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Ni naključje, da držite v rokah 
to brošuro. Morda stojite pred 
odločitvijo ali pa ste jo globoko 
v sebi že sprejeli:

Pomembne stvari želim delati učinkovito.

Imate rezultate drugačne, kot ste jih načrtovali ali jih potrebujete? Bi želeli to 
spremeniti na bolje? Najboljši način za doseganje ustreznih rezultatov je učinkovito 
vodenje. To omogoči smiselno in usklajeno delovanje celotne organizacije. Vsi vemo, 
da je organizacija lahko uspešna le toliko, kolikor to zmorejo njeni zaposleni. Toda 
kako dosegati večjo uspešnost zaposlenih in s tem organizacije? 

Pot do razvoja organizacije se vedno začne pri kompetencah vodij in izboljševanju 
procesa in njihovega vodenja. Naslednji korak je razvoj potencialov zaposlenih po 
celotni organizaciji, saj brez tega ni stabilnih sprememb in dolgoročnega uspeha.  
V podjetju Transformacija vam pomagamo pri tem.

Transformacija: Celostna podpora na poti doseganja rezultatov, 
kakršne v podjetju zares potrebujete.

Učinkovit vodja modro izbira svoja početja in svoje sodelavce. Usmerjeno izvaja 
svoje aktivnosti in s svojim vplivanjem vodi skupino do zastavljenih ciljev.   
V Transformaciji pomagamo izgrajevati vodje in jih podpiramo, da s svojimi 
skupinami dosegajo potrebne rezultate. Hitro in učinkovito.

Pot do razvoja 
organizacije se 
vedno začne pri 
kompetencah 
vodij in 
izboljševanju 
procesa njihovega 
vodenja.
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Poleg kaj je pomembno tudi kako.

V Transformaciji udeležencem izobraževalnih programov približamo veščine vodenja 
in komuniciranja na tak način, da jih ponotranjijo. Za ta proces si vzamemo toliko 
časa, kolikor je potrebno. Trenerji Transformacije se prilagajamo udeležencem 
in dinamiko podajanja snovi prikrojimo njihovi stopnji razumevanja, njihovim 
izkušnjam in njihovim potrebam. 

Trenerji in choachgi pri tem agilno kombiniramo različne pristope in tehnike, ki 
celovito pokrijejo vse vidike izobraževalnega procesa. Tako do pomembnih prebojev 
in napredka pridejo vsi udeleženci, ne glede na njihovo predznanje. 

Vse z enim samim namenom: preko razvoja zaposlenih razvijati 
organizacijo. 

Vse storitve, ki jih izvajamo v Transformaciji, so del celostnega pristopa, s katerim 
organizacijam pomagamo prihraniti veliko časa in denarja, ki ga sicer izgubljajo 
ob neuspelih poskusih razreševanja odnosnih težav ali uvajanja sprememb. Tako si 
podjetja zelo hitro povrnejo mnogo več, kot so v razvoj organizacije vložila.   

Pri doseganju konkurenčne prednosti je ključno učinkovito vodenje. 

Pa smo spet na začetku: za to, da bi podjetje z obstoječo ekipo povečalo 
učinkovitost, hitreje dosegalo ustrezne rezultate in s tem povečalo konkurenčno 
prednost, potrebuje na mestu vodij ljudi, ki se prvenstveno ukvarjajo z vodenjem. 
Vodja, ki pridobi vodstvena znanja in kompetence, je razbremenjen. Posledično se 
izboljšajo medsebojni odnosi v skupini, poveča se učinkovitost in delovni procesi 
tečejo bolj tekoče in hitreje. Dobri rezultati so logična posledica in krog je sklenjen. 

Sklenite ga tudi vi!
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Celosten pristop

V podjetju Transformacija izvajamo celostne storitve razvoja zaposlenih in organizacij.

1. korak: 

Analiza stanja  
(kadrovske in organizacijske meritve)

2. korak:

 Načrtovanje ukrepov  
(razvojne delavnice, coachingi, 

postavljanje ciljev)

3. korak: 

Izvajanje ukrepov  
(izobraževanja, coachingi, 
svetovanja, kadrovske in 
organizacijske meritve)

4. korak: 

Implementacija – uvajanje v prakso  
(coaching kot podpora pri uvajanju novih 

procesov, veščin in vedenj v vsakdanje delo)

5. korak: 

Evalvacija 
(primerjava med začetnim in 
novim stanjem, preverjanje 

doseganja ciljev)
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»
Sodelovanje s Transformacijo je izjemno predvsem zaradi njihove visoke strokovne 

usposobljenosti in profesionalne etike. Ne znam si predstavljati, kako bi uspešno 

izpeljali reorganizacijo našega podjetja brez treninga komunikacije, vodstvenih 

delavnic, individualnih coachingov in kadrovskega testiranja ter 

visoko strokovnih interpretacij z elementi coachinga, ki so jih odlično opravili pri 

Transformaciji. Brez pomisleka bi jih priporočila vsakemu podjetju.« 

Ilijana Šuligoj Javornik, direktorica kadrovskega področja
RLS Merilna tehnika d. o. o.
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Organizacijski razvoj – Z vodenjem 
do rezultatov 

Sposobnost organizacije, da učinkovito dosega zastavljene cilje, je osnovno 
pričakovanje, za katerim mora stremeti vsako vodstvo. Enako pričakovanje velja tudi 
za skupine (time), ki sestavljajo organizacije, ter za posameznike, ki tvorijo te skupine. 

Z razpoložljivimi viri morajo organizacija in zaposleni v njej dosegati zastavljene cilje. 
Lahko bi razumeli, da je sposobnost učinkovitega doseganja rezultatov pokazatelj 
»zdravja« vsake skupine in organizacije.  

Učinkovito delovanje organizacije je v veliki meri odvisno od funkcionalnosti vodenja 
skupin. Pomembno je zavedanje, da so tudi rezultati, ki niso ok, rezultati, in so odraz 
dosedanjega načina vodenja. Če želimo obstoječe rezultate izboljševati, je to moč 
doseči izključno s spremembami v vplivu, ki ga v organizacijo vnaša njeno vodstvo.

V mnogih slovenskih organizacijah smo prepoznali veliko neizpolnjeno potrebo 
po vodenju, ki bi uspelo učinkovito dosegati rezultate, zato smo v podjetju 
Transformacija razvili način dela in vrsto storitev, ki organizacije, skupine in 
posameznike podprejo pri sposobnosti učinkovitega vodenja in doseganja ciljev.

Vse naše storitve, izobraževanja, coachingi, svetovanja ter kadrovske in organizacijske 
meritve so namenjene podpori vam, z enim samim namenom: povečati učinkovitost 
delovanja vodij, skupin in organizacij.

Odločite se za učinkovitost!
Ilijana Šuligoj Javornik, direktorica kadrovskega področja
RLS Merilna tehnika d. o. o.
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Izobraževanja 
za razvoj 

vodstvenih 
kompetenc in 
organizacijski 

razvoj

Vodstvena akademija l. 

10 dni (60 ur) 
Organizacije res dosegajo rezultate, a ne vedno takšnih, kot so bili načrtovani ali 
kot jih organizacija potrebuje. Rezultati so odraz funkcionalnosti vodenja, zato je za 
izboljšanje rezultatov in krepitev konkurenčnosti organizacije razvoj vodij ena od 
najboljših odločitev.

Vodstvena akademija je celovit razvojni program za vse vodje ali nastajajoče vodje, 
ki si želijo razvijati in izboljševati svoje vodstvene kompetence in s tem povečati 
sposobnost doseganja zastavljenih rezultatov.

Vodstvena akademija ll.

10 dni (60 ur) 
Vodje se pri svojem delu na strateški in taktični ravni v podjetju nenehno srečujejo z 
mnogimi odnosnimi izzivi, ki se pojavljajo ob razvoju ljudi in organizacije, uvajanju 
sprememb in potrebah po rezultatih. 

Trening je namenjen tistim vodjem, ki želijo vzdrževati svojo pozornost na vodenju in 
s stalno rastjo na področju svojih vodstvenih kompetenc poskrbeti za to, da stvari, ki 
jih pri vodenju doživljajo kot nemogoče, postanejo mogoče, tiste pa, ki se zdijo težke, 
postanejo lahke. 

1. Izobraževanja
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Uspešno do rezultatov ali kako funkcionalno postaviti cilje

1 dan (6 ur)
Se vam je kdaj zgodilo, da niste dosegli ciljev, ki ste si jih zastavili? Ali pa ste ustvarili 
slabše rezultate od načrtovanih? Če menite, da postavljanje ciljev za vas in vaše 
podjetje ne deluje, vam bomo dokazali nasprotno. Spoznali boste, kako zastaviti cilje 
na način, ki bo prijazen do vaših možganov in srca ter primeren za komunikacijo z 
ostalimi deležniki v podjetju. 

Z vodenjem do rezultatov

2 dni (12 ur) 
Novi vodje kompetenčno pogosto niso ustrezno pripravljeni na prevzem svoje 
vodstvene vloge, ta primanjkljaj pa le redko ustrezno premostijo sami. Posledice 
tega se odražajo v poslabšani klimi v skupini, nezavzetosti članov skupine, 
preobremenjenosti vodje in neučinkovitem doseganju rezultatov.

Vodilo praktičnega izobraževanja je krepitev zavzetosti vodij za izvajanje njihove 
vodstvene vloge in rast na področju vodstvenih kompetenc, s katerimi lahko trajno 
pripomorejo k učinkovitejšemu delovanju skupin, ki jih vodijo. 
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Izboljšajte komunikacijo in odnose v delovnem okolju 

5 dni (30 ur)
Na treningu se udeleženci naučijo pravil dobre komunikacije, podajanja povratne 
informacije, kako komunicirati z različnimi tipi ljudi, gradnje dobrega stika in odnosov, 
tehnike za razreševanje konfliktov in upravljanja s samim seboj. 

Trening je namenjen zaposlenim vseh profilov, ki želijo v delovnem okolju izboljšati 
komunikacijo in odnose s sodelavci ali vodji, pridobljena znanja pa lahko uporabijo 
tudi v zasebnem življenju.

Obvladovanje stresa v delovnem okolju 

1 dan (6 ur)
Delavnica je namenjena ozaveščanju s področja stresa in spoznavanju načinov in 
tehnik za nadzor stresa. 

Na delavnici se udeleženci seznanijo s tem, kaj sploh je stres in kako vpliva na naše 
vedénje, počutje in zdravje. Spoznajo dejavnike, ki so najpogostejši povzročitelji 
stresa v delovnem okolju, predvsem pa se naučijo obvladati stres in stresne situacije.

3 top izzivi komunikacije v podjetjih 

1 dan (6 ur)
Na delavnici boste spoznali tri ključne izzive v komunikaciji, ki običajno ovirajo 
delovne procese, poslabšujejo odnose in negativno vplivajo na doseganje rezultatov. 
Naučili se boste, kako ukrepati, ko opazite nefunkcionalno komunikacijo, in kako 
komunicirati na pravilen način.

Izobraževanja 
veščin 

komunikacije 
in gradnje 

odnosov
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Vodenje (letnih) pogovorov s sodelavci

2 dni (12 ur)
Na treningu se udeleženci naučijo veščin komunikacije, ki so potrebne za vodenje 
(letnih) pogovorov s sodelavci: aktivnega poslušanja, postavljanja vprašanj in 
podajanja povratnih informacij. Prav tako se naučijo kako oblikovati cilje in jih jasno 
komunicirati. Udeleženci se seznanijo tudi s strukturo letnega pogovora. To jim je v 
pomoč pri oblikovanju obrazca, ki jim lahko služi kot vodilo in podpora pri vodenju 
pogovora s sodelavcem.

Interaktivna prodaja

1 dan (6 ur)
Na delavnici udeleženci dobijo strukturiran pregled tematik s področja komunikacije 
v prodaji, kar jim pomaga pri kreiranju novih zamisli, kako na interaktiven način voditi 
prodajno komunikacijo v smeri zastavljenih ciljev.

Prodajna akademija

7 dni (42 ur)
Udeleženci akademije bodo bolje razumeli svojo prodajno vlogo, cilje in naloge v 
prodaji ter povezavo prodaje z marketingom in drugimi oddelki v podjetju. Vsak 
udeleženec bo spoznal, kaj on sam potrebuje za to, da bo uspešen prodajnik, hkrati 
pa bo spoznaval, kako lahko kot prodajnik prispeva k podjetju. Udeleženci bodo 
dobili zamisli, kako personalizirati prodajno komunikacijo in kako voditi prodajni 
proces na interaktiven način.

Namen Prodajne akademije je povečanje ujemanja prodajnika s prodajno pozicijo, 
ki jo zaseda, poleg tega pa razvoj samozavestnejšega nastopa prodajnika, kar vodi k 
večji prodaji. 

Prodajna 
izobraževanja
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Usposabljanje za pridobitev licence za samostojne uporabnike 
orodja ProfileXT

3 dni (18 ur)
Kadrovice, kadroviki, potrebujete podporo pri kadrovskih odločitvah? ProfileXT je 
uveljavljeno, mednarodno priznano in visoko zanesljivo kadrovsko orodje, ki vam bo 
pomagalo pri iskanju ustreznih novih sodelavcev in načrtovanju njihovega razvoja. 

Namen usposabljanja je, da se udeleženci naučijo samostojno uporabljati orodje 
ProfileXT, pripravljati profile delovnih mest in pravilno interpretirati in uporabljati 
rezultate ocenjevanj.

Postanite strateški HR partner vodstvu podjetja 

5 dni (30 ur)
Trening je namenjen kadrovskim managerjem in kadrovikom, ki želijo kadrovsko 
funkcijo dvigniti na višjo raven ter prispevati k boljši klimi, boljšim rezultatom in večji 
učinkovitosti delovnih procesov v podjetju. 

Na treningu udeleženci dobijo znanja s področja razvoja zaposlenih, vodenja 
sodelavcev, komunikacije v delovnem okolju, organizacije dela in časa ter 
prepoznavanja nefunkcionalnih pojavov, ki povzročajo zastoje v delovnih procesih. 
Trening poteka v manjši skupini, kjer se posvetimo individualnim primerom 
udeležencev in skupaj poiščemo rešitve. Udeleženci se prav tako seznanijo s 
kadrovskim orodjem, ki je odlična pomoč za razvoj osebnih kompetenc zaposlenih. 

Kadrovska 
izobraževanja
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Celovit postopek selekcije novih sodelavcev 

2 dni (12 ur)
Kako voditi selekcijski intervju, kako izbrati najprimernejšega sodelavca in ga pravilno 
uvesti v podjetje?

Na delavnici spoznate aktualne metode privabljanja najboljših kandidatov na trgu in 
kako pravilno definirati, kakšnega kandidata podjetje resnično potrebuje. Spoznali 
boste posamezne faze selekcijskega postopka, od predselekcijskih postopkov, 
vodenja selekcijskih intervjujev, ocenjevanja kandidatov in izbire, do mentoriranja  
in uvajanja posameznika v podjetje in delovni proces. Naučili se boste prepoznati 
visoko zavzete talente oz. potenciale med kandidati ter na kaj vse biti pozorni, da 
izberete res pravega kandidata za vaše podjetje.

Interaktivna izobraževalno svetovalna delavnica poteka v manjši skupini in je izrazito 
praktično naravnana, saj vsebuje številne konkretne primere iz prakse. Namenjena 
je vsem, ki vodijo ali sodelujejo pri selekcijskem postopku izbora novih sodelavcev, 
in sicer vodjem na vseh ravneh, kadrovskim strokovnjakom ter tudi začetnikom, ki se 
prvič srečujejo z vodenjem selekcijskih intervjujev. Poleg delavnice vam bomo nudili 
tudi supervizijo in mentorstvo pri izvedbi selekcijskega postopka v vašem podjetju. 



12

»
Posebnost Transformacije je, da so njihove delavnice praktično naravnane, 

da na njih  vlada prijetno vzdušje in da je poleg sproščenega podajanja teorije 

velik poudarek na izkustvenem učenju, ki se ga lahko takoj prenese v prakso. 

Strokovnjaki iz Transformacije so nas odlično usmerjali in pomagali pri tem,  

da smo  sami prišli do spoznanj, kako lahko izboljšamo svoje vedenje  

in ga nato implementiramo.« 

Andreja Kerč, vodja kadrov 
Metronik 
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Coaching vrhnjih vodij za organizacijski razvoj

Coaching, namenjen vrhnjim vodjem ali vodstvenim ekipam kot podpora 
pri ustvarjanju sistemskih in strateških zamisli ter njihovi implementaciji, pri 
vzpostavljanju strateške komunikacije in uvajanju organizacijskih sprememb v novo 
ali obstoječo organizacijsko dinamiko.

Coaching srednjih vodij in specialistov

Coaching, ki nudi podporo srednjemu vodstvu in specialistom s kadrovskega 
področja in prodaje. Namenjen je taktičnim izvedbam, vpeljavi sprememb v lastnem 
delovanju ali v oddelkih, urejanju odnosnih vprašanj, upravljanju delovanja skupin 
(timov) in drugim veščinam vodenja. 

Coaching za samoorganizacijo

Coaching za vsakogar, ki želi učinkovito postavljati cilje, organizirati prioritete in čas, 
načrtovati in upravljati aktivnosti, sprejemati odločitve, ... 

Performance monitoring

Aktivnost, kjer coach spremlja, opazuje in analizira posameznika ali skupino v 
realnem delovnem okolju in pri vsakodnevnem delovanju. Na podlagi opazovanja 
pomaga prepoznati priložnosti za njihov napredek.

2. Coaching

Andreja Kerč, vodja kadrov 
Metronik 
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»
V podjetju smo ob podpori Transformacije vzpostavili lastni kompetenčni 
center. Prepričala nas je njihova strokovnost, osebni pristop, odprtost 

in prilagodljivost. Zdaj zaposlujemo bolj modro, posledično hitreje pridemo 

do uspešnosti novozaposlenih, testiranja pa uporabljamo tudi pri detekciji 
potencialov ključnih kadrov, zaradi česar dosegamo njihovo večje zadovoljstvo  

in s tem boljše rezultate.«

mag. Ivan Papič, direktor sektorja kadri in splošne zadeve
Steklarna Hrastnik   
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PXT

Orodje ProfileXT
Selekcija in razvoj zaposlenih
ProfileXT  je psihometrično orodje, ki se uporablja v procesu selekcije novih 
sodelavcev, pri uvajanju novo zaposlenih na delovno mesto, vodenju, kadrovskemu 
načrtovanju  in razvoju zaposlenih. Za vaše podjetje opravimo pripravo profila 
delovnega mesta, testiranja, interpretacijo in analizo skupin. 

CP 360

Orodje CheckPoint 360°
Ocenjevanje in razvoj vodstvenih veščin
CheckPoint 360° je orodje, namenjeno ocenjevanju vodij po metodi 360 stopinj, s 
katerim vodje prepoznajo svoje vodstvene veščine in glavne razvojne možnosti. Naši 
strokovnjaki opravijo testiranje vodij, interpretirajo rezultate in opravijo tudi analizo 
skupine v organizaciji.  

PPI

Orodje Profiles Performance Indicator
Ujemanje zaposlenega s sodelavci, z vodjem in s timom
Profiles Performance Indicator (indikator uspešnosti Profiles) temelji na DISC metodi, 
ki razkriva posameznikovo delovno uspešnost in vidike osebnostnih lastnosti, ki so 
pomembne za sodelovanje s sodelavci, z vodjem in s timom. Z izbranimi zaposlenimi 
opravimo testiranje in interpretiramo rezultate. Opravljamo tudi analize skupin. 

Kadrovske 
meritve

3. Kadrovske in organizacijske meritve

  

Transformacija je strateški 

poslovni partner Profiles 

Slovenia. Uporabljamo 

orodja Profiles 

International, globalno 

vodilnega podjetja na 

področju inovativnih 

rešitev za selekcijo in 

razvoj visoko učinkovitih 

zaposlenih. 

mag. Ivan Papič, direktor sektorja kadri in splošne zadeve
Steklarna Hrastnik   
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Podpora pri vzpostavitvi ocenjevalnega (assessment) centra

Na internih ali razpisanih izobraževanjih usposabljamo vaše strokovnjake za 
pridobitev licence za samostojno uporabo orodij Profiles, kar vam omogoča 
vzpostavitev lastnega ocenjevalnega centra v vaši organizaciji. Ocenjevalni center 
vam bo v veliko pomoč pri hitrejšem in zanesljivejšem sprejemanju odločitev, 
povezanih z izborom in razvojem zaposlenih in delovnih mest, dinamiko skupin in 
celotne organizacije, vodenjem ljudi in procesov. 

Storitve ocenjevalnega (assessment) centra vam bodo pomagale pri:
•	 selekcijskih postopkih, 
•	 uvajanju zaposlenih na nova delovna mesta, 
•	 vodenju in motiviranju zaposlenih, 
•	 razvoju zaposlenih in vodij, 
•	 načrtovanju nasledstev,
•	 načrtovanju kariernega razvoja zaposlenih,
•	 načrtovanju organizacijskega razvoja podjetja,
•	 načrtovanju izobraževanj in coachingov za zaposlene.
 

Transformacija je strateški poslovni partner Profiles Slovenia

Prednosti orodij Profiles:
•	 visoka zanesljivost in verodostojnost testov,
•	 reševanje in poročila v slovenskem jeziku,
•	 32 jezikov,
•	 spletna aplikacija, vse na enem mestu,
•	 preprosta uporaba,
•	 možnost samostojne uporabe.
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Merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih

Merjenje organizacijske klime in zadovoljstva je ključnega pomena pri pojasnjevanju 
in razumevanju vedenja ljudi v organizaciji. Spodbudna organizacijska klima bistveno 
doprinese k splošnemu dobremu počutju in sproščenosti zaposlenih, spodbuja dobre 
medosebne odnose, vpliva na njihovo pripadnost in motiviranost za delo. 

S konstantnim preverjanjem (merjenjem) organizacijske klime lahko najenostavneje 
ugotovimo kritične točke, ki jih je treba spremeniti, da bi se pravočasno izognili 
negativnim posledicam.

Merjenje organizacijske kulture

Organizacijska kultura ni samo »kaj«, temveč predvsem »kako« počnemo stvari in 
dosegamo cilje. Ključni elementi so vedénja, sistemi in prakse, ki jih določa nabor 
temeljnih vrednot organizacije. Za podjetje je pomembno, da se zaveda vpliva 
kulture na motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih, zato je potrebno kulturo v 
podjetju spremljati in jo po potrebi preoblikovati.

Na podlagi rezultatov vam svetujemo, kako preseči neučinkovito zastavljene 
sisteme, pomanjkljivo organizacijo poslovnih procesov in neoptimalno delegirano 
odgovornost. Pomagamo vam pri pripravi ukrepov in akcijskega načrta za 
preoblikovanje obstoječe v želeno kulturo.
                        

Organizacijske 
meritve
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Raziskava zavzetosti zaposlenih

Za vsako podjetje so ključni zavzeti zaposleni, ki verjamejo v organizacijo in njene 
izdelke/storitve, ki o podjetju govorijo pozitivno, z entuziazmom, in so ambasadorji 
blagovne znamke delodajalca.  Zavzeti zaposleni so motivirani, predani, zvesti in 
zadovoljni. Podjetja se morajo zavedati, da so zaposleni lahko zadovoljni, ne da bi bili 
ob tem tudi zavzeti, pri tem pa le zavzetost zaposlenih zagotavlja večjo delovno in s 
tem poslovno uspešnost. 

Naše dolgoletne izkušnje s svetovanjem v različnih delovnih okoljih kažejo, da 
sistematičen razvoj zaposlenih in njihovih neposrednih vodij prinese hitrejše in 
boljše poslovne rezultate. Zaposleni so tako bolj motivirani za svoje delo, s pravim 
vodenjem pa so bolj zavzeti in učinkovitejši, kar pomeni, da ima sprememba vedenja 
vodij posledično vpliv na boljše rezultate podjetij. 
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»
Za Transformacijo smo se odločili zaradi strokovnosti in pristnega stika 

njihovih predavateljev, saj znajo slušatelje na nevsiljiv način voditi do spoznanj,  

ki so predpogoj za spremenjeno vedenje v praksi. Transformacijo bi priporočila 

vsakomur, ki išče rešitve in orodja, celo tedaj, ko ne ve, kaj išče. Odločilno je,  

ko se zaveš, česa ne veš, kajti tedaj znaš poiskati podporo in jo tudi zares sprejeti.«

Barbara Lesjak, vodja kadrovske službe
Predilnica Litija  
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Svetovanje za organizacijski razvoj

Svetujemo vam pri razvoju vaše organizacije ali pri ustvarjanju novega podjetja. 
Svetovanje, v katerem vam pomagamo oblikovati zamisli za učinkovito organizacijo 
in njene procese. 

Svetovanje pri vzpostavitvi sistema pridobivanja, iskanja, 
ocenjevanja in selekcije ter uvajanja novih sodelavcev 

Pomagamo vam vzpostaviti učinkovit sistem pridobivanja, iskanja, ocenjevanja in 
selekcije novih sodelavcev, da boste znali prepoznati potenciale ter izbirati resnično 
prave sodelavce za vaše podjetje.

Če želimo dosegati dolgoročno zavzetost zaposlenih, je potrebno poskrbeti za zdravo 
delovno okolje, v katerem posameznik optimalno funkcionira. Nudimo svetovanje, 
supervizijo ter podporo mentorju skozi celoten proces uvajanja novega sodelavca, od 
priprave načrta do zaključka procesa. 

Svetovanje pri pripravi kadrovske strategije za sistematično 
upravljanje s talenti zaposlenih 

Naročnikom svetujemo pri pripravi in usklajevanju kadrovske (HR) strategije kot 
ključnega sestavnega dela celostne strategije podjetja. Definiramo kadrovske 
procese in oblikujemo predloge strateških, taktičnih in operativnih ukrepov za celovit 
sistem pridobivanja, selekcije in razvoja zaposlenih. 

4. Svetovanja

Svetovanje 
za razvoj 

kadrovskih 
procesov

Svetovanje za 
organizacijski 

razvoj
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Skozi ta proces odkrijemo konkretne izzive, ki jih je treba nasloviti na področju 
vodenja ljudi, če želimo, da HR strategija dolgoročno zaživi tudi v praksi. 

Svetovanje pri vpeljavi ali prenovi sistema rednih pogovorov

Namesto običajnih letnih razgovorov začnite z izvajanjem rednih motivacijskih 
pogovorov, ki vam bodo prinašali rezultate, kakršne si želite. 

Redne razvojne motivacijske pogovore »ena na ena« vodje uporabljajo z namenom 
spremljanja razvoja, doseganja planov, ciljev in nalog, motiviranja, usmerjenja, 
gradnje zaupanja, reševanja konfliktov, … Učinkoviti osebni pogovori so kratki, 
zanimivi, motivacijski in navdihujoči, so priložnost za izboljšanje odnosa, rezultatov in 
načinov dela. 

Med svetovanjem se boste seznanili, kako iz suhoparnih, v praksi običajno 
nedelujočih letnih razgovorov narediti močno razvojno orodje vodenja, ki povečuje 
zavzetost zaposlenih. Pogovori, ki gradijo odnose, povečujejo zaupanje, krepijo 
spoštovanje in zagotovijo doseganje ciljev.
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Zvezdana Stojaković, vodja poslovne enote 
Nama d. d. Ljubljana 

»
Coache Transformacije odlikuje pozitivna naravnanost in prilagodljivost 

potrebam skupine in posameznika. Na treningih nikoli nismo slepo sledili začrtanim 

teoretičnim vsebinam, ampak so imele prednost naše konkretne težave iz 

prakse. Rezultati? V zadnjem času beležimo precej več vpisov v Knjigo pohval, 
sama pa sem zadovoljna, ker si zdaj pravilneje razporejam čas in se več ukvarjam 

z vodenjem.«    
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mag. Andreja Žagar, vodja HR storitev
Odlikujejo jo bogate izkušnje na področju vodenja in svetovanja na kadrovskem 
področju, zaradi česar odlično razume potrebe in želje kadrovskih strokovnjakov in 
vodij v podjetjih. 

Ekipa Transformacije

Miha Bavec,  poslovni trener in coach 
Miha je uveljavljen in cenjen strokovnjak za razvoj vodstvenih kompetenc. S svojimi 
treningi, coachingi in svetovanji dosega globoke preobrazbe posameznikov in 
organizacij. 

mag. Lidija Dolenc Carotta, poslovna trenerka in coachinja
Odlično jadra po prodajnih vodah in organizacijam pomaga ustvarjati nove 
priložnosti pri kupcih. Njeno navdušenje nad prodajo se odraža tudi na prodajnih 
treningih, ki jih vodi. 

Zvezdana Stojaković, vodja poslovne enote 
Nama d. d. Ljubljana 
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Urška Židanek, vodja prodaje in skrbnica ključnih strank 
S svojimi bogatimi izkušnjami, proaktivnostjo in odzivnostjo skrbi, da naši naročniki 
hitro dobijo tisto, kar potrebujejo in kar je zanje ključno.  

Ana Grapulin, licencirana svetovalka za HR orodja ProfileXT 
Je pravi naslov, ko vaše podjetje potrebuje HR testiranja in interpretacijo rezultatov, 
hkrati pa je Ana tudi tista, ki kadrovike usposablja za samostojno rabo orodij 
ProfileXT.  

 

Maja Vehovec, vodja pisarne
Brez Maje si ne znamo predstavljati Transformacije, saj poskrbi za tisoč administrativnih 
podrobnosti, ki so pri poslovanju vsake organizacije pogosto neopazne.  
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