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Želite celovito pristopiti k razvoju in vodenju kadrov v vašem podjetju? 
 

Vam konkurenca »odžira« kader in ne veste zakaj? 
 

Želite doseči, da bodo vaši zaposleni/sodelavci dolgoročno zadovoljni in vam 
zagotavljali konkurenčno prednost na trgu? 

 
  

Pomurska gospodarska zbornica kot SPOT SVETOVANJE POMURJE organizira BREZPLAČNO 
STROKOVNO DELAVNICO 
 
 

Učinkovito vodenje in razvoj zaposlenih v 
spremenjenih razmerah 

ki bo 
 

14. april 2021, med 11.00 in 15.00 uro 
o načinu izvedbe delavnice boste pravočasno obveščeni 

(odvisno od epidemiološke slike v regiji) 
 

Namen delavnice 

Z delavnico želimo spodbuditi uspešno zagotavljanje, razvoj in vodenje kadrov/zaposlenih v 
MSP ter učinkovito soočanja in upravljanja s spremembami, ki so še posebej izrazite v času 
med epidemijo. 

Učinkovito vodenje zaposlenih in upravljanje s spremembami pomeni vključevanje zaposlenih 
na vseh nivojih. Spremembe je potrebno ustrezno nasloviti, transparentno komunicirati, 
predočiti cilje in namen sprememb. Zmanjšanje strahu in negotovosti je osnovno vodilo pred 
motiviranjem in vključevanjem zaposlenih. Pri vseh fazah uvajanja sprememb je ključna vloga 
vodij v razumevanju faz sprememb in opolnomočenju zaposlenih, da mu sledijo in sodelujejo. 
 
 

Cilj delavnice 
Delavnica je namenjena samostojnim podjetnikom, direktorjem podjetij, sodelavcem in 
vodjem v kadrovskih in drugih službah ter vsem ostalim zaposlenim, ki vas zanima vodenje in 
upravljanja zaposlenih v podjetju ter osebnostni razvoj na navedenem področju. 
 
Udeleženci boste spoznali, kakšna je vloga vodje, kakšni so pogoji za učinkovito delo ter načine, 
kako lahko kot vodje vzpostavijo tovrstne pogoje pri delu. Razumeli boste, kakšna je vloga 
vodje v obdobju sprememb, kaj je pomembno iz vidika učinkovitega uvajanja sprememb in kaj 
zaposleni potrebujejo od vodje. Spoznali boste kako z iskanjem skupnega ter spodbujanjem 
zaposlenih pri razvijanju njihovih potencialov, učinkovito presegati medosebne razlike ter 
krepiti medosebne odnose. 
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STROKOVNA IZVAJALKA DELAVNICE 

 
 

mag. Vlasta Stojak, MBA 
strokovnjakinja na področjih organizacije dela, vodenja, razvoja zaposlenih in strateškega 

HR menedžmenta 

 
Mag. Vlasta Stojak deluje na področjih organizacije, vodenja, razvoja zaposlenih in strateškega 
HR menedžmenta. Diplomirala je iz pedagogike in sociologije ter magistrirala iz poslovodenja, 
MBA. Ima dolgoletne izkušnje z razvojem in spreminjanjem organizacij, vodenju zaposlenih, 
izobraževanju in usposabljanju. 
 
Izkušnje je pridobivala kot strokovna sodelavka, svetovalka ter na vodilnih delovnih mestih v 
institucijah in v gospodarski družbi. Predavala je na višji strokovni šoli ter izvajala številne 
delavnice s področja razvoja poklicne kariere ter se izobraževala s področja transakcijske 
analize, komunikacije in vodenja. 

 

 
 

PROGRAM DELAVNICE 
 

Učinkovito vodenje in razvoj sodelavcev 

Vodenje v današnjih razmerah in organizacijska kultura 

Priložnosti v komuniciranju za vodje- emocionalna inteligenca, stili vodenja 

Spoznavanje osnovnih potreb in njihovo zadovoljevanje 

Vodenje usmerjeno v sposobnosti sodelavcev 

Učinkovito upravljanje sprememb 

Soočenje s spremembami in spoznavanje vseh faz doživljanja sprememb. 

Učinkovito sporočanje sprememb zaposlenim in pomen ustrezne komunikacije  

Strategije upravljanja s konflikti v okolju stalnih sprememb 

 
Delavnica traja skupaj 5 šolskih/pedagoških ur, zagotovljena bosta 2 krajša odmora. 
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Prijave  
Prijave sprejemamo do 13.4.2021 oz. do zapolnitve mest preko spletne prijavnice tukaj 
 

PRIJAVA 

 
Delavnica je za vse udeležence brezplačna. 

V primeru izvedbe v e-obliki boste povezavo za sodelovanje prejeli po izvedeni prijavi. 
 
 

PRIVOLITEV 
 
Z oddano prijavo dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene vabljenja za 
delavnico dne 14.4.2021. Z evidentiranjem na prezenčno listo udeleženih na delavnici pa 
dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja evropskega 
projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. 
Za izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba delavnice 
fotografirana. 
 
V kolikor želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da 
predlagate anonimizacijo vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države.  
 
Upravljavec zbranih osebnih podatkov je Pomurska gospodarska zbornica, Lendavska 5A, 9000 
Murska Sobota. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1lHohg0ZsxIcIAegmr6wHf2vt_5yAAmXXmMVvH9v1ppo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lHohg0ZsxIcIAegmr6wHf2vt_5yAAmXXmMVvH9v1ppo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lHohg0ZsxIcIAegmr6wHf2vt_5yAAmXXmMVvH9v1ppo/edit

