
ODTECI SVOJIH PET KROGOV DO 
UČINKOVITEGA VODJE!



POSTANI VODJA, KI 
BO KOS IZZIVOM 
DANAŠNJEGA ČASA

UČINKOVITOST VODENJA JE MOČ LASTNE INTEGRITETE, 
ODGOVORNOSTI IN POGUMA PRI SPREJEMANJU 
USTREZNIH POSLOVNIH ODLOČITEV, JE MOČ LASTNEGA 
ZGLEDA IN PREDANOSTI. TAKŠNEMU VODJI LJUDJE 
SLEDIJO, KER SI TO ŽELIJO.

Voditeljska znanja, veščine in 
spretnosti so ključ do učinkovitosti 
in uspešnosti organizacije. Vse 
organizacije si prizadevajo za 
vzpostavitev vodenja, ki jim bo 
zagotovilo dolgoročen obstoj in 
razvoj. Učinkovito vodenje je eden 
ključnih elementov oblikovanja 
»zdravega« delovnega okolja, ki 
zagotavlja zadovoljstvo, dobro 
počutje in zavzetost zaposlenih na 
delovnem mestu, kar prispeva k 
zagotavljanju pričakovane 
delovne uspešnosti in doseganju 
zastavljenih ciljev podjetja..



ALI ŽELITE TUDI VI (P)OSTATI 
DOBER VODJA?

Uspešen vodja mora:

  – obvladati komunikacijske veščine, načrtovanje in organizacijo,
  – imeti sposobnost timskega dela,
  – voditi z lastnim zgledom,
  – jasno zastaviti cilje in učinkovito reševati probleme,
  – skrbeti za lasten razvoj in razvoj sodelavcev.
  
  
Želite postati dober vodja in obvladati zgoraj naštete veščine? Vključite se 
v program za vodje, v katerem boste dosegli naslednje cilje:

  – Ozavestili  moč osebnosti pri vodenju in pridobili znanja za oblikovanje   
lastnega učinkovitega stila vodenja.

  – Naučili se uspešno komunicirati s sodelavci, vzpostavljati dialog in jih   
motivirati za razvoj z dajanjem ustrezne povratne informacije v zvezi z 
njihovim delom.

  – Pridobili znanje za uresničevanje strategije vaše organizacije s ciljnim 
vodenjem. 

  – Ozavestili pomembnost vloge vodje v timskem sodelovanju ter glavne izzive 
pri gradnji učinkovitih timov.

  – Razumeli pomen lastnih vrednot ter vzvodov osebne učinkovitosti in 
sprejemanja odgovornosti za učinkovito vodenje sebe in sodelavcev.

POTEK  IN IZVEDBA ŠOLE VODENJA

Vsi moduli bodo potekali v obliki dinamičnih interaktivnih delavnic, za 
katere so značilne strokovnost,  razumljivost,  celovitost, odzivnost na 
vaše praktične potrebe, nadalje tudi trening s terenskimi »domačimi 
nalogami« in povratnimi informacijami po delavnici.

Izvedba temelji na inovativnih pristopih in naprednih tehnikah 
poučevanja, udeležencem pa omogoča, da pridobijo kakovostna 
znanja.

Trajanje šole vodenja:  5 modulov po 6 ur; skupaj 30 ur.

Komu je program namenjen:  Vodjem začetnikom, vodjem, ki želijo 
izboljšati svoje kompetence ter tistim, ki imajo prepoznan potencial za 
vodenje.

Število udeležencev: skupina največ 12 oseb



MODUL 
MOČ OSEBNOSTI ZA 
UČINKOVITO VODENJE

Nisem tisto, kar se je zgodilo z menoj, 
temveč to, kar sem se odločil postati.

C.G. Jung

Učinkovitost in karizmatičnost vodenja sta povezani z močjo osebnosti. 
Povezani sta s tem, kako učinkovito vodja vzpostavlja medosebne odnose, 
v kolikšni meri so njegova dejanja skladna z njegovimi mislimi in besedami, 
v kolikšni meri zaupa sebi, drugim in prihodnosti, je odprt in dovzeten za 
nove ideje, se ne boji lastnih in ne obsoja tujih napak, je kreativen in zavezan 
lastnemu osebnemu razvoju.  Začetek je spoznavanje lastne narave, 
nadaljevanje pa spoznanje, da njegova moč leži v lastni izbiri svojega odnosa 
do sveta in zmožnosti spreminjanja svojih vedenj v učinkovitejša. 

Cilj modula: 

spoznati ključne kompetence in moč lastne osebnosti za učinkovito vodenje.

V modulu boste spoznali:

  – vlogo vodje, njegove naloge, kompetence in učinkovita vedênja;
  – kako postati dober vodja;
  – povezavo med tipom osebnosti in vedênjem;
  – 4 Jungove mentalne funkcije, ki so osnova tipologije ljudi;
  – kako se oblikujejo posamezni tipi ljudi in
  – katere so vaše osebnostne značilnosti, v okviru katerih lahko iščete svoje   
   močne oz. šibke točke, ter kakšen je vaš izziv za osebnostni razvoj.
  

Način dela:

Teme se obravnavajo na podlagi podanih teoretičnih izhodišč, skupinskega 
dela in dialoga ter z izvedbo samoocenjevanja za opredelitev tipa osebnosti 
udeležencev.
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MODUL
VEŠČINE 
KOMUNICIRANJA

Nihče se ne more vrniti nazaj in ponovno pričeti, toda 
vsakdo lahko prične danes in poskrbi za nov zaključek.  

Maria Robinson

Kakovost našega življenja je v marsičem odvisna od naših komunikacijskih 
sposobnosti oz. veščin komuniciranja. Naš način komunikacije določa naše 
medsebojne odnose. Od komuniciranja je odvisno, ali bomo dosegli svoje 
cilje, kako se bomo uskladili s seboj in z drugimi, kakšen bo naš odnos do 
drugih in kako uspešni bomo pri reševanju nasprotij.
Večinoma se niti ne zavedamo, kako komuniciramo, saj se največkrat 
odzivamo spontano glede na naše pretekle izkušnje, ki smo si jih nabrali v 
življenju. 
Vsi imamo možnost, da postanemo boljši v komuniciranju. Izboljševanje 
komunikacije temelji na spoznavanju svojih potencialov, vrlin in veščin.
Medosebni odnosi bodo učinkovitejši, ko se bomo zavedali, kaj delamo in 
kakšna sporočila s svojim vedenjem pošiljamo drugim.

Cilj modula: 

spoznati zakonitosti komunikacije in pravila za dobro komunikacijo. 

V modulu boste spoznali:

  – kaj je komuniciranje;
  – smisel in načine komuniciranja, tj. verbalno in neverbalno komunikacijo; 
  – kako poteka komunikacijski proces;
  – zakaj se ne razumemo in kdaj pride do razumevanja;
  – ali sploh slišimo drug drugega;
  – asertivnost – razumevanje sogovornika in
  – objektivno podajanje tako pozitivnih kot negativnih povratnih informacij.

Način dela:

Na podlagi teoretičnih izhodišč se simulira številne vaje, pri čemer sta 
pričakovani aktivnost udeležencev in izmenjava mnenj.

2. 



MODUL
POSTAVLJANJE CILJEV

Noben veter ni ugoden ladji brez cilja

Michel de Montaigne

Za doseganje strateških ciljev podjetja je zelo pomembna uravnotežena 
distribucija podciljev oddelkov in posameznih zaposlenih. Pravilno 
postavljeni cilji lahko bistveno pripomorejo k motivaciji in zavzetosti 
posameznih zaposlenih in celotnih timov. Ena ključnih funkcij vodje je 
usklajevanje postavljenih ciljev s kompetencami svoje ekipe. Vodja kot 
coach je lahko uspešnejši pri ponotranjanju ciljev zaposlenih in sprotnem 
odstranjevanju ovir na poti do cilja.

Cilji modula:

Ozavestiti pomen uskladitve ciljev ekipe, ki jo vodim, s cilji podjetja in ostalimi 
oddelki v podjetjih, ter distribucija ciljev med svoje sodelavce. Spoznati nekaj 
tehnik coachinga.

V modulu boste spoznali:

  – kateri parametri opredeljujejo postavljanje ciljev;
  – kako cilje distribuirati med vse zaposlene;
  – v kolikšni meri cilji oddelka/moji cilji podpirajo strateške cilje podjetja;
  – kako opredeliti cilje in podcilje, da jih bodo zaposleni ponotranjili;
  – vodjo kot coacha.
  
Način dela:

Modul poteka kot skupinski coaching. Temelji na uvajanju sprememb, ki so 
povod za postavljanje ciljev. Z lastnim modelom »verige standarda« predavatelj 
ozavesti potrebne vidike postavljanja in umeščanja ciljev in prikaže tehnike 
členjenja, distribucije in usklajevanja ciljev.

3. 



MODUL
TIMSKI DIALOG

Sami lahko naredimo tako malo;  
skupaj lahko naredimo tako veliko.

Helen Keller

Vodja sam ne more narediti toliko, kot lahko naredi dober tim. Ob obilici 
dela daje naloga grajenja in negovanja tima prepogosto prednost drugim 
»nujnim« nalogam, dokler tim več ne deluje tako, kot bi lahko. Zato je za 
vsakega vodjo ključno, da se zaveda pomena vlaganja časa in energije v 
delovanje tima. Ob tem je pomembno poznavanje osnovnih zakonitosti 
timskega dela in dinamike, s katerimi vodja pomaga ustvarjati tim, za 
katerega velja, da je njegova vsota več kot seštevek posameznih delov.

Cilj modula: 

spoznati osnovne zakonitosti timskega dela, ki ustvarjajo vrhunski tim

V modulu boste spoznali:

  – kaj je tim oz. timsko delo;
  – kakšen pomen imata v timu zaupanje ter spoštovanje in kako ju graditi;
  – osnovne timske vloge po Belbinu;
  – faze v razvoju tima in kako vplivajo na timsko dinamiko in vloge;
  – v čem se vrhunski timi razlikujejo od (pod)povprečnih;
  – osnovne izzive v timih in kako jih reševati.

Načini dela:

Modul vodita dve predavateljici/trenerki.
Teme se obravnavajo najprej skozi kratek teoretični uvod, ki mu sledita skupinski 
dialog in delo na praktičnih primerih udeležencev, podkrepljenih z interaktivno 
aktivnostjo in evalvacijo spoznanj in učenj.
Pričakuje se aktivna udeležba vseh udeležencev s svojimi primeri, izkušnjami in 
vprašanji.

4. 



MODUL
URAVNOTEŽEN IN ODGOVOREN 
NAČIN ŽIVLJENJA

Bolje naredi malo na pravi način, kot veliko stvar slabo.

Sokrat

Izpolnjen in uravnotežen način življenja živimo, ko uspevamo uravnoteženo 
poskrbeti za zadovoljevanje vseh naših osnovnih človeških potreb.
Številne študije dajejo s svojimi izsledki velik pomen zmožnosti 
vzpostavljanja kakovostnih odnosov, pri čemer sta ključnega pomena 
prevzemanje odgovornosti za svoje vedenje in čustva ter aktivna vloga 
pri zadovoljevanju lastnih in tujih potreb. Učinkoviti vodje se zavedajo, 
da je njihov uspeh odvisen od uspeha tima, s katerim delajo, in da je 
najučinkovitejša motivacija sodelavcev tista, ki temelji na zaupanju in dobrih 
odnosih. To je nepogrešljiva podlaga za učinkovito doseganje zastavljenih 
ciljev.

Cilj modula: 

razmisliti o zadovoljstvu z lastnim življenjem in poiskati vzvode prevzemanja 
odgovornosti zanj ter razumevanja lastnih čustev in vedenj.

V modulu boste spoznali:

– kaj nas motivira v življenju;
– kako zadovoljni ste z življenjem;
– kako prevzeti odgovornost za lastno življenje;
– pomen človeškega kapitala, čustvene inteligence in čustvenega    
 samozavedanja;
– kako nastanejo čustva; kako nastane jeza in kako jo obvladujemo;
– kako upravljamo z lastno energijo in učinkovito obvladujemo stres.

Način dela:

Teme se obravnavajo na podlagi podanih teoretičnih izhodišč, skupinskega dela, 
dialoga in dela na praktičnih primerih.
Pričakuje se aktivna vloga udeležencev s podajanjem mnenj, vprašanj in 
izkušenj.

5. 



PRIJAVE:  
www.petkrogov.si
031 382 248, info@ambit.si
Ambit d.o.o., Novi trg 11,  8000 Novo mesto

JUDITA LEDIĆ 
je po izobrazbi univerzitetna diplomirana sociologinja 
kadrovske in pedagoške smeri. Njeno strokovno pot je močno 
zaznamovalo delo v avtomobilski industriji, kajti zadnjih 
dvajset let je delala v mednarodnem podjetju Revoz, ki je 
del Zveze Renault Nissan, skupine Renault. V okviru tega 
se je soočila s številnimi izzivi na kadrovskem področju, ki 
so bili opredeljeni s trenutnim družbenim kontekstom in 
značilnostmi mednarodne vpetosti podjetja, v katerem je 
delovala. Vsa leta je delala na kadrovskem področju, zadnjih 

petnajst let v vlogi vodje službe za razvoj.

Izkušnje ima z uvajanjem številnih HR-orodij in vodenjem (tudi mednarodnih) projektov 
na kadrovskem področju, kot so: vzpostavitev sistema nagrajevanja in napredovanja, 
zasnovanega na vodenju s pomočjo kompetenc; obnova sistema priznavanja; 
vzpostavitev informatizacije vodenja letnih osebnih razgovorov in razvoja zaposlenih; 
vodenje več kot 12 projektov množičnega zaposlovanja, ki so zahtevali hitro prilagajanje 
razmeram na trgu delovne sile, ki so bile vsako leto drugačne zaradi sprememb 
zakonodaje, partnerjev in razpoložljivosti delovne sile; uvedba informacijskega sistema 
SAP za področje kadrovske administracije, časovnega menedžmenta in plač …

Poleg veščin komuniciranja, vodenja ter poznavanja postopkov in orodij na HR-področju 
si je pridobila tudi dodatna znanja in certifikate na področju dela z ljudmi: cetifikat za 
uporabo orodij za osebnostno analizo ProfileXT, opravila je prvo stopnjo „Basic level“ 
šolanja transakcijske analize pri dr. Milivojeviću in nadaljevanje šolanja za pridobitev 
naziva „Certified Transactional Analyst Coach“, opravila je šolanje za „Expressive 
Arts Jungian Coach“ in nadaljevanje šolanja na področju gestalt terapije z uporabo 
umetnosti, t. i. „Expressive Arts Therapy“. 

O PREDAVATELJIH



URŠULA BUTKOVIČ
je raziskovalka življenja, ki se z radovednostjo loti vsakega 
novega izziva. Po izobrazbi je univ. dipl. kulturologinja in 
socialna antropologinja, kariero pa je začela v Zavodu Ypsilon 
kot vodja projektov. Ustvarila je izobraževalno AkademYo, 
ustvarjala je dogodke in mednarodne konference s svetovno 
znanimi gosti in idejno zasnovala projekt Mentorstvo.

V BB Svetovanju od leta 2013 kot kreator idej skrbi za razvoj 
novih produktov in njihovo uvajanje v prakso, neformalno nosi 

tudi naziv Fun Manager. Kot trenerka in coach podpira izvajanje pozitivnih sprememb 
pri posameznikih, timih in podjetjih. Z izobraževanji na področju komunikacije, javnega 
nastopanja, upravljanja s časom, kreativnih pristopov, vključevalnega voditeljstva ipd. 
skrbi za lasten razvoj in razvoj strokovnih znanj. Ta prenaša naprej s ciljem podpreti 
posameznike pri odkrivanju in razvoju lastnih potencialov, saj verjame, da vse, kar si 
lahko zamislimo, zmoremo tudi uresničiti.

KSENIJA ŠPILER BOŽIČ
zase pravi, da je iskalka biserov. Z izjemno sposobnostjo 
empatije v posamezniku hitro zazna in spodbudi njegove 
skrite talente. Po osnovni izobrazbi je ekonomistka. Na 
začetku kariere je delala na področju zunanje trgovine, od 
leta 1993 pa deluje kot samostojna podjetnica. Od leta 2000 
se ukvarja s področjem upravljanja s človeškimi viri. Med 
študijem osebnostnega razvoja in psihodinamike skupin se 
je usposobila za spretno povezovanje in uporabo sodobnih 
psihodinamskih šol, kot so transakcijska analiza, gestalt, 

realitetna terapija in nevrolingvistično programiranje. Je certificiran NLP coach praktik. 

Danes v podjetju BB Consulting kot direktorica in poslovna trenerka pripravlja 
programe za razvoj zaposlenih in rast timov ter individualne poslovne coachinge. V 
15 letih delovanja podjetja je razvila svoj inovativen in intuitiven pristop v coachingu in 
kvantni model za spremembe. Bila je med prvimi v Sloveniji na področju coachinga in 
prispevala k njegovemu razvoju. Prva je uporabila besedno zvezo poslovni trener, kar 
pomeni, da se dosegajo spremembe s treningi in ne zgolj z izobraževanjem. V podjetju s 
16-letno tradicijo ima danes tri zaposlene, ki živijo s sloganom Biti boljši.

Zadnja leta se posveča timskemu in voditeljskemu dialogu, coachingu, mentoriranju in 
postavljanju HR-strategij, ki predstavljajo sestavni del poslovnih strategij preobrazbe 
podjetij.



MARTA PUREBER
Je svoje bogate izkušnje  pridobila z delom v mednarodnem 
avtomobilskem podjetju na področju izobraževanja.

Kot vodja projektov, svetovalka za izobraževanje in vodja 
službe za izobraževanje je  vodila projekte, razvijala 
izobraževalne vsebine, sisteme izobraževanja, sodelovala 
pri uvedbi sistema kompetenc, izvajala interne delavnice 
itd. Interne delavnice, ki jih je izvajala tako za delavce kot 
vodje, so bile s področja komunikacije in odnosov, animacije, 
pedagogike in kakovosti.

Po osnovni izobrazbi je dipl. ekonomistka, na Pedagoški fakulteti pa je zaključila  
pedagoško-andragoško izobraževanje in  izobraževanje za NLP praktika in NLP 
masterja.

Svoje znanje je izpolnjevala  s sodelovanjem na številnih seminarjih in delavnicah s 
področja vodenja, komuniciranja, pedagogike in andragogike.

BOŠTJAN GROBLER
je svoje delovne izkušnje pridobival kot vodja v različnih 
organizacijah. V 17-letni karieri je pridobil  veliko izkušenj s 
področja vodenja. Vodil je različne procese, projekte, time, 
tudi več timov hkrati, oddelek s 35 zaposlenimi, trenutno pa 
vodi podjetje z 10 zaposlenimi. Delal je na področju logistike, 
financ, komerciale in kadrovskih storitev. Delovne izkušnje je 
črpal  v proizvodnih in storitvenih podjetjih. Sam pravi, da je 
bila zanj zelo dragocena izkušnja v karieri, ko je bil v službi 
dveh generalnih direktorjev, ki sta prejela nagrado Manager   

                 leta v Sloveniji.

Po pridobljenem certifikatu  ICF Coach na Glotta Novi je imel kot coach v zadnjih štirih 
letih priložnost delati z upravami, skupinami vodij in različnimi timi v številnih podjetjih 
po vsej Sloveniji. Skozi vsa predavanja, coachinge in druge stike je oblikoval coaching 
program, ki zajema razvoj ključnih deficitarnih kompetenc. 

Potrebne kompetence vodje so se v zadnjih časih zelo spremenile, zato daje v svojem 
programu  samoozaveščanju »vodja sem«, komuniciranju z zaposlenimi, drugimi 
vodjami, svojim vodjo ter strankami, in distribuciji pametnih ciljev s ciljem motiviranja 
deležnikov, ki vplivajo na kakovost procesa, katerega del je tudi sam.



www.petkrogov.si

KAJ BO TVOJ PRVI KORAK?


