
   

 
 

 
 

Datum: 25. 2. 2021 

Številka: 604-7/2021-1 

 

Skupnost občin Slovenije vas vabi na spletno izobraževanje z naslovom 

 

AGILNO VODENJE IN AGILNA MISELNOST  

1. aprila 2021 ob 10.00 uri 

preko spletne platforme Zoom 

Zaradi velikega števila sprememb je razmišljanje »že od nekdaj delamo tako« nevarno in 

ne zagotavlja pravočasnega odzivanja in prilagajanja na veliko število sprememb in 

novosti, ki se dnevno dogajajo.  

Spremembe so neizogibne in pomembno je, kako odreagiramo na njih. Se prepustimo, da nas 

preplavijo in smo nenehno v vlogi žrtve ali pa zajahamo val in prevzamemo nadzor nad 

dogajanjem. Agilne metode vodenja so odgovor na marsikateri problem, s katerim se srečuje 

klasični menedžment, se pa vse skupaj prične z agilno miselnostjo. Kako razvijati agilno 

miselnost in kako razvijati svojo odpornost in prilagodljivost na spremembe, ki prihajajo, 

boste izvedeli na izobraževanju. 

 

Program: 

Pogovorili se bomo o: 

- prihodnosti spreminjajočega se dela, 

- izzivih sodobnega vodenja 

- agilni miselnosti (vrste agilne miselnosti in njihove značilnosti) 

-  razvijanju prilagodljivosti na spremembe  

 

Komu je izobraževanje namenjeno: 

Vsebina je namenjena predvsem županjam in županom, podžupanjam in podžupanom, 

direktoricam in direktorjem občinskih uprav ter vodilnim kadrom v občinah in njihovih 

javnih zavodih.  

 

Predavatelj: 

Tematiko nam bo približal Marko Kostelec. Od leta 2016 dalje se ukvarja s kadrovskim 

svetovanjem, izobraževanjem in coachingom. Njegove glavne strokovne kompetence so 

usmerjene na področje kadrovskega in strateškega upravljanja, sistematičnega razvoja 
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voditeljstva, upravljanja talentov v podjetjih in izvajanja poslovnega individualnega in 

skupinskega coachinga. Je licencirani SDI moderator in licencirani svetovalec psihometričnega 

kadrovskega orodja PXT. Opravljeno ima prvo stopnjo moderatorja integrativnega pristopa 

psihodrame in transakcijske analize. Od leta 2013 je v aktivnem procesu izobraževanja iz 

transakcijske analize in je specializant transakcijske analize. Na svojih delavnicah in pri 

izvajanju coachinga, uporablja odlično coaching orodje Points of You. 

 

Prijava: 

Dogodek je plačljiv. Prijave potekajo preko spletne prijavnice na spletni strani SOS in so 

obvezne, saj boste le tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom. 

Prijave zbiramo do 30. 3. 2021 oz. do zapolnitve prostih mest. Pomembno je, da ob prijavi na 

izobraževanje na prijavnici navedete vaš osebni e-naslov, saj boste nanj prejeli povezavo do 

spletne učilnice. 

 

 

Vljudno vabljeni! 

Sekretariat SOS   
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