
IZOBRAŽEVANJA 2020

 

PRO

Promocija in varovanje zdravja
 
Ergonomija dela in delovnega časa
 
Kadrovski razvoj in dvig komeptenc
 
Medgeneracijsko povezovanje
 
Zavzetost in vključenost
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Uporabniki programa BeActive se lahko treh (3)
predavanj/delavnic udeležijo brezplačno



Cenjen poslovni partner!

Vseživljenjsko izobraževanje je ključnega

pomena za rast in celostno podobo podjetja .

Vlaganje v krepitev kompetenc zaposlenih

namreč ni strošek ,  temveč naložba v

prihodnost .

 

Raziskave so pokazale ,  da s pravimi ukrepi s

področja varovanja zdravja ,  ergonomije dela ,

kadrovskega razvoja ,  medgeneracijskega

povezovanja ter s povečano pripadnostjo ,

lahko kot delodajalec odločilno vplivate na

odsotnost z dela in zmanjšanje števila nesreč

na delovnem mestu .  Hkrati boste povečali

zadovoljstvo zaposlenih ,  zvišali produktivnost

ter kakovost izdelkov in/ali storitev .

Zdrav ,  zadovoljen in motiviran zaposleni je

dodana vrednost vsakega podjetja .

 

 

Izobraževanja so priložnost ,  da svojim

zaposlenim omogočite postati najboljša

različica sebe .  Kot taki bodo radi ostali v

vašem podjetju in svoje znanje ter izkušnje

uspešno prenašali tudi na mlajše kolege .

 

Prepričani smo ,  da bomo s skupnimi močmi in

ob upoštevanju želja vaših zaposlenih ,  našli

najbolj optimalno rešitev za doseganje ciljev

in trajni učinek .  

 

V nadaljevanju vam predstavljamo predavanja

in delavnice katere bomo organizirali .

 

 

Na poti k odličnosti !
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Na poti do odličnosti!www.pios.si

Kako iz cone udobja na pot rasti?

Vsak do nas ima na vseh področjih svojega
življenja neko cono, v kateri se počuti udobno,
kjer obvladuje svoje aktivnosti in se počuti
varnega.
 
Za vsak večji dosežek in večanje kompetentnosti
se je potrebno premakniti iz cone udobja, kar
predstavlja večinoma velik osebnostni izziv. Ljudje
imamo namreč radi odgovore takoj; tam kjer ne
poznamo rezultatov, se pojavi negotovost,
pomanjkanje samozavesti, šok, otopelost, ki pa je
tesno povezana s strahom, kot varovalnim
mehanizmom, da se ne bi »opekli«. Gre za
čustveni odziv in ne racionalni.
 
Upravljanje s čustvi, dobro načrtovanje, jasno
določene odgovornosti, ter posledice in koristi
učenja, ter vsekakor jasna in pravočasna
komunikacija je tisto, kar zaposleni potrebujejo,
da so pripravljeni na proces učenja. V tej fazi
možgani razumejo in sprejmejo nekaj novega.

V procesu učenja zaposleni nujno potrebujejo pomoč in podporo za raziskovanje novih možnosti oz. navajanje na
novo stanje, pri soočanju in obvladovanju izzivov in težav.

Krivulja učenja in pozabljanja

Zakaj vstopiti v dalj časa trajajoč proces učenja?
Na podlagi znanstveno utemeljenih zakonitosti ohranjanja
in pozabljanja informacij je nastala krivulja spomina in
pozabljanja, ki nam nazorno kaže, da je po 3 dnevih
izgubljenih kar 80 % informacij, po 1 mesecu pa se ohrani
le še 10% informacij.
Zaradi tega se kampanjsko učenje ne obnese, temveč je
potrebno sprotno in večkratno ponavljanje in utrjevanje
znanja.
Z organiziranim ponavljanjem lahko namreč rezultate
učenja obdržimo na visoki ravni. Krivulja pozabljanja je
veliko bolj položna, če naučeno znanje ponavljamo v
presledkih, če je vsebina smiselna, organizirana in vsebuje
veliko asociacij ter praktičnih primerov.
Krajše delavnice in usposabljanja, ki se izvajajo periodično v
daljših časovnih obdobjih pomenijo za podjetje maksimalni
učinek finančne investicije in optimalni razvoj, ter
maksimalni napredek zaposlenih.

Krajše delavnice in usposabljanja, ki se izvajajo periodično v daljših časovnih obdobjih pomenijo za podjetje
maksimalni učinek finančne investicije in optimalni razvoj, ter maksimalni napredek zaposlenih.

Vir: walkme.com

Kaj počnejo najuspešnejši ljudje na svetu? Rastejo. Kako rastejo? Tako, da si postavljajo nove cilje, ki jih dosežejo tako, da
vedno znova začenjajo nove procese učenja, ki jih pripeljejo iz nezavednega nivoja do rutine, kar jim omogoča živeti
sanje. Podjetje ima posledično stalno stabilno jedro s pripadnimi in zavzetimi zaposlenimi, ki dolgoročno sledijo
ciljem in kulturi podjetja.



KOMUNIKACIJA IN ODNOSI
www.pios.si

Na poti do odličnosti!

Na poti do odličnosti!

Predpogoj za rast in razvoj podjetja
 
Dobri odnosi so izjemnega pomena za razvoj vašega podjetja. Zakaj je potrebno posebno pozornost nameniti prav
odnosom in komunikaciji? Zato ker...       
 
         skoraj vsako delo temelji na sporazumevanju z drugimi      
         so delodajalci v Sloveniji  v letu 2018 zaradi bolniškega staleža skupno izgubili dobrih 12 milijonov delovnih

dni - polovica od tega zaradi slabih odnosov

Kar pomeni, da je v povprečju vsaka zaposlena oseba bila v bolniškem staležu 12,64 dni. 50 % zaposlenih je torej po
podatkih NIJZ (Nacionalnega inštituta za javno zdravje) v bolniškem staležu zaradi izgorelosti (začetne ali še huje -
dolgotrajne izgorelosti). Zavedati pa se je potrebno, da do izgorelosti ne privede zgolj dlje časa trajajoče nadurno delo,
temveč so v 79 % primerov razlog prav slabi odnosi v podjetju. Do “poškodovanih” odnosov pa privede neustrezna
komunikacija.
 

Zakaj naj kadrovniki nenehno izpopolnjujejo svoje komunikacijske spretnosti? In zakaj investirati v 
izpopolnjevanje znanja komunikacije oseb na vodilnih položajih? 
Ker lahko svoje sposobnosti izpilite, da vam tudi sporazumevanje z najzahtevnejšimi sogovorniki
ne povzroča več stresa, temveč postane izziv. Izziv, ki ga obvladujete do te mere, da uresničitev 
zastavljenih ciljev podjetja postane stalnica - gonilna sila napredka in razvoja.

Spretnost učinkovitega komuniciranja je eden ključnih dejavnikov za uspeh podjetja. Vendar to ne pomeni, da se je
potrebno izobraževati samo na nivoju vodij, temveč vseh zaposlenih, saj do težav v komunikaciji ne prihaja zgolj na
relaciji vodja - zaposleni, temveč tudi med zaposlenimi samimi.

Zakaj torej zaposlenim omogočiti delavnice iz komunikacije? Da preprečite nastanek nesoglasij ali pa jih vsaj zmanjšate
na minimum. Spretna in učinkovita komunikacija daje zaposlenim občutek lastne pomembnosti, angažiranosti za skupni
cilj ter povečane pripadnosti podjetju.

RAZVOJ KADROV

Razvoj kadrov je trajnostni vir konkurenčne prednosti vašega podjetja. Predpogoj za uspešnost podjetja je torej nenehen

Vsak zaposleni lahko ima velik vpliv na delovanje podjetja. Naloga vodstva je, da prepozna talente zaposlenih in jih vključi
v razvojne procese ter tako postanejo del kolektivnih rešitev.
 
Naloga vodstva in kadrovske funkcije da podjetje pripravi na izzive prihodnosti, še zdaleč ni preprosta. Kadrovska
funkcija mora nujno biti vključena v strateške procese in odločitve ter delovati kot mentor in svetovalec. Pomagati mora
razviti organizacijsko kulturo v podjetju, ki bo temeljila na sodelovanju in spodbujanju k inovacijam. Rezultat uspešno
vodenih, motiviranih in usposobljenih zaposlenih bo večja konkurenčna prednost podjetja zaradi lažjega prilagajanja
spremembam in izzivom na trgu. 
 
Uspešnost podjetja je torej v zmožnosti učinkovitega prilagajanja zaradi nenehnega vlaganja v povečevanje znanja
zaposlenih ter uspešne implementacije njihovih kompetenc v organizacijsko kulturo.

Kompetentni zaposleni za učinkovito spoprijemanje z izzivi prihodnosti

in načrtovan razvoj zaposlenih. Pomembno je tudi, da se načrtovanje razvoja zaposlenih v podjetje sistematično in
uspešno uvede, zavedati pa se moramo, da uspešna implementacija sama po sebi še ne zagotavlja pozitivnih
rezultatov.
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OPTIMIZACIJA DELOVNIH PROCESOV
LEAN POSLOVANJE
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Nepogrešljiv del uspešnega podjetja je nenehni trajni napredek in stalne izboljšave v podjetju
 
Vam trenutni procesi in sistemi upočasnjujejo zaposlene, tok dokumentov in informacij, kronične motnje pa
onemogočajo zaposlenim, da se osredotočijo na svoje delo?

Vitkost (lean) je koncept oziroma strategija za doseganje večje konkurenčnosti s ciljem zmanjšanja napak. Gre za
transformacijo k poslovni odličnosti in povečanju produktivnosti. Filozofija vitkega poslovanja temelji predvsem na
racionalnem odločanju, poenostavljanju storitev in aktivnosti v posameznih poslovnih procesih, kar zagotovimo s
fokusom na kvalitetno opravljeni procesih.
 

Vaša dejavnost ni ovira!

PROMOCIJA ZDRAVJA NA 

Vse več podjetij se zaveda kako pomembna je Promocija zdravja na delovnem mestu (PZDM). Zdravje je osnova za
kakovostno ter uspešno življenje in delo, žal pa prepogosto začutimo resnični pomen zdravja šele, ko zbolimo ali se
poškodujemo.
 

Zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, so ustvarjalnejši in produktivnejši,
redkeje zbolijo, podjetju ostajajo zvesti ter s svojim pozitivnim odnosom do dela in podjetja prispevajo k boljšemu
ugledu v javnosti. Delodajalec, ki zagotavlja takšno delovno okolje, bo lažje zaposli kvalitetnejši kader.

Zdravje prinaša najvišje obresti!
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DELOVNEM MESTU

Z uveljavljanjem načel Lean poslovanja, lahko z manj sredstvi izboljšate delovno storilnost in povečate dodano vrednost -
v prav vseh podjetjih, ne glede na dejavnost.

Glede pozitivnih učinkov in ekonomičnosti investicije v PZDM sta si enotna tako Evropska agencija za varnost in zdravje
pri delu EU-OSHA, kot globalno svetovalno podjetje Pricewaterhouse Coopers. Pricewaterhouse Coopers je
sistematično pregledalo 55 študij o donosnosti naložbe ter ugotovilo (in s tem potrdilo navedbe EU-OSHA), da je
ekonomičnost PZDM med 2,30 in 10,10 € na vsak vložen evro. Zato je smotrno poskrbeti za ohranjanje in izboljševanje
zdravja zaposlenih.
 



Predavateljica: Iris Magajna, intuitivni mentor,
M2M coach in mojster NLP (mednarodni certifikat
INLPTA). Ima večletne izkušnje pri uporabi znanj in
veščin NLP v direktni prodaji, kadrovanju in kot
predavateljica na področju komunikacije, razvoja ciljev,
motivacije, osebnega razvoja mladostnikov in odraslih
in pomoč ljudem kot trener pri samozdravljenju.

Pehant Mojca in mediji imajo že več kot 20 - letno
zgodovino. Zna se vrteti pred mikrofonom, kamero in
med vrsticami različnih tiskanih medijev, s katerimi je
bila povezana kot novinarka ali kot urednica.  Ima vse
tisto, česar Polona nima:) - ve, kje je leva in kje desna
stran, razume, kaj ji govori gospa Garmin, zna
zamenjati žarnico in sestaviti Ikejino pisalno mizo. Je
certificirana mediatorka, predavateljica pisne in
asertivne komunikacije, voditeljica okroglih miz in
različnih prireditev.

Predavatelji
Dr. Nadja Zorko je poslovna in finančna svetovalka
podjetjem, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka
vrednosti podjetij in sodna izvedenka za ocenjevanje
vrednosti podjetij. Ima dolgoletne izkušnje iz
poslovnega in finančnega svetovanja, vodenja
finančne funkcije ter ocenjevanja vrednosti različnih
panog. Prvotno je bila bankirka, nato pa je 17 let
delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka
uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem
proizvodnem koncernu.  Je specializirana svetovalka
vodstvu in lastnikom podjetij.

Polona PožganPolona je z mediji prepletena že več
kot 20 let. Kamera in mikrofon sta njena stara prijatelja
– prijateljstvo pa Polona jemlje zelo resno. Zato tudi ni
čudno, da so vse zgodbe, ki se jih je lotila v medijih,
deležne uspeha. Je predavateljica poslovne
komunikacije in organizacije časa. Po izobrazbi je
diplomirana politologinja in zgodovinarka. Je mojstrica
neverbalne komunikacije. Snov na svojih predavanjih
vam poda na način, ki vam bo usta raztegnil vse do
ušes
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Mag.Phil. Mihela Baranašić Vidmar:
Mihela ima izkušnje iz prakse v podjetjih, podprte z razumevanjem in znanstvenim
znanjem. Je mednarodno certificirana transolucijska trenerka za komunikacijo in vodenje
(Transolution Practitioner), ter mentorica pri uvajanju sprememb v podjetjih. Ima 20 let
delovnih izkušenj kot trenerka in predavateljica ter mentorica na področju komunikacije v
slovenskem, angleškem in nemškem jeziku v malih, srednjih in velikih podjetjih. Zadnjih 5
let se je specializirala za proizvodnja podjetja, kjer se ukvarja z razvojem zaposlenih v
proizvodnji (izmenovodje, skupinovodje, vodje proizvodnje). V storitvenih podjetjih deluje
kot podpora kadrovikov, managerjem in vsem zaposlenim. Pripravlja zaposlene na
učinkovite komunikacijske poti, usposablja jih na poti do mentorja, ali trenerja, vodi
delavnice, predava, izvaja testiranja zaposlenih, vodi individualne razgovore z
zaposlenimi, ter izvaja coachinge za vodstveni kader, kakor tudi izvaja dolgoročne
procese uvajanja sprememb v podjetjih, ter svetuje in spremlja razvoj zaposlenih v
manjših, srednjih in večjih podjetjih.



Manja Balek Jurjavič, dipl. arheologinja,
ajurvedska fitofarmacija, zgodovina ajurvede in 
praktični prikaz dihalnih vaj Eva Knafelc, ajurvedska
masaža, zdravljenje. Obe sta ajurvedski svetovalki in
pooblaščeni za prikaz osnovnih dihalnih tehnik s strani
ajurvedskih zdravnikov.

Predavatelji
Predavateljica: Mirica Rutnik je diplomirana
fizioterapevtka in samostojna svetovalka Bownove in
Emmet terapije, ki svoje znanje že 25 let posreduje
preko terapevtske masaže, kot svetovalka in vaditeljica
individualne in skupinske vadbe

Manuela Pendl, osebna trenerka, inštruktorica
individualne in skupinske vadbe (ACE, AFA, FŠ),
mentorica za srečno zdravo in aktivno življenje,
promotorka zdravja, kreatorka celostnega programa
hujšanja Adijo, kile!, pranic healing terapevtka L1 in
televizijska voditeljica. Že več kot 25 let sledi svojemu
poslanstvu "spodbujati ljudi k srečnejšemu,
aktivnejšemu in polnejšemu življenju", ter pomaga
ljudem, da se bolje počutijo v svoji koži in so bolj
zadovoljni sami s seboj.

Predavateljica: Margareta Ana Bole je višja
fizioterapevtka, reiki master , terapevtka tajske
masaže (usposabljanje: Vatpo Thai centr v Bangkoku
na Tajskem), izvajalka shiatsu terapije in diagnostiko
(usposabljanje: na šoli Chrisa Milforda v Veliki Britaniji),
izvajalka psihokibernetike in refleksoterapevtka.  Naj
izpostavimo zgolj nekaj prestižnih imen s katerimi je
sodelovala: z vladnim timom dr. Janeza Drnovška
(izvajanje fizioterapije, športne dejavnosti, shiatsu
terapijo, jogo, relaksacijske tehnike), Natašo Bokal,
Renejem Mlekužem in NK Maribor).
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Metka Ternjak Gomboc
Že skoraj štiri desetletja je strastna vrtnarka. Po poklicu
je kemik, številne izkušnje pa si nabira skozi delavnice,
izobraževanja ter na poslovni poti. Samooskrba, lokalna
in sezonska hrana, stare sorte, kvalitetno ekološko
sadje in zelenjava so drobni koraki k zdravi prehrani.
Vse to je velik korak k zdravju, ki je ena njenih največjih
vrednot in privilegijev. Metka in njena hči Tina Ternjak,
sta zagovornici zdravega, aktivnega, naravi prijaznega
življenja in voditeljici oddaje Vrtičkanje na POP TV.

Dr. Miloš Židanik, spec. psihiater je magistriral iz
klinične psihologije iz področja osebnostnih motenj.
Ima evropsko diplomo iz psihoterapije in diplomo
psihoanalitičnih psihoterapevtskih smeri. Večji del
svojega terapevtskega delovanja je opravil v okviru
ambulantne psihiatrične in psihoterapevtske
obravnave odraslih. Sedaj je vodja Dnevne bolnišnice v
sklopu Psihiatrične bolnišnice Ormož, katere program
je osredotočen na skupinsko psihoterapevtsko
obravnavo. Sicer je poznan kot aktivist za pravice živali
in predavatelj vsebin, povezanih z vegansko prehrano.



Poslanstvo podjetij in temeljni cilji
Ključni kazalniki uspešnosti poslovanja podjetij 
Okolje podjetij in tveganja, ki ogrožajo njihovo uspešnost, kako jih obvladovati 
Kako lahko vsak posameznik deluje ciljno in pomaga realizirati cilje podjetja 
Primeri dobrih in slabih praks timskega delovanja v podjetjih
Praktični seminar je namenjen vsem zaposlenim v podjetju, da razumejo osnove poslovnih financ, delovanje in cilje podjetja
in s tem lažje opravljajo svoje delo ter delujejo ciljno v dobro podjetja in seveda v svoje dobro.
 
 

Komunikacijske spretnosti sodobnega vodje

Razumevanje poslovnih financ in delovanja podjetja za
vse zaposlene

www.pios.siDelavnice

Znate oblikovati svoje misli v takšne besede, da zaposleni
razumejo? Dobra novica je, da se odlične komunikacije
lahko naučite. Spomnite se, kateri sogovorniki ostanejo  v
spominu in zakaj? Njihov nastop, način podajanja
informacij se je zagotovo razlikoval od »konkurence«,
kajne? Imeli so »nekaj več«, bili so drugačni. 
Na delavnici se boste naučili uporabljati trike sodobnih
vodij, s katerimi boste zvišali nivo komunikacije z
zaposlenimi ter zgradili z njimi odličen odnos. Ozavestili
boste razliko med korektno in odlično komunikacijo in
postali izjemen vodja. 
Ciljna skupina: Vodstvene funkcije

Izvaja: Polona Požgan, Mojca Lubanjšek Pehant

Reševanje in obvladovanje konfliktov na delovnem mestu

Konflikti so vedno bili in vedno bodo prisotni. Sodelavci so
si različni med seboj in vsak ima svoj pogled na svet, 95
odstotno delujejo na nezavedni ravni, ter gledajo na isto
zadevo iz različnih perspektiv. Zato je ustrezno reševanje
konfliktov osnova za uspešno timsko delo, vodenje
zaposlenih in učinkovitost v podjetju.
Na tej delavnici boste izvedeli, ali je kompromis res vedno
najboljša rešitev, kako učinkovito obvladovati konflikte
situacije in tudi kako obvladati težavne stranke.
Vprašali se bomo, ali pomeni konflikt vedno nekaj slabega?
Ali je konflikt lahko tudi gonilo za napredek, kajti če nam
nekaj ne ugaja, želimo to spremeniti in sicer po navadi na
bolje. 
Ciljna skupina: Vodstvene funkcije

17. februar / 7. april / 15. junij
Izvaja: Mag.Phil. Mihela Baranašić Vidmar

Izvaja: dr. Nadja Zorko
Ciljna skupina: zaposleni

3-jezično



V 6 korakih spoznate, kako dobiti bitko s časom, oziroma nikoli več ne biti bitke s časom: načrtovanje nalog bo prvi
korak. Drugi korak na poti do produktivnosti je postavljanje prioritet, ter menjavanje perspektiv. 
Koliko časa vzamejo motilci in kradljivci časa? To je tretji korak.
Naredimo načrt, postavimo prioritete, fokus na izbrano aktivnost brez motilcev. Kaj pa sedaj? 
Zdaj je potrebno to operativno zadevo jasno skomunicirati s sodelavci (četrti korak) in ob tem upoštevati tako dejstva,
kot emocije – peti korak. V šestem koraku nagovorimo vse naše čute. 
Čakajo konkretna orodja, ki jih uporabljate. Slišali, ter doživeli boste konkretne primere iz prakse, ki bodo pomagali pri
implementaciji pri delu.

Z igro do razvoja timskega dela in kreativnih idej

Obvladovanje časovnih pritiskov in večopravilnosti na
delovnem mestu

www.pios.siDelavnice

Imate idejo  in jo želite uresničiti in ne veste kako se lotiti? 
Razmišljate, vključujete različne znane tehnike, pa vseeno
ne napredujete? 
Ste že slišali za delovanje out of the box? Ste pomislili, da
so otroci najbolj kreativni? 
Na delavnici se bomo navidezno »igrali« s kockami in tako
razvijali idejo na izbranem področju. To je lahko prodaja,
nabava, oglaševanje, razvoj novega izdelka in drugo.  Skozi
igro se spodbuja timsko delo in kreativnost pri oblikovanju
skupnih ciljev in strategij za doseganje teh ciljev. Ustvari se
prijetno vzdušje in varno okolje za podajanje predlogov. 

Postavljanje ciljev

Ljudje si kdaj postavimo cilje in jih včasih dosežemo,
včasih pa ne. Kaj vpliva na to? Predvsem je razlika med
sanjami, željami in cilji. Nekateri ljudje večno ostanejo v
sanjah, nekateri imajo nerealne želje in si postavljajo cilje,
ki niso odvisni od njih. Postavljanje ciljev je veščina, ki se
jo lahko naučimo.Proces postavljanja ciljev se dela po
korakih kjer se   sproti preverjajo okoliščine, ki so
potrebne za doseganje ciljev. 
Naučili se boste kreirati cilje, izdelali svojo mapo in korake
za uresničitev na način, da vas bo pri doseganju podpirala
tudi okolica. 

13. januar / 20. januar / 17. februar

Ciljna skupina: zaposleni

Ciljna skupina: zaposleni

Takšne tehnike uporabljajo uspešna podjetja pri razvoju novih idej.Pri igri se vrnemo v neobremenjen čas svojega
otroštva in uporabljamo svojo skrito moč kreativnosti.

Ciljna skupina: zaposleni

Izvaja: Ivanuša Andrej

3-jezično



TUJI JEZIKI - angleščina, nemščina

www.pios.si

Imate podružnico v tujini? Ali imate morda tujega lastnika? Ali kakšen
koli drug razlog in potrebo po izvedbi delavnic tudi v nemškem in
angleškem jeziku?

Velik nabor delavnic nudimo v trojezični izvedbi - 
dodatno torej še v nemščini in angleščini.

Katere delavnice nudimo v trojezični izvedbi so označene s
tem znakom

Potem smo mi pravi naslov! 

Trening poslovne angleščine in nemščine 
je odlična priložnost, da nadgradite ključno
besedišče, ki bo sogovornika prepričalo ter
se znajdete v vseh poslovnih situacijah.

Nudimo intenzivne  jezikovne treninge 
poslovne komunikacije: nemščina, angleščina.

Mednarodne jezikovne spretnosti so danes
bistvene za uspešno in visoko motivirano
podjetje.



Kakšen vpliv ima stil vodenja na odnos med vodjo in sodelavci?
Krožni model vodenja     Pozicioniranje vodstvenega kadra znotraj svojega teama     Tri oblike avtoritete                      

management (direktorji, predsedniki in člani uprav,
samozaposleni podjetniki, lastniki podjetij, vodje)

INDIVIDUALNI COACHING za managerje  

Delavnice

Ko se vrednote posameznika skladajo z vrednotami in kulturo
podjetja, bo ta posameznik vaš lojalen, zadovoljen in učinkovit
zaposlen. Kako ugotoviti kaj so vrednote posameznika? 
Kako ustvariti kulturo podjetja, ki pelje podjetje in vse
zaposlene v prihodnost z zadovoljnimi kupci in strankami, ter
zmanjšano fluktuacijo? Koliko denarja in časa prihrani podjetje,
če primerja vrednote kandidatov za zaposlitev z vrednotami
podjetja že med razgovorom za službo?

21. januar / 30. marec
Izvaja: Mag.Phil. Mihela Baranašić Vidmar

Zna ekipo pohvaliti, ko blesti
Zna jo zaščiti, ko ne gre vse po načrtih
Zna oceniti kdaj je potrebno delovati kot manager in kdaj
kot voditelj
Zna razvijati odgovornost, kakor tudi nuditi bonitete, najde
ravnovesje
Zna povedati tudi neprijetne stvari, tako da obvladuje
svoja čustva in razum
Deluje z vzgledom, ter tako brez stresa skupaj s svojimi
sodelavci dosega ali presega zastavljene cilje podjetja

Učinkoviti vodja
pomaga ekipi rasti in jo pomaga razvijati, tako, da jih drži v
toku, ter da jih občasno tudi zapelje na rob ali čez rob cone
udobja, da iztisne iz svoje ekipe vrhunske dosežke.
 

Na delavnici boste spoznali s katerimi znanji in tehnikami
postati učinkoviti vodja.

Izvaja: Mag.Phil. Mihela Baranašić Vidmar

Izvaja: Mag.Phil. Mihela Baranašić Vidmar

Triki za managerje kako zadržati kvalitetne sodelavce in 
pridobiti nov zanesljiv kader

Na tej delavnici bomo konkretno vzpostavili akcijski načrt kako
boste zadržali tistih 80 % svojih kvalitetnih sodelavcev, ter kako
boste pritegnili 20 % novih. Paretovo pravilo drži, zato se je
potrebno kdaj tudi posloviti od neučinkovitih 20% zaposlenih.
Mi vam pa pomagamo, kako jih boste nadomestili.

Ključne kompetence vodenja
Poslovni uspeh je vedno rezultat dela celotnega tima,
vendar igra vodja pri tem ključno vlogo.

Ciljna skupina: management

Ciljna skupina: management

coaching vodstvenih veščin

3-jezično

3-jezično

Napetostna področja vodstvenega kadra     Temelji pogovorov s sodelavci     Različni tipi konfliktov in reakcije
na to, postavljanje vprašanj.

3-jezično



Kako enostavno prepoznati in upravljati ključna poslovna
in finančna tveganja v podjetju

Delavnice

Najpogostejša poslovna in finančna tveganja v okolju
podjetja glede na dejavnost
Kako ključna poslovna in finančna tveganja, ki ogrožajo
denarni tok podjetja, prepoznati in izmeriti
Planski proces in tveganost plana podjetja
Swot analiza - DA ali NE in ZAKAJ
Kako določiti 'risk apetit' za prevzemanje tveganj v
podjetju
Vloga lastnikov in njihova pričakovanja ter prevzemanje
tveganj podjetja
Ukrepi za obvladovanje tveganj glede na 'risk apetit'
podjetja
Spremljanje tveganosti poslovanja in pravočasno
ukrepanje poslovodstva podjetja
Komunikacija, poročevalski proces in okvir do
poslovodstva in lastnikov

     Ciljna skupina: management

Izvaja: dr. Nadja Zorko

Kaj narediti, ko ekipa zraste iz 5 na 20 ali več sodelavcev?

Spremeniti način komunikacije (ni več »hodnik pogovorov«)
Vzpostaviti sistem, zapisati dogovore
Postaviti nove vloge (vodje)
Ustrezno razdeliti naloge
Usposobiti sodelavce za nove vloge (napaka je, da iz dobrega
delavca 
narediš slabega vodja, kajti podjetje veliko izgubi in nič ne
pridobi)
Spremljati sodelavce in jih motivirati za timsko delo.

Delavnica je namenjena vsem, ki rastete in širite svoj tim.

7. januar / 3. marec / 3. april
Izvaja: Mag.Phil. Mihela Baranašić Vidmar

Čas poteka delavnice
dr. Nadja Zorko

Ciljna skupina: Vsi zaposleni

Predstavitev osnovnih vrednot in temeljev
poznavanja sebe in drugih
Feedback
Tehnika postavljanja vprašanj
VAKOG
Racio – emocije
Prioritete
Vzpostavljanje komunikacijskih poti
Jasno podajanje sporočil
Ustrezna lingvistika
Pozitivne in negativne besede
Aktivno poslušanje
Več pomenov enega sporočila

Izvaja: Mag.Phil. Mihela Baranašić Vidmar

Učinkovito predajanje informacij Učinkovito delegiranje
Delegiranje: ključ do uspešnega podjetja

Kje se začne komunikacija
Razumem sebe
Vodim druge ljudi 
Kako bom z nekom komuniciral
Vrednote sodelavcev
Vrste avtoritet
Delegiranje kot ena pomembnejših vrst komunikacije
v podjetju 
Kaj lahko delegiramo in česa ne moremo 
Faze v procesu delegiranja 
Uspešnost komunikacije = uspešnost delegiranja

management (direktorji, predsedniki in člani uprav,
samozaposleni podjetniki, lastniki podjetij, vodje)

3-jezično

3-jezično

3-jezično



Akademija vodje, podjetniki, obrtniki,
managerji, direktorji,

AKADEMIJA EMOCIONALNE INTELIGENCE:
Emocionalna inteligenca kot pomemben
sestavni del količnika vodenja (Leadership
Quotient)

Kaj ima učinkovit vodja: Količnik vodenja = inteligenčni količnik (IQ) + emocionalni
količnik (EQ) + količnik učinkovitosti (XQ)

Voditelji z visoko stopnjo čustvene inteligence so usmerjeni k rešitvi, iskanju potencialov in
motiviranju ljudi, da dosegajo najboljše možne rezultate.

Kako prepoznati različnosti med ljudmi in se prilagoditi na spremembe
Emocionalno inteligentni ljudje lažje prepoznavajo različnosti, imajo sposobnost prilagajanja
odnosa skladno z delovanjem človeka, so uspešni pri komunikaciji in motiviranju drugih ter
uspešneje upravljajo s konflikti na delovnem mestu.

Kako upravljati s sabo in drugimi 
Kako se zavedamo samega sebe? Danes je za zadovoljstvo in uspeh zagotovo pomembnejša
visoka stopnja emocionalne inteligence, kot IQ oziroma količina znanja, ki ga imate. 
Povabimo vas, da informacije implementirate v svojem življenju in kmalu boste videli, kako je
to resnično pomembno. Bolj, ko razumemo druge ljudi, lažje vodimo odnose.

Kako učinkovito dajati in sprejemati kritiko (brez slabega počutja)
Največja napaka pri dajanju kritike je, da kritiziramo človeka. Kritizirajmo le vsebino, človeka
ne napadamo osebno. Ustrezno podana kritika v načinu sendvič je zagotovilo za izboljšanje
vsebine, ki jo boste kritizirali.

Kako dosegati cilje in (samo) motivirati
Emocionalna inteligenca ni zgolj mehka veščina, temveč široko poznavanje vedenja,
možganov in narave človeka. Na delavnici se boste vprašali, kaj so vaše vrednote, kar bo
osnova za samo motivacijo. Želite dosegati svoje cilje, oziroma cilje podjetja? Kaj je tisto kar
nas žene, da smo učinkoviti? Spoznali boste, da je notranja motivacija najpomembnejša
oblika motivacije in da ima vsak človek druge priganjalce.

M O D U L  1  

M O D U L  4

M O D U L  3

M O D U L  2

Trajanje programa: 10 tednov

Pridobljeno teoretično znanje boste takoj implementirali v praksi in si izdelali
lastno praktično projektno nalogo.



6 KORAKOV DO MENTORJA V PROIZVODNEM PODJETJU

Delavnice

Kako izboljšati poslovanje podjetja z učinkovitim mentorjem v
proizvodnem podjetju

Izvaja: Mag.Phil. Mihela Baranašić Vidmar

Čas poteka delavnice
dr. Nadja Zorko

Ciljna skupina: Vsi zaposleni

Osnove bilanc (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, denarni tok)
Ključni gonilci večanja vrednosti podjetja
Ključni pokazatelji finančnega zdravja in perspektivnosti podjetja
Vpliv obratnega kapitala, naložbene politike, zadolženosti na vrednost podjetja
Pričakovanja lastnikov in vpliv politike izplačevanja dobičkov na vrednost podjetja
Kako se učiti od 'boljše' konkurence in večati vrednost podjetja glede na dejavnost
Zahtevana stopnja donosnosti poslovanja podjetja
Kje pridobiti podatkovne osnove za vrednotenje
Kako lahko s pomočjo vrednotenja podjetja izboljšamo pogajalsko pozicijo do upnikov, financerjev,
investitorjev

Vrednotenje svojega podjetja

Kako vedeti kdaj in v kaj investirati?
Koliko in katere investicije dejansko potrebujemo za rast, za realizacijo planov podjetja (glede na
dejavnost)
Kako določati prioritete investicijam in kje v podjetju poiskati vire financiranja zanje
Kako nastaviti organizacijo in timsko delo pri planiranju, presoji in izvajanju investicij (projektov) v
podjetju
Investicijski elaborat in ekonomska presoja naložb - metodologija
Argumentiranje predvidene investicije (projekta) pred lastniki, upniki
Spremljanje izvajanja investicij glede na plane in pravočasno reagiranje poslovodstev
Posledice neustreznega investicijskega procesa (preveč ali premalo investicij)
Najpogostejše napake pri predvidevanju in izvajanju investicij (projektov)
Praktični primeri

vodstvene funkcije

Da postane zaposlen učinkovit mentor potrebuje ustrezna  znanja ter orodja oziroma tehnike, ki mu pomagajo, da ta
znanja aktivno uporabi pri svojem delu, kakor tudi čas za popolno aktivacijo. Bolj kot bodo zaposleni zadovoljni, bolj
bodo učinkoviti in podjetje bo dolgoročno uspešnejše. 
Kaj je mentorstvo? 
Mentorstvo je proces v katerem izkušen mentor svojemu mentorirancu zagotovi podporo pri razvijanju njegovih
potencialov, ter ga vodi skozi proces, ki mu omogoča, da razvije lastne sposobnosti, izboljša svojo učinkovitost in
doseže zastavljene cilje. 
Ciljna skupina: vodje, izmenovodje, skupinovodje v proizvodnji, ki uvajajo nove zaposlene oziroma usposabljajo
obstoječe zaposlene ter zaposleni, ki so oz. bodo mentorji tistim, ki napredujejo v položaju.
 

Posebnosti vodenja ženskega kolektiva

Kolektiv ne deluje optimalno? Predstavljajo ženske večino kolektiva? Kako učinkovito voditi ženski oz. pretežno ženski
kolektiv še vedno predstavlja izziv in zanje obstajajo posebne značilnosti. Ženske so na delovnem mestu večinoma
zveste, zanesljive in delovne. To je dobra stran ženskega kolektiva. Pogosto pa se oblikujejo tabori, ki jih spremljajo
negativna čustva, s čemer se ustvari neugodna klima v podjetju. Slaba klima vodi v nezadovoljstvo, slabe odnose in
posledično izgorelost in fluktuacijo.
Vse to pa negativno vpliva na poslovne rezultate. Kako to preprečiti, oblažiti in ozdraviti? Izvaja: Iris Magajna

3-jezično 17. januar / 10. april

27. januar / 19. marec



Postopek uvajanja sprememb v svojem okolju
Delavnice

V privatnem in delovnem okolju se moramo počutiti
prijetno, da smo lahko kreativni, uspešni, imamo dovolj
energije in občutek sreče. V nasprotnem primeru je
smiselno okolje spremeniti, saj je čas za spremembe. Od
ideje do izvedbe pa je velik korak.  
Poznamo veliko primerov, ko ljudje ničesar ne spremenijo
zaradi nezavednega zadovoljstva s situacijo, ki prinaša
sekundarni dobiček. Zavestno je to težje sprejeti, zato ljudje
ostajajo v nesrečnem okolju veliko časa ali celo za vedno. V
bistvu bi navezanost na takšno okolje lahko obravnavali celo
enako kot odvisnost. Procesi so enaki, vsebine drugačne. Pri
uvajanju sprememb je potrebno upoštevati, da spremembe
vplivajo na vse udeležene v okolju, če želimo doseči
pričakovane  rezultate.  Z upoštevanjem zakonitosti
postopka učinkovitega uvajanja sprememb prinašamo v
svoje okolje boljše počutje in zadovoljstvo.

5. marec / 28. maj
Izvaja: iIris Magajna

Usklajeno poslovno in finančno načrtovanje in zastavljanje
finančnih ciljev podjetja

Plani in ključni finančni cilji podjetja (dolgoročni in kratkoročni)
glede na dejavnost podjetja
Kako zastaviti in voditi planski proces glede na življenjsko
krivuljo, dejavnost, velikost, znanje, poslovni model podjetja
Ključni gonilci prihodnje uspešnosti podjetja
Prepoznavanje tveganosti plana in priprava ukrepov s ciljem
doseganja planov
Usklajenost finančnih ciljev podjetja in finančnih ciljev ključnih
posameznikov v podjetju (nabava, prodaja, finance, pravna
funkcija, tehnična, proizvodna…) -primeri
Kdaj in kako odreagirati v podjetju v primeru nepredvidenih
situacij
Kaj se lahko naučimo iz napak drugih

Izvaja: dr. Nadja Zorko

vodstvene funkcije

Onboaring je poznan kot proces podpore predvsem novo zaposlenim s ciljem lažjega doseganja pričakovane
produktivnosti z usklajenostjo med njim in organizacijo. Z uporabo kvantne fizike je tak proces lažji za vse vključene
zmanjšuje fluktuacijo in poveča pripadnost organizaciji. Nikola Tesla je utemeljeval misel kot najmočnejšo silo kvantne
fizike, ki lahko spremeni pot univerzuma. Zato je misel toliko pomembna tudi skozi onboarding. 
Strokovnjaki ocenjujejo, da je so novozaposleni posamezniki praviloma bolj motivirani od ljudi, ki so v podjetju
zaposleni dalj časa. Za delodajalca je nujno, da to zagretost uporabi za dodatno motiviranost zaposlenih. Na delavnici
se boste naučili postopka in korakov onboardinga tako za večja, kot manjša podjetja.

Izvaja: iIris Magajna

23. marec / 23. april / 22. junij



Program za managerje 
M A N A G E R  P R I H O D N O S T I  –  M A N A G E R

S P R E M E M B

višji management, direktorji,
podjetniki

 Ali intenzivno spremljam spremembe na trgu?
 Ali že danes reagiram na te spremembe?
 Ali sem opolnomočen za spremembe?
 Ali sledim kadrovskim spremembam?
 Ali zaključim vse procese sprememb z rezultatom, ki pomeni obstoj na trgu, povečan dobiček, rast podjetja in
biti del digitalizacije, industrija 4.0?

1.
2.
3.
4.
5.

 
V kolikor ste odgovorili na vsaj 3 vprašanja z NE, je zdaj pravi trenutek in čas da spremenite odgovor v
DA.

Delavnice vodstvene funkcije

Uporaba kvantne znanosti za sprejemanje odločitev

Vedno bolj se zavedamo, da je realnost odraz predhodnih odločitev. Odločitve pa seveda sprejemamo na osnovi
vrednot in prepričanj, ki smo jih pridobili skozi izkušnje. Katere so resnične vrednote? Nas prepričanja podpirajo ali
ovirajo? Če s svojo realnostjo nismo zadovoljni in želimo spremembe na bolje, je smiselno spremeniti svoj način
odločanja, da nas bo v prihodnje podprl pri naših željah in ciljih.  Na delavnici boste testirali vrednote in pregledali
prepričanja.   Uporabili boste zakonitosti kvantne fizike in tam našli odgovore in rešitve za spreminjanje realnosti. V
nekaterih trenutkih se bo morda zdelo, da je na meji s čarobnostjo. Verjamem, da je vsak od nas zmožen delati
čudeže in ustvarjati vedno lepši svet za vse nas.

7. februar / 6. april / 19. maj 

6. februar / 9. april / 18. junij
Komunikacija s prostorom za začetnike

Večina ljudi postaja vedno bolj senzibilna, oz. se svoje senzibilnosti vedno bolj zaveda. Ste opazili, da se v nekaterih
prostorih počutite dobro, v nekaterih neprijetno? Te občutke ljudje opisujejo kot spreletavanje srha, mravljincev,
nekaterim tudi zastane dih, srce hitreje bije in celo začutijo hladen pih. Na nas vpliva živa in neživa narave, oz. vse, kar
ima svojo energijo. In tudi mi vplivamo nazaj.  Za naše optimalno delovanje je potrebno, da delamo in bivamo v
prijetnem okolju, saj tam porabimo manj energije, delo hitreje opravimo in ne škodujemo svojemu zdravju. Kako si
ustvariti prostor, ki vas bo podpiral in vam nudil najbolj optimalno delovanje? Naučili se boste analizirati stanje,
opredeliti težavo in postaviti rešitve za svoj prostor. Pri tem pa bomo uporabili različne metode, tudi Feng Shui, barve
in števila. In še zabavno bo.

www.pios.si

Delavnice vodstvene funkcije

S koraki do cilja.
korak1.

stalno razmišljam
 o spremembah 
kaj bomo delali

kako bom 
implementiral

kaj potrebujem
(sredstva)

koga potrebujem
(samoiniciativni
zaposleni)

Spremembe so edina stalnica. Ali že razmišljate o spremembah? Ali razmišljate o prihodnosti že danes? Prihodnost
bo v znamenju pametnih tehnologij, te tehnološke spremembe pa vplivajo na razvoj vsakega podjetja in s tem tudi
na zaposlene. Manager prihodnosti bo moral biti osredotočen tako na tehnološki razvoj in naprede, kakor tudi na
razvoj zaposlenih. Ali imam v svojem ožjem timu kompetente, proaktivne, opolnomočene sodelavce, ki me
podpirajo v času sprememb?

2. korak 3. korak 4. korak



Sistemsko postavitev dojemam kot igro, v kateri smo glavni
igralci, scenarij pa se piše sproti. Imamo samo idejo in več
možnih rešitev, modelov, izzivov, strategij…ipd. Skozi igro
vlog prejmemo odgovore.
Na delavnici boste lahko aktivno sodelovali pri sistemski
postavitvi nove ideje, s čimer boste preverili vse dejavnike,
ki morajo biti vključeni in ki lahko vplivajo na končni
rezultat. Vsako uro bomo vloge zamenjali, tako, da boste
lahko sodelovali v različnih vlogah.  Na koncu vsake
postavitve boste sami spoznali odgovore, ki jih potrebujete
zase za odločitve v tistem trenutku.

Sistemska postavitev nove ideje

Uravnotežena komunikacija za notranji mir

Sam sebi smo lahko najboljši prijatelj in največji sovražnik. V
svojih mislih ustvarjamo svojo realnost, zato je izrednega
pomena na kakšen način se pogovarjamo sami s seboj.
Notranji dialog v odrasli dobi temelje že v zelo zgodnem
otroštvu, ko otrok kot goba vsrka informacije iz okolice.
Posebno se vtisnejo tiste, ki izražajo in opisujejo njega in
gradijo njegovo identiteto.  Kako podporno komunicirati
sam s seboj? Kako uravnotežiti svoje misli in telo? Kako
delovati notranje in zunanje usklajeno?
Na delavnici boste spoznali osnove in se naučili
prepoznavati sporočila svojega telesa in se ga naučili
poslušati svoje srce, intuicijo in razum kot celoto za
ustvarjanje lastne sreče.

Bodite prepričljivo drugačni
Stopite iz povprečja. Komunikacija (nas) prodaja. 
Naučimo vas, kako prijazno in nevsiljivo puščati odličen
vtis. Vse se začne pri nas samih. Pozitivne komunikacije
smo sposobni samo, če se SAMI tako odločimo. Z
izkušnjami in znanjem vam MI pokažemo, kako gre. Na
praktičnih primerih prikažemo, kako triki delujejo in
razložimo, zakaj tako delujejo. Uporabni so v
vsakodnevni komunikaciji med sodelavci, za katere
želimo, da se razumejo, slišijo in si znajo prisluhniti.
Podobno velja za komuniciranje s strankami.
Delavnica je “življenjska” in čisto vsak odnese tudi kaj “za
domov”, saj so triki uporabni povsod, ne samo v
poslovnem svetu.

Kako se uspešno pogajati z
bankami in investitorji

Poslovne odločitve in vpliv na finance podjetja 
Ključni dejavniki prihodnje uspešnosti poslovanja
podjetja. 
Ključni  kazalniki finančnega zdravja in
perspektivnosti podjetja. 
Kako  prepoznati ključne prednosti, slabosti
podjetja in jih uporabiti pri  pogajanjih z upniki in
lastniki.
Koliko  zadolženosti potrebujemo glede na svojo
dejavnost, plane podjetja in pričakovanja  lastnikov.
Kje najti  denar za plane podjetja in krepitev
pozitivnega denarnega toka. 
Pogajanja Izvaja: dr. Nadja ZorkoIzvajata: Polona Požgan, Mojca Lubanjšek Pehant

Ciljna skupina: zaposleni

Izvaja: Iris Magajna

Ciljna skupina: zaposleni

Delavnice vodstvene funkcije

Delavnice www.pios.si



Večna bitka za moč in pomembnost med spoloma. Kdo je bolj pameten, sposoben, prijazen, uspešen, koga imajo ljudje
raje? Ta nezavedna tekmovalnost privede do površne in vase usmerjene komunikacije, ki ne prinaša rezultatov. Mora biti
res tako ali je možno tudi drugače? Takšna komunikacija morda občasno prinese strast, ki si jo želimo, vendar brez
spoštovanja. Kako vendar komunicirati, ko pa so ženske z Venere, moški pa z Marsa? Eden od izgovorov, da se ne
razumemo, čeprav si tega zelo želimo. Kakšne so značilnosti komunikacije moških, kakšne žensk? Ko se zavemo teh
posebnosti, se veliko bolje razumemo in življenje postane lepše. Naučili se boste enostavne tehnike komuniciranja »iz
trebuha« za več razumevanja, boljše odnose in več zabave v življenju. Sreča je posledica.

Kako se pogovarjati z moškim in kako z žensko?

Ciljna skupina: zaposleni

Izvaja: Iris Magajna

Obvladovanje stresa in vzdrževanje dobrih odnosov
med zaposlenimi. Ali je stres res nujno zlo?

Kako preprečiti in obvladati stres se lahko naučimo – strokovnjaki namreč svarijo, da so posledice stresa lahko
usodne. Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici, s katere boste odšli popolnoma opremljeni z znanjem za
učinkovito premagovanje stresa. S pomočjo veliko praktičnih vaj in primerov vas bomo naučili: 
Kako se pripraviti na to, da doživiš najmanj stresnih situacij? Kako vnaprej odstraniti možnosti za nastanek stresnih
situacij.
Takoj po delavnici boste imeli dovolj znanja in sistematičnega pristopa, da boste sami začeli izvajati ustrezne vaje in
se učinkovito soočiti s stresom. Ker je delavnica izredno praktično naravnana in narejena po meri sodobnega
človeka s sodobnimi izzivi. Prejeli boste konkretna in praktična navodila, kako vplivati na situacije, da ne bo prišlo do
kroničnega stresa in izgorelosti.

250. januar / 4. maj / 19. junij

Ciljna skupina: zaposleni
Izvaja:Mag.Phil. Mihela Baranašić Vidmar

Prevzem krmila za vodenje svojega življenja
V tem hitrem tempu življenja pogosto samo sledimo toku, navodilom in pravilom družbe. Kultura, navade in običaji
nas peljejo v avtomatizem, pričakovanja in razočaranja. Ob tem pa smo vedno bolj izčrpani in utrujeni. Imamo
občutek, da nekdo drug upravlja z našim življenjem. To je običajno posledica nepravega dela ali na nepravi način.
Kako zopet prevzeti krmilo upravljanja svojega življenja v svoje roke? 
Proces prevzemanja krmila se začne vedno pri zavedanju situacije in sprejetjem odločitve. Kakšne pa so pasti na
poti do uspeha pa se boste naučili na delavnici. Naučili se boste tudi korake za prevzem krmila in zasidrali znanje na
koncu delavnice. Uspeh in sreča sta posledica.

Komunikacija kot celostni razvoj osebnosti in ključ do dobrih
medčloveških odnosov

Ali želite, da vsi vaši sodelavci učinkovito komunicirajo, da je pretok informacij uspešen na vseh nivojih in ste vsi v
podjetju zadovoljni? Cilj te delavnice je vzpostaviti učinkovite komunikacije kanale za uspešen pretok informacij med
vodjo in sodelavci, kakor tudi med vsemi sodelavci in posledično omogočati učinkovito vodenje. Po tem treningu
bodo vsi zaposleni razumeli temeljno delovanje sebe in drugih, zavednega in nezavednega uma, delovanje
možganov, kajti le tako lahko svoje delo opravljajo učinkovito in uspešno. Nadalje je naš cilj, da se vsi zaposleni
zavedajo skupnega cilja in sodelujejo pri doseganju vrhunskih rezultatov. Prizadevamo si vzpostaviti okolje, kjer
bodo zaposleni motivirani, proaktivni in odgovorni člani ekipe. Po delavnici bodo vaši zaposleni bolj ustvarjalni,
pripadni in pripravljeni na medsebojno sodelovanje.
Na delavnici boste spoznali, da informacije iz zunanjega sveta zajemamo s pomočjo 5 čutov, zakaj se je potrebno
neprestano učiti, kako delujejo naši možgani, kako rešujemo konflikte in kako poslušamo aktivno.

Delavnice vodstvene funkcije

Delavnice www.pios.si

3-jezično



Akademija višji management, lastniki podjetij

Zajema teoretični del osnovnih predpostavk, veščin in principov NLP, obravnavamo
komunikacijske modele percepcije, model čutov in procesne besede. V tem modulu
testiramo zaznavne tipe, beremo neverbalno komunikacijo, razvijamo čutne ostrine,
spoznavamo zavedni in nezavedni um, zaznavne položaje, lotimo se reševanja problemov,
izboljšanja vedenja in pridobivanje novega.

Na modulu se ukvarjamo predvsem s seboj, kako s seboj upravljamo, uporabljamo jezik za
doseganje sprememb, moč jezikovnih vzorcev, Diltsova piramida, usklajevanje tima, sidranje.

Odkrivamo profil osebnosti, nadgradimo razumevanje delovanja naših možganov in miselnih
procesov, tehnike spreminjanja, tipologije osebnosti, podmodalnosti, spremembe omejujočih
prepričanj, tehnike za uvajanje sprememb in izdelave strategij

Temelji na prepričanjih, moči, omejujočih in podpornih prepričanjih, oblikovanju osebnosti in
tehnikah spreminjanja, priganjalcih (driverjih), spreminjanje omejujočih prepričanj,
preokvirjanje, tehnika za spremembe, svetovalni in pogajalski model, deli osebnosti

Program teoretičnega in praktičnega znanja na področju komunikacije po
načelih NLP (nevrolingvistično programiranje) za izboljšanje komunikacijskih
veščin za lasten in profesionalen razvoj.

M O D U L  1  

M O D U L  4

M O D U L  3

M O D U L  2

Komunikator praktik

M O D U L  5

M O D U L  6

Namenjen doseganju sprememb skozi oblikovanje ustvarjalnosti in osebne vizije. Testirali
bomo svoje vrednote, povezali s cilji, uporabljali metafore in časovno črto.

Praktične narave in namenjen uporabi vseh dosedanjih pridobljenih znanj, tehnik in veščin pri
svojem delu.

Akademija komunikacije za začetnike KOMUNIKATOR PRAKTIK

Trajanje programa: 6 mesecev



 
Izvaja: Miloš Židanik, dr.med.spec.psihiater
 
Kaj je psihično zdravje? Kako da dosežemo in vzdržujemo? Duševno zdravje pomeni, da spoštujemo sebe, da imamo
dovolj dobro samopodobo in da živimo odnose tako, da drugi spoštujejo nas. 
 
Cilj predavanja je prepoznati znake psihičnega zdravja in ozavestiti načine vzpostavitve in vzdrževanja psihičnega
zdravja ter vsakodnevne motilce in pasti sodobnega življenjskega sloga.
 
Na delavnici bomo ozavestili tudi pomen soodvisnosti bivanja z drugimi živimi bitji, čiste narave, zdrave prehrane in
aktivnega gibanja v naravi. Predavanje poteka interaktivno.
 
Ciljna skupina: Vsi zaposleni

Vse povem prav, pa me nihče ne razume.

Vzpostavljanje in vzdrževanje psihičnega zdravja

www.pios.siDelavnice

Kako ozavestili naša čustva, predvsem tista, od katerih
postajamo zasvojeni in si jih sami ustvarjamo? Odrasel
posameznik se je že srečal z jezo, strahom, ljubeznijo,
veseljem in drugimi čustvi, ki so del našega življenja. Vsak
od nas se zavedno ali nezavedno ukvarja z njimi. Če ne
ukrepamo pravočasno preidejo v intenzivno čustveno
stanje t.i. afekt. 
Na delavnici se boste z enostavno vajo naučili prepoznati
vašo trenutno situacijo in s tem preprečili stanje afekta. S
takšnim znanjem boste pridobili nadzor in moč nad
svojim življenjem, posledično bodo vaše misli in dejanja
usmerjena k rešitvam, energija pa k uspehu. 
Ciljna skupina: Vsi zaposleni

16. januar / 24. februar / 14. maj
Izvaja: Iris Magajna

Čas v katerem živimo, prinaša s seboj zelo nezdrav
način življenja. Človek je vedno bolj odtujen od
naravnega življenjskega ritma. Predstavljen metodični
niz« ČAS ZASE IN ZA SVOJE ZDRAVJE« vsebuje izbor
telesnih vaj ter vaj za pravilno dihanje, sproščanje in
premagovanje telesnega neravnovesja. Delavnica bo
takoj pokazala svoje pozitivne učinke in vas pozvala k
nadaljevanju izvajanja predstavljenih vaj. 
Prejmete ustrezno pripadajoče gradivo z vajami, ki so
predstavljene in tako pridobite znanje, ki ga boste lahko
uporabljali tudi v domačem okolju
Ciljna skupina: Vsi zaposleni

Izvaja: Mirica Rutnik

Vzemi si čas zase in za svoje zdravje!



DOGODEK

 
 
 
 

www.pios.si  

DAN ZDRAVJA
Zdravje je vir vsakdanjega življenja
in neživljenjski cilj.

Dan za zdravje je eden od ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu,
namenjen spodbujanju zdravega življenjskega sloga in učenju veščin, ki nas pri tem
podprejo.
 S pridobljenim znanjem vzdržujete in krepite svoje telo in duha, ter dvignete
kvaliteto življenja sebi in svoji družini. Učinki vseživljenjskega učenja so
dolgoročni in sežejo na vsa področja vašega delovanja.

______



www.pios.siDelavnice

Skoraj ni odraslega človeka, ki ne bi poznal bolečin v mišicah in sklepih. Vzroki so lahko različni, od poškodb pri
nesrečah ali zaradi nezdravega načina življenja, do nepravilnih gibov pri delu ali športu, ipd. Za lajšanje bolečin se
poslužujemo tablet, raznih terapij in vaj ter masaž fizioterapevtov. Veliko pa lahko za preprečevanje ali lajšanje
naredimo tudi sami. 
Delavnica poteka v obliki predavanja in praktične predstavitve metode ter vaj za izboljšanje gibalne sposobnosti
in preprečevanja bolečin. Udeleženci prejmejo ustrezno pripadajoče gradivo z vajami, ki so jim bile predstavljene
in tako bodo pridobljeno znanje lahko uporabljali tudi v domačem okolju.
Ciljna skupina: Vsi zaposleni

Osnovni prijemi Shiatsu terapije

Skrbnik svoje hrbtenice

Shiatsu terapija je terapija/masaža po meridianih.
Meridiani so energetske poti vezane na organe. Vsak
meridian čisti določeno vrsto konflikta. Ko meridiani ne
zmorejo več, pregorijo. Takrat se pojavijo psihofizične
blokade, bolečine ali poškodbe. S tehniko Shiatsu
masaže sproščamo blokirane meridiane in vzpodbudimo
čiščenje. Shiatsu terapijo lahko koristimo kot preventivo
in/ali kurativo.
Udeleženci se razporedijo v pare in pod nadzorom
fizioterapevtke izvajajo osnovne prijeme shiatsu masaže
(podkrepljene s teorijo). Na ta način usvojijo osnovne
prijeme in jih lahko s pridom uporabljajo tudi doma.

 

 

V današnjem hitrem tempu, je ključnega pomena dobra
organizacija časa tudi pri pripravi obrokov, saj le-tako ne
boste posegali po najhitrejših in najbolj enostavnih
rešitvah, kot je industrijsko pripravljena hrana, fast-food,
sendviči in podobno. Zdravo lahko jeste tudi, če nimate
veliko časa. In tega se lahko naučite tudi vi. Na delavnici
boste dobili veliko idej za predpripravo in pripravo
malic, ki vam bodo vzele malo časa in katere vam bodo
dale potrebno energijo čez cel dan. Prejeli boste tudi
navodila za pripravo in recepte. 
 
Domov boste odšli z novim znanjem za pripravo zdravih
obrokov. Vaše znanje za izboljšanje in ohranjanje
zdravja, več energije ter sproščen um in telo bo
izpolnjeno.

Prigrizek za v »torbico«
Izvaja: Metka Ternjak

Izvaja: Margareta Ana Bole

Izvaja Mirica Rutnik

Ciljna skupina: zaposleni

Ciljna skupina: zaposleni

13. januar / 22. april 



Osnova celosti je dober balans med fizičnim in energetskim. V stanju uravnovešenosti se lažje izpostavimo
vsakodnevnim izzivom. Izvedli bomo sledeče tehnike:

Ayurveda - znanost zdravja in življenja

Dvig energije s celostnim pristopom po BAM metodi

www.pios.siDelavnice

Ker moderna medicina le s težavo dohaja vse bolezni in
obolenja, ki nastajajo kot posledica čedalje bolj
nenaravnega načina življenja, je ayurveda vedno bolj
popularna tudi pri nas. Je učinkovita komplementarna
metoda in pomeni "veda o življenju" oz. "znanost
življenja". 
Na delavnici boste spoznali kako krepiti ravnovesje med
telesom, umom in dušo in tako okrepite vaše naravne
zdravilne mehanizme. Pridobili boste nova spoznanja in
možnosti za razumevanje zdravstvene situacije ter
rešitve za izboljšanje in ohranjanje zdravja.
Prejeli boste gradivo z receptom za mung dal detox,
vprašalnik za določanje telesnega tipa in pregledom
hrane s primernimi dietami ter opisom dihalnih vaj. 

Izvajata: Manja Balek Jurjavčič in Eva Knafelc

Fizioterapevti imajo edinstvene sposobnosti za priporočanje specifičnih vadbenih programov, kamor spada tudi
jutranja terapevtska vadba. Izvajali bomo vaje za prebujanje vseh organov, žlez in mišic za najbolj optimalni začetek
dneva. Učinek jutranjih obrednih vaj je sledeč: (1) večja gibljivost sklepov in večja prožnost telesa, (2) krepitev srčno
žilnega sistema, (3) gradnja in vzdrževanje mišičnega tonusa, (4) izboljšanje razpoloženja. Vaje potekajo sproščeno in v
ritmu udeležencev, z nizko stopnjo zahtevnosti in prilagojene tudi za ljudi s kroničnimi bolečinami.
Udeleženci prejmejo ustrezno pripadajoče gradivo z vajami, ki so jim bile predstavljene in tako bodo pridobljeno
znanje lahko uporabljali tudi v domačem okolju.
Ciljna skupina: Vsi zaposleni Izvaja: Mirica Rutnik

Notranja lepota skozi jutranji obred
pod vodstvom fizioterapevtke

Vse tehnike bodo podprte teoretično in praktično.
Ciljna skupina: Vsi zaposleni

Magične kretnje (Castaneda) - to so kretnje S Ameriških Indijancev, ki imajo osnovo v vizualizaciji z gibom. Z njimi
vizualiziramo cilje, prestopamo ovire, zbiramo energijo, se osredotočamo...
Vaje po meridianih (uravnavanje energije petih elementov v praksi) so raztezne vaje, ki vplivajo na pretočnost
energetskih poti (meridianov) in s tem na boljše psiho-fizično počutje.
QUI gong vaje za prizemljitev in energetsko pretočnost.
Avtogeni trening je vodena tehnika sproščanja, osredotočanja in vizualizacije. Ob glasbi in spremnem besedilu se
umirimo in uravnotežimo.

Izvaja: Margareta ana Bole

Ciljna skupina: Vsi zaposleni

11. marec / 13. maj



Potrebujete prostor za izvedbo
izobraževanja ali delavnice? 

Nudimo vam prenovljene moderne prostore z najsodobnejšo tehnično opremo!

Kaj nudimo:
Postavitev z mizami do 20 udeležencev (brez miz do 30 udeležencev)
Odlična lokacija z zagotovljenimi brezplačnimi parkirnimi prostori

Kulinarika:
Na razpolago so topli in hladni napitki
Po želji uredimo catering

Zaradi tekstilne talne obloge primerno tudi za izvedbo vseh vrst vadb!

Tehnična oprema:
Interaktivni zaslon (se uporablja za predstavitve ali kot white-board), brezplačen WI-FI
dostop

Ali morda prostor za izvedbo prodajnega sestanka,
ki pusti pečat?

www.pios.si



Pios 365 d.o.o
Jadranska 27, 2000 Maribor
T +386 2 331 31 66
E izobrazevanje@pios.si

Pios 365
Na poti k odličnosti

www.pios.si

Po raziskavah ameriške revije za poslovneže Forbes
ima kar 90% vrhunskih managerjev visoko razvito

emocionalno inteligenco. Zakaj? Visok nivo čustvene
inteligence omogoča večjo samo motivacijo, izboljša

samozaupanje, omogoča lepši pogled na svet, ter
fokus na doseganje dolgoročnih ciljev.


