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SPOZNAVASPOZNAVASPOZNAVASPOZNAVANJE, NJE, NJE, NJE, 

POVEZOVANJE, POVEZOVANJE, POVEZOVANJE, POVEZOVANJE, 

SODELOVANJE…SODELOVANJE…SODELOVANJE…SODELOVANJE…    

    
Po prevzemu funkcije predsednice  
ZMCS sem kar nekaj časa porabila za 

operativni prevzem in urejanje formalnosti. 
Pomembno mi je, da so stvari urejene in se šele 
potem podam na pot. Veliko sem razmišljala, kaj je 
tisto, kar nas povezuje, kako začrtati pot in predvsem 
zakaj smo združeni. S tem namenom sem tudi 
pripravila anketo, na katero ste se kar pridno odzvali 
in podali svoje mnenje.  
 
V aprilu 2015 smo na srečanju članov odprli temo 
poslanstva svetovalca in osnovnih vodil oziroma 
vrednot pri delu. Z zaključki smo utrdili zapisane 
stvari v Kodeksu in nekoliko razširili in poglobili 
pogled na posamezno vrednoto. 
 
Na začetku poletja smo začeli tudi razmišljati o 
prenovi Slovenskega svetovalca oziroma krajši obliki, 
ki bi izhajala večkrat čez leto in potem ob koncu leta 
naredili izbor tem v eni številki. Prav tako se 
pripravljamo na prenovo spletne strani in na posvet, 
ki bi ga radi nekoliko širše zasnovali.  
 
Pred kratkim smo skupaj obiskali Steklarno Hrastnik, 
se srečali z vodstvom in si ogledali proizvodnjo. 
 
Ko gledate nazaj teh devet mesecev, vem, da 
porečete, da bi se dalo narediti več. A trdim, da so 
pripravljeni nastavki, smernice za prihodnje obdobje, 
ki naj bo zaznamovano z boljšim poznavanjem 
članov, povezovanjem tudi navzven in sodelovanjem 
med člani in drugimi organizacijami.  
 
So stvari, ki nas ločujejo, saj prihajamo iz različnih 
strokovnih področij in so stvari, ki nas povezujejo. 
Verjamem, da bomo različnosti znali spremeniti v 
naše prednosti in naše skupne točke še bolj utrditi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Seveda je pa osnovni predpogoj ta, da se bolje 
spoznamo. Tokrat se nam predstavljata naša dva 
člana Upravnega odbora. Vabljeni tudi vsi ostali. 
 
Moja vizija Zbornice je, da je to prostor, kjer se člani  
odprto povezujemo in tkemo odnose, ki temeljijo na 
medsebojnem spoštovanju in poštenosti, 
sodelujemo na skupnih projektih in smo prepoznavni 
v družbi kot organizacija vredna zaupanja.  
 
Za realizacijo te vizije je nujno utrditi organizacijo 
navznoter in šele potem stopiti v prostor. Verjamem, 
da to zmoremo! 
 
Ksenija Špiler Božič, predsednica ZMCS 
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Renato Burazer 
Partner/svetovalec 
AREM d.o.o. 
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ALI NAŠA UPRAVALI NAŠA UPRAVALI NAŠA UPRAVALI NAŠA UPRAVA DOBRO VODI IN A DOBRO VODI IN A DOBRO VODI IN A DOBRO VODI IN 

UPRAVLJA PODROČJA IT V UPRAVLJA PODROČJA IT V UPRAVLJA PODROČJA IT V UPRAVLJA PODROČJA IT V 

ORGANIZACIJI?ORGANIZACIJI?ORGANIZACIJI?ORGANIZACIJI?    

Uvod 

Novi poslovni modeli in razvoj informacijske 
tehnologije predstavljajo za vsa IT okolja priložnost 
ali tveganje, pogosto  pa tudi oboje. Ali bodo 
navedene novosti organizaciji prinesle oprijemljive 
priložnosti ali pa samo tveganja je v prvi meri 
odvisno od sposobnosti organizacije, da celovito in 
učinkovito upravlja svojo informacijsko tehnologijo 
in vse povezane dejavnike, ki jih lahko uvodoma 
poenostavimo in strnemo v vodenje in upravljanje 
procesov, tehnologije in osebja, neposredno in 
posredno povezanega z IT (v nadaljevanju 
Governance of Enterprise IT ali krajše GEIT).   
 
Kako dobre so organizacije pri vodenju IT? Kako naj 
se predstavniki lastnikov ali njihovi predstavniki 
prepričajo, da uprave dobro opravljajo svoje delo pri 
vodenju in upravljanju IT? Ali obstaja univerzalni 
recept za upravljanje področja IT v vsaki organizaciji? 
Na navedena vprašanja bomo poskusili najti 
odgovore s pomočjo dobrih praks in materialov, 
vgrajenih v COBIT 5 ter s pomočjo praktičnih izkušenj 
avtorja pri izvajanju revizijskih in svetovalnih 
projektov na področju vodenja IT in vodenja družb. 
(GEIT in Corporate Governance). Član uprave 
odgovoren za IT (v nadaljevanju CIO) nima 
enostavnega dela, še posebno v luči zmanjšane vloge 
in pomena, ki mu ga pripisujejo nekatere raziskave.  

 
Kaj je splošni cilj vodenja organizacije? 
 
Za lažje razumevanje omenimo definicijo vodenja IT 
kot je zapisana v COBIT 5:  
»Vodenje zagotavlja, da so cilji podjetja doseženi s 
pomočjo ocene (evaluating) potreb deležnikov, 
pogojev in možnosti; nastavitev smeri (direction) 

prek prednostnih nalog in sprejemanja odločitev; in 
spremljanja (monitoring) zmogljivosti, usklajenosti in 
napredka na poti k dogovorjeni smeri in ciljem 
(EDM)«  
 
»Poslovodstvo načrtuje (plans), gradi (builds), vodi 
(runs) in spremlja (monitors) aktivnosti pri 
usklajevanju s smerjo, ki jo določi organ za 
upravljanje, za doseganje poslovnih ciljev (PBRM).« 

 
Medtem, ko ima lahko organizacija svoje specifične 
cilje, je skupno vsem, da so naravnani v smer 
zadovoljenja potreb deležnikov organizacije. Glavni 
splošni cilj organizacije je – ustvarjanje vrednosti.  
 
Organizacija ustvarja vrednost s pomočjo treh 
glavnih aktivnosti: 
• ustvarjanjem koristi 

• optimizacijo tveganj 

• optimizacijo virov. 
 

Vir: COBIT 5 
 
Celoten koncept lahko prenesemo v domeno GEIT, 
kjer pričakujemo, da bodo naše organizacije in 
uprave sposobne ustvarjati vrednosti tudi na 
področju uporabe IT. Takoj lahko ugotovimo, da je 
uspešnost pri ustvarjanju vrednosti močno odvisna 
od kakovosti vodenja in upravljanja IT.  
 
COBIT 5 med deležniki, ključnimi za vodenje IT in 
vzpostavitev okvira za vodenje IT, prepoznava 
sledeče vloge, skupine ali funkcije: 

• Nadzorni svet 

• CEO - Predsednik uprave 

• CFO - Član uprave za finance 

• COO - Član uprave za operacije 
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• Poslovodje - Izvršni direktorji 

• Lastniki poslovnega procesa 

• Izvršni odbor za strategijo 

• Odbor za projekte in programe 

• PMO - Projektna pisarna 

• Pisarna za upravljanje vrednosti 

• CRO - Član uprave za tveganja 

• CISO - Vodja informacijske varnosti 

• Svet za arhitekturo 

• Odbor za tveganja 

• Vodja upravljanja človeških virov 

• Skladnost 

• Revizija 

• CIO - Član uprave za informatiko 

• Glavni arhitekt 

• Vodja razvoja 

• Vodja produkcije 

• Vodja administracije IT 

• Manager storitev 

• Manager varovanja informacij 

• Manager neprekinjenega poslovanja 

• Vodja zasebnosti 
 
Nabor vlog, za katere seveda ni nujno, da so vse 
zasedene z različnimi ljudmi (v manjših okoljih lahko 
ena oseba opravlja več združljivih vlog), na eni strani 
daje vtis kompleksnosti ekipe, ki mora delovati 
uigrano znotraj ustreznega okvira, da bo lahko 
organizacija ustvarjala največjo vrednosti iz 
informacij, projektov in investicij v informacijsko in 
povezano tehnologijo, a COBIT 5 na drugi strani nudi 
vsa izhodišča, za uspešno uvedbo najboljših praks 
vodenja IT, kakor tudi za kakovostno načrtovanje in 
izvedbo revizije vodenja IT.  

Kako se odražajo težave pri vodenju in upravljanju 
IT? 

Kako lahko različni deležniki v organizaciji 
prepoznajo težave na področju GEIT? Nekatere 
organizacije ne prepoznavajo vira za njihove bolečine 
ali pa ga ne zanjo pravilno umestiti v domeno 
vodenja in upravljanja IT, zato je pri teh 
organizacijah zelo težko pričakovati, da se bo število 
njihovih bolečih točk zmanjšalo ali da bo bolečina 
popustila sama od sebe.  
 
V nadaljevanju je navedenih nekaj primerov bolečin, 
ki jih občutijo organizacije in so neposredno 
povezane s slabostmi na področju GEIT. Ti primeri 
bolečin bi v praksi morali upravičeno zbuditi dvom v 

kakovost vodenja in upravljanja področja IT v 
organizaciji. Ti primeri ogrožajo uspešnost 
organizacije ter posledično ogrožajo zaupanje v 
upravo in še posebej v delo in sposobnosti CIO: 

• Poslovne frustracije zaradi propadlih iniciativ, 
večanjem stroškov IT in percepcijo, da IT ustvarja 
nizko vrednost; 

• Pomembni incidenti povezani z IT in vplivom na 
poslovanje kot denimo izguba podatkov ali 
neuspeh projekta; 

• Težave pri zunanjem izvajanju storitev kot 
denimo pogosto nedoseganje dogovorjenih ravni 
storitev; 

• Neuspeh pri izpolnjevanju pogodbenih zahtev ali 
zahtev regulatorja; 

• Omejitve IT, ki vplivajo na omejevanje 
sposobnosti na področju inovativnosti in 
poslovne agilnosti organizacije; 

• Pogoste ugotovitve revizije o IT zmogljivosti ali 
poročila o slabem delovanju IT ali slabi kakovosti 
IT storitev; 

• Skrita in zavajajoča poraba za IT; 

• Podvajanje ali prekrivanje med iniciativami ali 
zapravljanje virov; 

• Premajhni IT viri, osebje z neustreznimi 
veščinami ali pojav izgorelosti/nezadovoljstva; 

• Spremembe, odvisne od IT, pogosto ne 
zadovoljujejo poslovnih potreb in so uvedene 
prepozno ali prekoračijo proračun; 

• Večkratni in kompleksni napori na področju 
pridobivanja zagotovil (revizije) o delovanju IT; 

• Člani uprave, izvršni direktorji ali starejši vodje 
imajo odpor do IT, prisotno je pomanjkanje 
predanih in zadovoljnih poslovnih sponzorjev za 
IT; 

• Kompleksni modeli delovanja IT.  

Kateri dogodki so tisti, ki bi morali spodbuditi 
organizacije k povečanemu fokusu na GEIT? 

Poleg običajnih poslovnih dogodkov in bolečin, ki 
smo jih že navedli so v nadaljevanju podani primeri 
posebnih dogodkov ali vplivov zunanjega okolja, ki bi 
morali spodbuditi organizacije k povečanemu fokusu 
ali na bolj sistematičen pristop pri vodenju in 
upravljanju IT: 
• Združitev, pridobitev ali odsvojitev; 

• Premik na trgu, ekonomija ali sprememba 
položaja na trgu: 

• Sprememba poslovnega modela ali nabavnih 
dogovorov: 
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• Nove zakonske zahteve ali zahteve glede 
skladnosti;  

• Pomembna tehnološka sprememba ali premik 
paradigme;   

• Fokus na upravljanje ali projekt; 

• Novi CIO, finančni direktor (CFO), glavni izvršni 
direktor (CEO) ali član upravnega odbora v 
enotirnem ali nadzornega sveta v dvotirnem 
sistemu upravljanja; 

• Zunanja revizija ali ocena s strani svetovalca; 

• Nova poslovna strategija ali prioriteta; 

• Želja po občutnem izboljšanju vrednosti, ki naj bi 
jo prinašala IT. 

CIO – Član uprave za informatiko v težavah? 

Danes se CIO sooča z realnostjo, ko mora znižati 
stroške in iz podatkov iztisniti vrednost. Bolje kot mu 
to uspeva, bolj je seveda sposoben govoriti poslovni 
jezik drugih članov uprave, bolje ga razumejo in 
tolerirajo njegovo morebitno togost in počasnost. 
Slednje – počasnosti nikakor ne morejo sprejeti člani 
uprave, ki so zadolženi za trženje (v nadaljevanju - 
CMO), saj je od pravega trenutka, ustrezne uporabe 
»big data«, prediktivne analitike in drugih sodobnih 
tržnih prijemov lahko odvisno tudi preživetje 
organizacije na trgu.  
 
V okoljih, kjer CIO ne zna jasno izpostaviti, kako 
danes oblikuje vrednost iz podatkov, projektov in 
rešitev, je njegova prihodnost negotova. Še v 
posebej slabem položaju pa bodo biti tisti CIO, ki ne 
znajo pokazati vizije za občutno povečanje 
ustvarjanja vrednosti iz podatkov v prihodnje. 
Napredne organizacije namreč to počno in to zelo 
dobro. Napredne organizacije imajo ustrezen okvir 
vodenja IT (GEIT), ki jim zagotavlja, da počno prave 
aktivnosti ob pravem času. Iz raziskav, ki so bile 
objavljene v zadnjih dveh letih je mogoče ugotoviti, 
da je prihodnja vloga CIO negotova, v kolikor ne bo 
uspel zagotoviti vrednosti in agilnosti, ki jo 
prepoznavajo deležniki organizacije, kjer je zaposlen.  

Diagnostika GEIT  - kako naj ugotovimo ali 
organizacije ustrezno vodijo IT? 

Obstaja torej potreba, zahteva in logika, ki jasno 
spodbuja vse deležnike v sistemu korporativnega 
upravljanja, da se redno izvajajo pregledi vodenja IT.  
V praksi je pogosto težko motivirati glavne deležnike, 
da se uvrsti v program dela celovit pregled ali 
diagnostika GEIT ali da se za to angažira zunanjega 

svetovalca. Razlogov je za to je verjetno več, a je po 
mojih izkušnjah neposredno povezan z zrelostjo 
celotnega sistema korporativnega upravljanja 
organizacije. Za organizacije je takšna diagnostika 
praviloma predstavlja dodano vrednost in se odraža 
v denimo izboljšanjem položaju na trgu, večji 
vrednosti delnice organizacije, nižjih stroških 
zmanjšanih tveganjih.  
 
V organizacijah, ki stremijo k visoki zrelosti na 
področju korporativnega upravljanja izvajamo takšne 
diagnostične preglede in svetovalne aktivnosti kot 
normalno prakso, ki se izvaja letno v okviru 
osveževanja poslovne strategije. S takim pristopom 
pridemo sistematično in na mehak način do 
priložnosti za izboljšave, kjer je poudarek na 
prihodnosti. Seveda je mogoč tudi revizijski pristop, 
ki ga uporabljamo takrat, ko je treba podati 
zagotovilo in mnenje o stanju.  

Zaključek 

Kakovost korporativnega upravljanja organizacij se 
izboljšuje. S tem se povečujejo tudi zahteve in 
pričakovanja pri vodenju in upravljanju IT. Uspešne 
organizacije prihodnosti bodo dajale močan 
poudarek na GEIT, saj IT lahko predstavlja oviro ali 
priložnost pri obstoju organizacije in doseganju 
njene vizije.  
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ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESUZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESUZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESUZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU 
 

Alenka Zdešar 
Vodja centra Galerija 
življenja 
 

zdesar@galerija-
zivljenja.si 
 
 
 
 
 

BISTVENE DOBROBITI TELBISTVENE DOBROBITI TELBISTVENE DOBROBITI TELBISTVENE DOBROBITI TELESNE ESNE ESNE ESNE 

AKTIVNOSTIAKTIVNOSTIAKTIVNOSTIAKTIVNOSTI    
 

Naslednje razmišljanje je nastalo pred kratkim. K 
pisanju me je spodbudilo delo s klientom, katerega 
cilj je bil čim bolje osmisliti svoje delo osebnega 
trenerja in ga tako tudi predstaviti. Skušam 
odgovoriti na vprašanje, zakaj je prav visok nivo 
telesne energije, osnova za ohranjanje celotnega 
energijskega ravnovesja telesa, ki je preplet 
različnih energij.  
 
Na kratko sem zajela dragocena osebna izkustvena 
spoznanja pri delu z ljudmi, s katerimi sem se v svoji 
praksi trenerja in coacha srečala. Poleg strokovnih 
dognanj o fizioloških in socialnih vplivih telesne 
aktivnosti na psihofizično zdravje človeka, tvorijo 
naslednji zapis.  
 
Morda vas spodbudi, da bo telesna aktivnost zaradi 
svojih mnogoterih koristnih učinkov, v kolikor še ni, 
postala skrbno načrtovan in ne le naključni del vaših 
življenj.   
1. Še tako zdrava prehrana, brez gibanja, ne bo 

vzdrževala mišične mase našega telesa, ki nam 

omogoča učinkovito vsakodnevno delovanje. Če 

želimo, da telo bolje izkoristi hranila, ki jih s 

hrano vnašamo v telo, mu moramo z gibanjem 

dovajati več kisika, ki pospeši izgorevanje. Ob 

medsebojnem učinkovanju hranil in kisika je 

izplen višji nivo oz. količina telesne energije. Več 

energije kultivira tudi več inteligence, kar 

pomeni, da smo bolj motorični, naši gibi so bolje 

koordinirani, popravi se nam drža, telo postane 

bolj aktivno, čvrsto in se lepše giblje.  

2. Visoka stopnja telesne energije generira višji 

nivo mentalne energije, izboljšuje samopodobo 

in spreminja prepričanja. Kako? Ko z zadnjimi 

močmi premagujemo tekaške oz. kolesarske 

kilometre ali vztrajamo v položaju, ki zahteva 

veliko moči, ko potisnemo sebe čez rob in 

zdržimo, te občutke zaupanja v svoje 

sposobnosti nezavedno prenesemo v vsakdanje 

življenje, k opravljanju delovnih nalog. S 

prepričanjem, da zmoremo, gradimo temelje 

resnične samozavesti. 

 
3. Visoka stopnja telesne inteligence je osnova za 

razvoj čustvene inteligence, kar pomeni, da 

bolje upravljamo s svojimi čustvi. Če poznamo 

mišice in občutek, ki ga ustvari gib, hitreje 

zaznamo kateri nevidni vodnik nam narekuje 

naše delovanje, katero čustvo se poraja v nas. 

Vsled hitrejših zaznav imamo več časa, da se 

odločimo, kakšna bo naša reakcija. Zavemo se, 

da nismo isto kot čustveno stanje, v katerem se 

trenutno nahajamo, pač pa, da »sem jaz 

konstanta s svojimi vrednotami in lastnostmi, 

čustvena stanja pa se spreminjajo«. S tem 

razvijamo čuječnost, ki pomeni pronicljivo 

motrenje samega sebe. Z boljšim stikom s 

svojimi občutji in čustvi, razvijamo tudi 

empatičnost, lažje sprejemamo drugačnost, 

postanemo bolj strpni. 

 
4. Visok nivo telesne energije je inovativno in 

kreativno okolje. V telesu se med gibanjem 

porodi občutek svobode izbire, občutek, da je 

vse mogoče, da ni neumnih idej. Postanemo bolj 

pogumni, ne samo pri gibanju, tudi v življenju in 

spregovorimo o njih. Postanemo bolj 

prilagodljivi, hitreje odvržemo vse nepotrebno in 

naredimo prostor ustvarjalnosti, ki je občutljiva 

dama. Razcveti se, če je osvobojena suženjstva 

logičnega razmišljanja in nam lahko reši življenje, 

ko zmanjka obstoječih znanj in rešitev. Takrat 

tudi ego trči sam vase. Ko se razgalimo s svojimi 

idejami, nima tam kaj iskati.  

 
5. Pri visokem nivoju telesne energije lahko 

prestrežemo odmev svojega telesa, kar omogoči 

globok pogovor s seboj. Tu se skriva duhovna 
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energija. Telesu z gibanjem omogočimo, da se 

samo odloči, katero aktivnost bo izbralo, kajti 

telo se najbolje odziva tam, kjer je njegova 

naravna inteligenca najbolj razvita in najde 

največje udobje v gibanju. To je odraz esence 

našega celotnega delovanja. Spoznamo jo, ko 

nas poboža neverjeten občutek svobode, ki nas 

dela tako zelo žive. S poznavanjem esence smo 

bližje življenjskemu poslanstvu.  

 
6. Z mnogimi urami gibanja se odprejo vrata v nas 

same, v samorefleksijo, s čimer postanemo bolj 

pogumni pri vseh življenjskih interakcijah in 

podvigih. S poznavanjem sebe bolj pogumno 

vstopamo v medsebojne odnose, več se 

družimo. Povečana možnost sklepanja znanstev, 

nam omogoča razvoj socialne inteligence in 

poveča naš socialni kapital.  

 
Neaktivnost ali območje ugodja je zelo nevarno za 
razkroj celotne osebnosti in ne le fizičnega telesa. Če 
v nekem obdobju prekinemo odnos z njim, se ta 
informacija vključi v našo zavest, čustva, voljo do 
ustvarjalnega in osmišljenega življenja, vodi v osamo. 
 
Dragoceno je zavedanje, da oblika telesa ni le gensko 
pogojena, temveč je odraz vsega nevidnega v nas. 
 
Alenka Zdešar, life in career coach 
zdesar@galerija-zivljenja.si 
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 NAŠI ČLANI SE PREDSTAVLJAJONAŠI ČLANI SE PREDSTAVLJAJONAŠI ČLANI SE PREDSTAVLJAJONAŠI ČLANI SE PREDSTAVLJAJO 
 

1. OSNOVNI PODATKI  

Dr. Mirko Mušič,  
svetovalec, 
Venture Consulting 
d.o.o. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. OPIS DEJAVNOSTI / SVETOVALCA: 

Opis dejavnosti (katera so ključna področja, ki jih 
pokrivate): 

• Povečanje uspešnosti in učinkovitosti družb skozi 

proces celovite organizacijske transformacije po 

Adizes metodologiji (certified associate) 

• Krepitev prodajnih sposobnosti posameznikov in 

družbe skozi trening in uporabo CustomerCentric 

Selling metodologije (certified coach) 

• 360-stopinjski Feedback po Zenger Folkman 

metodologiji (certified moderator) 

Poslanstvo oziroma vizija vašega podjetja: 

• Prenašati dobre poslovne prakse iz konkurenčnih 

okolij na slovenska podjetja 

Kaj je vaša dodana vrednost oziroma kaj lahko 
naročnik pričakuje, če vas angažira? 

• Sproščanje in usmerjanje ustvarjalne energije v 

družbi na vseh ravneh 

• Povečanje konkurenčnosti družbe navzven skozi 

povišanje ravni spoštovanja in zaupanja znotraj 

družbe 

• Pridobitev sposobnosti razpoznavanja in 

reševanja izzivov družbe brez zunanje pomoči 

 
 
 
 
 

3. ZANIMIVOSTI: 

 
Vaša najboljša učna lekcija? 

• Vodenje družb različnih velikosti, od high-tech 

start-upov do srednje velikih IT družb 

• Sooblikovanje razvoja podjetij v tujini (Nemčija, 

Indija, Israel, Turčija) in v Sloveniji 

Kako skrbite za svoj strokoven in osebni razvoj? 

• Nenehno usposabljanje v različnih fazah procesa 

organizacijske transformacije 

• Nenehno šolanje na Adizes akademiji 

• Intenziven prenos znanaja in izkušenj med 

kolegi, ki delajo po vsem svetu 

Katero knjigo priporočate za branje in zakaj? 

• Frederic Laloux: Reinventing Organizations; kako 

oblikovati in razvijati gospodarske organizacije v 

prehodu na novo raven družbene zavesti 

Vaš zgled, mentor, učitelj v življenju ali poslu? 

• Dr. Ichak Adizes 
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1. OSNOVNI PODATKI 

Saša Einsiedler 
komunikacijska trenerka, 
mediatorka, coach 
HELIOPOLIS d.o.o. 
 

 
 
 
 
 

    
2. OPIS DEJAVNOSTI / SVETOVALCA: 

Opis dejavnosti (katera so ključna področja, ki jih 
pokrivate): 
Ključna področja dejavnosti so komunikacija, 
mediacija, vodenje prireditev, izobraževanje in 
motivacija za razvoj in spremembe, coaching. 
 
Poslanstvo oziroma vizija vašega podjetja: 
Heliopolis pomeni sončno mesto. Vizija podjetja je 
tako opolnomočenje ljudi v zavedanju lastne 
vrednosti, širjenje veselja do življenja in celostno 
obravnavanje človekovih življenjskih področij v 
doseganju občutka uspešnosti. 
 
Kaj je vaša dodana vrednost oziroma kaj lahko 
naročnik pričakuje, če vas angažira? 
Življenjske izkušnje, praktičnost in takojšnja uporaba 
znanj v praksi, izjemna osebna zavzetost. 
 
Kako bi se opisali (osebno), kakšna oseba/podjetje 
ste?  
Sem odprta, z veliko veselja do življenja in ker 
vsakomur privoščim vse dobro in najboljše, s svojim 
zgledom motiviram ljudi za spremembe. 
 
Kje vidite največje izzive na področju, s katerim se 
ukvarjate: 

• S perspektive naročnika : Nezaupanje v področja, 

ki so težko merljiva in zaprtost v prepričanja, da 

je človek samo telesno bitje 

• Z vaše perspektive: Povezovanje vseh življenjskih 

področij posameznika  pri dojemanju lastne 

uspešnosti, ne zgolj osredotočanje na  poslovno 

področje 

Kdaj ste zadovoljni /uspešni na projektu? 
Ko smo zadovoljni vsi vpleteni, ko je viden napredek, 
ko je več zavedanja, ko vzbudim potrebo po »še« in 
ko je moje delo plačano. 
 

3. ZANIMIVOSTI: 

Vaša najboljša učna lekcija? 
Če se človek ne želi spremeniti, se ne bo spremenil. 
Odgovornost je vsakem posamezniku in njegov 
neuspeh ni moj neuspeh. 
 
Kako skrbite za svoj strokoven in osebni razvoj? 
S stalnim izobraževanjem, branjem, obiskovanjem 
delavnic, seminarjev, trenutno se izobražujem v 
programu Train the trainer pri Jacku Canfieldu. 
 
Katero knjigo priporočate za branje in zakaj? 
Eckhart Tolle Nova zemlja, ker nas uči, da smo ljudje 
duhovna bitja, ki si želimo mnogo več, kot le 
materialnih potrditev. Največji sovražnik našega 
zadovoljstva in uspešnosti je naš ego. 
 
Vaš zgled, mentor, učitelj v življenju ali poslu? 
Marry Morrissey, pri kateri sem opravila licenco za 
DreamBuilder coacha, Snježana Ristić, ki je v samo 
nekaj letih iz osebnega in poslovnega stečaja znova 
postavila svoje življenje in svoj posel na noge s 
pomočjo uporabe Zakona privlačnosti ter Jack 
Canfield, pri katerem se izobražujem trenutno, ker je 
izjemno prektičen in življenjski, njegova predavanja 
oz. delavnice so primerne tako za velika podjetja, kot 
za posameznike, ki si želijo več uspeha v življenju. 
 
Priporočate kakšne zanimive oziroma prihajajoče 
dogodke  bralcem? 
V prihodnjem letu prihaja v Slovenijo Danah Zohar. 
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INFORMACIJE IN DOGODKI ZMCSINFORMACIJE IN DOGODKI ZMCSINFORMACIJE IN DOGODKI ZMCSINFORMACIJE IN DOGODKI ZMCS    

 
OBISK STEKLARNE HRASTNIK 
V torek, 29. septembra 2015, smo člani ZMCS 
obiskali Steklarno Hrastnik, kjer so nam direktor 
Andrej Božič, vodja kadrovske službe Soniboj Knežak, 
skupaj z zaposlenimi, predstavili njihovo zgodbo o 
uspešnem prestrukturiranju podjetja, v kar smo se 
lahko prepričali tudi po ogledu proizvodnje in 
maloprodajne trgovine. Spodaj si lahko preberete 
nekaj odzivov naših članov ter ogledate fotografije z 
obiska.  

 

Draga Ksenija, spoštovani direktor gospod Andrej 
Božič in gospod Soniboj Knežak. 
Zahvaljujem se vam za prijetno popoldne,  ki je bilo 
zame več kot prijetno. Uživala sem v vaši družbi, 
predvsem v tako dobri poslovni praksi. Vsaka beseda 
je imela svoje mesto in težo. 
Ksenija hvala tebi za dobro povezovanje, spodbude, 
direktorju za enostavno, pragmatično podajanje 
strategij in g. Soniboju za predstavitev. Vsi žarite in 
ste dober vzgled timskega povezovanja. Čestitam! 
p.s. Vonj po proizvodnji in "šmiru"pa me vedno 
spomni na moje otroštvo, ko sem že kot otrok bila v 
domači delavnici. Počutila sem se zelo domače. 
 
Še enkrat hvala in se priporočam. 
 
Blanka Gašperlin 
Svetovalka za metodo Sita 
 
 
 
 
 

Ksenija lep pozdrav! 
Morda sem malo pozen, ampak iz srca pošiljam to 
mnenje! Super dogodek, ki nam jih kar nekako 
manjka v ZMCS in hvala za trud in organizacijo! 
Mene predvsem navdušuje pristop k 
prestrukturiranju, ki je redek v slovenski poslovni 
praksi, zato žanjete tudi uspehe! 
Dokazujete, da se v slovenskem prostoru le da kaj 
narediti, žal pa mnogi "krizniki" ne ujamejo pravega 
prijema in zadeve ne uspevajo! Vse dobro želim in 
vztrajajte na tej poti!  
lp Franc Pušenjak, LOMA Consulting 
 

Ksenija, 
lepo je videti napredek in rast podjetja, ki mu je pred 
leti malokdo verjel. Poučno za marsikaterega 
managerja! Iz moje strani pa prav posebej vse 
pohvale  pristopu na področju stimulativnega 
ravnanja z zaposlenimi,  saj se v našem okolju na ta 
del vodenja vse prevečkrat pozablja. In vodstvo 
Steklarne Hrastnik to vlogo opravlja odlično, kar je 
bilo med ogledom proizvodnje kot tudi obiskom 
njihove lastne trgovine več kot očitno. Še tako naprej 
in veliko uspeha pri doseganju novih ciljev! 
TjašaŠteblaj, Selectiva PRO 
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Uporaba in objava podatkov (delno ali v celoti) je dovoljena le z navedbo vira. Prispevki odražajo mnenje avtorja in ne nujno tudi Zbornice. 
 

Izdajatelj Slovenskega svetovalca je Zbornica za management consulting Slovenije, Večna pot 11, 
1000 Ljubljana, tel: + 386 1 423 17 05, e-naslov: zmcs@zmcs.si, spletna stran: www.zmcs.si. 

 

Spoštovani, 
Srečanje ob tako dobrih praksah je vedno zanimivo. 
Preveč je slabih zgodb, ki nas obkrožajo vsak dan in 
lepo je najprej slišati, potem pa še videti in doživeti 
kaj vse se da, če se hoče. Super dogodek in super 
ekipa. 
Za spomin prilagam še nekaj slik. Kot vidite, nismo 
samo poslušalci ampak znamo k delu tudi aktivno 
pristopiti! Z nami ni heca :) ! 
 
Lep pozdrav, 
Igor Žula, 3 PROJEKT, management d.o.o. 
 
 
Spoštovana Ksenija, 
Hvala za poslano ter organizacijo obiska - spodaj moj 
prispevek: 
 
Iz predhodno prebranega ter povedanega in 
videnega ob obisku Steklarne Hrastnik izhaja,  v širši 
poslovni javnosti mnogo premalo udejanjen 
zaključek, da poslovni modeli, strategije in 
vsakovrstni načrti potrebujejo zavzete in motivirane 
vodje ter zaposlene na vseh nivojih delovanja in 
odločanja.  
 

 
 

Detail, ko se je vodja prodajalne - po zaključku 
delovnega časa ob 1800 uri  - samoiniciativno vrnila 
in omogočila skupini obisk in nakup, govori o 
zavzetosti in motivaciji, več kot metri knjig napisanih 
na to temo.   
 
Upati je zgolj, da to ne bo povod za kakšno novo 
brilinatno inšpekcijsko zamisel, o katerih smo imeli 
priložnost poslušati direktorja v njegovem uvodu. 
Čestitke. 
 
S spoštovanjem 
Bojan Brank, Abena consulting 
 

 

 

 
 
 
 
 


