
                                                                

 

VODITELJI SPREMEMB 

Mentorski program za podjetniško vodenje v lokalnih skupnostih 
  

 NOVIČKE   
2 - Avgust 2017 

 

»INTERNATIONAL MEETING IN SLOVENIA« Ljubljana, 21. - 25. avgust 2017 

»LEADERS OF CHANGE IN THE LIGHT OF ENTREPRENEURSHIP« 

 

Drugo mednarodno 

srečanje mentorjev in 

voditeljev, ki se je tokrat 

odvijalo v Ljubljani, smo 

organizatorji pri CENTRU 

SPIRALA poimenovali 

Voditelji sprememb v 

luči podjetništva.  

Srečanje se je odvijalo v 

partnerstvu Slovenija – 

Portugalska - Združeno 

kraljestvo - Poljska. 

Potekalo je pet dni, 

strokovni program, 

kateremu so lahko prisostvovale tudi vse slovenske voditeljice, pa smo pripravili za tri dni. Prvi 

dan sta z nami podelila prispevek s področja krožnega gospodarstva, Tadej Slapnik, generalni 

sekretar iz kabineta vlade, in Ladeja Godina Košir, direktorica Platforme Circular Change. 

Danica Hrovatič, direktorica Centra Spirala, pa je predstavila koncept, ki »preplavlja« svet z 

drugačnim merjenjem družbenega bogastva, bruto družbeno srečo. (Foto CS: od leve Ewa Kubel, Ladeja 

Godina Košir, Tadej Slapnik, Danica Hrovatič, Toni Vrana, Vitor Costa.)  

 

V popoldanskem delu prvega dne smo govorili o družbeni odgovornosti, Anita Hrast je bila z 

nami, pa o socialnem podjetništvu in socialni ekonomiji, o čemer nam je iz svoje prakse 

pripovedoval Igor Pavel. Najzahtevnejši del, po mnenju udeležencev, pa je bila predstavitev 

alkimističnega razvoja po konceptu DEAL, kar razvija Toni Vrana, ki se je prav razveselil odzivov 

voditeljic, ki so mu v odmoru o tem postavljale razmišljujoča vprašanja.  



                                                                
 V drugem dnevu so se, pod dnevnim sloganom, perspektive slovenskega podjetništva, odvijale 

predstavitve vlog agencij in združenj pri poslovnem razvoju. Delo in vlogo javne agencije SPIRIT 

pri podpori podjetništva je predstavila Irena Meterc. Obrtno-podjetniška zbornica, s poudarkom 

na izobraževalni podpori podjetništvu, je predstavila Janja Meglič. Predstavitve pa so se v 

razgibanem tonu nadaljevale z Urbanom Lapajne in Iniciativo Start up Slovenija.   

 

V popoldanskem programu so imeli mentorji predstavitev doktrine 

SELcoaching, ki jo razvijamo v Centru Spirala in jo bomo predstavili še 

na kakšnem delavniškem dogodku z domačimi  voditeljicami ali širše, v 

programu za podjetja, saj se je po odzivih mentorjev izkazalo, da gre za 

zahtevno materijo, s katero je potrebno delati procesno.      

(Foto: Heshani, mentorica iz UK, v diskusiji s Tonijem o SEL in self coachingu)  

 

Obisk voditeljev v ABC pospeševalniku pa je za trenutek dal zagon za polet preko meja v izzive 

globalnega sveta. Toliko idej, hitrost, razgibanost – in prepričanje, da je vse mogoče … sproščeno 

na pisanih blazinah, največ rumenih, nekaj zelenih in vijolična!  

 

VODITELJICE IZMENJUJEJO SVOJO PRAKSO 

 

Ta izziv, da se predstavijo na mednarodnem srečanju, in v obsegu dvajsetih minut v tretjem 

dnevu programa predstavijo vsebino svojega dela, ki jo lahko povežejo s temo voditeljstva, je 

sprejelo sedem voditeljic, iz Slovenije (4) Simona Arzenšek, Lenka Puh, Kaja Kosec in Darja 

Mencin Zorko, Portugalske (2) Debora Nabais in Marija Manuel Gomez in Združenega 

kraljestva (1) Helen Tindale. Predstavitve so bile navdušujoče, tako da se pri Centru Spirala prav 

veselimo nadaljnjega dela z voditeljicami, pri vzpostavljanju mentorskih poslovnih klubov za mala 

in srednje velika podjetja ali vzhajajoče podjetnike. 
 

Debora (PT) preizkuša 
klobuke v skupnosti 
Etri, nato pa nam 

predstavi »A love story 

from Sesimbra«  

 
Helen (UK) 
pomaga pri 
pisanju vrednot 
in argumentov 
zanje pri Ewini 
delavnici, nato 
pa nam kot 
voditeljica 
sprememb 
predstavi 
»Leading issues«.   

Maria (PT) je 
navdušila s 
svojim toplim 
pristopom in 
razlikovanjem 
med »šefi« in  
»voditelji«.  

Lahko bi bila z 
nami še tri dni, pravi.  
Pa se vidimo še kdaj! 

 

 

  



                                                                
 

PREDSTAVITVE VODITELJIC IZ SLOVENIJE - Ključne teme celotnega srečanja smo pri evalvaciji 
popisali na tablo v osrednjem krogu, ki smo ga obdali z oblački pojmov iz predstavitev voditeljic. 
 

 

Simona Arzenšek je temeljito predstavila 
podporno okolje za podjetništvo, od zasnovane 

ideje do 
vzpostavitve 
podjetja. Pri 
tem je 
poudarila 
pomen 
poslovnega 
načrta in 
podpornega 
okolja pri tem. 

 

Etri skupnost. Klobuki z namenom - nekaj smo jih pomerili pa tudi kupili. Sonja nas je prav 
vzpodbujala k nakupu z lastnim zgledom. Lastnost dobrega voditelja! Pa še izvrstne baklave … . 
 

 Lenka Puh nam 
je z dušo 
predstavila svoje 
delo pa tudi na 
nevarnost 
poklicnega 
izgorevanja je 
opozorila. Tudi 
zase pravi, da se 
temu ni mogla 
izogniti.  

  

Kaja Kosec nas 
je presenetila z 
mnenjem, da 
nam lahko fokus 
uniči sanje. 
Ravno prav 
vsega 
potrebujemo… 
Zato pa se učimo! 

Darja Zorko 
Mencin nas je 
popeljala v spiralo 
uspeha. Verjamemo, 
da so voditeljice 
povezale svoje 
zmožnosti v skupno 
zgodbo, ki jo 
pletemo. 

 

Skupina domačih voditeljic je sedaj že dobro zasnovalo svojo vlogo v programu VODITELJEV SPREMEMB.  
V jeseni nas čakajo priprave na srečanje januarja 2018 v Združenem kraljestvu. Veselimo se alkimije! 

 

CENTER SPIRALA Center samomobilnosti 

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana Tel: 01 426 96 60, 041 845 903 
E-pošta: info@centerspirala.org  Splet: www.centerspirala.org 

 

                                                                            


