
Stopite v ospredje!

Izboljšajte poslovno uspešnost, povečajte zadovoljstvo zaposlenih 
in uporabnikov, izpilite spretnosti menedžmenta.

Šola praktičnega vodenja
Privoščite si edinstven program za vaše podjetje.

Praktično vodenje
je osredotočeno na resnični svet –

kjer ne gre vse kot po literaturi!

Evoli, Center za odličnost v managementu • Maistrova 18 • SI-1241 Kamnik
T/F +386.81.604858 • E-mail: info@evoli.si • http://www.evoli.si/

Evoli, Center za odličnost v managementu pomaga ljudem in organizacijam 
dosegati odlične rezultate! Z izobraževanjem, mentorstvom in svetovanjem na 
področju produktivnosti, odnosov, kakovosti in vodenja pomagamo izboljševati 

delovanje in dosegati poslovne rezultate.



Koristi udeležbe:
•	 Naučili	se	boste, kar je	potrebnoza doseganje	uspešnosti	v	vsaki	organizaciji	in	vsakem timu –	poleg strokovnih	

spretnosti.
•	 Naučili	se	boste	upravljati	svojo	organizacijo	ali	tim	tako,	da	boste	privabljali	prave ljudi	in	jih	obdržali.
•	 Naučili	se	boste, kako navdihovati	zaposlene, da	ustvarjajo	energijo, se	strnejo	skupaj in	tudi v	času	krize	delujejo	

po	najboljših	močeh.
•	 Naučili	se	boste, kako privabiti	zaposlene, da	delajo	za	spremembe	in	ne proti	njim.
•	 Naučili	se	boste, kaj je	potrebno, da	lahko dodajate	vrednost	v	vseh aktivnostih	in	dosežete najboljši	izplen

vloženega	časa,	denarja	in	znanja.
•	 Naučili	se	boste, kako graditi	in	vzdrževati	najboljše	odnose	z	vašimi deležniki, deležniki	tima in	cele organizacije.
•	 Naučili	se	boste, kako doseči	lojalnost	zaposlenih,	uporabnikov,	dobaviteljev	in	investitorjev	organizacije.
•	 Naučili	se	boste, kaj morate	kot	vodja	narediti, da	ustvarite	delovno okolje	z	zaupanjem,	odprtostjo, ponosom, pre-

danostjo, odgovornostjo	in	iniciativnostjo.

"Med seminarjem sem dobil preprost in učinkovit pregled nad delovanjem organizacije in vedenjem zaposlenih. S prido-
bljenimi orodji lahko v podjetju uspešno odpravljamo težave, ki sicer pogosto ostajajo nedotaknjene. Program je odlično 
zasnovan in predavatelj govori z bogatimi izkušnjami."

Gregor Jenko, SALUS d.d. 

Evoli,	center	za	odličnost	v	managementu	organizira
intenzivno izobraževanje	namenjeno menedžerjem,	
vod-jem	skupin,	posameznikom	in	vsem,	ki	si	želijo	
pridobiti	ustrezna znanja	in	veščine iz	obvladovanja	
najzahtevnej-ših	poslovnih	situacij.	Z	modeli Splošne
poslovne odlič-nosti	boste	v	svojih	organizacijah	
vzpostavili	sistem za	doseganje	dolgoročnih	odličnih	
rezultatov na področju produktivnosti, odnosov,	kakov-
osti	in	vodenja.

Program iz	vajamo	po	licenci priznane svetovalne
družbe	Claus	Møller	Consulting.

Aleš	Trunk	spec.	manag.,	se	z	razvojem	menedžmenta	
strokovno ukvarja	že	od	leta	2000	in	sodeluje	z	uprava-
mi	različnih	podjetij pri	njihovem organizacijskem	raz-
voju.	Sodeloval	je	s	tujimi	svetovalnimi	podjetji Health	
Insurance Commission,	Australia	in	je	zunanji sode-
lavec	priznane svetovalne družbe	Claus	Møller	Con-
sulting.	Leta	2007	je	ustanovil	IIHMD	–	Mednarodni	
inštitut za	razvoj	menedžmenta	v	zdravstvu, ki	zdravs-
tvenim ustanovam	pomaga dosegati	odlične rezultate	z	
razvijanjem	zaposlenih	in	organizacije. Pri	razvijanju
managemneta	sodeluje	z	mednarodnimi	ustanovami,
med	drugim	z	Rochester	Institute	of Technology	in	
American College of Management and	Technology.	Je
direktor Evoli,	center	za	odličnost	v	managementu.

Niti	v	sanjah	pilotu	ne	bi	dovolili	leteti	s	potniškim	letalom,	ne	da	bi	imel	potrdilo	o	letalskem	šolanju.	Posledice	bi	bile	
katastrofalne.	Niti	ne	bi	dovolili	zdravnikom,	IT	strokovnjakom,	inženirjem,	slikarjem	in	kuharjem	opravljati	njihove	
službe	brez	prave	izobrazbe.	Kljub	temu	menedžerje	brez	vodstvenih	treningov	prosijo,	da	vodijo	druge.	To	ima	lahko	
katastrofalne	vplive	na	organizacijo,	kot	so	izguba	strank,	izguba	zaposlenih	in	denarja,	ali	slab	sloves	in	slabo	komu-
niciranje,	frustracije,	pomanjkanje	zaupanja,	stres	in	konflikti.	Kot	je	potrebno	naučiti	pilota	leteti,	tako	je	potrebno	
naučiti	vodjo,	kako	voditi.

Šola praktičnega vodenja
Vaše koristi udeležbe
Dobili	boste	vpogled	v	spretenosti	praktičnega	vodenja,	
kar	bi	običajno	trajalo	leta	pridobivanja	izkušenj.	
Naučili	se	boste,	kako	implementirati	in	živeti	principe	
praktičnega	vodenja	in	ustvarjati	boljše	rezultate.	
Naučili	se	boste	videti	probleme	kot	priložnosti.	Naučili	
se	boste	sprejemati	odločitve,	ki	si	jih	prej	niste	upali.	
Prispevali	boste	k	in	imeli	koristi	od	ustvarjanja	medn-
arodne	mreže.	Dobili	boste	novo	energijo	in	veliko	
navdihov.

Pristop
Pristop	je	neformalen,	odprt	in	sproščen	ter	navdihujoč.	
Izobraževanje	je	interaktivno	in	uporablja	različne	
pristope	k	učenju:	predavanja,	diskusije,	delavnice,	teste,	
vaje	in	igranje.	Udeleženci	preživijo	večino	časa	skupaj;	
skupaj	imajo	obroke,	uživajo	v	druženju	in	neformalnih	
pogovorih	izven	učnega	časa.

Učno gradivo
Za	vsak	učni	modul	dobite	gradivo	v	obliki:	skripte,	
prosojnic,	obrazcev	in	drugih	orodij.

Število udeležencev:	Največ	20.

Vsebine izobraževanja
To	izobraževanje	o	vodenju	je	osredotočeno	na	to,	
kako	reševati	specifične	probleme	in	doseči	rezultate	
v	vsakodnevnem	poslovnem	življenju.	Dobili	boste	
konkretne	nasvete	in	praktična	orodja	za	ugotavljanje	
in	razvijanje	svojega	vodstvega	potenciala.	Vsebine	
izražajo	izkušnje,	ki	jih	je	sicer	potrebno	pridobivati	
dolga	leta.	Izobraževanje	gradi	na	principih,	ki	delujejo	
v	vseh	kulturah,	državah,	panogah	in	vrstah	organizacij.

Naslednja	štiri	področja	so	posebej	izpostavljena:

MANAGEMENT
• Koncepti	menedžmenta
• Vaša	vloga	kot	vodje
• Proces	menedžmenta
• Posebna	organizacijska	kultura,	ki	jo	označujejo

predanost,	odgovornost,	lojalnost	in	iniciativnost:
“Employeeship”

• Zmagoviti	timi:	“Teamship”
• Organizacijska	vitalnost
• Orodja	za	menedžerski	in	organizacijski	razvoj

PRODUKTIVNOST
• Koncept	in	proces	produktivnosti
• Umetnost	obvladovanja	časa
• Upravljanje	življenja	–	psihološki	koncepti	časa

ODNOSI
• Stakeholder	Relationship	Management
• Proces	odnosov
• Človeški	kapital
• Osebna	čustvena	inteligenca.	Svojo	čustveno	inteli-

genco	boste	izmerili.
• Čustvena	inteligenca	organizacije	in	tima.
• Čustveno	uspešen	menedžment

KAKOVOST
• Koncept	kakovosti
• Proces	kakovosti
• Osebna	kakovost
• Timska	kakovost
• Kakovost	proizvoda	in	storitev
• Organizacijska	kakovost

“Lepa hvala za odličen seminar, prav za vse postavke (okolje, prosojnice, vzdušje, hrana, “štimung”, vsebina, vodenje...) 
lahko dam le najvišjo možno oceno.
Skoraj 13 let že delam z Market Feedback System (sistemi za zajemanje povratnih informacij s trga), stiki z kupci, rekla-
macijami..., a sem pridobil toliko koristnega znanja, novih vpogledov, kot tudi potrditev dobrih praks, ki jih že delamo, kar 
je enako pomembno, da sploh ne morem verjeti.
Znanje bom uporabil po celem območju moje globalne odgovornosti, med kolegi v Danfoss Trati, v diviziji District Energy, 
mojimi notranjimi kupci v več kot 40 državah sveta kot tudi zunanjimi kupci.” 

Milko Grebenc, Danfoss Trata d.o.o.



Koristi udeležbe:
• Naučili	se	boste,	kar	je	potrebno za	doseganje	uspešnosti	v	vsaki	organizaciji	in	vsakem	timu	–	poleg

strokovnih spretnosti.
• Naučili	se	boste	upravljati	svojo	organizacijo	ali	tim	tako,	da	boste	privabljali	prave	ljudi	in	jih	obdržali.
• Naučili	se	boste,	kako	navdihovati	zaposlene,	da	ustvarjajo	energijo,	se	strnejo	skupaj	in	tudi	v	času	krize	delujejo

po	najboljših	močeh.
• Naučili	se	boste,	kako	privabiti	zaposlene,	da	delajo	za	spremembe	in	ne	proti	njim.
• Naučili	se	boste,	kaj	je	potrebno,	da	lahko	dodajate	vrednost	v	vseh	aktivnostih	in	dosežete	najboljši	izplen

vloženega	časa,	denarja	in	znanja.
• Naučili	se	boste,	kako	graditi	in	vzdrževati	najboljše	odnose	z	vašimi	deležniki,	deležniki	tima	in	cele	organizacije.
• Naučili	se	boste,	kako	doseči	lojalnost	zaposlenih,	uporabnikov,	dobaviteljev	in	investitorjev	organizacije.
• Naučili	se	boste,	kaj	morate	kot	vodja	narediti,	da	ustvarite	delovno	okolje	z	zaupanjem,	odprtostjo,	ponosom,

predanostjo,	odgovornostjo	in	iniciativnostjo.

"Med seminarjem sem dobil preprost in učinkovit pregled nad delovanjem organizacije in vedenjem zaposlenih. S prido-
bljenimi orodji lahko v podjetju uspešno odpravljamo težave, ki sicer pogosto ostajajo nedotaknjene. Program je odlično 
zasnovan in predavatelj govori z bogatimi izkušnjami."

Gregor Jenko, SALUS d.d. 

Claus Møller Consulting organizira	intenzivno	
izobraževanje,	namenjeno	menedžerjem,	vodjem	
skupin,	posameznikom	in	vsem,	ki	si	želijo	pridobiti	
ustrezna	znanja	in	veščine	iz	obvladovanja	
najzahtevnejših	poslovnih	situacij.	Z	modeli	Splošne	
poslovne	odličnosti	boste	v	svojih	organizacijah	
vzpostavili	sistem	za	doseganje	dolgoročnih	odličnih	
rezultatov	na	področju	produktivnosti,	odnosov,	
kakovosti	in	vodenja.

Program	izvajamo	po	licenci	priznane	svetovalne	
družbe	Claus	Møller	Consulting.

Aleš	Trunk	spec.	manag.,	se	z	razvojem	menedžmenta	
strokovno	ukvarja	že	od	leta	2000	in	sodeluje	z	uprava-
mi	različnih	podjetij	pri	njihovem	organizacijskem	raz-
voju.	Sodeloval	je	s	tujimi	svetovalnimi	podjetji	Health	
Insurance	Commission,	Australia	in	je	zunanji	sode-
lavec	priznane	svetovalne	družbe	Claus	Møller	Con-
sulting.	Leta	2007	je	ustanovil	IIHMD	–	Mednarodni	
inštitut	za	razvoj	menedžmenta	v	zdravstvu,	ki	zdravs-
tvenim	ustanovam	pomaga	dosegati	odlične	rezultate	z	
razvijanjem	zaposlenih	in	organizacije.		Pri	razvijanju	
managemneta	sodeluje	z	mednarodnimi	ustanovami,	
med	drugim	z	Rochester	Institute	of	Technology	in	
American	College	of	Management	and	Technology.	Je	
direktor	Evoli,	center	za	odličnost	v	managementu.

Niti	v	sanjah	pilotu	ne bi dovolili	leteti	s	potniškim	letalom, ne da	bi imel	potrdilo	o	letalskem šolanju.	Posledice	bi bile	
katastrofalne.	Niti	ne bi dovolili	zdravnikom,	IT	strokovnjakom,	inženirjem,	slikarjem	in	kuharjem	opravljati	njihove
službe	brez	prave izobrazbe. Kljub temu	menedžerje	brez	vodstvenih	treningov	prosijo, da	vodijo	druge.	To ima lahko
katastrofalne vplive na organizacijo, kot	so	izguba	strank,	izguba	zaposlenih	in	denarja,	ali	slab sloves in	slabo	komu-
niciranje, frustracije, pomanjkanje	zaupanja,	stres in	konflikti. Kot	je	potrebno	naučiti	pilota	leteti, tako je	potrebno	
naučiti	vodjo, kako voditi.

Šola praktičnega vodenja
Vaše koristi udeležbe
Dobili	boste	vpogled	v	spretenosti	praktičnega vodenja,	
kar bi običajno	trajalo	leta	pridobivanja	izkušenj.	
Naučili	se	boste, kako implementirati	in	živeti	principe	
praktičnega vodenja	in	ustvarjati	boljše	rezultate.
Naučili	se	boste	videti	probleme kot	priložnosti. Naučili	
se	boste	sprejemati	odločitve,	ki	si	jih	prej	niste upali.
Prispevali	boste	k	in	imeli	koristi	od	ustvarjanja	medn-
arodne mreže. Dobili	boste	novo energijo	in	veliko
navdihov.

Pristop
Pristop	je	neformalen,	odprt	in	sproščen	ter navdihujoč.	
Izobraževanje	je	interaktivno in	uporablja	različne
pristope	k	učenju:	predavanja,	diskusije, delavnice, teste,	
vaje	in	igranje. Udeleženci preživijo	večino časa	skupaj;
skupaj imajo	obroke,	uživajo	v	druženju	in	neformalnih	
pogovorih	izven učnega časa.

Učno gradivo
Za	vsak	učni	modul	dobite	gradivo	v	obliki:	skripte,	
prosojnic, obrazcev	in	drugih	orodij.

Število udeležencev:	Največ	20.

Vsebine izobraževanja
To izobraževanje	o	vodenju	je	osredotočeno na to,	
kako reševati	specifične probleme in	doseči	rezultate	
v	vsakodnevnem poslovnem življenju. Dobili	boste	
konkretne nasvete	in	praktična orodja	za	ugotavljanje	
in	razvijanje	svojega	vodstvega potenciala.	Vsebine
izražajo	izkušnje, ki	jih	je	sicer	potrebno	pridobivati	
dolga leta.	Izobraževanje	gradi	na principih,	ki	delujejo	
v	vseh kulturah,	državah,	panogah	in	vrstah	organizacij.

Naslednja	štiri	področja	so	posebej	izpostavljena:

MANAGEMENT
•	 Koncepti	menedžmenta
•	 Vaša	vloga	kot	vodje
•	 Proces	menedžmenta
•	 Posebna organizacijska kultura,	ki	jo	označujejo	

predanost, odgovornost,	lojalnost	in	iniciativnost:	
“Employeeship”

•	 Zmagoviti	timi:	“Teamship”
•	 Organizacijska	vitalnost
•	 Orodja	za	menedžerski	in	organizacijski	razvoj

PRODUKTIVNOST
•	 Koncept	in	proces	produktivnosti
•	 Umetnost	obvladovanja	časa
•	 Upravljanje	življenja	–	psihološki	koncepti	časa

ODNOSI
•	 Stakeholder	Relationship	Management
•	 Proces	odnosov
•	 Človeški	kapital
•	 Osebna čustvena	inteligenca.	Svojo	čustveno	inteli-

genco	boste	izmerili.
•	 Čustvena	inteligenca	organizacije	in	tima.
•	 Čustveno	uspešen	menedžment

KAKOVOST
•	 Koncept	kakovosti
•	 Proces	kakovosti
•	 Osebna kakovost
•	 Timska kakovost
•	 Kakovost	proizvoda	in	storitev
•	 Organizacijska	kakovost

“Lepa hvala za odličen seminar, prav za vse postavke (okolje, prosojnice, vzdušje, hrana, “štimung”, vsebina, vodenje...) 
lahko dam le najvišjo možno oceno.
Skoraj 13 let že delam z Market Feedback System (sistemi za zajemanje povratnih informacij s trga), stiki z kupci, rekla-
macijami..., a sem pridobil toliko koristnega znanja, novih vpogledov, kot tudi potrditev dobrih praks, ki jih že delamo, kar 
je enako pomembno, da sploh ne morem verjeti.
Znanje bom uporabil po celem območju moje globalne odgovornosti, med kolegi v Danfoss Trati, v diviziji District Energy, 
mojimi notranjimi kupci v več kot 40 državah sveta kot tudi zunanjimi kupci.” 

Milko Grebenc, Danfoss Trata d.o.o.



Stopite v ospredje!

Izboljšajte poslovno uspešnost, povečajte zadovoljstvo zaposlenih 
in uporabnikov, izpilite spretnosti menedžmenta.

Šola praktičnega vodenja
Privoščite si edinstven program za vaše podjetje.

Praktično vodenje
je osredotočeno na resnični svet –

kjer ne gre vse kot po literaturi!

Claus Møller Consulting • T/F +386.81.604858 • 
E-mail: info@clausmoller.com • https://clausmoller.com/sl

Claus Møller Consulting pomaga ljudem in organizacijam dosegati odlične 
rezultate! Z izobraževanjem, mentorstvom in svetovanjem na področju 
produktivnosti, odnosov, kakovosti in vodenja pomagamo izboljševati 

delovanje in dosegati poslovne rezultate.




