






Cilji in vsebina 


Po predhodnem dogovoru z vodjo in organizacijo.


Način dela


Osebni razvojni pogovor temelji na ustvarjanju pogojev za lastno refleksijo in 
možnost novih vpogledov ter perspektiv za učinkovito miselnost in delovanje 
posameznika.


Največji izziv uspešnih posameznikov je velikokrat notranji, saj postanejo 
navade in prepričanja, ki so koristila do sedaj, omejujoča za naslednji nivo 
uspeha. Individualna srečanja temeljijo na pomenljivem pogovoru 
usmerjenemu v pozitivne spremembe.
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PERSONALIZIRAN OSEBNI RAZVOJ ZA VODJE 






Potencialna področja razvoja:


- večja osebna učinkovitost in produktivnost,


- podpora za nove rezultate, odločitve, spremembe,


- izboljšanje komunikacije,


- večja prilagodljivost v težkih in negotovih situacijah,


- Integracija vodstvenih veščin,


- več jasnosti in aktivne sproščenosti,


- premeščanje nekoristnih navad,


- manj stresa, skrbi in strahu,


- boljše slišanje sebe in drugih,


- novo učenje, perspektiva in ustvarjalnost,


- več dobrega počutja pri delu in doma.


Kaj o coachingu povejo drugi: http://www.matejmiklavec.com/mnenja/
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Časovni okvir sodelovanja in investicija


Vse navedene cene so brez vključenega davka na dodano vrednost (DDV). 
Na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1 davek ni obračunan. V kolikor v 
času trajanja ponudbe ponudnik postane zavezanec za DDV, se DDV 
obračuna od cene, navedene v ponudbi.


Storitev se obračuna po dogovoru z naročnikom.


Rok za plačilo prejetega računa je 15 dni od izdaje računa. Če naročnik 
sprotno ne poravnava svojih obveznosti kot zapisano v tem odstavku, 
ponudnik ni dolžan nadaljevati z izvedbo še neizvedenih faz projekta, vse 
dokler naročnik ne poravna zapadlih neplačanih obveznosti za opravljene 
storitve, pri čemer odgovornost za zastoj izvedbe storitev po tej ponudbi ni 
na strani ponudnika.


Znesek se nakaže na račun št.: SI56 0400 1004 7180 110 (odprt pri NKBM) v 
roku 15 dni od prejema računa.


Trajanje Cena

Po dogovoru Po dogovoru

	 Matej Miklavec s.p., Kraška ulica 2, 6210 Sežana, !
	 tel.: 068 684 064, e-pošta: matej@matejmiklavec.com



Opis ponudnika


Dr. Matej Miklavec je coach za razvoj osebnih potencialov. Dela s 
posamezniki in skupinami, ki si želijo več izražanja svojega polnega 
potenciala ter zadovoljstva. Po formalni izobrazbi je strojnik, ki se je več let 
ukvarjal z razvojem in raziskavami naprednih avtomobilskih izdelkov. 
Globoko spoznanje o pravem izvoru človeškega doživljanja ga je 
transformiralo v drugačno izkušnjo življenja in novo področje dela osebne in 
skupinske učinkovitosti. Dodatno praktično znanje je pridobival preko 
vipassana meditacije, raziskovanja s tehnikami transpersonalne psihologije 
ter opravljanja različnih certifikatov za coaching, od nevrolingvističnega 
programiranja, stakeholder centered coachinga do transformacijskega 
coachinga. Je član organizacij Toastmasters, BNI in mednarodne zveze za 
poslušanje ILA.
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Varovanje poslovnih skrivnosti


Matej Miklavec s.p. se zavezuje, da zaupne informacije o udeležencih in 
podjetju obravnava kot poslovno skrivnost in jih varuje s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka ter jih brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo 
uporabljal za namene, drugače od tistih, na podlagi katerih je bila zaupna 
informacija razkrita. Izjema so morebitni uradni postopki, ki od ponudnika 
zahtevajo razkritje zaupnih informacij.


Veljavnost ponudbe

Ponudba je veljavna v letu 2021.


Potrditev ponudbe se izkaže s podpisom pogodbe med ponudnikom in 
naročnikom oziroma poravnanjem računa.


Če se obseg storitev spremeni med sodelovanjem na željo naročnika, 
ponudnik spremembo obsega ali oblike sodelovanja ovrednoti ter novo 
vrednost predhodno uskladi z naročnikom.


Sežana, 19. 8. 2021.


dr. Matej Miklavec
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