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modul: Vodenje 
usposabljanje: VODENJE IN ČUSTVENA INTELIGENTNOST – 
PROGRAM ZA IZBOLJŠANJE VEŠČIN V MEDOSEBNIH ODNOSIH 
Izvajalca: Andrej JURATOVEC  in dr. Polona SELIČ , Inštitut PARES 
 
 
 
Izobraževalni cilji 

NAMEN usposabljanja je vzpodbuditi udeležence, da se zavejo svoje vloge, odkriti njihova pričakovanja v zvezi s to vlogo, 
povečati občutljivost za pričakovanja drugih, izboljšati sporazumevanje ter odkriti morebitne šume v procesu prenosa 
informacij. 

Dejavniki in mehanizmi skupinske dinamike bodo omogočili identifikacijo predsodkov in stereotipov (nadrejeni/podrejeni) 
ter vzpodbudili udeležence k izmenjavi stališč. Posebno pozornost bomo namenili vlogi čustev v medosebnih odnosih. 
 

 
Opredelitev znanj in kompetenc, ki jih bodo slušatelji pridobili 

Ob zaključku pričakujemo večjo jasnost poklicne vloge in identitete (na ravni posameznika in skupine) ter poznavanje 
principov in zakonitosti učinkovitega sporazumevanja oziroma veščin v medosebnih odnosih 

 
 
Vsebina modula in rezultati 

Vsebina modula (po tematskih sklopih) Predvidene vsebine 

1 PRENOS INFORMACIJ 
 

SPOROČILO 
BESEDE – POJMI – POMENI 
NEBESEDNI ZNAKI 

2 SPORAZUMEVANJE 
 

OSEBNOST IN OSEBNA IDENTITETA 
PREDSTAVA O SEBI 
VLOGE (NADREJENI/PODREJENI) 
KONFLIKTNOST VLOG 
PRIČAKOVANJA, STALIŠČA 
INTERAKCIJA 
ZAVAJANJE IN ODKRIVANJE ZAVAJANJA 

3 NAPETOST – STRES, MOŽNOSTI 
RAZBREMENITVE 
 

 

4 ČUSTVENA INTELIGENTNOST 
 

ČUSTVA 
ČUSTVENI IZRAZI 
ČUSTVA V MEDOSEBNIH ODNOSIH 

5 OBLIKOVANJE SKUPNE ORIENTACIJE 
 

NORME IN VREDNOTE 

 
Izobraževanje bo potekalo v Sevnici, v dveh dneh po 8 učnih ur. Max število udeležencev v skupini je 
omejeno na do 15 udeležencev.  
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Reference  

 
ANDREJ JURATOVEC 
Andrej JURATOVEC je poligrafski preiskovalec, ustanovitelj INŠTITUTA ZA PSIHOFIZIOLOŠKE ŠTUDIJE PARES, član Ameriške 
zveze poligrafskih preiskovalcev in večletni podpredsednik Mednarodne zveze forenzičnih poligrafskih inštitutov. Sooblikoval 
je prvo slovensko poligrafsko šolo, katere program je verificirala Ameriška zveza poligrafskih preiskovalcev kot prvega v 
Evropi. 

Svoj strokovni interes je Andrej Juratovec v minulih letih namenjal razgovoru in komunikaciji v širšem smislu, pa tudi 
preverjanju in uvajanju novih testnih formatov na področje psihofiziološkega preiskovanja verodostojnosti izjav s 
poligrafom. Strokovni javnosti je sodobno poligrafsko metodo približal v nekaj strokovnih in strokovno-znanstvenih člankih. 
Brez dvoma je vse našteto prispevalo k temu, da je leta 2003 dosegel najvišjo raven članstva v Ameriški zvezi poligrafskih 
preiskovalcev, kar je povezano z izpolnjevanjem številnih kriterijev (preizkusi znanja, dodatna izobraževanja) ter pridobil 
kasneje istega leta tudi potrdilo o specialistični usposobljenosti. 

Andrej Juratovec je vodja psihofizioloških preiskav v Inštitutu za psihofiziološke študije PARES. 

Po izobrazbi socialni delavec kadrovske smeri in diplomirani trener rokometa, se Andrej Juratovec ukvarja s poučevanjem 
veščin v medosebnih odnosnih in svetovanju v medosebnih odnosih v zasebni in javni sferi doma in v tujini. 
 
 
dr. POLONA SELIČ 
Polona Selič je doktorica klinične psihologije, direktorica Inštituta PARES in raziskovalka na Medicinski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. 

Bibliografija dr. Polone Selič obsega več kot 140 enot. Je članica Društva psihologov Slovenije, Ameriške akademije 
forenzičnih znanosti (edina v Sloveniji) in Ameriške zveze poligrafskih preiskovalcev. V letih 2002 do 2005 je bila članica 
skupine specialistov Sveta Evrope za zaščito otrok pred spolnim nasiljem in izkoriščanjem. 

1995 doktorira iz klinične psihologije z disertacijo Psihični dejavniki pri psihosomatskih težavah. 
1999 v zbirki Sophia založbe Znanstveno in publicistično središče v Ljubljani izide monografija Psihologija bolezni našega 
časa, v kateri avtorica predstavi sovplivanje osebnosti, vedenja, okolja, bioloških mehanizmov in osnov, kulture, osebne 
zgodovine, dela in življenjskega stila na področju stresa in psihosomatike.  
2000 – 2002 konstituira in vodi Oddelek za preiskovalno podporo na Generalni policijski upravi. 

 2000 postane članica Ameriške akademije forenzičnih znanosti (prva v Evropi). 
2001 postane polnopravna članica Ameriške zveze poligrafskih preiskovalcev. 
2002 pridobi naziv in status glavne inštruktorice za šolanje poligrafskih preiskovalcev v mreži akreditiranih šol v sklopi 
Mednarodne zveze forenzičnih poligrafskih inštitutov. 
2001-2002 vodi Poligrafsko šolo pri Ministrstvu za notranje zadeve R Slovenije in 2002 dobi šola mednarodno akreditacijo pri 
Ameriški zvezi poligrafskih preiskovalcev. 
2003 izvoljena v naziv docentka za kriminalistiko na Fakulteti za varnostne vede UM. 
2004 soavtorica razširjene in dopolnjene izdaje Kriminalistika – uvod, taktika in tehnika. 
2002 – 2005 članica ekspertne skupine Sveta Evrope za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in zlorabljanjem. 
2004 kot svetovalka varuha človekovih pravic RS organizira in vodi nacionalni posvet Nasilje v družini – poti do rešitev. 
2005 glavna poročevalka na konferenci Sveta Evrope Preprečevanje spolnega zlorabljanja in izkoriščanja – Jokohamski 
pregled. 
2004 (in naprej) poučuje komunikacijo in veščine v medosebnih odnosih v gospodarstvu in javnem sektorju. 
2004 - 2007 nosilka predmeta Posebne metode preiskovanja kaznivih dejanj na Fakulteti za varnostne vede UM. 
2006 (in naprej) nosilka predmeta Nasilje in kazniva dejanja z elementi nasilja na Fakulteti za varnostne vede UM  
2006 (in naprej) raziskovalka na Katedri za družinsko medicino Medicinske fakultete UL.  
2006 (in naprej) konstituira in vodi razvoj in raziskovanje na Inštitutu za psihofiziološke študije PARES. 
2006 (in naprej) imenovana v naziv višješolske predavateljice za predmeta poslovno komuniciranje, koncepti in veščine 
komuniciranja. 
2006 in naprej) predava poslovno komuniciranje na GEA College CVŠ. 
2007 pripravi učbenik/monografijo Novi odročnik: Nebesedno sporazumevanje za vsakdanjo rabo, recenzirano delo, ki ga 
porabljajo študenti medicine MF UM in kriminalistike oziroma varstvoslovja. 
2008 ponovno izvoljena v naziv docentka za kriminalistiko na Fakulteti za varnostne vede UM. 
2008 in naprej nosilka predmeta Kriminalistika na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. 
2009 zasnuje in predava Modeli in orodja uspešnega komuniciranja v podjetju in Pozitivna psihologija za uspešno poslovanje 
na podiplomskem programu Doba fakultete. 


