
 

 

 

  

Predstavitev programa: 

HR MOJSTER 
 

 

 



  

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. 
 

 

O PROGRAMU HR MOJSTER 
 
Program HR MOJSTER je namenjen vsem managerjem, 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 

1. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 

Izobraževalni program obsega 30 ur in sicer 5 dni po 6 ur.  

1. DAN:  

 Uvod 
 Predstavitev vsebin 
 Predstavitev orodja PXT 

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? 

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? 

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? 

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? 

 
2. 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.  

3. 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.  

4. 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 9:00 do 16:00 ure, z vmesnim odmorom za kosilo.  
 
1. modul: petek, 15.9.2017 
2. modul: sobota, 16.9.2017 
3. modul: petek, 29.9.2017 
4. modul: petek, 6.10.2017 
5. modul: petek, 13.10.2017 
 
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  
 
5 % popust za zgodno prijavo do 31. julija 2017.  
 
Popusti se seštevajo!  
 
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 zadnjih 
15 let delovala na kadrovskem področju v različnih priznanih podjetjih. Že vrsto let pa se 
izobražuje, usposablja in je aktivna na področju treningov komunikacijskih veščin in NLP. 
Njene prednosti so dolgoletna praksa dela z ljudmi, izkušnje pri delu z vodji in top 
menedžmentom ter z razvojem zaposlenih. 
 
Testiranje in interpretacije bo izvajala Ana Grapulin, licencirana svetovalka orodij Profiles. 
 
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..  
 
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.  


