
   
  

               

Vabimo vas na strokovno izobraževanje 

 

»SKUPAJ ALI VSAK ZASE« - 
soupravljanje kot oblika povezovanja kolektivov 
delavnica s specialistom klinične psihologije dr. Aleksandrom Zadelom  
 
 

ki bo v ČETRTEK, 08. septembra 2022, od 08.30 do 15.15 ure, 
NOVA LOKACIJA: Dvorana Urban, URBAN RING Hotel Ljubljana, Dolenjska cesta 242c 
/poleg nakupovalnega centra Rudnik; izvoz iz obvoznice: Ljubljana - jug/ 
 
 
 
Namen in cilj 

V današnjih poslovnih okoljih nedvomno postaja vse bolj ključen izziv - premislek o načinih medsebojnega 
sodelovanja za uspešno upravljanje osebnih in poslovnih ciljev. Sodoben človek je navajen razmišljati o 
sebi, o svojih interesih, svojih izzivih in svojih ciljih. Obenem še nikoli ni bilo pomembnejše, da na poti do 
svojih ciljev uspešno sodelujemo tudi z drugimi ljudmi. Kako sodelovati, kako komunicirati, kako 
soupravljati skupne izzive, če imamo v svoji glavi in svojem srcu najprej sebe in nam drugi pogosto 
pomenijo le tekmece ali ovire na poti do naših ciljev? Kako razumeti, da je v našem osebnem interesu 
učinkovito soupravljanje in sodelovanje z deležniki za katere se zdi, da imajo včasih popolnoma nasprotne 
interese kot mi? 
 

Po drugi strani so vse pogostejše ocene, da se v današnji družbi nenehno soočamo s krizo v medsebojnih 
odnosih, kar se kaže tako v javnem (političnem) diskurzu kot v odnosih oziroma razmerjih neposredno med 
delom in kapitalom. In pri tem zagotovo manjka spoštovanje do sočloveka, spoštovanje do sodelavca, 
spoštovanje do poklica… Skratka zdi se, da medsebojno sodelovanje in spoštljivo komuniciranje kar nekako 
izginja iz našega življenja.   
 

Vse to je lahko zelo pomemben izziv tudi za svete delavcev, glede na njihovo vlogo v podjetjih, da še bolj 
povežejo sodelavce, izboljšajo interno komunikacijo in tako spodbudijo dvig kulture medsebojnega 
sodelovanja v svojih poslovnih okoljih.  
 

Predavanje bo osredotočeno na predstavitev načinov, kako biti spoštljiv do različnih sogovornikov, kako 
izkazovati profesionalnost, kako se pogajati z vodstvom podjetja ter kako vzpostavljati učinkovito 
komunikacijo med zaposlenimi in vodstvom. Udeleženci bodo spoznali, kako poteka komunikacijski 
proces, zakaj se pogosto zapletamo v nesporazume in konflikte ter se naučili kako reševati nesporazume in 
konflikte v zahtevnih poslovnih situacijah. 
 

In temu bo v celoti namenjeno tokratno srečanje, pri čemer ne bo šlo zgolj za klasično obliko izobraževanja, 
temveč za delavnico z aktivnim sodelovanjem vseh udeležencev. 
 
 



 

       Udeležbo priporočamo 

 PREDSEDNIKOM in ČLANOM SVETOV DELAVCEV 
 PREDSTAVNIKOM DELAVCEV V ORGANIH VODENJA IN NADZORA 

 (članom NS, UO in delavskim direktorjem) 
 SINDIKALNIM ZAUPNIKOM 
 KADROVSKIM, PRAVNIM IN DRUGIM STROKOVNJAKOM V PODJETJIH 

 
 
 
IZ VSEBINE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvajalec 

Dr. Aleksander Zadel je doktor psihologije in specialist klinične psihologije. Zaposlen je na Inštitutu C.A.R. 
Ukvarja se z razvojem posameznikov in timov, coachingom ljudi na najzahtevnejših pozicijah v 
gospodarstvu in javnem sektorju. Za svetovalca ga rada najemajo podjetja, ki v središče trajnostnega 
uspeha postavljajo človeka. 
 
 
Prijave in kotizacija  
 

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do TORKA, 06. septembra 2022: po pošti na naslov CPM izobraževanje 
d.o.o., Visoko 50, 4212 Visoko; po e-pošti cpm@siol.net ali prek spletne prijave na www.delavska-
participacija.com.   
 

Natančnejše informacije o izobraževanju lahko dobite tudi po GSM (041) 398 258. 
 

Kotizacija z gradivom, osvežilnimi napitki in prigrizkom za člane ZSDS znaša 220,00 EUR + DDV, za ostale 
udeležence pa 250,00 EUR + DDV. 
 

Pri plačilu lahko uveljavljate 10% popust, če organizacija prijavi najmanj dva udeleženca.   
 

 

08.30 
 
09.00 -14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprejem udeležencev in priprava na izobraževanje 
 

- Pomen proaktivnosti v današnjem poslovnem okolju.  

- Pomen medsebojnega spoštovanja pri navezovanju stikov. 

- Partnerski odnos. 

- Spretnost sporazumevanja – komunikacijski proces. 

- Osebna odgovornost v komunikacijskem procesu.  

- Preseganje razlik med sogovornikoma. 

- Napake pri komuniciranju. 

- Učinkovita pogajanja. 

- Vloga sveta delavcev v sodobnem poslovnem okolju. 

 
 15.15 Pogovor in medsebojna izmenjava izkušenj med udeleženci 
  



 

Kotizacijo nakažite pred začetkom izobraževanja na TRR družbe CPM izobraževanje d.o.o., št. SI56 6000 
0000 0810 409, odprt pri Hranilnici LON d.d. Kranj. 
 

Račun boste prejeli po zaključku izobraževanja. CPM izobraževanje d.o.o. je davčni zavezanec z ID št. za 
DDV SI22486704. 
 
 
 

Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! 
 
 
 
 
Datum: 17. 08. 2022 mag. Rajko Bakovnik, 

CPM izobraževanje d.o.o. 
 


