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IO2. Naloga 2.2 

Delajte počasi, delajte bolje 

Orodje za usposabljanje 

Večopravilnost kot sistem 



 

SNAIL PROJECT | SLOW, NECESSARY AND IMPROVES THE LEVEL 
  

2 

IME ORODJA: Vse naenkrat 

ORGANIZACIJA IN DRŽAVA: Orange Hill, Poljska 

Na spletu             V živo  
 
Pregled (Kaj se boste naučili?):  
 
Zahvaljujoč izvedbi vaje se bodo udeleženci naučili: 

• določiti prednost nalog, ki jih morajo opraviti, 

• kako ravnati pri opravljanju več nalog hkrati (večopravilnost), 

• dosegati cilje pod časovnim pritiskom. 
 

 
Cilj:  
 
Udeleženci bodo spoznali, kako pomembno je dati prednost določenim nalogam, ki jih je 
treba opraviti. To je še posebej pomembno, ko moramo v zelo kratkem času opraviti veliko 
nalog. Zahvaljujoč temu bo mogoče učinkoviteje opraviti najpomembnejše naloge, manj 
pomembne pa preložiti na pozneje. Zelo pomembno vlogo igra vrstni red, v katerem se 
naloge izvajajo. 
 

 
Materiali:     
 
Vsebina lista z naslovom »Vse naenkrat«, pisalo, zvezek. 
 

 

Čas:     

Približno 30 - 40 minut za skupinsko delo in približno 20 minut za trenerja za razpravo o 

rezultatih dela vseh skupin. 

Ciljna skupina:              

Vajo je mogoče uporabiti za različne ciljne skupine, glavna ciljna skupina pa so vodje ekip in 

ljudje, ki se morajo spopasti s časovnim pritiskom pri opravljanju več nalog hkrati.  
 

 

 

 

 

X X 
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Navodila za moderatorje 

Moderator razdeli udeležence v skupine (po možnosti 3-4 osebe) in jih prosi, da načrtujejo 

posamezne naloge, navedene v listu "Vse naenkrat". 

Naloge in postopek  

Moderator od udeležencev zahteva, da: 

- pozorno preberejo besedilo, 

- naloge razvrstijo po prednosti, 

- načrtujejo svoje dejavnosti skozi čas. 

"Vse naenkrat" 

"... Vračate se iz 7-dnevne delegacije v tujini. Doma ni nikogar. Vaš mož (žena) je pustil pismo, ki ga 
je napisal, preden so ga (jo) zjutraj odpeljali v bolnišnico. Imel/-a je operirano slepo črevo. 

V pismu vas obvešča, da se je včeraj odločil odpustiti hišnega vrtnarja, ker je sumil, da krade. Brez 
dokazov je takojšnja odpustitev nemogoča, zato se morate pogovoriti z njim. Še več, lahko vam očita 
klevetanje itd. 

Poleg tega morate hitro zamenjati ključavnice v hiši, ker je sin izgubil komplet ključev. 

V ločenem pismu vas vaš sin obvesti, da je šel k mami/očetu v bolnišnico in ji v tolažbo kupil lepo 
darilo od znanega draguljarja za vogalom. Gre za zapestnico/uro za 500 EUR. Ker ni imel denarja in se 
je zavezal, da ga bo dostavil danes do 17. ure, je zastavil vaš poročni prstan, ki ste ga pred odhodom 
pustili pri umivalniku. 

Vaš mož/žena vam tudi pove, da psa prevzamete pri sosedih do 17.30, opravite splošne nakupe, 
vključno s pasjo hrano, in da doma ni denarja. 

Prišlo je tudi pismo ravnatelja iz hčerine šole, ki zahteva takojšnje pisno ali osebno pojasnilo njene 
odsotnosti v zadnjih 4 tednih. Rok je jutri do 12.00. Nato se hčera samodejno odstrani s seznama 
učencev te šole. 

Vaša tajnica je na telefonu in vas prijazno obvesti, da je bolna do konca naslednjega tedna. 

Mož/žena vas tudi obvesti, da se bosta sin in hči vrnila okoli 19.00 ure. Morate biti doma, nimajo 
ključev, sploh če zamenjate ključavnice. 

Tudi vaš šef je posnel sporočilo na telefonski odzivnik in vam povedal, da morate danes do 19.00 
prevzeti letalske karte pri turistični agenciji, ker jutri odprejo šele ob 9.00, ob 7.50 imate let za 
Gdansk. Jutri imate celodnevno konferenco s predstavniki vašega izvajalca iz tujine, nato pa 
dvodnevno usposabljanje v Wroclawu. Poleg tega vas prosi, da poročilo delegacije oddate danes do 
22. ure (po 22. uri zaprejo prostore) ali jutri pred odhodom. 

Na mizi je tudi pismo vaše banke. Banka vas obvešča, da vaše borzne naložbe v vrednosti 90.000 
evrov zaradi škandalov in propadov nekaterih podjetij tvegajo, da bodo izgubile vrednost za več kot 
polovico. Če želite prihraniti vsaj nekaj svojega denarja, vam banka ponuja nakup vaših vrednostnih 
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papirjev za 60.000 evrov. Na ta način vam želijo pomagati zmanjšati izgube. Ponudba velja danes do 
18.00 ure. 

Odločitev ni lahka, saj ste v naslednjem dopisu Združenja borznih vlagateljev obveščeni o nepotrjenih 
poročilih, da skušajo številne finančne institucije širiti govorice o poslovnih aferah in propadih, s čimer 
želijo povzročiti državno prodajo vrednostnih papirjev. 

Še dodatne informacije od žene/moža: vaša oblačila niso oprana in zlikana. Včeraj se je pokvaril pralni 
stroj, prišlo je do kratkega stika in telefon ne deluje, tako da lahko pokličete, vendar samo sebe. Ne 
pozabite tudi, da bo dimnikar prišel ob 16.30, ker zadnji mesec ni dobil denarja. 

In še nekaj: mož/žena se je zaletel z avtom. Pokličite delavnico, saj če želite imeti avto pred božičem, 
morate danes dati 30 % akontacije. In ne pozabite pobrati naše mame ob 19.46 z železniške postaje. 
Psa zaprite v klet, ker se z mamo ne marata! 

Ura je 15.10. 

Brez omejitev. Ustvarjalnost nima meja. 

Zabavajte se!!!” 

Prilagoditev spletni implementaciji 

Vajo lahko izvajate na spletu z uporabo ZOOM, MS TEams, Google Meet ali druge platforme. V tem 

primeru moderator razdeli udeležence v tako imenovane virtualne sobe in jim da dovolj časa, da 

rešijo to nalogo. 

Povezava s spretnostjo 

• Večopravilnost. 

• Upravljanje nalog in upravljanje s časom. 

Zaključek in ocena  

Vaja predpostavlja več pravilnih rešitev. Zelo pomembno je, da so ljudje, ki rešujejo vajo, sposobni 

utemeljiti svoje odločitve (zakaj so načrtovali naloge opraviti v tem vrstnem redu). Rezultate dela 

posameznih skupin udeležencev trener oceni na podlagi smernic, ki jih vsebuje ta vaja. Zahvaljujoč 

tej vaji bodo udeleženci spoznali, kako težko se je soočati z velikim številom nalog hkrati in kako 

pomembno je dati prednost posameznim nalogam, ki se izvajajo pod časovnim pritiskom. Udeleženci 

bodo tudi spoznali, da je večopravilnost umetnost izbire med različnimi alternativami. 
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