
Praktično vodenje 
s Clausom Møllerjem 

Naredite si teden dni učenja o bistvenih načelih vodenja in orodjih, ki delujejo.  

Pridružite se v edinstven, jedrnat učni program v sproščenem in navdušujočem okolju  

v Provansi.  

Edinstveno izobraževanje o Poslovni odličnosti za menedžerje v  
zasebnem in javnem sektorju. 



Koristi udeležbe Praktičnega vodenja: 
 Naučili se boste, kar je potrebno – poleg strokovnih spretnosti – za doseganje uspešnosti v vsaki organizaciji in vsakem 

timu. 

 Naučili se boste upravljati svojo organizacijo ali svoj tim tako, da boste privabljali prave ljudi in jih obdržali.  

 Naučili se boste, kako navdihovati zaposlene, da ustvarjajo energijo, se strnejo skupaj in delujejo po najboljših močeh – 

tudi v času krize. 

 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 najboljših 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. 

»Še nikoli se nisem naučil toliko praktičnega 

vodenja v tako kratkem času, kot na tem 

programu. Vse sem lahko uporabil v 

vsakodnevnem življenju.«  

Bjarne Gjørup, Man. Dir., TOP-TOY A/S 

 

 

»...To je svetovno komuniciranje. Nikdar še nisem izkusil kaj takega. Vsebina programa je logična, 

zanimiva in še posebej relevantna. Okolje je edinstveno. Kakovost gradiva je prepričljiva—zares 

praktično orodje. Program je tudi zelo primeren za celoten menedžerski tim v podjetju.―  

Jens Andersen, Business Area Director, NORDANIA LEASING  

Claus Møller je predsednik in CEO družbe Claus Møller Consulting, svetovalne družbe, ki je  

specializirana za razvoj in izvajanje menedžerskih učnih programov, storitev svetovanja in 

coachinga. Claus Møller je mednarodno priznan avtor in poslovni svetovalec, ki dela kot 

svetovalec in trener številnim uspešnim strankam. Vzpostavil je koncepte Time Manager, Putting 

People First, The Human Side of Quality, Employeeship in Heart Work.  

 

Je avtor več knjig in člankov o menedžmentu, komuniciranju, kakovosti, produktivnosti in 

človeških odnosih. Mnogim organizacijam po svetu je pomagal doseči odlične rezultate in je 

razvil več priznanih praktičnih orodij za izboljševanje rezultatov za posameznika, time in 

organizacije.  

 

Izobraževanje, ki jo nudi Claus Møller se izvaja v kraju Cotignac, v srcu Provanse, kjer je postavil 

svoj izobraževalni center "Les 4 Moulins". Obdajajo ga vinogradi v pristni provansalski vaški 

»… Vsi primeri kažejo točne primere v moji 

organizaciji, kjer bi predhodno znanje orodij vodilo 

do boljših odločitev.« 

Peter Aggersbjerg, Man. Director, TYTEX A/S  



Niti v sanjah ne bi dovolili pilotu 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 delati njihovo službo brez 

prave izobrazbe. Kljub temu, menedžerjje brez vodstvenih treniingov prosijo, da vodijo druge. To ima lahko katastrofalen vpliv 

na organizacijo, kot je izguba strank, izguba zaposlenih in denarja, ali nesrečen sloves in slabo komuniciranje, frustracije, 

pomanjkanje zaupanje, sres in konflikti.  

Kot je potrebno naučiti pilota leteti, tako je potrebno naučiti vodjo, kako voditi. 

Praktično Vodenje 

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 mednarodne 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: knjige, testa, 

obrazec 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 vodstvenega potenciala. Vsebine izražajo 

izkušnje, ki jih je  Claus Møller pridobil v mnogih letih 

uspešnega dela z menedžerji timi in organizacijami v vseh 

sektorjih v 40. državah. 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 capital 

 Osebna čustvena inteligenca. Svojo čustveno inteligenco 

boste izmerili.  

 Čustvena inteligenca organizacije in tima. 

 EI orodja – uspešna orodja za merjenje in razvijanje 

čustvene inteligence 

 Čustveno uspešen menedžment 

 

KAKOVOST 

 Koncept kakovosti 

 Proces kakovosti 

 Osebna kakovost 

 Timska kakovost 

 Kakovost proizvoda in storitev 

 Organizacijska kakovost  

„Vsebina predstavlja novo, potrebno znanje praktičnega vodenja. Učno okolje je posebno. Teorija je urejena in 

sporočila so strokovno utemeljena. Primeri so življenski in jih lahko vsak udeleženec uporabi takoj po seminarju. 

Management postane ―nestrokovna tema‖, svoja disciplina, ki bi se je moral naučiti vsak, ki je vključen v proces 

upravljanja organizacije v zasebnem ali javnem sektorju – in vsi politiki.‖ 

 

Erik Johnsen, Professor, Oecon dr., dr.h.c., CAMS, Copenhagen Business School 



Praktično vodenje 
je osredotočeno na resničen svet – 

kjer ne gre vse po literaturi! 

Center za odličnost v managementu je zavod, ki ljudem in organizacijam pomaga doseči odlične 

rezultate!  
 
Z izobraževanjem, mentorstvom in svetovanjem na področju produktivnosti, odnosov, kakovosti 

in vodenja pomagamo posameznikom in organizacijam dosegati odlične rezultate.  

 
Evoli, Center za odličnost v managementu 

Maistrova 18, SI-1241 Kamnik, Slovenija 
Tel./Fax. +386.81.604858 
E-mail: info@evoli.si 


