
Bernardin, 24. maj 2018

VAŠ PARTNER V SPREMEMBI

25. Strokovno srečanje ekonomistov in 
poslovodnih delavcev v zdravstvu
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17 LET DELOVANJA               5 ČLANOV EKIPE

PIONIRJI NA PODROČJU COACHINGA V SLOVENIJI 
LASTEN BB MODEL PREOBRAZBE PODJETIJ

160 (cca) 
PARTNERJEV

3.000 (cca) 
SVETOVALNIH UR / LETO

SKUPAJ Z VEČ KOT 
105 LETI IZKUŠENJ

Z DIPLOMAMI IZ EKONOMIJE, PSIHOLOGIJE, 
ANTROPOLOGIJE,

POLITOLOGIJE, SOCIOLOGIJE

Z ZNANJI IN IZKUŠNJAMI IZ NLP, TRANSAKCIJSKE 
ANALIZE, GEŠTALTA, TEORIJE IZBIRE, JAVNEGA 

NASTOPANJA, KREATIVNEGA RAZMIŠLJANJA, POGAJANJ, 
VODENJA PODJETIJ, VODITELJSTVA …
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MODERIRAMO, 
IZZIVAMO,
IN 
SPREMLJAMO.

Ksenija Špiler Božič
Uršula Butkovič
Andrej Božič 
Simona Stavanja
Anja Šerc
Annie

… v sodelovanju s partnerji 



KAKO POISKATI POTENCIAL 
V ZAPOSLENIH?

Ksenija Špiler Božič, direktorica BB Consulting d.o.o.



zaposlen

razvoj potenciala =
osebni in profesionalni razvoj

organizacija /
podjetje

razvoj potenciala = 
investicija v prihodnost

skupna pričakovanja in cilji organizacije



POTENCIAL – KAJ JE TO? 



- veščine in znanja, 
- timsko delo, 
- raziskovanje, 
- skrb za druge, 
- kreativnost, 
- konstruiranje, in 
- vodenje drugih. 

POLJE MOŽNOSTI



KAKO PREPOZNATI 
POTENCIAL? 



- raziskovanje 
- priložnost
- priznanje / nagrada za opravljeno delo

OMOGOČANJE POGOJEV ZA 
RAZVOJ POTENCIALA



- odprt odnos in komunikacija
- dialog ≠ debata
- vprašanja

RAZISKOVANJE



- ambiciozne in izvedljive naloge
- mentorstvo je obojestranski odnos
- dopuščanje napak

PRILOŽNOST



- javna predstavitev dosežkov 
- vključitev dosežkov v širšo vizijo podjetja / organizacije
- dinamika etap in ciljev

NAGRADA ZA OPRAVLJENO DELO



SINERGIČNOST



organizacija: strastni, zavzeti in uspešni → nove ideje, 
uspešno poslovanje

vodje: razvoj veščin vodenja kot so spraševanje in postavljanje 
odprtih vprašanj

zaposleni: samorealizacija in zadovoljstvo

UČINKI RAZVOJA POTENCIALOV



ORGANIZACIJA JE POLJE 
MOŽNOSTI



vloga vodij in kadrovske službe pri razvoju potenciala 
zaposlenih: raziskovalni intervjuji, dialog, poslušanje

vloga zaposlenih: proaktivnost v iskanju priložnosti in 
komunikacija

3 tipi razgovorov: 
razgovor o doseženih ciljih, 
razvojni in karierni razgovor, in 
razgovor o napredovanju

KOMUNIKACIJA



ZA KONEC
3 PRAKTIČNI BB NASVETI



zajemite priložnosti novih pričakovanj zaposlenih na trgu 
dela - del politike zaposlovanja podjetja naj postane tudi 
komunikacija poslanstva, vrednot in ciljev podjetja, ne zgolj 
pričakovanih veščin in obveznosti zaposlenega 

mesečni razgovori - zaposleni in vodja dogovorita sistem 
redne komunikacije o doseženih ciljih in obojestranskih 
pričakovanjih

omogočajte priložnosti za rast – s skrbno dodeljenimi 
nalogami omogočite zaposlenemu mojstritev njenih ali njegovih 
močnih točk



REFLEKSIJA

Vaši vtisi in 

razmišljanja?
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Komu bom prenesel/a sporočilo današnjega 
predavanja? 

Kaj lahko naredim jaz, da v našem timu prispevam 
k razvoju potencialov?



Hvala za pozornost!
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BB Consulting d.o.o.
W: www.bbconsulting.si

M: info@bbconsulting.si

T: 01.200.93.37


