
 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

Predstavitev programa: 

HR MOJSTER 
Trening za kadrovike, ki želijo postati dober zgled 

vodenja ljudi in odlične komunikacije 

 

 

 

 
 

 

 



  

Spoštovani,  
 
v našem podjetju nudimo celovit pristop k razvoju kadrov in organizacije, od analize in 
načrtovanje procesov, preko izobraževanj za razvoj kompetenc do implementacije v prakso. 
Cilj vseh teh razvojnih procesov je vzpostavitev učinkovitega delovanja ali povečanja 
učinkovitosti podjetja. Naše poslanstvo je podpreti vodje, da s svojimi skupinami dosegajo 
želene rezultate. 
 

O PROGRAMU HR MOJSTER  
 
Program HR MOJSTER je namenjen kadrovikom, ki se ukvarjajo z vodenjem in razvojem 
kadrov ter želijo osvojiti ali poglobiti veščine komunikacije, grajenja odnosov, postavljanja 
in doseganja ciljev ter motivacije posameznikov in skupin. Na HR MOJSTRU se spoznate tudi 
z enim od najboljših orodij za selekcijo in razvoj kadrov (PXT testom), ki vam bo pomagalo 
tako pri vašem osebnem razvoju, kot tudi pri selekciji in razvoju vaših zaposlenih.  
 
Komu je program namenjen:  

• vodjem kadrovskih služb,  

• vodjem razvoja kadrov,  

• kadrovikom,  

• vsem vodjem, ki skrbijo za razvoj svojih zaposlenih in  

• direktorjem manjših podjetij, ki v podjetju nimajo pokrite kadrovske funkcije.  
 
Glavni namen programa je, da:  

• udeleženci bolje razumejo vlogo in pomen dobre komunikacije v delovnem okolju;  

• udeleženci spoznajo, kako lahko s pomočjo dobre komunikacije pozitivno vplivajo 
na druge;  

• se udeleženci naučijo tehnik in načinov dobre komunikacije;  

• se udeleženci naučijo kako zgraditi dober odnos;  

• se udeleženci naučijo self-managementa;  

• se udeleženci naučijo dobro oblikovati cilje ter s tem motivirati sebe in druge;  

• udeleženci spoznajo enega najboljših kadrovskih orodij za selekcijo in razvoj kadrov 
(test PXT), ki jim bo pomagalo tako pri njihovem osebnem razvoju, kot pri razvoju 
zaposlenih v njihovem podjetju;  

• udeleženci postanejo ciljno in razvojno naravnani ter s pomočjo kadrovskega orodja 
PXT prepoznajo svoje prednosti in področja za razvoj;  

• udeleženci nova znanja in veščine prenesejo v svoje podjetje ter s tem izboljšajo 
odnose in delovne rezultate.  

 



  

POTEK IN VSEBINA PROGRAMA  
 
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM  
 
Izobraževalni program obsega 30 ur in sicer 5 dni po 6 ur.  
 

1. DAN:  
• Uvod  

• Predstavitev vsebin  

• Predstavitev orodja PXT  
 
V uvodu se na kratko predstavi podjetje in trener. Več časa se nameni predstavitvi vsebin, 
skozi katero udeleženci dobijo boljšo predstavo o tem kaj lahko zase dobijo na treningu. 
Prav tako se predstavijo vsi udeleženci in povedo kaj je njihova motivacija za udeležbo na 
treningu. Sklenejo se dogovori o načinu sodelovanja v skupni. Na začetku vsakega treninga 
je pomembno, da se ustvari sproščeno vzdušje in da udeleženci razumejo kaj bodo zase na 
treningu lahko dobili. Udeleženci so prav tako povabljeni, da si postavijo lastne cilje za 
trening. 
 

 
 
Na koncu je še predstavitev orodja PXT. 
 
Orodje PXT ima številne konkurenčne prednosti pred ostalimi testi, ki obstajajo na trgu. 

Naj omenimo samo nekatere: 

• PXT meri celovito osebnost človeka, njegove miselne sposobnosti, osebnostne 
lastnosti in poklicna sidra, medtem ko drugi testi merijo samo sposobnosti, samo 
interese ali le osebnostne lastnosti. 

• Meri ujemanje s specifičnim profilom delovnega mesta. Sistem vam omogoča 

pripravo specifičnega profila delovnega mesta in primerjavo rezultatov 

kandidatov in zaposlenih. 

• Enostavna spletna aplikacija. Vse kar potrebuje kandidat za testiranje je zbrano 

na enem mestu, dostopno 24/7, omogočen je varen dostop (SSL protokol). 

Reševanje testa poteka preko računalnika, kjerkoli, kjer je internet. Časovni okvir 

reševanja je cca 1 ura in 30 min do 2 uri. 

• Poročila in rezultati testiranj so na razpolago takoj po zaključku reševanja testa 

PXT. 



  

• Je normativen, ne ipsativen. To pomeni, da primerja kandidata s populacijo, in ne 
s samim s seboj, kot to počnejo drugi testi. PXT vam pove ali ste npr. bolj ali manj 
ekstravertirani od povprečja populacije. Drugi testi (ipsativni) pa vam povedo samo, 
ali ste introvertirani ali ekstravertirani. 

• Zanesljivost je sposobnost instrumenta, da konsistentno in relativno brez napak 
meri to, kar naj bi meril (v našem primeru sposobnosti, osebnostne lastnosti, 
interese). Višja zanesljivost pomeni večje zaupanje v rezultat testa. Zanesljivost PXT 
postavk je preko 0,80!  

• Veljavnost je sposobnost testa, da meri to, kar naj bi meril, torej sposobnosti, 
interese in osebnostne lastnosti. Veljavnost testa pomeni preprosto ali se ljudje, ki 
bolje opravijo test, dejansko tudi bolje izkažejo na delovnem mestu.  

• Reševanje testa in poročila so dostopna tako v slovenskem jeziku, kot v 40 

različnih drugih jezikih. 

• Orodje PXT ima znanstveno podlago, saj temelji na najobsežnejši  20 letni 

raziskavi s kadrovskega področja (Harvard Business Review), v katero je bilo 

vključenih 360.000 zaposlenih, kjer so proučevali ključne dejavnike uspešnosti. 

• Možnost samostojne uporabe. Sistem lahko upravljamo za vas kot zunanji 

svetovalci ali pa sistem uporabljate sami. Orodje PXT lahko upravljajo osebe z 

licenco za samostojnega uporabnika. 

• Namen uporabe v vseh fazah kadrovanja: 
- olajša odločitev pri izbiri novih sodelavcev, 
- podpora pri uvajanju novih zaposlenih in razvoju obstoječih zaposlenih, 
- pomaga pri internih kadrovanjih in načrtovanju nasledstev,  
- premeščanje zaposlenih, zaradi doseganja večje učinkovitosti, 
- planiranje strokovnega razvoja zaposlenih. 
- z rezultati PXT testov pridobimo informacije o organizacijski in tehnični kulturi 

podjetja. Ta predstavlja identiteto organizacije. Kaže področja, v katera 
investirate večino svoje miselne energije. 

 
EFPA (European Federal Psychologists Association) ali Evropsko združenje psihologov je 
najbolj priznano združenje psihologov v Evropi. Imajo izredno stroge kriterije za 
vrednotenje veljavnosti in zanesljivosti psiholoških testov. Pred kratkim so preverili PXT 
in mu podelili svoj visoko cenjen certifikat verodostojnosti!  
 
Na treningu bomo PXT obravnavali predvsem v kontekstu razvoja osebnostnih kompetenc 
udeležencev in vezano na strategijo razvoja kadrov v podjetju. 
 

Razvoj kadrov: 5 korakov 
 
 

 

 



  

2. DAN:  
• Kaj je komunikacija?  

• Zakaj imamo težave v komunikaciji?  

• Kako lahko skozi komunikacijo vplivamo na rezultate?  

• Kako podamo kritiko na konstruktiven način in ostanemo v dobrem odnosu?  
 
Se vam dogaja, da… 
 
Vas drugi vedno preglasijo? Ne uspete sodelavcev ali vodstva prepričati o z vašimi zamislimi 
ali idejami? Veste, da bi bilo v podjetju nujno ukrepati na določenem področju, pa ni 
posluha za to? Ne zmorete izraziti tega kar potrebujete zase? Morda pa ste v komunikaciji 
preveč kritični in pri drugih naletite na negativne odzive? Vse to vpliva na vaše rezultate 
dela in konec koncev tudi na uspešnost podjetja.  
 

 
 
Udeleženci se seznanijo s tem kaj pravzaprav komunikacija je in kaj je njen pomen. 
Obravnavamo in raziščemo definicijo  komunikacije: Komunikacija je prenos zamisli in 
občutkov drugi osebi. V tem kontekstu se udeleženci seznanijo s konceptom VAKOG-a. 
Naučijo se kako ljudje sprejemamo informacije iz zunanjega sveta, kako si ustvarjamo 
notranje predstave in kako vse to vpliva na komunikacijo in medosebne odnose. 
 
Ukvarjamo se tudi z eno od ključnih predpostavk dobre komunikacije: Pomen komunikacije 
je v odzivu sogovornika. V tem kontekstu se učimo fleksibilnosti v komunikaciji. To pomeni, 
da našo komunikacijo spreminjamo toliko časa, dokler ne dosežemo želenega odziva pri 
sogovorniku. 
 
Obravnavamo tri ključne izzive, ki se pojavljajo v komunikaciji:  

1) nespecifična komunikacija 
2) negacije v komunikaciji 
3) komunikacije je premalo in/ali ni OK 

 
 



  

Udeleženci se srečajo s konceptom Življenjskih pozicij iz transakcijske analize (TA), ki govori 
o tem, na kak način doživljamo sebe in druge, ko vstopamo v odnose in komunikacijo. Sebe 
ali druge lahko doživljamo kot OK ali kot ne OK. To pomeni več ali manj vredne. Na primer, 
če vodja svoje sodelavce doživlja kot NE OK, lahko odpisuje njihove vire (znanja, 
sposobnosti, potenciale…). S tem jih na nek način podcenjuje. Običajno tak vodja raje stvari 
naredi sam, kot da bi investiral svoj čas in energijo v učenje drugih. Okrog govori, kako je za 
vse sam in ne more računati na svoje sodelavce. To vsekakor zbija njihovo motivacijo za 
delo in doseganje boljših rezultatov. V kolikor pa bi tak vodja svoje sodelavce začel doživljati 
kot OK, potem bi v večji meri prisluhnil njihovim potrebam in idejam. Na ta način pa bi se 
tudi dvignila njihova motivacija za delo in sodelovanje z vodjo pri doseganju ciljev.  
 
Prav tako obravnavamo koncept STROKE iz TA, ki govori o tem, kakšne potrditve 
potrebujemo ljudje v odnosih in kako lahko s pomočjo teh potrditev gradimo odnose. Če 
na primer k svojemu nadrejenem vedno hodimo samo s problemi in slabimi novicami, nas 
kmalu ne bo več vesel ali se nas bo začel celo izogibati. V dnevno komunikacijo je potrebno 
dodati dobre novice in pozitivne potrditve (pozdrav, nasmeh, pohvala, zahvala, 
konstruktivni predlogi…). Na ta način nam bo nadrejeni bolj naklonjen in nam tudi raje 
prisluhnil. 
 
Udeleženci se naučijo podajanja povratnih informacij po tehniki SENDVIČ, ki v veliki meri 
lahko prispeva k izboljšanju odnosov in posledično rezultatov sodelovanja in dela. Sama 
tehnika je zelo preprosta in jo lahko vsak hitro osvoji. Običajno pa se zatakne pri tem, ali 
oseba zmore nekomu, s komer ni v najboljšem odnosu, sploh podati povratno informacijo 
in še to na ok način.  
 
Zato obravnavamo tudi teorijo osebnosti in teorijo motivacije iz TA, s pomočjo katerih 
udeleženci bolje ozavestijo lastne ovire pri komunikaciji in bolje razumejo druge ljudi. 
 
Teorija motivacije govori o tem, da nas v življenju motivirajo tri stvari: 

• potreba po odnosih 

• potreba po dražljajih (potrditvah) 

• potreba po strukturi 
Na podlagi tega tudi organiziramo svoj čas tako, da so te potrebe izpolnjene. 
 
Raziskave s področja HRM kažejo, da ljudje zapuščajo svoje šefe in ne podjetja. To se dogaja 
zato, ker nimajo s šefom dobrega odnosa, ker od njega ne dobijo dovolj potrditev in ker jih 
šef ne zna voditi (ustrezno strukturirati delo in čas).  
 
Osebnost odraslega človeka je stabilen sistem mišljenja, čustvovanja in vedenja. Lahko pa 
opazimo, da včasih razmišljamo, čustvujemo in se vedemo podobno, kot so se vedli naši 
starši. Včasih pa razmišljamo, čustvujemo in se vedemo podobno kot takrat, ko smo bili še 
otroci. To pomeni, da smo v ego stanju starša ali otroka. V komunikaciji z drugimi osebami 
se v nas zbujajo različna ego stanja. Če se nam na primer dogaja, da pred avtoriteto 
'zmrznemo', to pomeni, da smo v ego stanju otroka. Pomembno je, da se tega zavemo in 
začnemo delati na tem, da se povrnemo v ego stanje odraslega, ki ima na voljo vse potrebne 
vire, da obvlada določeno situacijo. 
 
 



  

3. DAN:  
• Kako skozi prepoznavanje komunikacijskih kanalov pri sebi in drugih izboljšati 

komunikacijo in doseči želene rezultate?  

• Self-management: kako vplivati na to, kako doživljamo sebe, druge in svet okrog 
nas?  

 
Se vam dogaja, da… 
 
Imate v komunikaciji z določenimi osebami včasih občutek, da vas nikakor ne slišijo oziroma 
ne razumejo? Nikakor ne najdete stika? Ne dobite želenega odziva? Pa vas to vedno znova 
spravi s tira? 
 

 
 
Se pogosto znajdete v situaciji, ko morate predstavljati svoje vsebine manjši ali večji skupini 
ljudi, pa se pri tem počutite nelagodno in/ali imate tremo? Se v komunikaciji z nadrejenimi 
ali sodelavci včasih počutite nelagodno in ne izrazite tistega kar bi želeli? O dogodkih, ki so 
se zgodili v službi, razmišljate tudi doma in se ob tem počutite slabo? 
 

 
 

 



  

Tretji dan udeleženci še poglobijo razumevanje komunikacije in kako le-ta poteka. 
Ukvarjajo se z opazovanjem lastnih notranjih predstav (misli in občutkov) in kako to vpliva 
na njihove odzive v komunikaciji (vedenje). V tem kontekstu se še podrobneje seznanijo s 
konceptom VAKOG-a. S tem, ko znamo opazovati naše misli in občutke ter to povezati z 
našim vedenjem, lahko na naše vedenje tudi vplivamo.  
 
 

 
 
 
 
Udeleženci skozi vaje v skupinah in parih raziskujejo svojo 'notranjo pokrajino' in svoj 
'model sveta'. Skozi vaje se naučijo, da se njihove notranje predstave razlikujejo od 
notranjih predstav drugih ljudi ter da morajo zato, da jih bodo drugi bolje razumeli, jasno 
komunicirati svoje misli in občutke.  
 
Prav tako se naučijo, da je potrebno poznati misli in občutke drugih ljudi, preden delajo 
lastne zaključke o njih in njihovem vedenju. Naučijo se tudi kako komunicirati s 
posameznimi tipi ljudi, da bo komunikacija bolj učinkovita. 
 
Udeleženci se srečajo s konceptom SELF-MANAGEMENT-a, s pomočjo katerega se naučijo 
vplivati na svoje notranje stanje, kar pripomore k izboljšanju komunikacije. Na primer, ko 
nas nekaj razjezi, se je potrebno znati umiriti in odzvati na ok način, sicer situacijo samo še 
poslabšamo, kar v končni fazi vedno slabo vpliva na proces in rezultate dela. 
 
Skozi vaje na treningu se udeleženci naučijo kako lahko vplivajo na svoje notranje 
doživljanje neke situacije, da se potem odzovejo na bolj konstruktiven način. Na primer, če 
se zgodi, da ima naš šef slab dan in povzdigne glas nad nas, ga lahko začnemo doživljati kot 
ne OK osebo. To lahko vpliva na naše sodelovanje z njim. S tehniko self-managementa pa 
se lahko postavimo v ta konkretni dogodek, spremenimo glas šefa ter začnemo dogodek in 
šefa doživljati drugače. To nam potem olajša komunikacijo in sodelovanje z njim, ker ga 
ponovno doživljamo kot OK. 
 



  

4. DAN:  
• Kako zgraditi dober odnos in zagotoviti, da bo naše sporočilo naletelo na pozitiven 

odziv?  

• Kako pogledati na težavne situacije z različnih zornih kotov in najti konstruktivno 
rešitev?  

 
 
Četrti dan nadaljujemo s temami, ki se nanašajo na grajenje odnosov s ciljem izboljšati 
komunikacijo,  sodelovanje in delovne rezultate.  
 
Udeleženci se srečajo z Modelom strateške komunikacije, ki jim lahko pomaga, da 
vzpostavijo dobre odnose in učinkovito komunikacijo v delovnem ali katerem koli drugem 
okolju. Gre za enostavno logiko: vse kar na nezavedni ravni počnemo v komunikaciji z 
ljudmi, s katerimi se dobro razumemo, lahko zavestno prenesemo v komunikacijo z ljudmi, 
kjer se nam komunikacija zatika.  
 
Na treningu se udeleženci naučijo enostavnih korakov kako zgraditi dober stik s 
sogovornikom, da nam bo le-ta prisluhnil in bil pripravljen sodelovati z nami.  
 
 

 
 
 
 
Za boljše razumevanje naših sogovornikov in konstruktivno razreševanje konfliktnih situacij 
pa se udeleženci na treningu srečajo s konceptom TREH PSIHOLOŠKIH PERSPEKTIV. Gre za 
to, da znamo na neko situacijo pogledati z več zornih kotov: 

• Najprej raziščemo kaj smo sami doživljali (misli in občutki) in kako smo se vedli v 
neki situaciji. Na ta način ozavestimo tisto, kar mi v situaciji nismo storili pravilno.  

• Potem se postavimo v čevlje druge osebe in si predstavljamo kaj je ta oseba 
doživljala. Na ta način bolje razumemo zakaj se je ta oseba vedla na nek način. 

• V tretjem koraku pa na situacijo pogledamo z vidika neodvisnega opazovalca, kar 
nam omogoči objektiven pogled na situacijo. S te perspektive tudi lažje najdemo 
konstruktivno rešitev, ki jo lahko uporabimo v naslednji podobni situaciji ali pa 
najdemo rešitev za obstoječo situacijo. 

 
 
 
 

PACING

Spremljanje

RAPPORT

Stik

LEADING

Nebesedno vodenje

LEADING

Besedno vodenje



  

 

5. DAN:  
• Kako postaviti cilje, da bomo bistveno povečali verjetnost, da jih dosežemo?  

• Kaj nas običajno ovira pri doseganju ciljev?  

• Kaj nas motivira in kako motivirati druge?  
 
Se vam dogaja, da… 
 
Si zastavite cilje, pa se vam stalno izmikajo? Ste že na dobri poti do cilja, pa vedno pride 
nekaj vmes, da ga ne dosežete? Ste vodja in postavljate cilje za svojo ekipo, pa se dogaja, 
da ekipa ne dosega želenih rezultatov? Morda pa sploh nimate navade postavljati ciljev? 
 

 
 
Zadnji dan treninga bomo posvetili ciljem. Ciljna usmerjenost je namreč ena ključnih 
lastnosti vsakega dobrega vodje. Prav tako vsakemu posamezniku koristi, če je ciljno 
usmerjen, ker to prinaša boljše in hitrejše rezultate na katerem koli področju življenja.  
 
Raziskovali bomo zakaj je pomembno, da si cilje postavimo. In kako jih postaviti tako, da 
bistveno povečamo verjetnost, da jih dosežemo. Naučili se boste postaviti cilj po metodi 
SMART. To metodo že marsikdo pozna, le malo ljudi pa jo v resnici razume in uporablja na 
pravilen način. Na treningu boste dobili jasno zamisel kako postaviti SMART cilj tako, da 
bodo vaši cilji tudi doseženi. 
 
V okviru metode SMART bomo raziskovali tudi, kaj so običajno razlogi, da cilja ne dosežemo. 
Govorili bomo o sekundarnih dobičkih, ki jih imamo, ko cilja ne dosežemo. Običajno gre za 
to, da si s tem, ko cilja ne dosežemo, potrdimo neko omejujoče prepričanje o sebi. Lahko 
imamo na primer prepričanje, da smo neuspešni. Zato si postavljamo višje cilje, kot smo jih 
realno sposobni doseči. Če smo sposobni doseči cilj 10, postavimo pa si cilj 15 in ga ne 
dosežemo, si potrdimo svoje prepričanje, da smo neuspešni. Prepričanja delujejo tako, da 
se želijo vedno potrditi. 
 
Drugi najbolj pogosti razlog za nedoseganje ciljev pa je, da nismo notranje motivirani. To 
moramo razumeti tako pri sebi, kot tudi pri svojih sodelavcih. Na treningu boste raziskovali 
kaj vas najbolj motivira. To potem lahko prenesete tudi na druge ljudi.  
 
 



  

 

DODATNO PRI PROGRAMU: 
 
 
PXT PSIHOMETRIČNO TESTIRANJE  
 
V okviru programa bo udeležencem omogočeno testiranje s kadrovskim orodjem PXT, ki 
meri miselne sposobnosti, osebnostne lastnosti in karierna sidra. Na ta način lahko 
ugotovijo kaj so njihove prednosti in področja za razvoj.  
 
INDIVIDUALNA INTERPRETACIJA PXT  
 
Udeleženci bodo deležni tudi individualne interpretacije rezultatov v trajanju ene ure. Tako 
bodo skozi lastno izkušnjo dobili vpogled v koristnost in uporabnost orodja.  
 
INDIVIDUALNI COACHING  
 
Udeležencem bo na voljo tudi ena ura individualnega coachinga za pripravo osebnega 
razvojnega načrta brezplačno in možnost zakupa 5 ur individualnega coachinga po znižani 
ceni -30%.  
 



  

METODA DELA  
 
Vsebina, pristopi in metodologije dela na delavnicah bodo temeljili na nevrolingvističnem 
programiranju (NLP) in organizacijsko razvojni transakcijski analizi (TA). Naš pristop k 
podajanju znanja bo omogočil udeležencem, da bodo pridobili teoretične podlage za 
razumevanje vsebin, poleg njih pa še veliko izkustvenega učenja, ki se bo odvijalo skozi 
raziskovanja in vadbe. Ves čas se bo prepletalo podajanje razlag, praktična skupinska vadba 
in demonstracija tehnik.  
 
Skupina udeležencev  
 
Velikost skupine je omejena na 12 udeležencev. Z delom v skupinah znotraj tega obsega 
lahko zagotovimo kakovost izobraževanja. Delavnice organiziramo v manjših skupinah, saj 
to omogoča večjo interakcijo med trenerjem in udeleženci, večja individualna obravnava 
njihovih potreb in primerov.  
 
Praktična uporabnost  
 
Program poteka v obliki treninga. Velik del časa posvečamo vadbi poučevanih veščin in 
pridobivanju osebnih izkušenj. Tak način bistveno poveča možnost, da se pridobljeno 
znanje in veščine lažje in hitro vnesejo v prakso. Trening je ves čas usmerjen v praktično 
uporabnost. Vadi se na praktičnih primerih iz poslovnega vsakdana.  
 

INFORMACIJE O PROGRAMU  
 
Obseg programa  

Izvedba je v 5 modulih po 1 dan. Trajanje posameznega modula je 6 ur, skupaj 30 ur. 
Treningi bodo potekali od 8:30 do 15:30 ure, z vmesnim odmorom za kosilo. 

1. modul: četrtek, 10.5.2018 
2. modul: četrtek, 17.5.2018 
3. modul: četrtek, 24.5.2018 
4. modul: četrtek, 31.5.2018 
5. modul: četrtek, 7.6.2018 

Kotizacija  
 
Kotizacija znaša 1.250 € + 22 % DDV.  
 
V kotizacijo je vključeno:  

• udeležba na izobraževanju, mapa z gradivom, kosilo, prigrizki in napitki med 
treningom;  

• testiranje s psihometričnim testom PXT in 1-urna interpretacija v vrednosti 345 € + 
DDV,  

• ena ura individualnega coachinga za pripravo osebnega razvojnega načrta 
brezplačno in možnost zakupa 5 ur individualnega coachinga po znižani ceni -30%.  



  

Plačilni pogoji  
 
Kotizacijo je po prejemu predračuna potrebno poravnati najmanj tri dni pred začetkom 
programa. Možnost plačila na 3 obroke. Prvi obrok se poravna tri dni pred začetkom 
programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo.  
 
Popusti  
 
10 % popust - v primeru udeležbe 2 zaposlenih iz istega podjetja  
15 % popust - v primeru udeležbe 3 zaposlenih iz istega podjetja  
20 % popust - v primeru udeležbe 4 ali več zaposlenih iz istega podjetja  
 
IZVAJALCI 
 

 
 
Trening bo vodila Mojca Belak, NLP trenerka in coachinja ter licencirana svetovalka orodij 
Profiles.  
 
Mojca je po izobrazbi univ. dipl. sociologinja, kadrovska menedžerka, ki je 15 let delovala 
na kadrovskem področju v različnih priznanih podjetjih, kjer je bila v vlogi vodje kadrovske 
službe in vodje razvoja kadrov. Njene prednosti so dolgoletna praksa dela z ljudmi, izkušnje 
pri delu z vodji in top menedžmentom ter z razvojem zaposlenih, zaradi česar dobro razume 
in pozna dinamike ter procese v podjetjih. Hkrati ima tudi sama izkušnje z vodenjem, 
motiviranjem in razvojem zaposlenih. 
 
Že sedem let pa se v podjetju Transformacija izobražuje, usposablja in je aktivna kot 
trenerka in coachinja. Vodi treninge NLP Diploma in NLP Praktik. Prav tako izvaja treninge 
s področja komunikacijskih veščin in odnosov v podjetjih ter osebne in poslovne coachinge 
s klienti. 
 
Mojca je zavezana osebnemu in profesionalnemu razvoju. Na treningih in delavnicah se zna 
zelo dobro približati potrebam udeležencev in s tem zagotovi, da vsak udeleženec pridobi 
kar največ za svojo osebno in profesionalno rast. 
 



  

  
 
Predstavitev orodja, testiranje in interpretacije bo izvajala Andreja Žagar, HR svetovalka, 
licencirana svetovalka za Profiles orodja (PXT, PPI, CP360°), licencirana moderatorka SDI, 
trenerka in coachinja. Andreja ima licenco za izvajanje Hollandovega testa poklicnih 
interesov (SDS),  ICF certifikat za coacha ter 13 let izkušenj z vodenjem in svetovanjem na 
kadrovskem področju. Je magistrica znanosti s področja Menedžmenta kadrov in delovnih 
razmerij z dodatnim izobraževanjem na področju psihoterapije (Profesionalni trening TA-
202). Deluje kot svetovalka s področja psihometričnega testiranja, selekcije in razvoja 
zaposlenih. Stalno se dodatno izobražuje in izpopolnjuje na področju kadrovskega 
managementa (HRM), vodenja, coachinga, psihologije, psihoterapije in nevrolingvističnega 
programiranja (NLP). 
 
V našem Assessment centru uporabljamo orodja Profiles International, ki je vodilno 
podjetje v svetu na področju zagotavljanja inovativnih rešitev za selekcijo in razvoj visoko 
učinkovitih kadrov. Naše podjetje je pooblaščeni strateški partner Profiles Slovenia.  
 
REFERENCE  
 
Podjetja, v katerih trenutno ali pa smo v preteklosti sodelovali v procesu razvoja kadrov: 
RLS merilna tehnika d.o.o., Man Truck & bus Slovenija d.o.o., Revoz, d.d., Plevnik 
engineering and production, d.o.o., Tinex d.o.o., Magneti Ljubljana d.d., Metronik Elementi 
In Sistemi Za Avtomatiko, Ljubljana d.o.o., Elvez d.o.o., Iskra ESV d.d., Iskratel, d.o.o., Kranj, 
KPMG Slovenija, d.o.o., Predilnica Litija d.o.o., Smart Com d.o.o., Steklarna Hrastnik, d.o.o., 
S. OLIVER S L O d.o.o..  
 
Podjetja, od koder prihajajo posamezniki na naša razpisana izobraževanja: 
Tina d.o.o., Riko Ribnica, Telekom Slovenije, Magneti Ljubljana d.o.o., Lek d.d., Tobačna 
Ljubljana, Hit d.d., Stahlgruber d.o.o., Sanolabor d.d., SID banka, idr.. 
 
 
KONTAKT  
 
Za morebitna vprašanja v zvezi s programom ste vljudno vabljeni, da nas pokličete na 01 
511 30 40 ali 070-616-712 ali pišete na mojca@transformacija.com. 
 


