
 

 

Delavnice ZAVZETI ASI 
 

Vodstveni »Activity«. Igra za odgovorne in strastne ljudi. 

 

petek, 20. 4. 2018, ob 9. uri v Mengšu 
(Harmonija Mengeš, Linhartova cesta 33, Mengeš) 

 

Predavateljici: Saša Mrak, MBA in mag. Jelica Lazarević Lajovic 

Staranje prebivalstva, pomanjkanje delovne sile, večanje konkurence, nepredvidljivo in hitro spreminjajoče se okolje, 

so le eni izmed številnih dejavnikov, ki so še vidneje izpostavili, kako ključno vlogo igra vodenje. Za uspešno vodenje 

vseh generacij potrebujemo voditelje z ustrezno razvitimi kompetencami in slednji potrebujejo učinkovita orodja 

vodenja.  

Z udeležbo na delavnici se boste naučili igrati Vodstveni Activity. Cilji igre:  

• Znati POVEDATI, kaj so ključni izzivi vodenja in vodij  
Kako se spreminjajo razmere in zakaj te zahtevajo še večjo usmerjenost k človeku? Katera so področja, ki so pri 

nas dobro razvita in katera manj? Kaj nas dela bolj ali manj konkurenčne in kako je to povezano z vodenjem? 

• Znati NARISATI, kaj so ključne voditeljske kompetence 
Izzivi današnjega časa zahtevajo od vodij mnogo več kot zgolj usmerjenost na naloge in njihovo realizacijo. Vodja 

mora vzpostaviti zaupanje, biti zgled, obvladovati spremembe in opolnomočiti svoje zaposlene. Odlični vodje 

so odlični komunikatorji. Osebna odgovornost za komunikacijo je nujnost z vidika integritete, ki je navzven 

izražena skladnost posameznikovih misli, besed in dejanj. Skupaj bomo upodobili sodobnega voditelja in 

njegove komunikacijske veščine.  

• Znati POKAZATI zavedanje o odgovornosti HR-ja za razvoj in uporabo orodij vodenja (primer dobre prakse 
podjetja Iskratel, d.o.o.) 
Upravljanje uspešnosti je pomembna kadrovska iniciativa za razvoj in zadržanje kadrov, krepitev zavzetosti in 

prepoznavanje prispevka vsakega posameznika k uspešnosti organizacije. Na primeru dobre prakse, podjetja 

Iskratel, d.o.o., bomo prikazali, kako implementirati proces upravljanja uspešnosti in zakaj je ta pomemben pri 

sodobnem vodenju in doseganju želene uspešnosti.  

IGRALCI: Omejeno na osebe, ki razumejo, da vodenje pomembno vpliva na uspešnost ljudi in podjetje. Vabljeni 
managerji, vodje, kadroviki in ostali zainteresirani. 

 
STAROST: ≤45 let≥ 

 
PRAVILA IGRE: Igralci aktivno poslušajo in sodelujejo (lahko rišejo, razlagajo ali izvajajo pantomimo). Zmagovalec 

igre je tisti, ki prvi v svojem delovnem okolju implementira osvojeno znanje.  

Delavnica bo predvidoma potekala od 9. do 14. ure z dvema vmesnima odmoroma. 

http://www.harmonija.eu/
https://www.google.si/maps/place/%C5%A0port+%26+Wellness+Center+Harmonija/@46.1645523,14.5624367,15.33z/data=!4m7!3m6!1s0x0:0xb7b10078211231a4!5m1!1s2018-04-09!8m2!3d46.1643539!4d14.5652399
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Jelica L. Lajovic je zaposlena v družbi Iskratel, d.o.o., in sicer kot direktorica 

sektorja Kadri in pravo. Ima dolgoletne izkušnje z vodenjem in delovanjem na 

področju HR. Pri svojem delu zagovarja strast in pogum ter odklepanje 

potencialov pri sodelavcih. V letu 2017 je bila izbrana za kadrovsko managerko 

leta. Po izobrazbi je magistra znanosti. Svoje znanje ves čas nadgrajuje in si 

prizadeva za razvoj kadrovske stroke in razvoj učinkovitih kadrovskih orodij. 

Pogosto nastopa v vlogi predavateljice, mentorice in sodeluje pri številnih 

strokovnih razpravah ter je avtorica več prispevkov. Prosti čas preživlja v krogu 

svoje družine ali v telovadnici. 

 

 

 
 

Saša Mrak, MBA ima več kot 15 let izkušenj dela v projektih za razvoj ljudi pri delu, 
vodenje in v odnosih z javnostmi. Od januarja 2018 je izvršna direktorica Združenja 
Manager. V preteklosti je bila urednica Dnevnikove priloge Zaposlitve & kariera, 
skupaj z ekipo je razvila in več let vodila projekt raziskovanja in merjenja kakovosti 
odnosov na delovnem mestu Zlata nit, ki še danes vsako leto izbira najboljše 
slovenske zaposlovalce. Delovala je kot odgovorna urednica revije HR&M, edine 
strokovne revije za razvoj organizacij in ljudi pri delu in, vodja projekta HR&M 
konference. Sodeluje tudi pri projektu Organizacijska energija, bila je vodja 
programskega odbora voditeljske konference StRast2017, vodja izbora HRM 
projekta leta. Prav tako je tudi članica različnih komisij, preko katerih se odkriva in 
prepoznava najboljše prakse s področja vodenja in upravljanja s človeškimi viri. 
 

Delavnica bo izvedena v okviru programa Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) in jo 

sofinancirata  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada. 

Delavnica je za vas brezplačna! 

Prijava 
je možna najkasneje do srede, 18. 4. 2018. V kolikor se delavnice, na katero ste se prijavili, ne boste udeležili, vas 
prosimo, da to sporočite na asi@sklad-kadri.si najkasneje do četrtka, 19. 4. 2018, in omogočite udeležbo na 
delavnici drugim interesentom, saj je število mest omejeno. 

 

 
 

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/projekti-2014-2020/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-2016-2020/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/
https://www.1ka.si/a/160943
https://www.1ka.si/a/160943
mailto:asi@sklad-kadri.si

