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Zakaj je postavljanje ciljev tako pomembno? 

S postavljanjem ciljev določate smer, v katero želite iti v svojem življenju. Obstaja rek »Če ne veste 

kam greste, ne boste tja nikoli prišli.« Ko postavljamo cilje, se poglobimo vase, v svoje želje, sanje in 

naredimo načrt, kako jih bomo na nek določen dan v prihodnosti uresničili. Z načrtom bomo cilj 

dosegli hitreje, bolj bomo motivirani in učinkoviti, lažje se bomo organizirali in osredotočili na 

prioritete. 

 

15 KORAKOV ZA POSTAVLJANJE CILJEV: 

1. Ugotovite, kaj bi sploh radi in razvijmo močno, žgočo željo. Ta je največja motivacijska sila, ki 

vam bo pomagala premagati strah in lenobo, ki zadržuje večino ljudi. Želja naj bo osebna, 

nanaša naj se na nas same. Nikoli si ne postavljajte ciljev, ki jih za vas želijo drugi. Bodite močni, 

zavzemite se zase!  

2. Vprašajte se, zakaj bi določen cilj radi dosegli? Če si boste znali odgovoriti na to vprašanje, 

boste veliko lažje zbrali energijo in voljo, da boste cilj dosegli. Ravno v tem »zakaj nekaj želite« 

se skriva ključ vaše motivacije.  

3. Razvijte prepričanje, da boste cilj dosegli. To pomeni, da verjamete, da si cilj zaslužite in 

zaupate v svoje sposobnosti. Seveda pa si je potrebno postaviti realen cilj, ki pa naj bo malce 

izzivalen.  

4. Cilj si zapišite. Cilji, ki niso zapisani, sploh niso cilji, so le želje brez energije. S tem, ko zapišemo 

cilj, programiramo našo podzavest, da začne delovati v smeri uresničevanja. Ko zapišemo cilj na 

papir, postane trden in oprijemljiv. Ni več samo želja, ampak sklep, odločenost, da bomo nekaj 

storili.  

5. Razmislite, kaj boste pridobili, ko boste cilj dosegli? Katere prednosti boste uživali? Bo to npr. 

več prostega časa, boljše počutje, večjo samozavest, boljšo zaposlitev …? To so namreč razlogi, 

da se boste cilja sploh lotili. Več kot jih najdete, bolj boste motivirani za uresničevanje svojega 

cilja.  

6. Razmislite, katerim ljudem bo izpolnitev cilja dokazala, da o nas niso imeli pravega mnenja. 

Dejstvo je, da se ljudje vedno zelo trudimo izpolniti pričakovanja ljudi, ki jih cenimo in imamo 

radi. Po drugi strani pa se je v vašem življenju gotovo našel kdo, ki ni verjel, da ste sposobni 

uresničiti svoje sanje. To so ljudje, ki bi jim radi dokazali, da zmoremo in ki nam bodo v 

trenutkih malodušja dajali moč za nove podvige.  

7. Določimo ceno, ki jo bo treba za dosego cilj plačati. Zavedajmo se, da bo potrebno za 

uresničitev ciljev marsikaj žrtvovati. Temu se ne bomo mogli izogniti, zato čim prej premislimo, 

če smo to pripravljeni storiti, preden nadaljujemo z ostalimi koraki. Višji kot je naš cilj, višja bo 

cena (gre npr. za vložen čas, napor, druženje z ljudmi, ki nam niso pri srcu …). 
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8. Zelo natančno analizirajmo svoj položaj, določimo svojo izhodiščno in končno točko. S tem 

uvidimo, kakšno pot moramo prehoditi in koliko napora bo potrebno vložiti, da bi dosegli svoj 

cilj.  

9. Postavimo rok za dosego cilja. Cilj mora biti merljiv in konkreten. Cilje delimo na kratkoročne 

(npr. čez tri mesece), srednjeročne (npr. čez eno leto) in dolgoročne (npr. čez pet let). 

10. Naredimo seznam ovir, ki jih bo potrebno premagati na poti do cilja, in načrt, kako se jih 

bomo lotili. Ovire so lahko notranje (v nas samih) ali zunanje (v okolju). Nato jih razvrstimo po 

pomembnosti. Pomembno je, da ugotovimo, ali je naša glavna ovira notranja (naše prepričanje, 

naša miselna naravnanost ..) ali zunanja (napačna služba, neustrezno razmerje, neprimerna 

družba …). Do sebe bodimo popolnoma iskreni, saj se bomo sicer lahko spopadali z navideznimi 

in ne z resničnimi ovirami.  

11. Določite znanje, dodatne informacije, sposobnosti in spretnosti, ki jih boste potrebovali pri 

doseganju cilja. Gotovo se bo potrebno naučiti kaj novega, spoznati nove ljudi, spremeniti svoje 

navade ipd. Vprašajte se tudi, katera je najbistvenejša informacija ali sposobnost, ki jo 

potrebujete za dosego cilja.  

12. Naredite seznam vseh ljudi, katerih sodelovanje, pomoč in podporo boste potrebovali za 

dosego svojega cilja.  

13. Naredite natančen načrt za dosego svojih ciljev. Vključite vse podrobnosti, ki ste jih opredelili v 

predhodnih korakih in opredelite opravila, ki jih boste izvajali na poti do cilja ter jih razvrstite po 

pomembnosti. Zavedajte se, da to ni končni načrt, saj ga boste gotovo vmes še popravljali in 

dopolnjevali glede na nove informacije, ki jih boste pridobivali in spreminjajoče se okoliščine, v 

katerih boste načrt uresničevali.  

14. Predstavljate si dosežen cilj. Kadarkoli imate čas, po možnosti vsak dan, si predstavljajte, kako 

je vaš cilj uresničen. Kako se počutite, kakšne pozitivne spremembe je uresničitev cilja prinesla v 

vaše življenje, kaj ste pridobili. Znova in znova si predstavljajte uresničen cilj in uživajte v njem. 

Jasna slika v vaših možganih bo povečala motivacijo in poglobila prepričanje, da cilj lahko 

dosežemo.  

15. Vnaprej se odločimo, da nikoli ne bomo odnehali. Podprimo svoj cilj z vztrajnostjo in 

odločnostjo in niti pomislimo ne na neuspeh, ne glede na to, kaj se zgodi.  

 

 

Veliko uspeha pri postavljanju in uresničevanju vaših ciljev vam želim! 

 

 

                                              Pripravila: Tina Košir, vodja izobr. odraslih, Biotehniški center Naklo 

 


