlja hude pritiske za vse 

udeleţence. V poslovnem svetu je podobno kot v naravi: šibki, bolni in poškodovani so 

izločeni. Tako je umetno vzdrţevanje podjetij, ki so zaradi zastarelosti, izčrpanosti, premalih 

vlaganj v razvoj in podobnih razlogov obsojena na propad, nesmiselno. Vsako podjetje ima 

ciklična obdobja: začetek, rast, višek in upadanje. V fazi upada so nujne spremembe 

nadaljnjih procesov, sicer se podjetje izčrpa, zastari in propade. Zato so zelo pomemben, če ne 

kar odločilen faktor v vsakem podjetju udeleţenci, ki vodijo podjetje, pri čemer so ključne 

njihove kompetence, znanja, osebnostne lastnosti in osebne vrednote, ki so njihovo vodilo pri 

odločitvah in naravnanosti. To so temeljne komponente, na katerih  se gradi podjetje in 

njegovi strategija in vizija: če so namreč zdravi temelji, je velika verjetnost, da bodo tudi 

ostale komponente dobro zastavljene. Kadar pride do neţelenih zunanjih vplivov ali celo 

pretresov, ima podjetje s trdnimi temelji moč, da jih premaga brez večjih izgub in škode, in 

tako ne ogroţa svojega obstoja in procesa razvoja. Če pa pravih temeljev - dobrih ljudi v 

managementu - ni, je lahko vsak večji pretres za podjetje usoden.  

Tako smo prišli do prve ugotovitve: za obstoj vsake organizacije so odločilni zdravi temelji.  

Druga pomembna komponenta je predanost prioritetam. Najprej je potrebno podati prioritete, 

ki so v dobro organizaciji. Tem prioritetam je nato nujno zagotoviti resnično predanost s 
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strani vplivnih udeleţencev v podjetju - postati morajo resnični interes vplivnih udeleţencev, 

saj se podjetju le tako omogoča obstoj, delovanje, razvoj in rast. 

Dostikrat smo priča ravno nasprotnim interesom vplivnih udeleţencev, ki imajo v ozadju 

druge, podjetju škodljive dobičkonosne interese in podjetje namerno izčrpajo do te mere, da 

ne more več obstajati. Interesi, ki prevladujejo pri teh udeleţencih, so: 

 denar - materialno okoriščanje, 

 moč - poloţaj, pohlep, 

 »vladanje« na trgu s pomočjo drugega podjetja, 

 »usluge«, narejene drugi pomembni organizaciji, 

 politični interesi, 

 »ţrtvovanje« podjetja zaradi »višjih ciljev«, 

  neumnost - nespretnost in neznanje vodstvenega kadra, 

 napačna presoja - včasih skriva zelo dobra strateška poteza »usodno past« za podjetje, 

kar pa pri zdravih temeljih ne bi bilo odločilno. 

Zanimivo je dejstvo, da tudi kadar podjetje ni ustvarjeno s humanimi nameni, temveč z 

namenom okoriščanja in z moralno spornimi interesi, je lahko vseeno dolga leta uspešno, če le  

upošteva določene »zakone«, ki vladajo v poslovnem svetu in na trgu, v katerem delujejo. 

Tako je zato, ker je obstoj vsakega podjetja odvisen predvsem od pomembnih zunanjih 

udeleţencev in okolja. Na tej osnovi temelji vsa svetovna ekonomija. Raziskave Nobelovega 

nagrajenca za mir Mohammada Yunusa, ki je doktor ekonomije in ustanovitelj druţbe 

Grammen Bank, kaţejo na mnoge »mrtve kote« današnje ekonomije, ki ustvarjajo 

nepremostljive ovire revnim. Pri svojem delovanju in razvijanju nove panoge - socialnega 

podjetništva - ugotavlja, da so ravno umetno ustvarjeni sistemi tisti, ki revnim preprečujejo 

uporabo ekonomskega sistema, ker revni veljajo za plačilno nesposobne (Yanus, 2009, str. 70, 

73).    

3.4.2 Proces zdravljenja krize 

Proces zdravljenja krize poteka po Dubrovskem (2000, str. 52–54) po naslednjih fazah: 

I. ugotovitev pristnosti krize, 

II. ocena moţnosti razrešitve krize (predsanacijski preizkus), 

III. nastavitev kriznega managementa, 
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IV. ureditev odnosov z upniki in vplivnimi zunanjimi sodelavci, kadar so odločilnega 

pomena, 

V. podrobna preučitev stanja, 

VI. »Akta non verva!«, 

VII. zaustavitev negativnih gibanj, 

VIII. uporaba večih alternativ, 

IX. ocene uspešnosti kriznega managementa, 

X. strateški načrti za simulacijo izidov, 

XI. sanacijski program, drug ustrezen poslovni načrt, 

XII. oblikovanje KM prilagojenega informacijskega sistema, 

XIII. predstavitev sanacijskega programa vplivnim udeleţencem, 

XIV. nadzor in fleksibilnost strateškega načrta. 

Ugotovitev prisotnosti krize, stopnje intenzivnosti in vzrokov za njen nastanek ter analiza 

stanja so procesi uzaveščanja: priznati si moramo, da imamo problem, ugotoviti, kolikšna je 

nastala škoda, s kakšnimi sredstvi še sploh razpolagamo in kje so vzroki nastalih teţav. Tako 

lahko preprečimo nadaljevanje krize, teţave odpravimo in se jim v bodoče izognemo. 

Pri oceni moţnosti razrešitve krize (predsanacijskem preizkusu) gre za simulacijo izhoda iz 

krize oziroma iz trenutnega stanja s sredstvi, ki so nam preostala. Začrtati je potrebno 

optimalno pot in pretehtati moţnosti zunanje pomoči (tako v materialni kot nematerialni 

obliki). 

Nastavitev kriznega managementa je bistvenega pomena. Kot pravi Einstein: »Teţav, s 

katerimi se spopadamo, ni mogoče rešiti na isti ravni razmišljanja, na kateri smo bili, ko smo 

jih ustvarili.« Zato je nujno zamenjati način razmišljanja oziroma management (vplivne 

notranje udeleţence podjetja). Krizni management seveda razpolaga z določenimi analizami 

podjetja, vendar se s z njimi nikakor ne sme zadovoljiti, ker je velika verjetnost, da so analize 

pomanjkljive in pristranske. Osredotočiti se mora na vzroke za nastalo stanje in na rešitve, ne 

pa na iskanje krivca; slednje je v tej fazi reševanja podjetja skrajno neprimerno, saj terja 

preveč časa, sredstev in energije. Ko se zadeve nekoliko normalizirajo, pa se pričakuje, da se 

odkrijejo tudi krivci za nastalo krizo: pri tem ne gre vedno za fizične osebe, temveč pogosto 

za več dejavnikov  in okoliščin, npr. slabih odločitev, neprimerne strategije in višje sile.  
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Osredotočiti se je potrebno tudi na ukrepe, ki bodo dosegli zaustavitev neugodnih gibanj in 

sprostili napete odnose. Huda časovna omejenost kriznega managementa ne sme odvrniti od 

tega, da poskusi uporabili nekaj alternativ, ki jih prej ustrezno rangira (plan a, b, c, ipd.): s tem 

se omogoči ocenitev »mogočih učinkov« in škodljive posledice morebitnih napačnih 

odločitev. 

Omeniti ţelimo tudi posebnosti vodenja podjetja v krizi po Dubrovskem (2000, str. 54). 

Prioriteta takega vodenja je zaustavitev negativnih gibanj in zagotovitev temeljev za ponovni 

razvoj. Revitalizacija (oţivitev) je glavni cilj  kriznega managementa, ki se pri svojem delu 

sooča z:  

 časovnim pritiskom, 

 omejenimi sredstvi, 

 odločevalskim pritiskom, 

 naravnanostjo h kratkoročnemu reševanju problemov (korak za korakom, sicer se 

lahko vse podre - vsak korak v pravo, ţeleno smer, je uspeh). 

Takšno delovanje zahteva prilagojene metode, tehnike poslovanja podjetja in vodenja 

sodelavcev (prav tam).  

3.5 Korporacijski IQ - Organizacijska inteligenca 

Organizacijska inteligenca - korporacijski IQ je zanimiv termin: uporablja ga Bill Gates, ki 

trdi, da na današnjem trgu podjetje potrebuje zelo visoko stopnjo skupinske inteligence, če 

ţeli preţiveti. To pa ne pomeni samo, da mora v podjetju biti veliko pametnih ljudi, nenehno 

se morajo vzpostavljati tudi razmere za prihod vedno novih pametnih ljudi. Korporacijski IQ 

je med drugim tudi merilo, kako hitro in kako na široko je neka druţba sposobna izmenjavati 

informacije. Zaposleni z visokim IQ-jem so sposobni zelo učinkovitega medsebojnega 

sodelovanja, kar pomeni, da so ključni ljudje v projektih vedno dobro informirani in 

motivirani (Gates, 1999, str. 212–213). 

Kot pravi Gates (1999, str. 355): »Digitalni ţivčni sistem bo optimalno deloval šele takrat, ko 

verjamete v moč in sposobnost ljudi«. 

Iz literature je razvidno, da imamo »predsodke«, ko se govori o človeški genialnosti. Po eni 

strani si vsi ţelimo biti najboljši in genialni, po drugi strani pa se nas večina boji spregovoriti 
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o tej temi. O visokem IQ-ju se ves čas govori samo med vrsticami, genialnost pa še vedno 

velja za imaginaren izraz, saj ne obstajajo dovolj zanesljiva merila, ki bi lahko genialnost  

dejansko izmerila. Zato smo preučili zgodovino oziroma tiste ljudi iz preteklosti, ki so po 

določenih merilih genialni, in nato na podlagi njihovih talentov, vrednot, lastnosti in oblik 

delovanja in obnašanja poskusili izluščiti lastnosti, ki so skupne vsem nadpovprečno 

sposobnim in uspešnim ljudem. Eden izmed glavnih razlogov, zakaj smo se odločili za 

tovrstne raziskave v magistrski nalogi je, da ţelimo strniti in pribliţati merila za genialnost ter 

poudariti pomembnost genialnosti v kriznih situacijah. Kadar se podjetje nahaja v mirnem 

obdobju, nimamo posebne potrebe po genialnih lastnostih vodilnih, saj ga lahko uspešno 

vodijo tudi manj sposobni ljudje. Ko pa nastopi kriza, je še kako pomembno, da razpolagamo 

z visoko sposobnimi kadri.  

3.6 Guruji managementa 

Za krizne situacije so značilne spremenljive okoliščine, zato so v takem obdobju zaţeleni 

»posebneţi«, tako med managerji kot med delavci z znanjem. Avtorja knjige Guruji 

managementa (Micklethwait & Wooldridge, 2000, str. IV) poudarjata, da imajo posebneţi v 

času krize celo odločilno prednost, ker gre ponavadi za ljudi z bujno domišljijo, ki znajo 

pogledati preko okvirjev. Managerji so sicer dokaj podkovani v ekonomiji in ekonomiki 

poslovanja, vendar premalo vedo o delu z ljudmi, motivaciji, delitvi moči in se raje 

posluţujejo motivacijskih metod, ki temeljijo na ustrahovanju (Pagon v spremni besedi knjige 

Guruji managementa avtorjev Micklethwait & Wooldridge, 2000, str. V).   

Raziskave tudi kaţejo, da so današnji managerji vse bolj prestrašeni, ţivčni, zmedeni in 

zbegani (prav tam). Hkrati pa raziskave Micklethwaita in Wooldridgeja postavljajo guruje 

managementa v pravo luč, ki pravi, da ni univerzalnih receptov in rešitev ter da se med guruji 

skriva zelo veliko šarlatanov. Po besedah avtorjev so tako resnični poraţenci le tisti, ki so brez 

znanj (prav tam, str. XII–XIII). 

Nesporni voditelj na področju managementa je Peter Drucker. Gre za enega redkih 

strokovnjakov s tega področja, ki lahko zase trdi, da je spremenil svet: je namreč izumitelj 

privatizacije, apostol novega razreda delavcev z znanjem in zagovornik managementa kot 

resne intelektualne vede. Njegova resnična veličina pa se skriva v čisti moči njegovega 

razuma in nedvomno si kot mislec v svetu managementa prav on zasluţi naslov »guru« 



Definicija krize in kriznega managementa 

45 

(Micklethwait & Wooldridge, 2000, str. 79–80). Druckerja je, med drugim, zanimal način 

delitve moči z delavci oziroma vzpon delavca znanja – torej delavca, čigar vrednost je v glavi 

in ne v rokah. Druga velika tema njegovega raziskovanja je ideja, da je treba stari industrijski 

proletariat zamenjati z delavci z znanjem. Managerje je pozival, naj se naučijo, kako pritegniti 

delavce k razmišljanju, namesto da nadzorujejo njihovo ročno delo. Izraz »knowledge 

worker« je skoval ţe leta 1959 in ga je najbolje zastopal on sam. Kot stalna problema je 

poudarjal podjetniško potrebo po stalni inovaciji, ki jo hkrati spremlja potreba po stabilnosti, 

in omejenost človeškega uma ob hitro spreminjajoči se naravi znanja (Micklethwait & 

Wooldridge, 2000, str. 86–87, 95). 

3.7 Medsebojna povezanost genialnosti in kriznega managementa 

Vse pridobljene ugotovitve iz poglavja o genialnosti lahko prenesemo v krizni management. 

Tudi tukaj izhajamo iz neke vrste edinstvene »štartne« pozicije, saj nista niti dve podjetji 

enaki. 

Tudi v svetu podjetništva vladajo določeni zakoni in procesi, ki imajo lastnost cikličnega 

ponavljanja. Če jih uspemo opaziti in v podjetju uporabiti, lahko vse neprijetne situacije, ki so 

sicer normalen pojav v dolgoročnem delovanju nekega podjetja, uporabimo sebi v prid in iz 

njih vedno znova ustvarjamo »zgodbe o uspehu«. 

Načini, ki pripomorejo k uspehu podjetja: 

 naravnanost, želja in motiviranost, da bi podjetje pravilno delovalo, 

 pravilen način delovanja podjetja in zaposlenih v njem, saj to vodi v genialnost, 

 odprtost podjetja in njegova dovzetnost na spremembe v okolju in znotraj panoge 

oziroma hitrost mišljenja in udejanjanja znanja v praksi, 

 bogate izkušnje in naravnanost zaposlenih na višje cilje - dokazano je, da tudi z 

manjšo količino znanja lahko doseţemo genialne razseţnosti, če znamo obstoječa 

znanja in spretnosti hitro povezati z novo nastalimi okoliščinami (gre za dragoceno 

dodano vrednost, ki je pomembnejša od teorije in formalne izobrazbe: če so prisotni 

direktni draţljaji in odziv na zahteve iz trga, so tudi rezultati in odgovori hitri, kar je 

dragocena informacija v času hitrega napredka in razvoja na področju podjetništva). 
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Tudi tu velja, da so vse trditve in ugotovitve v danem trenutku relativne in da imajo zelo 

omejen čas in prostor veljave; če se tega zavedamo, tedaj  ne bomo imeli teţav, ki izvirajo iz 

prepričanja v gotovost ugotovitev glede določenega stanja in razmer. 
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4 UGOTOVITVE RAZISKAVE 

4.1 Intervju 

V juliju in avgustu 2009 smo opravili intervjuje s skupno sedemindvajsetimi načrtno in 

selektivno izbranimi respondenti, ki veljajo na svojem področju za elitne oziroma imajo po 

določenih merilih za genialnost značilnosti genijev. Sodelujoči so s področja managementa, 

podjetništva, umetnosti, izumiteljstva in znanosti. Zagotovili smo jim anonimnost, saj razen 

nekaj izjem niso ţeleli biti imenovani niti v imenu podjetij niti svojih stvaritev. Intervjuji so 

bili opravljeni z osebnim srečanjem, kot pripomoček sta bila uporabljena snemalec zvoka in 

sprotni opis danih odgovorov intervjuvancev na vnaprej pripravljena vprašanja.  

Pri izboru intervjuvancev smo se odločili za osebnosti, ki veljajo na svojem področju za 

elitne: vsi izstopajo zaradi svojega nenavadnega načina razmišljanja, zastavljanja smernic in  

tehnik za delovanje. Izbrani so bili najuspešnejši in javno priznani managerji in ekonomisti iz 

splošnega in zasebnega sektorja, ustanovitelji zelo uspešnih podjetij in stvaritelji blagovnih 

znamk, priznani znanstveniki z različnih področij in umetniki, katerih dela izstopajo od 

povprečja in veljajo za »neponovljiva«. Vsi, ki so sodelovali v intervjujih, imajo torej velike 

zasluge na področju podjetništva, kriznega managementa, izumiteljstva, znanosti ali 

umetnosti. Njihove aktivnosti predstavljajo velik doprinos k človeštvu.  

Intervjuji so bili osredotočeni na genialnost intervjuvancev, na razjasnitev okoliščin njihovega 

uspeha in na njihov subjektivni pogled na dejavnike, ki so jih pripeljali do odličnosti, izumov 

in priznanja stroke. Iz prejetih odgovorov je moţno razbrati, kako osebnostne lastnosti, 

vrednote in naravnanost vplivajo na delovanje genijev in na njihove doseţke ter na to, kakšne 

so njihove izkušnje s področja kriznega managementa.  

Intervjuvancev v razmišljanju nismo ţeleli usmerjati: intervju je ţelel dopuščati kreativnost 

odgovorov in odkrivanje lastnih izkušenj in mnenj vprašanih, zato so bila vprašanja 

postavljena odprto. 

Vprašanja za intervju se nahajajo na koncu magistrske naloge (v prilogi B). 
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4.2 Predstavitev rezultatov raziskave 

Ključni elementi so v praksi velikokrat drugačni, kot bi jih bilo pričakovati. Raziskava 

potrjuje, da so določene lastnosti, vrednote, načini delovanja, motivacija, ogromna količina 

znanja (formalnega in neformalnega), hitrost misli in pozitivna naravnanost tiste odločilne 

komponente, ki ločijo genialne ljudi od ostalih. Njihova genialnost se kaţe med drugim v 

uspehu, ki ga bolj ali manj javno in ekonomsko priznano ţivijo, ter v njihovih stvaritvah, ki 

jih udejanjajo oziroma materializirajo. Naravnanosti, vrednote, načela, pravila in načini 

delovanja genialnih oseb so tisto, kar ob prelomnih trenutkih odtehta in loči povprečne 

rezultate od genialnih.  

Če delamo prave stvari, na pravi način, s pravo naravnanostjo, pristnostjo in predanostjo, so 

rezultati odlični. Če rezultati niso odlični, smo zagotovo najmanj eno sestavino v formuli 

zanemarili (Krajnc, 2007, str. 39). 

4.3 Interpretacija rezultatov raziskave 

Na vprašanje, kako doţivljajo svoje doprinose k razvoju stroke oziroma znanosti, so vsi 

odgovorili z očitno skromnostjo. 

Pri vprašanju, od kod črpajo moč za vztrajanje pri projektih in nadaljevanje izumljanja, 

odkrivanja ipd., so pojasnili, da jo dobivajo tako iz preteklih uspehov kot s stalnim 

zastavljanjem in doseganjem teţko dosegljivih ciljev.  

Na vprašanje, v kolikšni meri poslušajo svojo intuicijo, je kar 93 % večina odgovorila, da je 

intuicija zelo pomembna pri njihovih odločitvah in ţivljenju nasploh, 7 % pa intuicije ne 

uporablja in ji ne pripisujejo večjega pomena (slika 5).  
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Slika 5: Upoštevanje intuicije 

Se ne 

upošteva 

7 %

Se upošteva 

93%

 

Ugotovitev: intuicija je notranja komunikacija, ki deluje, kadar imamo veliko količino 

podatkov iz teorije in prakse. Predpogoj za delovanje intuicije je tudi poznavanje samega 

sebe, sicer intuicije ne razumemo, ji »ne verjamemo« in je ne znamo uporabljati. 

Pri razlaganju, kako razumejo besedo genialnost, je bil pri njihovih odgovorih najizrazitejši 

poudarek na ljudeh, ki so na zgodovini pustili pomemben pečat, in na tistih, ki si danes 

prizadevajo za dobrobit človeštva, ki veljajo za kreativne, vsestranske, zelo svojeglave in 

vztrajne, ne glede na ovire, ki se jim postavljajo na njihovi poti do uspeha. Genialnost 

pripisujejo osebnostim z močnim, neomajnim karakterjem, zaradi česar so nemalokrat 

označene za čudne oziroma zaradi česar so pred svojim časom in izstopajo iz svojega okolja. 

Za genije veljajo tudi osebe, ki imajo oster, dojemljiv razum, odlično razvite mentalne 

»programe« za logično povezovanje podatkov, ki jih absorbirajo iz okolice, in ki razumejo 

zapletene procese, ki jih večina ostalih ljudi niti ne opazi. 

Na vprašanje o pojmu »ţivljenjsko poslanstvo«  in ali so ga ţe odkrili oziroma izpolnili, 

odgovarjajo na sledeč način:  pri 96 % je bil odgovor pritrdilen - ne samo, da so svoje 

poslanstvo ţe odkrili, tudi izpolnjujejo in ţivijo ga; preostali 4 % intervjuvanih pa svoje 

poslanstvo še iščejo (slika 6).  
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Slika 6: Ţivljenjsko poslanstvo - ali so ga ţe odkrili oz. izpolnili  

NE

4%

DA 96%

 

Ugotovitve: ţivljenjsko poslanstvo je povezano s poznavanjem samega sebe, z razvijanjem 

spretnosti in veščin in z zbiranjem informacij z raziskovanih področij. Na tak način je genijem 

omogočeno, da ţe zelo zgodaj spoznajo svoje ţivljenjsko poslanstvo, nekateri pa ga poznajo 

celo ţe ves čas svojega obstoja, kar je fascinanten podatek. Poznavanje svojega poslanstva pa 

je tudi garancija za uspeh, saj se, kadar je pot znana, ne izgublja časa in energije z iskanjem: 

ljudje, ki vedo, kam gredo, imajo veliko začetno prednost pred tistimi, ki to odkrivajo šele 

dosti kasneje v svojem ţivljenju.  

Na vprašanje, ali bi v svojem ţivljenju kaj spremenili, če bi imeli še eno priloţnost, prav tako 

z veliko večino (73 %) odgovarjajo, da ne bi spreminjali ničesar in da tudi ničesar v ţivljenju 

ne obţalujejo, svojo dosedanjo ţivljenjsko pot bi minimalno spremenilo le 7 % vprašanih 

(slika 7).  
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Slika 7: Spremembe v ţivljenju, če bi imeli še eno priloţnost  

DA 

7%

NE  93%

 

Ugotovitve: tudi ta rezultat ne preseneča, kajti genialne osebe stojijo za svojimi odločitvami in 

jih ne obţalujejo. Po eni strani je tako zato, ker nimajo vzroka, da bi dvomili vase - ovire in 

»padci« jim predstavljajo le poučne izkušnje. Po drugi strani pa rezultat potrjuje, da so njihove 

odločitve plod skrbnega preučevanja, načrtovanja in primerjanja z ţe znanimi podatki iz 

njihovih prejšnjih podvigov. 

Na vprašanje, ali so ţe kdaj odstopili od svoje začrtane poti in zakaj so se tako odločili, 

odgovarjajo sledeče: 81 % jih nikoli ne odstopa iz začrtanih poti,  minimalno prilagajajo le 

posamezne načrte in rezultati so vedno odlični; 19 % intervjuvanih je ţe kdaj odstopilo od 

zastavljene poti, saj so se vplivi iz okolice nepredvideno spremenili in vztrajanje na določeni 

poti ni bilo več smiselno oziroma bi jim bilo celo v škodo (slika 8). 
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Slika 8: Odstopanje od začrtanih poti  

DA 

19%

NE 

81%

 

Ugotovitve: njihovo vztrajanje na lastnih poteh in pri sprejetih odločitvah ponovno potrjuje, 

da se vedno precizno pripravijo in da so zmoţni kompleksnega videnja in dobre ocene 

okoliščin, ki jih nove poti in pomembne odločitve vključujejo. 

Na vprašanje, ali je uspeh »poznavanje samega sebe«, ponovno z veliko večino (85 %) 

odgovarjajo pritrdilno in le 15 % se s trditvijo ne strinja in raje poudarja znanje, vztrajnost in 

razvoj spretnosti in veščin (slika 9). 

Slika 9:  Uspeh kot »poznavanje samega sebe«  

NE

15%

DA 

85%

 
 

Ugotovitve: ko ugotovimo, kaj hočemo, se vsa energija in ves potencial usmerita v izbrano 

smer in tedaj nas nič več ne ustavi; predpogoj za to pa je poznavanje sebe, svojih ţelja in 

hotenj, kar velja tudi za podjetje - ko vsi usmerijo svoj potencial in energijo v vizijo in 

zastavljene cilje podjetja, se dosegajo uspehi  neverjetnih razseţnosti. 
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Na vprašanje, kako bi se označili oziroma kdo so, so odgovorili, da se vidijo kot preproste 

ljudi, ki so ţe vse ţivljenje zelo radovedni in motivirani in ki nenehno odkrivajo in razvijajo 

različna interesna področja. Njihove skupne lastnosti so vztrajnost, neomajnost, doslednost in 

pozitivna naravnanost, vsi premorejo tudi zanimive kombinacije čutnih zaznav. V veliki 

večini so odprti za intuicijo, zelo so dejavni glede spoznavanja samega sebe oziroma svojega 

ţivljenjskega poslanstva,  ne poznajo obţalovanja in - vsej svoji odličnosti navkljub - 

poudarjajo, da je sreča pomembna komponenta v uspešnem ţivljenju. 

Na vprašanje, kdaj so začutili, da so posebni in veliki ljudje, ki izstopajo iz mnoţice, so 

odgovarjali, da so svojo drugačnost  v večini začutili ţe v zgodnjem otroštvu, zaradi česar je 

osamljenost njihov stalni ţivljenjski spremljevalec - izjemno teţko namreč najdejo 

sogovornike, ki jih razumejo, kar še posebej velja v kriznih obdobjih.  

Pri vprašanju, kako se zgodi »moment«, ki jih poţene v določene poskuse in raziskave, so 

nam posredovali sledeče odgovore: ko naletijo na oviro, ki jo ţelijo rešiti ali na določen 

proces, ki ga hočejo optimatizirati, se zanašajo na ideje, ki prihajajo ponoči - ne samo, da je 

takrat manj ostalih vplivov iz okolja, ampak imajo moţgani med telesnim počitkom na 

razpolago še več energije kot v budnem stanju in tako takrat proizvajajo ogromno 

zmagovalnih idej. Sicer pa se jim prebliski dogajajo povsod, tudi v zelo nenavadnih situacijah, 

ideje se porajajo praktično »mimogrede« - in take ideje so, po trditvah intervjuvancev, 

preizkušeno najboljše.  

Na vprašanje, čemu pripisujejo največjo vrednost oziroma kaj jim je v njihovem osebnem 

ţivljenju najdragocenejše, so odgovorili, da so jim, kljub velikim uspehom v različnih 

strokah, najdragocenejši in v največje zadovoljstvo druţina in ţivljenjski sopotniki, za katere 

menijo, da imajo zelo pomembno vlogo pri njihovih podvigih in uspehih. 

Pri vprašanju, ali so se ţe kdaj srečali s kriznim managementom, je bilo ugotovljeno 

naslednje: vsi so se ţe srečali kriznim managementom, nekateri pa se celo pravkar nahajajo v 

krizah. Izkušnje so bile v 33 % boleče, v 15 % pozitivne in v kar 52 % poučne (slika 10). 
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Slika 10: Izkušnje iz kriznega managementa: negativne, pozitivne ali poučne  

Poučna

52%

Negativna

33%

Pozitivna 

15%

 

Ugotovitve: ena od lastnosti genijev je, da probleme in ovire pretvorijo v priloţnosti in v 

pomembne izkušnje za nadaljnje ustvarjanje. Seveda so tudi negativne izkušnje del 

genialnosti, posebej še takrat, kadar so v projekte vloţeni ogromna sredstva, energija in čas.  

Zanimivo pa je, da se geniji, ne glede na doţiveti poraz, v izredno kratkem časovnem obdobju 

ponovno, z istim »ţarom« in zagnanostjo, lotevajo novih podvigov. 

Pri vprašanju, ali ocenjujejo, da imajo v kriznih situacijah kompetentne sogovornike, je kar 93 

% vprašanih odgovorilo z ne in le 7 % z da (slika 11). 

Slika 11: Sogovorniki v kriznih situacijah  

DA

7%

NE 

93%

 
 

Ugotovitev: odgovori intervjuvancev ponovno potrjujejo njihovo osamljenost in 

nerazumljenost, ki ju doţivljajo zaradi svoje drugačne percepcije in edinstvenih odzivov na 
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okolje in  situacije, kar jih vse dela tako enkratne in nenavadne, da jih je včasih teţko 

razumeti. 

Na vprašanje, kaj jih je v času kriznega managementa najbolj vznemirjalo, smo dobili 

naslednje odgovore: odpuščanje delavcev, človeška »majhnost«, reakcije ljudi, prikrite 

nepravilnosti in vprašanje, kje je »dno« situacije. 

Na vprašanje, ali sta se po srečanju s kriznim managementom njihova strategija in vodenje 

spremenila, je odgovorilo pritrdilno 30 %, zanikalno pa kar 70 % intervjuvancev (slika 12). 

Slika 12: Sprememba strategije in vodenja po končani krizi - da ali ne 

DA

30%

NE 

70%

 

Ugotovitev: strategija se je po krizi v nekaj primerih drastično spremenila, v večini primerov 

pa se ni zelo povečala ali spremenila, pri čemer pa je vendarle prihajalo do pozornosti na 

morebitne »pasti« in na znake, ki nakazujejo na nepravilnosti.  

Na vprašanje, ali verjamejo, da prevladujejo kot osnova za uspeh srečna naključja ali gre le za 

delo, jih je  85 % odgovorilo, da verjamejo v srečna naključja - samo 15 % jih verjame zgolj v 

delo (slika 13). 
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Slika 13: Obstajajo srečna naključja ali le delo 

DA

85%

NE 

15%

 
 

Ugotovitev: pregovor pravi, da je  sreča na strani pogumnih; ţivljenje genijev je povezano z 

velikimi napori in tveganji, mnogo njihovih projektov sprva izgleda kot prava norost in je za 

njihovo realizacijo torej potrebno precej poguma. 

Na vprašanje, kako respondenti menijo, da jih doţivljajo drugi, je večina (74 %) odgovorila, 

da delujejo zelo strogo, včasih celo nestrpno in predvsem eksaktno, kar okolica pogosto 

doţivlja kot breme; 26 % se jih je opredelilo za prijetne, potrpeţljive in za okolico nenaporne  

(slika 14).  

Slika 14: Prijetni ali strogi 

Prijetni

26%

Strogi 

74%

 

Ugotovitev: vsi se razlikujejo od povprečnih ljudi oziroma v svoji okolici izstopajo, kar je 

razumljivo, saj dokazano doţivljajo svet, ţivljenje in  dogodke drugače od ostalih. 
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Na vprašanje, v kolikšni meri je njihov uspeh v morebitni krizi povezan z njihovo 

genialnostjo in ali jim predstavlja genialnost v kriznem obdobju breme ali prednost, so nam 

posredovali sledeča razmišljanja: da je genialnost velika prednost v času kriz, meni  kar 96 %  

intervjuvanih - le za 4 %  genialnost v krizi predstavlja breme (slika 15). 

Slika 15: Genialnost - breme ali prednost v krizah 

Breme

4%

Prednost

96%

 
 

Ugotovitev: videnje genialnosti kot prednosti je bilo pričakovano, vsaj kadar gre pri 

genialnosti za skupek pozitivnih komponent, znanja in različnih spretnosti, ki jih premore 

določen posameznik. Geniji pa so svojemu času in prostoru včasih tako odtujeni, da teţko 

funkcionirajo v določenem sistemu in v okolju, ki je te sisteme določilo. Ena od zanimivih 

ugotovitev je tudi, da geniji teţko delujejo in se razvijajo v omejenem okolju in okornih 

sistemih, ki so namenjeni povprečnim ljudem.  

Na vprašanje, katera osebnostna lastnost je zanje odločilna pri izbiri sodelavcev, so poudarjali  

sledeči osebnostni lastnosti: vidno ţeljo in motivacijo za specializacijo in razvoj obstoječega 

znanja in sovpadanje osebnostnih vrednot kandidata z vrednotami podjetja in z vrednotami 

genijev. 

4.4 Genialnost in ugotovitve raziskave   

Naravne sile, ki v ravnovesju vzdrţujejo vso ţivo in neţivo naravo, delujejo na nam 

nedoumljive načine. Vsi ţivi organizmi se nenehno nahajajo v procesu kroţenja, se ciklično 

preoblikujejo. Skozi razvoj fizike smo spoznali princip neuničljivosti energije - ta vedno 

znova  spreminja svoje oblike, a se pri tem ne izniči. Genetika je prinesla spoznanje, da geni 

teţijo k optimizaciji in prilagajanju okolju, novim situacijam in zahtevam. Ugotavljamo, da je 



Ugotovitve raziskave 

58 

tako tudi z inteligenco: gre za nenehno teţnjo k optimizaciji sistemov za boljše delovanje 

človeka, pri čemer je namen, da se s čim manj vloţene energije doseţe čim višje in 

učinkovitejše rezultate. Inteligenca je razumevanje vesolja, ţivljenja, sistemov delovanja v 

materialnem okolju. Med faktorje, ki so odlični pokazatelji visoke ravni inteligence, sodita 

lahkotnost in uspešnost pri premagovanju različnih ovir in naporov. Inteligenca pa pomeni 

tudi našo zmoţnost, da iz novih sestavin, novih podatkov iz okolice in novih okoliščin v čim 

krajšem času ustvarimo sisteme, ki odlično delujejo v smeri naših ţelja in ciljev. 

Izrazita spretnost genijev (in hkrati ključna komponenta pri ekonomskem priznanju njihovih 

stvaritev) je  njihova sposobnost  podrejati obstoječe sisteme tako, da delujejo njim v prid. 

Če imamo na razpolago dobro osnovno znanje, iz katerega se nenehno razvijajo ostala 

situacijam prilagojena znanja in če imamo odlična orodja, ki jih je mogoče hitro in učinkovito 

prilagajati, tedaj se lahko lotimo vsakršnih, še tako skrajnih podvigov v še tako nenavadnih 

okoliščinah. Dobro razviti sistemi prilagajanja novim razmeram so namreč osnova za hitro 

»reprogramiranje« percepcije, to pa ne le zagotavlja preţivetje v vseh moţnih okoliščinah brez 

večjih izgub, ampak nam daje celo moţnost, da v procesu preobrazbe uţivamo. Kvalitetno 

osnovno znanje izhaja iz zdravih temeljev in iz dovzetnosti za ves čas spreminjajoče se 

okolje. Kadar se okolja zavedamo, so naši perceptorji in čutila naravnani na spremenljivost, 

tako da nas samodejno ohranjajo v ravnovesju in da torej lahko obstanemo in funkcioniramo v 

še tako neizprosnem okolju. 

4.5 Krizni management in ugotovitve raziskave  

Bolj kot sredstva, s katerimi podjetje razpolaga, so v kriznem managementu pomembne 

motivacija, pravilna pozitivna naravnanost pomembnih udeleţencev in ţelja po ohranitvi 

podjetja. Ne glede na to, kakšne so razmere, odločajo o preţivetju podjetja minimalni faktorji, 

kot so minimalna drugačnost, inteligentni pristop, ţelja po preţivetju, poseben odnos 

zaposlenih do podjetja, politika podjetja do svojih usluţbencev itd.  

Namen obstoječega formalnega izobraţevanja je razvijati nove sisteme procesov in povezav. 

Tako prihaja do novih ugotovitev oziroma znanj, s katerimi se nato izumlja sisteme, ki 

izboljšujejo ţivljenja in delovanje podjetij. 

Če zajema pojem genialnosti vse zgoraj našteto, potem to pomeni, da ima genialnost s 

podjetništvom mnogo vzporednic in da je zelo zaţelena na vseh področjih ţivljenja, še 
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posebej pa na področju podjetništva in v času kriznega managementa. Genialnost nam ţe 

sama po sebi daje določeno varnost, nam zagotavlja uspeh in optimalen izid (seveda glede na 

dana sredstva, s katerimi razpolagamo in na situacijo, v kateri se nahajamo). To velja tudi, ko 

genialno razmišljanje dopušča verjetnost, da je v določenem trenutku najboljši izid situacije 

končanje podjetja, saj nam s tem  prihrani čas in nepotrebno podaljševanje agonije. V takem 

primeru se lahko brez nadaljnjega odlašanja soočimo s situacijo in zbrano in razsodno,  brez 

nepotrebne izgube sredstev, časa in energije opravimo potrebne postopke. Podjetje lahko torej 

dostojno zapremo in ljudem takoj damo moţnost, da si pričnejo na novo zastavljati kariere.   

Le tako lahko pričakujemo, da bomo v bliţnji prihodnosti zmogli ponovno zbrati moči za 

nove začetke in stvaritve, morda celo za novo podjetje. 

4.6 Analiza hipotez 

Hipoteza 1: Genialnost je v veliki vzročni povezavi z motivacijo, motivacija pa je vodilna sila 

v kriznem managementu. 

Motivacija je ustvarjalnost, spodbuda za učenje, pozitivna čustvena naravnanost in prepričanje 

v uspeh pri vsem, česar se lotimo, učenje iz neuspelih poskusov, nemir, nenehna radovednost. 

Motivacija je osnovni pogon, je gorivo za delovanje in razvoj. 

Iz motivacije izvirajo sledeče osebnostne lastnosti in načini delovanja: 

 Vztrajnost: kadar je motivacija izzvana iz zunanjih draţljajev, takrat hitro mine - če 

ne prej, pa takrat, ko nastopijo ovire, notranja motivacija pa vztraja kljub oviram. 

 Pozitivna naravnanost. 

 Jasne prioritete oziroma osredotočenost. 

 Dokazano ohranja pri ţivljenju v ekstremnih in smrtno nevarnih situacijah. 

 Spodbuja k nenehnem iskanju rešitev. 

 Ohranja nas pozorne in nas nauči hitrih reakcij, ko se pojavijo priloţnosti. 

 Stremljenje k izboljšavam oziroma optimizaciji, kar vodi k porabi manj energije za 

vse večje rezultate. 

 Preseganje svojih fizičnih in psihičnih meja. 

 Čudeţne ozdravitve, samozdravljenje, genialnost, vsestranska nadarjenost in 

zmoţnost novih, nenavadnih povezav ţe znanega z na novo izumljenim. 
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Zaključek: Genialnosti brez motivacije ni; motivacija je, tudi v kriznem managementu, 

vodilna sila. Hipoteza 1 je potrjena. 

 

Hipoteza 2: Hitrost miselnih procesov je pomembnejša od znanja v kriznem managementu. 

Genialnost zajema tudi zmoţnost pospešenega načina razmišljanja, za katerega so značilni:  

 hitro dojemanje, 

 absorbiranje velikega števila različnih informacij  in dogodkov iz okolice, 

 odprtost  in prefinjenost čutil, dojemanj enega dogodka z več čutili hkrati, 

 radovednost, nove povezave, nenehno preverjanje svojih ugotovitev in praktičnih 

vidikov (realizacije), nove teze, ugotovitve, postavljeni procesi, 

 znanje - nadpovprečna zmoţnost uporabe informacij in spretnosti,  

 razmišljanje izven okvirjev - zmoţnost razmišljanja v nam nepredstavljivih 

imaginarnih dimenzijah,  

 zmoţnost uresničevanja oz. materializacije zamisli.  

Znanje je zelo pomembno, vendar le, ko je uporabljeno v praksi, kar še posebej velja za krizni 

management. Pomembno je tudi, da je znanje pravilno uporabljeno in prilagojeno potrebam 

okoliščin in situacij. Če znanje zdruţimo z nastalo situacijo, nam zmoţnost hitrega 

razmišljanja omogoča, da pridemo do novih genialnih povezav, ki pomenijo rešitve 

problemov. Za proces zdruţevanja znanja z nastalimi novimi situacijami je zelo pomembna 

hitrost miselnih procesov, ki vodijo do uporabnih zaključkov. Hitrost povezovanja je 

pravzaprav najpomembnejši faktor, saj so rešitve, ki jih ustvarimo prepozno, neaktualne in 

neuporabne za novo stanje in razmere v katerih se nahajamo. Vsi problemi so rešljivi, vendar 

bi za reševanje nekaterih porabili veliko preveč časa.  

Vsaka situacija - kriza je edinstvena, vendar imajo krize tudi skupne lastnosti, zato so znanje 

in izkušnje pomembna orodja pri njihovem reševanju. Kriza pa je vedno tudi priloţnost za 

nove izkušnje, ki so potrebne za razvoj nadaljnjega znanja. 

Zaključek: Hitrost misli je ključnega pomena pri iskanju rešitev in zato pomembnejša od 

znanja v kriznem managementu. Tako se hipoteza 2 potrdi. 
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Hipoteza 3: Uspešnost kriznega managementa je v močni korelaciji z genialnostjo. 

Da je uspeh kriznega managementa povezan z genialnostjo, smo z raziskavo ţe potrdili. 

Kadar se genialne osebnosti srečajo s problemom in krizo, izbirajo naslednja, z njihovimi 

osebnostnimi lastnostmi povezana orodja: 

 optimizem,  

 obravnavanje krize kot izziva in priloţnosti za nova spoznanja, 

 »čiščenje« podjetja, 

 videnje moţnosti za nove premike in razseţnosti podjetja,   

 preverjanje potencialov podjetja, ki do krize niso imeli moţnosti, da se izrazijo. 

Na tak način se moţnosti za uspeh povečajo na visokih 80 %. Geniji spreminjajo teţave, krize 

in ovire v izume, tehnološki napredek in zgodbe o uspehu.   

Zaključek: Če razumemo genialnost kot  pozitivno in zaţeleno managerjevo lastnost, potem je 

genialnost vedno prednost, ki znatno ali celo odločilno prispeva k uspehu v kriznem 

managementu. Hipoteza 3 se pogojno potrdi. 

4.7 Ugotovljene najpogostejše ovire na poti do genialnosti 

Teţave, ki se kaţejo kot velika ovira posameznika, ki je na poti do genialnosti, so:  

 Ugotoviti, kaj želi - poznavanje sebe in okoliščin, pri čemer je ovira, da so cilji 

dostikrat preveč oddaljeni in preveliki, da bi jih lahko videl. 

 Izluščiti bistvo in izločiti balast - odvisna od izkušenj iz preteklosti in od veščine 

dobrega ocenjevanja situacij. 

 Ugotoviti pristnost sredstev, potrebnih za uspeh - pri tem je ovira pomanjkanje 

izkušenj, ki bi omogočale razvoj tistih čutil, ki so bistvena pri ugotavljanju teh 

sredstev. 

 Najti prave načine delovanja za uspeh - potrebne so izkušnje in hitrost misli, ki bodo 

privedle do zmoţnosti prilagajanja novim, drugačnim razmeram. 



Ugotovitve raziskave 

62 

Kadar so premagane naštete ovire, je posameznik ţe blizu genialnosti: ko vse zgoraj naštete 

komponente zna uporabiti v praksi in jih v kriznih situacijah realizirati, se smatra za genialno 

osebnost. 

4.8 Ugotovljene teţave in ovire človeškega faktorja v kriznem managementu 

Največjo teţavo in oviro vedno predstavlja človeški faktor oziroma napačni odzivi 

posameznika na dane situacije, ki se izraţajo na naslednje načine:  

 ne ţeli se soočiti z resnico, z realno situacijo (tudi kadar pride do prevladovanja višjih 

sil, zunanjih negativnih okoliščin, se je treba z neugodnim poloţajem čim prej resno 

soočiti in preveriti opcije, ki so na razpolago v dani situaciji, ter po potrebi podjetje 

zapreti), 

 poln je različnih strahov,  

 teţi k stalnosti in dokončnosti, kar pa ne obstaja,  

 ne glede na svoj potencial ne izrablja moţnosti opazovanja okolja in se oprijema le 

omejenih načinov dojemanja okolja,  

 čustveno je vpleten na področjih, kjer za čustva ni prostora (če situacija zahteva 

ekstremne ukrepe z namenom ohranitve podjetja, je treba take ukrepe brez 

obţalovanja in omahovanja izpeljati; tako kot si lisica odgrizne lastno nogo, ko je 

ujeta v past, da bi se rešila pred gotovo smrtjo, tako je treba tudi v podjetju včasih 

ukiniti kateri program ali proces in sprejeti neprijetne strategije, da bi se dosegle 

dolgoročne koristi). 

Dana nam je velika moţnost odločanja o tem, kakšno ţivljenje bomo ţiveli in koliko bomo v 

njem radovedni, aktivni. Zavedati se moramo, da je vse povezano, soodvisno, zato je vsak 

naš, tudi najmanjši doprinos zelo pomemben za celoto oziroma doseţene rezultate. 

4.9 Moţne izboljšave 

Raziskava je pokazala, da je potencial bistvena sestavina genialnosti in uspeha podjetja. Imeti 

potencial in ga ne izkoristiti je tako, kot da so nam z rojstvom dana krila, pa se nikoli ne 

naučimo leteti. Ta krila nam sčasoma seveda postanejo v breme - zanimivo je, da tisti, ki 

razpolagajo z določenimi nadpovprečnimi nagnjenji, potenciali in talenti, teţje ţivijo in 

funkcionirajo, če svojih potencialov ne razvijejo, kot tisti, ki jih sploh nimajo. Med temi, ki 
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jih nimajo, pa so nekateri celo nadpovprečno uspešni, saj razvijajo določene spretnosti do 

mere odličnosti in se lahko kosajo z vsemi talentiranimi posamezniki in podjetji. Očitno je, da 

so nerazviti potenciali in talenti hudo psihično in tudi fizično breme za posameznika in 

podjetje. 

Potencial ostaja prisoten ves čas ţivljenja oziroma obstoja podjetja, s seboj ga »nosimo«  kot 

kak »nahrbtnik«, ki ga ne uporabljamo - tudi če ga kdaj hočemo uporabiti, ga ne znamo, ker se 

tega nismo naučili. Ena od moţnosti je tudi, da je potencial ţe tako zanemarjen, da je v fazi 

razpadanja, torej neuporaben. Če povzamemo: najslabša moţna opcija je, da ima podjetje 

odlične potenciale, a jih ne prepozna ali se celo strateško odloči, da jih ne bo razvijalo in se jih 

naučilo uporabljati. To pa vseeno ne spremeni dejstva, da je potencial še vedno prisoten in da 

ob neuporabi pomeni izgubo, podjetje in ljudje pa se z izgubo zelo slabo soočajo. Zato se 

neuporaba potencialov transformira v šibkost, ki pomeni ranljivost. Ugotavljamo torej, da 

imajo taki, na videz nepomembni faktorji, velike razseţnosti, ki med drugim lahko vodijo v 

različne krize tako na ravni podjetja kot tudi človeka. 
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5 SKLEP 

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kako prepoznamo genija, katere so skupne lastnosti 

genijev, kakšna je splošna naravnanost genialnih oseb in kako svojo genialnost izraţajo v 

kriznih razmerah. Drugače povedano smo ţeleli odkriti skrivnost genialnosti, ugotoviti 

korelacijo genialnosti z javno priznanimi doseţki, definirati motivacijo, ugotoviti, kako je 

vključena genialnost v krizni management in odkriti ključno komponento, zaradi katere 

postane določena stvaritev ekonomsko in javno priznana.  

Naloga je razdeljena na tri glavna poglavja: genialnost, krizni management in empirični del 

raziskave, sestavljen iz intervjujev in ugotovitev raziskave. 

Najprej smo razčlenili definicijo genialnosti, nato pomen kriznega managementa, ter 

medsebojno povezanost genialnosti in kriznega managementa. Empirični del raziskave zajema 

intervjuje genialnih osebnosti s področja ekonomije, managementa, podjetništva, znanosti in 

umetnosti. 

Namen naloge je bil, na podlagi teoretičnega diskurza in raziskovalnega dela pojasniti in 

opredeliti vlogo in pomen genialnosti v kriznem managementu.  

Z raziskovalnim delom in teoretičnim diskurzom smo nekoliko opredelili vlogo in pomen 

genialnosti v kriznem managementu. Pri raziskavi smo namenili največji poudarek 

zgodovinsko priznanim genialnim osebnostim in velikim imenom današnjega časa - 

intervjuvancem, ki so s svojo genialnostjo dokazano prispevale k razvoju človeštva, 

tehnologije, umetnosti itd.  

Zavzemamo stališče, da je motivacija, ki je del prve hipoteze in pri kateri je poudarek na njeni 

vzročni povezavi z genialnostjo, z raziskavo potrjena - v vseh obravnavanih primerih je tako 

pri genialnih zgodovinskih osebnostih kot tudi pri vseh intervjuvanih respondentih visoko 

izraţena komponenta motivacije. Ugotovljeno je tudi, da se potenciali ne morejo razviti brez 

motivacije. Slednje drţi tudi za krizni management: v kriznem managementu ne moremo 

pričakovati ţelenih rezultatov brez vodilne sile - motivacije.  

Zavzemamo stališče, da je znanje (ki je del druge hipoteze) dostikrat v breme pri reševanju 

problemov, ker omejuje razmišljanje izven »okvirjev«. Človeški razum ne išče novih rešitev, 

če ima rešitve ţe podane v obliki različnih znanj. Samo znanje pa ne zadostuje, če ga ne 
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znamo povezati z novo nastalo situacijo, saj taka situacija zahteva razmišljanje izven okvirjev 

in pravil. Iz raziskave smo ugotovili, da je hitrost misli pomembnejša od znanja v kriznem 

managementu, ker pomeni hitrost misli tudi hitro in sprotno učenje ter prilagajanje na novo 

nastale situacije.  

Raziskava nas je prepričala, da uspešnost kriznega managementa (tretja hipoteza) izvira iz 

genialnosti ključnih udeleţencev. Ti namreč razpolagajo s pravilnimi orodji, ki vodijo v uspeh 

- od našega delovanja je neodvisen le manjši del uspešnosti kriznega managementa, in sicer 

tisti, ki izhaja iz okolja, katerega vplivov ne moremo kontrolirati in usmerjati. V kolikor 

maksimiramo vsa razpoloţljiva orodja, smo maksimirali tudi naš vpliv na ţeleni izid.   

Človek s svojimi osebnostnimi lastnostmi je odločilen pri tem, kako bo krizni management 

deloval. Osebnostna naravnanost pa odloča, katera orodja bodo posamezniki izbrali za 

reševanje problemov.  

Ugotovili smo, da ima genialnost pomembno vlogo v kriznem managementu, saj zahteva 

iskanje metod in rešitev v času krize ţe samo po sebi vse komponente genialnosti. Genialnost,  

če jo razumemo kot pozitivno naravnanost in obvladovanje kompleksnega in neznanega, v 

veliki meri vpliva tudi na uspešnost kriznega managementa. Ugotovljeno je, da ima podjetje, 

ki ţe v osnovi stremi za tem, da so njegovi vplivni udeleţenci genialni in da bi ustvarilo 

inteligentno korporacijo, praviloma boljša orodja za preprečevanje kriznih situacij. 

Razkrili smo korelacijo med nadpovprečno uspešnimi ljudmi in načinom razvijanja 

potencialov in genialnosti, kar je ključni element, ki vodi do kvalitetnejšega ţivljenja 

posameznikov in interesnih zdruţenj, kot so podjetja. 

Ugotovljena je bila tudi ključna vloga motivacije pri razvoju genialnosti. S pomočjo 

znanstveno-teoretične razprave in analize konkretno obdelanih primerov pa je moţno sklepati, 

da mora imeti vodstveni profil kriznega managementa tiste poglavitne lastnosti in 

naravnanosti, ki odlikujejo genije, da bi lahko uspešno deloval.   

Univerzalna priporočila in nasveti, ki so plod naše raziskave in ki veljajo tako na ravni 

podjetja kot na ravni posameznika: 

 Vse kar počnemo, počnimo odlično in dosledno. 
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 Svetujejo se pozitivna naravnanost v vsaki situaciji, fleksibilnost in dovzetnost za 

spremembe. 

 Sprejemanje okolice mora biti vedno prisotno, na vse moţne načine.  

 Pomembno je poznati sebe in svoje zmožnosti - svoj potencial na osebni ravni ali na 

ravni podjetja: tako imamo vedno podatke o tem, s čim operiramo, kakšne so naše 

zmogljivosti in orodja in kaj moramo razvijati in v kaj vlagati. 

 Obvladovanje oziroma podrejanje okolja z namenom izboljšanja lastne zmoţnosti 

funkcioniranja je ključnega pomena - to počne tudi narava s pomočjo evolucije. 

 Izbrati je potrebno orodja pozitivne in optimistične naravnanosti ter izločiti vse 

moteče elemente. 

 Svetuje se osredotočenost – usmerjanje vseh sil in vse energije v sledenje zadanim 

ciljem. 

Če se bomo ravnali po zgoraj zapisanih priporočilih, bomo obvladovali vse moţne ţivljenjske 

okoliščine. Zavedati se moramo, da je najpomembnejša pot - cilji so le smeri, ki jih izbiramo. 

Vedno znova pozabljamo, da je smisel našega obstoja to, da na tej poti uţivamo in se na njej 

izpopolnjujemo.  

Prav tako se moramo zavedati, da odločajo malenkosti: nikoli ne moremo razviti strategije, ki 

bi bila tako inteligentna, da bi z njo podjetje obvarovali pred vsemi neprijetnimi okoliščinami, 

s katerimi se bo srečalo pri svojem poslovanju. Ne moremo se torej vnaprej pripraviti na vse 

moţne negativne ali neţelene dogodke, lahko pa vedno izhajamo iz »zdravih temeljev« in 

osnov, ki so edina zanesljiva stalnica podjetja in človeka. 

Ugotavljamo, da je zelo pomembna tudi osnovna človeška naravnanost. Ta ni odvisna niti od 

dedne zasnove niti od prirojenih osnovnih orodij; šele, ko je osnovna naravnanost pravilna, se 

lahko ta orodja uporabijo konstruktivno in jih je moţno po potrebi prilagajati situacijam. 

Če pa prave ţelje, motivacije in naravnanosti ni, potem tudi najboljša orodja nič ne koristijo in 

s časom celo propadejo, prav tako kot propadejo človeški talenti in darovi na podlagi dednih 

zasnov - ob neuporabi zakrnijo ali pa jih telo celo fizično izloči iz sistema. To je naraven 

proces, ki velja za vse, kar se sestoji iz ţive materije in se zaradi kakršnegakoli vzroka ne 

uporablja. 
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V poglavju o genialnosti smo ugotovili, da so fizična telesa oziroma procesi, ki se v telesih 

odvijajo, genialno zasnovani. Enako velja za naše moţgane in še posebno za intelekt, ki se ves 

čas trudi optimizirati vse procese, ki se v njih dogajajo. Skozi vse ţivljenje se skozi naša 

čutila istočasno zbira ogromno število informacij. Te se v našem spominu shranjujejo na 

različne načine in moţgani jih skušajo uporabiti v različnih situacijah, še posebej takrat, ko se 

zaradi izjemnih okoliščin ali teţkih vprašanj iščejo inovativna orodja. Kadar se nahajamo v 

skrajnih situacijah ali smo celo ţivljenjsko ogroţeni, sta namreč še tako majhen podatek ali 

zanemarljiva spretnost,  ki ju v normalnih okoliščinah verjetno niti opazili ne bi, lahko 

odločilna za preţivetje. 

S preučevanjem teorije in prakse so bila dognana naslednja pomembna dejstva:  

 Motivacija je pri genialnosti nujna, ne glede na to, ali izvira iz pozitivnih teţenj ali iz 

neprijetne izkušnje.  

 Genialnost, talenti in odlična dedna zasnova se ne razvijejo v genialne razseţnosti, če 

jih ne ţelimo razvijati in izpopolnjevati. 

 Genialnost, znanje in spretnosti so nični, če jih ne uporabimo v praksi - teorija je  

brez vrednosti, če zanjo ni dokazov in potrditev.  

Ugotovili smo, da je miselna hitrost posledica ogromne količine znanja, pri čemer lahko gre 

tudi zgolj za praktično znanje. Tako neformalno znanje se pogosto razvije zaradi ţivljenja v 

ekstremnih situacijah, ki zahteva neverjetne spretnosti za preţivetje - gre torej za znanje, ki ga 

pridobimo na podlagi motivacije oziroma zaradi tega, ker v ekstremnih situacijah postanemo 

bolj dovzetni za dogajanje v okolici, znanje črpamo iz vseh moţnih virov in ga hitro zlagamo 

v kratkoročni in dolgoročni spomin. Naravna posledica ogromne količine raznovrstnih znanj 

pa je hitrejša obdelava podatkov, saj imajo moţgani potrebo po optimizaciji procesov. Hitrost 

misli je torej posledica kopičenja znanja in njegovega kombiniranja z ţe prej osvojenimi 

informacijami. 

Tako je moţno sklepati, da je motivacija predpogoj za kopičenje znanja. To, in dejstvo, da so 

zaradi velike količine podatkov sistemi prisiljeni delovati hitreje, so nekatere od komponent 

genialnosti. Na tak način lahko pojasnimo, zakaj so genialne osebe nadpovprečno spretne na 

več različnih področjih oziroma na vseh, s katerimi se resno ukvarjajo. Osebe z genialnim 

načinom dojemanja sistematično in na edinstven način gradijo mozaik iz na neznanem 
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področju zbranih informacij. Pri tem upoštevajo vse podrobnosti in na videz nepomembne 

informacije. Znajo se osredotočiti na bistvo, ker so njihovi sistemi naravnani tako, da hitro 

izločijo balastne podatke.  

Moţno je zaključiti, da so za genialnost značilni osredotočenost na bistvo, pravilno 

memoriranje podatkov in informacij, nekonvencionalne korelacije med zbranimi podatki in 

upoštevanje univerzalnih procesov in zakonov narave. Predvsem pa genialne osebe odlikuje  

razumevanje univerzalnih vesoljnih procesov ţivljenja in energije. 

V poglavju o krizi in kriznem managementu smo spoznali, da velikih stvari ni: vse je 

sestavljeno iz miniaturnih delcev, ki sestavljajo ogromen mozaik - podjetje. Ko gradimo ta 

mozaik, je njegova kvaliteta odvisna od naših sprotnih odločitev, pri čemer prav malenkosti 

odločajo, ali bo ta mozaik genialen ali pa le skupek nekih podatkov, zamisli in atomov. 

Enako velja za uspeh, tako na osebni ravni kot na ravni podjetja. Bistvene komponente so pri 

obeh odlični sistemi delovanja, hitrost misli in ukrepanja, genialnost, kvalitetna osnova, 

motivacija za učenje in izpopolnjevanje, sprejemanje novih okoliščin in dejanskega stanja, 

motivacija za opazovanje in zaznavanje okolice, nove povezave med ţe znanimi izkušnjami in 

novimi informacijami, ustvarjanje novih procesov, sistemov in orodij za optimiziranje, 

doslednost v vseh naših dejavnostih, odličnost, pozitivna čustvena naravnanost in zaupanje v 

uspeh. 

Genialni so tisti, ki »vidijo več« in na več moţnih načinov in ki na ostalim nenavaden način 

sprejemajo informacije iz okolice. Geniji obvladajo sisteme in spretnosti na načine in na 

nivojih, ki so povprečnemu človeku teţko dosegljivi ali celo nedosegljivi. 

S pravilnim in sistematičnim urjenjem je mogoče doseči skoraj vse. Pa vendar se delovanje 

genijev razlikuje od ostalih v neki nerazloţljivi komponenti - v njihovem »občutku«, »posebni 

tehniki«, »umetniškem pristopu«  oziroma »umetniškem vtisu«, po tisti minimalni preseţni 

vrednosti, ki se je ni mogoče naučiti ali jo kakorkoli usvojiti - gre za prirojeno in neponovljivo 

posebnost genialnih ljudi in posebno zasnovanost podjetij. 

Iz genetike je poznano, da ima vsak svoj edinstven genski zapis, t.j. edinstveno kombinacijo 

dedne zasnove, talentov, nagnjenj in dovzetnosti za določena področja; ta zapis posameznika 

loči od drugih in mu omogoča specifičen način absorbiranja informacij in spretnosti. To 
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pomeni, da ima vsaka oseba posebno in edinstveno »izvorno« pozicijo, iz katere eni doseţejo 

genialnost, drugi pa podobnih potencialov ne morejo ali sploh ne poskušajo razvijati.  Kadar 

je razvojna stopnja slednjih tako nizka, da teţko funkcionirajo, postanejo nezadovoljni in 

pogosto posledično zelo zgodaj propadejo. Ne glede na unikatnost zasnove vsakega 

posameznika in podjetja veljajo v naravi namreč univerzalni zakoni, ki dajejo ob pravilni 

uporabi nadpovprečne oziroma genialne rezultate, ob nepravilni pa prav nasprotno - na nas pa 

je, ali se za razvijanje svojih sposobnosti in sposobnosti podjetja odločimo ali ne.  

Raziskava se je izrazila kot doprinos k teoriji z vzorci in ključnimi stičnimi točkami, ki 

zaznamujejo genialnost. Je učinkovit prispevek k strateškemu in kriznemu managementu na 

področju izbire strokovnjakov. 

Prispevek stroki je izraţen s predlogi in napotki za konkretno ravnanje in za izbiro pravih 

orodij, na podlagi tistih izkušenj in primerov iz prakse, ki veljajo za zelo uspešne. 

Zanimiv predmet nadaljnjega preučevanja bi bila genialnost kot breme oziroma genialnost z 

negativno naravnanimi lastnostmi v kriznem managementu in še posebej vprašanje, kako v 

takšnih primerih najbolje ukrepati. V takem primeru imamo namreč opraviti s posebnim, zelo 

zahtevnim in nenavadnim odporom v obliki genialnosti. 

Brez ovir, problemov in raznovrstnih kriznih situacij ne bi bilo genialnosti, saj je ţelja po 

reševanju problemov tista, ki vodi do novih spoznanj, rešitev in znanj. Genialnost je tudi 

osnova za reševanje kompleksnih situacij v kriznem managementu, hitrost odzivanja na 

probleme pa je tista komponenta, ki odloča, ali smo v prednosti ali pa naše rešitve zaostajajo 

za časom. 
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7 PRILOGE 

Priloga A: Inteligenčni kvocienti (IQ) 301 najbolj znanih osebnosti v skladu s Coxovimi 

raziskavami (1926) skupaj s Flynnovimi popravki 

Priloga B: Intervju 

 



 

 

Priloga A: Inteligenčni kvocienti (IQ) 301 najbolj znanih osebnosti v skladu s Coxovimi 

raziskavami (1926) skupaj s Flynnovimi popravki 

Imena po abecedi 
IQ 

odraslih 

IQ z Flynn 

efektom 
 

Imena 

razporejena  

glede na višino 

IQ  

Adult 

IQ 

IQ z Flynn 

efektom 

Adams. J.Q. 175 153  Goethe 210 188 

Adams, J. 155 133  Leibniz (Leibnitz) 205 183 

Addison 165 143  Grotius 200 178 

Agassiz 175 153  Wolsey 200 178 

Ait Weil Zade 155 133  Pascal 195 173 

Alberoni 145 123  Sarpi 195 173 

Alfieri 160 138  Arnauld 190 168 

Anderson, H.C. 145 123  Berkeley 190 168 

Andrewes 160 138  Haller 190 168 

Arago 180 158  Laplace 190 168 

Ariosto 160 138  Melanchthon 190 168 

Arnauld 190 168  Newton 190 168 

Atterbury 170 148  Pitt (mlajši) 190 168 

Bach 165 143  Schelling 190 168 

Bacon 180 158  Voltaire 190 168 

Bailly 180 158  Campanella 185 163 

Balzac 155 133  Comte 185 163 

Baxter 155 133  D'Alembert 185 163 

Bayle 165 143  Davy 185 163 

Beaumarchais 165 143  Galileo 185 163 

Beethoven 165 143  Gassendi 185 163 

Bentham 180 158  Humboldt, A. 185 163 

Bentley 170 148  Lagrange 185 163 

Beranger 

(Béranger) 
155 133  Leopardi 185 163 

Berkeley 190 168  Mirabeau 185 163 

Bernadotte 140 118  Niebuhr 185 163 



 

 

Berzelius 160 138  Arago 180 158 

Beza 165 143  Bacon 180 158 

Bichat 175 153  Bailly 180 158 

Blake. H. 150 128  Bentham 180 158 

Blucher (Blücher) 145 123  Bossuet 180 158 

Boerhaave 165 143  Brougham 180 158 

Bolivar 155 133  Byron 180 158 

Bossuet 180 158  Chatterton 180 158 

Boyle 160 138  Condorcet 180 158 

Bright 150 128  Cousin 180 158 

Bronte, C.  

(Brönte, C.) 
165 143  da Vinci 180 158 

Brougham 180 158  Descartes 180 158 

Buffon 175 153  Dickens 180 158 

Bulwer 155 133  Erasmus 180 158 

Bunsen 175 153  Fenelon (Fénelon) 180 158 

Bunyan 160 138  Gibbon 180 158 

Burke 165 143  Harvey 180 158 

Burnet 165 143  Hugo 180 158 

Burns 150 128  Hume 180 158 

Byron 180 158  Liebig 180 158 

Calderon  

(Calderón) 
170 148  Malebranche 180 158 

Calvin 175 153  Michelangelo 180 158 

Campanella 185 163  Mill, J.S. 180 158 

Canning 165 143  Milton 180 158 

Canope 170 148  Musset 180 158 

Canova 160 138  Oersted, H.C. 180 158 

Cardan 175 153  Peel 180 158 

Carlyle 165 143  Pope 180 158 

Carnot 170 148  Scaliger, J. J. 180 158 

Cavour 160 138  Stael (Staël) 180 158 



 

 

Cervantes 155 133  Tasso 180 158 

Chalmers 170 148  Adams. J.Q. 175 153 

Channing 160 138  Agassiz 175 153 

Chateaubriand 160 138  Bichat 175 153 

Chatterton 180 158  Buffon 175 153 

Chesterfield 160 138  Bunsen 175 153 

Claredon 160 138  Calvin 175 153 

Clarke,S. 160 138  Cardan 175 153 

Clive 140 118  Coleridge 175 153 

Cobbett 150 128  Cuvier 175 153 

Cobden 155 133  Gay-Lussac 175 153 

Coleridge 175 153  Humboldt W. 175 153 

Comte 185 163  Huygens 175 153 

Condorcet 180 158  Jonson, B. 175 153 

Constant 170 148  Kant 175 153 

Cook, J. 160 138  Kepler 175 153 

Copernicus 160 138  Lamennais 175 153 

Corneille 160 138  Macaulay 175 153 

Cortez 140 118  Southey, R. 175 153 

Cousin 180 158  Spenser 175 153 

Cowper 160 138  Spinoza 175 153 

Cranmer 165 143  Thou 175 153 

Cromwell 135 113  Vega, de 175 153 

Cuvier 175 153  Wolf. F. A. 175 153 

da Vinci 180 158  Atterbury 170 148 

D'Alembert 185 163  Bentley 170 148 

Danton 155 133  
Calderon 

(Calderón) 
170 148 

Darwin 165 143  Canope 170 148 

Davy 185 163  Carnot 170 148 

DeFoe 165 143  Chalmers 170 148 

Descartes 180 158  Constant 170 148 



 

 

Dickens 180 158  Dumas, A. 170 148 

Diderot 165 143  Faraday 170 148 

Disraeli 165 143  Fichte 170 148 

Drake 130 108  Hamilton, W. 170 148 

Dryden 160 138  Handel 170 148 

Dumas, A. 170 148  Irving. W. 170 148 

Dupin 160 138  Kotzebue 170 148 

Durer (Dürer) 155 133  Lavoisier 170 148 

Eliot, G.  

(Mary Ann Evans) 
160 138  Livingstone, D. 170 148 

Emerson 155 133  Longfellow 170 148 

Erasmus 180 158  Luther 170 148 

Etienne (Étienne) 160 138  Marat 170 148 

Faraday 170 148  Metastasio 170 148 

Farragut 135 113  Napier 170 148 

Fenelon (Fénelon) 180 158  Penn 170 148 

Fichte 170 148  Racine 170 148 

Fielding 165 143  Raphael 170 148 

Fouche (Fouché) 165 143  Renan 170 148 

Fox, G. J. 155 133  Reuchlin 170 148 

Fox, George 155 133  Robespierre 170 148 

Franklin, B. 160 138  Smith, A. 170 148 

Franklin, J. 150 128  Strauss 170 148 

Fulton, R. 155 133  Tennyson 170 148 

Galileo 185 163  Turgot 170 148 

Gambetta, L.M. 155 133  Velasquez 170 148 

Garibaldi 140 118  Vergniaud 170 148 

Garrison, W.L. 145 123  Wagner 170 148 

Gaskell, E.C.S. 160 138  Wieland 170 148 

Gassendi 185 163  Addison 165 143 

Gay-Lussac 175 153  Bach 165 143 

Gibbon 180 158  Bayle 165 143 



 

 

Gluck 145 123  Beaumarchais 165 143 

Goethe 210 188  Beethoven 165 143 

Goldsmith 135 113  Beza 165 143 

Grant 130 108  Boerhaave 165 143 

Grimm, J. L. 160 138  
Bronte, C.  

(Brönte, C.) 
165 143 

Grote 160 138  Burke 165 143 

Grotius 200 178  Burnet 165 143 

Guicciardini 165 143  Canning 165 143 

Guizot 165 143  Carlyle 165 143 

Haller 190 168  Cranmer 165 143 

Hamilton, W. 170 148  Darwin 165 143 

Hamilton. A. 155 133  DeFoe 165 143 

Handel 170 148  Diderot 165 143 

Harvey 180 158  Disraeli 165 143 

Hastings 165 143  Fielding 165 143 

Hawthorne, N. 155 133  Fouche (Fouché) 165 143 

Haydn 160 138  Guicciardini 165 143 

Hegel 165 143  Guizot 165 143 

Heine 165 143  Hastings 165 143 

Helvetius 160 138  Hegel 165 143 

Herder 165 143  Heine 165 143 

Herschel, W. 165 143  Herder 165 143 

Hobbes 165 143  Herschel, W. 165 143 

Hogarth 145 123  Hobbes 165 143 

Holberg, L. von 165 143  Holberg, L. von 165 143 

Hugo 180 158  Jenner 165 143 

Humboldt W. 175 153  Johnson 165 143 

Humboldt, A. 185 163  Klopstock 165 143 

Hume 180 158  Law 165 143 

Hunter 160 138  Linnaeus 165 143 

Huygens 175 153  Locke 165 143 



 

 

Irving. W. 170 148  Mazzini 165 143 

Jackson. A. 145 123  Mendelssohn 165 143 

Jansen 160 138  Montaigne 165 143 

Jefferson 160 138  Montesquieu 165 143 

Jenner 165 143  Mozart 165 143 

Johnson 165 143  Newman, J.H. 165 143 

Jonson, B. 175 153  Priestley 165 143 

Kant 175 153  Raleigh 165 143 

Kepler 175 153  Robertson 165 143 

Klopstock 165 143  Sainte-Beuve 165 143 

Kotzebue 170 148  Schiller 165 143 

La Fontaine 155 133  Scott 165 143 

Lagrange 185 163  Shaftesbury 165 143 

Lamartine 160 138  Sheridan, R. B. 165 143 

Lamennais 175 153  St. Simon 165 143 

Laplace 190 168  Swedenborg 165 143 

Lavoisier 170 148  Tieck 165 143 

Law 165 143  Watt. J. 165 143 

Lee, R.E. 140 118  Weber 165 143 

Leibniz (Leibnitz) 205 183  Webster 165 143 

Leopardi 185 163  Winckelmann 165 143 

Lessing 160 138  Wordsworth 165 143 

L'Hopital 

(L'Hôpital) 
160 138  Zwingli 165 143 

Liebig 180 158  Alfieri 160 138 

Lincoln 150 128  Andrewes 160 138 

Linnaeus 165 143  Ariosto 160 138 

Livingstone, D. 170 148  Berzelius 160 138 

Locke 165 143  Boyle 160 138 

Longfellow 170 148  Bunyan 160 138 

Luther 170 148  Canova 160 138 

Macaulay 175 153  Cavour 160 138 



 

 

Madison 160 138  Channing 160 138 

Maintenon 155 133  Chateaubriand 160 138 

Malebranche 180 158  Chesterfield 160 138 

Marat 170 148  Claredon 160 138 

Marlborough 145 123  Clarke,S. 160 138 

Marmont 150 128  Cook, J. 160 138 

Martineau, H. 160 138  Copernicus 160 138 

Massena 

(Masséna) 
125 103  Corneille 160 138 

Mazarin 160 138  Cowper 160 138 

Mazzini 165 143  Dryden 160 138 

Meheme Ali 145 123  Dupin 160 138 

Melanchthon 190 168  
Eliot, G.  

(Mary Ann Evans) 
160 138 

Mendelssohn 165 143  Etienne (Étienne) 160 138 

Metastasio 170 148  Franklin, B. 160 138 

Michelangelo 180 158  Gaskell, E.C.S. 160 138 

Mill, J.S. 180 158  Grimm, J. L. 160 138 

Miller, Hugh 155 133  Grote 160 138 

Milton 180 158  Haydn 160 138 

Mirabeau 185 163  Helvetius 160 138 

Molière 160 138  Hunter 160 138 

Monk 140 118  Jansen 160 138 

Montaigne 165 143  Jefferson 160 138 

Montesquieu 165 143  Lamartine 160 138 

Moore 150 128  Lessing 160 138 

More 155 133  
L'Hopital 

(L'Hôpital) 
160 138 

Moreau 145 123  Madison 160 138 

Mozart 165 143  Martineau, H. 160 138 

Murat 135 113  Mazarin 160 138 

Murillo 150 128  Molière 160 138 



 

 

Musset 180 158  Richelieu 160 138 

Napier 170 148  Rubens 160 138 

Napoleon 145 123  Sand 160 138 

Necker 155 133  Schleiermacher 160 138 

Nelson 150 128  Sevigne (Sévigné) 160 138 

Newman, J.H. 165 143  Sumner, C. 160 138 

Newton 190 168  Thiers 160 138 

Ney 135 113  Wesley 160 138 

Niebuhr 185 163  Adams, J. 155 133 

O'Connell 155 133  Ait Weil Zade 155 133 

Oersted, H.C. 180 158  Balzac 155 133 

Palestrina 155 133  Baxter 155 133 

Pascal 195 173  
Beranger 

(Béranger) 
155 133 

Peel 180 158  Bolivar 155 133 

Penn 170 148  Bulwer 155 133 

Pitt (starejši) 155 133  Cervantes 155 133 

Pitt (mlajši) 190 168  Cobden 155 133 

Pope 180 158  Danton 155 133 

Poussin 145 123  Durer (Dürer) 155 133 

Prescott 155 133  Emerson 155 133 

Priestley 165 143  Fox, G. J. 155 133 

Racine 170 148  Fox, George 155 133 

Raleigh 165 143  Fulton, R. 155 133 

Raphael 170 148  Gambetta, L.M. 155 133 

Rembrandt 155 133  Hamilton. A. 155 133 

Renan 170 148  Hawthorne, N. 155 133 

Reuchlin 170 148  La Fontaine 155 133 

Reynolds 145 123  Maintenon 155 133 

Richelieu 160 138  Miller, Hugh 155 133 

Robertson 165 143  More 155 133 

Robespierre 170 148  Necker 155 133 



 

 

Rossini 145 123  O'Connell 155 133 

Rousseau 150 128  Palestrina 155 133 

Rubens 160 138  Pitt (starejši) 155 133 

Sainte-Beuve 165 143  Prescott 155 133 

Sand 160 138  Rembrandt 155 133 

Sarpi 195 173  Savonarola 155 133 

Savonarola 155 133  Seward 155 133 

Scaliger, J. J. 180 158  Swift 155 133 

Schelling 190 168  Temple. W 155 133 

Schiller 165 143  Van Dyck 155 133 

Schleiermacher 160 138  Walpole 155 133 

Scott 165 143  Warburton 155 133 

Sevigne (Sévigné) 160 138  Wilberforce 155 133 

Seward 155 133  Blake. H. 150 128 

Shaftesbury 165 143  Bright 150 128 

Sheridan, P.H. 135 113  Burns 150 128 

Sheridan, R. B. 165 143  Cobbett 150 128 

Sherman 145 123  Franklin, J. 150 128 

Smith, A. 170 148  Lincoln 150 128 

Soult 150 128  Marmont 150 128 

Southey, R. 175 153  Moore 150 128 

Spenser 175 153  Murillo 150 128 

Spinoza 175 153  Nelson 150 128 

St. Cyr 135 113  Rousseau 150 128 

St. Simon 165 143  Soult 150 128 

Stael (Staël) 180 158  Thackeray 150 128 

Strauss 170 148  Wilkes 150 128 

Sumner, C. 160 138  Alberoni 145 123 

Swedenborg 165 143  Anderson, H.C. 145 123 

Swift 155 133  Blucher (Blücher) 145 123 

Tasso 180 158  Garrison, W.L. 145 123 

Temple. W 155 133  Gluck 145 123 



 

 

Tennyson 170 148  Hogarth 145 123 

Thackeray 150 128  Jackson. A. 145 123 

Thiers 160 138  Marlborough 145 123 

Thou 175 153  Meheme Ali 145 123 

Tieck 165 143  Moreau 145 123 

Turgot 170 148  Napoleon 145 123 

Van Dyck 155 133  Poussin 145 123 

Vauban 140 118  Reynolds 145 123 

Vega, de 175 153  Rossini 145 123 

Velasquez 170 148  Sherman 145 123 

Vergniaud 170 148  Bernadotte 140 118 

Voltaire 190 168  Clive 140 118 

Wagner 170 148  Cortez 140 118 

Wallenstein 135 113  Garibaldi 140 118 

Walpole 155 133  Lee, R.E. 140 118 

Warburton 155 133  Monk 140 118 

Washington 140 118  Vauban 140 118 

Watt. J. 165 143  Washington 140 118 

Weber 165 143  Cromwell 135 113 

Webster 165 143  Farragut 135 113 

Wesley 160 138  Goldsmith 135 113 

Wieland 170 148  Murat 135 113 

Wilberforce 155 133  Ney 135 113 

Wilkes 150 128  Sheridan, P.H. 135 113 

Winckelmann 165 143  St. Cyr 135 113 

Wolf. F. A. 175 153  Wallenstein 135 113 

Wolsey 200 178  Drake 130 108 

Wordsworth 165 143  Grant 130 108 

Zwingli 165 143  
Massena 

(Masséna) 
125 103 

 

Vir: de la Jara, (b.d.a). 



 

 

Priloga B: INTERVJU 

Moje ime je Viktorija Krajnc in sem študentka podiplomskega magistrskega študija na 

Mednarodni fakulteti za druţbene in poslovne študije v Celju. 

Vprašalnik je sestavljen za raziskavo pri magistrski nalogi z naslovom Genialnost in krizni 

management. 

Dovolite, da se Vaša ime in priimek navedeta v magistrski nalogi?  

Intervju se snema; posnetki bodo v pomoč pri interpretaciji ugotovitev in ne bodo objavljeni. 

Intervju je sestavljen iz štirih delov. Prvi del, ki zajema 10 komponent, zbira podatke o 

intervjuvancu; drugi del pojasnjuje namen vprašanj in raziskave in je razdeljen na 5 poglavij; 

tretji del vsebuje 12 vprašanj o genialnosti; četrti del se osredotoča na krizni management in je 

sestavljen iz 8 vprašanj. 

 

I. del - PODATKI O INTERVJUVANCU: 

a) Ime in priimek: 

b) Doseţki: 

c) Zasluge: 

d) Patenti, modeli: 

e) Nagrade: 

f) Po čem ste znanstveno in javno priznani: 

g) Funkcija, ki jo trenutno opravljate: 

h) Pretekle funkcije, ki ste jih opravljali: 

i) Poklic: 

j) Vam dajejo vaše stvaritve in znanje ekonomsko in finančno varnost? 

 

II. del - NAMEN: 

 odkriti skrivnost genialnosti; 

 ugotoviti korelacijo genialnosti z javno priznanimi dosežki ter povezanost genialnosti 

z osebnostnimi značilnostmi in vrednotami ljudi; 

 definirati motivacijo – gre za karakterno lastnost ali se je lahko priučimo (naučimo)? 

 ugotoviti, kako vključiti genialnost v krizni management; 

 odkriti ključno komponento, zaradi katere postane stvaritev ekonomsko in javno 

priznana. 

 



 

 

III. del - VPRAŠANJA O GENIALNOSTI: 

1. Kako doţivljate svoj doprinos k razvoju v vaši stroki oziroma znanosti? 

2. Kje črpate »moč« za vztrajanje - nasploh in še posebno na področjih, kot so izumljanje 

in odkrivanje? 

3. V kolikšni meri poslušate svojo intuicijo?  

4. Kako si razlagate besedo genialnost? 

5. Ste pri sebi ţe odkrili oziroma izpolnili ţivljenjsko poslanstvo? 

6. Ali bi v svojem ţivljenju kaj spremenili, če bi imeli še eno priloţnost?  

7. Ste ţe kdaj odstopili od svoje začrtane poti in če ste, zakaj? 

8. Ali je uspeh »poznavanje samega sebe«?  

9. Kako bi se označili, kdo ste? 

10. Kdaj ste začutili, da ste poseben in velik človek, ki izstopa iz mnoţice? 

11. Kako se zgodi »moment«, ki Vas ţene v določene poskuse in raziskave?  

12. Čemu pripisujete največjo vrednost oziroma kaj Vam je v vašem ţivljenju 

najdragocenejše? 

 

IV. del - KRIZNI MANAGEMENT: 

13. Ste se ţe srečali s kriznim managementom? Je bila izkušnja pozitivna ali negativna? Je 

»kriza« prispevala kak pomemben ţivljenjski nauk oziroma pomembno spoznanje? 

14. Ali ocenjujete, da imate sogovornike, ki Vas razumejo v kriznih situacijah? 

15. Kaj Vas je v času kriznega managementa najbolj vznemirjalo? 

16. Kako sta se Vaša strategija in vodenje spremenila po srečanju s kriznim 

managementom? Kaj ste se iz te izkušnje naučili? 

17. Verjamete, da prevladujejo srečna naključja ali gre le za delo? Kaj Vas je naredilo 

priznano osebnost?  

18. Kako Vas vidijo in doţivljajo drugi? Katera je Vaša »formula za uspeh«, ko gre za  

splošno ţivljenjsko vodilo, in katera v času morebitnih kriz? 

19. V kolikšni meri je Vaš uspeh v morebitni krizi povezan z Vašo genialnostjo? Vam 

predstavlja genialnost v kriznem obdobju breme ali prednost? 

20. Katera osebnostna lastnost je odločilna, ko izbirate sodelavce? 

 

 


