
VEŠČINE KOMUNIKACIJE ZA VODJE 

 

Se vam dogaja, da vaši zaposleni pogosto ne opravijo svojih nalog v skladu z vašimi navodili? Morda 

naredijo drugače, z zamudo, ali pa naloge sploh ne opravijo? Opažate, da vaši zaposleni niso dovolj 

zavzeti pri delu ali so premalo samoiniciativni oziroma samostojni? Vaša ekipa ne dosega zastavljenih 

rezultatov? Ste kot vodja 'za vse sami'? Se srečujete z neprimernimi vedenji zaposlenih in ne veste kako 

ustrezno komunicirati z njimi. Imate težave z izražanjem kritik ali pohval? Se ob konfliktih počutite 

neprijetno in se jim raje izognete, namesto, da bi jih reševali? 

Na treningu komunikacijskih veščin za vodje bomo naslovili vse zgoraj naštete teme, jih raziskali na 

praktičnih primerih in poiskali ustrezne rešitve. Gre za zelo dinamičen in intenziven trening, na katerem 

v štirih dneh pridobite veliko uporabnih znanj, veščin in tehnik, s katerimi boste napredovali v vaši 

vsakodnevni komunikaciji, odnosih in razvoju svojih osebnih in poslovnih potencialov. 

 

Na treningu razvijete naslednje kompetence: 

• vodenje ciljno naravnane in učinkovite osebne komunikacije, 

• aktivno poslušanje in učinkovit prenos informacij k sogovorniku, 

• podajanje in sprejemanje povratnih informacij, 

• za izboljšanje medosebnih odnosov, čustvene inteligence in preseganja nesporazumov, 

• za motiviranje zaposlenih in doseganje zastavljenih ciljev. 

 

 



Vsebina treninga: 

• Temeljna pravila in vrednote za dobro komunikacijo 

• Strateški model komunikacije 

• Pomen in metode podajanja povratnih sporočil 

• Sprejemanje in prenos informacij – kako komunicirati, da bo naše sporočilo doseglo 

sogovornika 

• Dobro oblikovanje ciljev in razumevanje posledic 

• Self-management – tehnike za priklic in krepitev notranjih virov 

• Prenos uspešnih praks – tehnika Ustvarjalec novega vedenja 

 

Trajanje treninga: 4 dni po 7 ur z vmesnim odmorom za kosilo (med 9.00 in 16.00). 

Trening se lahko izvede v različnih kombinacijah:  

2 x po 2 zaporedna dni v roku 14 ali 30 dni 

1 x tedensko v roku 30 dni 

1 x na dva tedna v  roku 60 dni 

1 x mesečno v roku 120 dni 

Lokacija: Skladno z dogovorom - na vaši ali naši lokaciji. 

Število udeležencev: 8 – 15 

Cena: 5.000,00 € + DDV 

Izvajalka: Mojca Belak, trenerka in coachinja 

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 šest 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. 

 

Za več informacij se lahko obrnete na eno od skrbnic ključnih strank: 

1. Urška Židanek, E-mail: urska@transformacija.com, Gsm: 070 631 300 

2. Natalija Lužar, E-mail: natalija@transformacija.com, Gsm: 070 661 588 
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