
VABILO  

Številka: 604-17/2019 
Datum: 20. september 2019 

 
Združenje občin Slovenije vabi na delavnico 

 

VODENJSKE VEŠČINE  
Da postanete vodja, je potrebno veliko več kot samo naziv. 

Torek, 22. oktober 2019, ob 9.oo uri 

sejna soba ZOS, Dunajska 156, Ljubljana (poslovna stavba WTC, 7. nadstropje) 

 
Vodenje je predvsem delo z ljudmi. Ni potrebno, da ste popolni, da lahko vodite ljudi. Pomembno je, da postanete 
učinkovit vodja. In prav vsak se lahko nauči tega – biti učinkovit vodja. Ni treba, da postanete nekdo drug, bodite 
samo najboljša različica samega sebe. Vse kar potrebujete za dobro vodenje so empatija, sposobnost motiviranja, 
ustrezne komunikacijske veščine, kredibilnost in integriteta, odločnost in sposobnost reševanja kriznih situacij. 

Vodenjske veščine – za vodje, župane, direktorje občinskih uprav, predsednike krajevnih skupnosti in za vse, ki se pri 
svojem delu srečujete  s takšnim in drugačnim vodenjem. 

Namen delavnice: 
1. Spoznati in osvojiti ključne vodenjske veščine 
2. Poiskati konstruktivne načine reševanja izzivov v vodenju 
3. Povečati učinkovitost dela z ljudmi 

 
Okvirni program: 
8.45 – 9.00  
Prihod udeležencev 
 
9.00-14.00 
Vsebina programa: 

 Učinkovito vodenje in njegove prednosti 

 Razlika med managiranjem in vodenjem 

 Lastnosti in veščine odličnega vodje 

 Integriteta in kredibilnost v vodenju 

 Področja vodenja 

 Komunikacijske veščine v vodenju 

 Postavljanje ciljev  

 Zviševanje učinkovitosti zaposlenih – delegiranje  

 Motivacija sodelavcev 

 Razvoj zaposlenih – coaching 

 Upravljanje s časom in zviševanje produktivnosti 

 Timsko delo in razvoj timov 

 Učinkovito vodenje sestankov in dogodkov 



VABILO  

 Reševanje problemov in odločanje 

 Trening vodenjskih veščin v različnih situacijah 

 Izdelava akcijskega načrt za nadaljnji razvoj vodenjskih veščin in prenosa v prakso 
 
Potek delavnice: 

 Dinamična in aktivna 

 Veliko praktičnih primerov in izkušenj 

 Aktivno sodelovanje udeležencev 

 Igranje vlog v praktičnih situacijah 

 Izkustveno učenje na lastnih primerih 

 Izdelava osebnega akcijskega načrta za razvoj veščin 
 
Predava: Alenka Slabe, EQTEAM 
 

Udeležence vabimo, da pripravijo čim več vprašanj in praktičnih primerov, s katerimi se srečujete pri svojem 

delu.  

 

Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si. 
Prijave sprejemamo, do zapolnitve mest. 
V primeru premajhnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi delavnice. 
 
 
Vljudno vabljeni! 

 
Združenje občin Slovenije 

mailto:info@zdruzenjeobcin.si

