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Postani voditelj sprememb. 
Zdaj. Za prihodnost.

OSMA Prostor 
OSMA se nahaja na hrvaškem otoku Krku in ponuja 
sproščujočo bližino neokrnjene narave, čudovito in 
pristno lokalno arhitekturo ter navdihujoče programe, 
ki vodijo k razmišljanju in samoodkrivanju. Izkušnja 
vključuje proces globokega učenja in izkustvenega 
odkrivanja v edinstvenem in lepem naravnem okolju.  Krk 
je s celino povezan z mostom in zato zlahka dostopen po 
avtocesti iz Slovenije, Italije, Avstrije in iz drugih držav EU. 
Za tiste, ki pripotujejo od daleč so najbližja mednarodna 
letališča v Omišlju na Krku, Ljubljani, Trstu, Benetkah ali 
Zagrebu.

OSMA je prostor za odmik, učenje in razvoj.
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ZAKAJ OSMA ZDAJ
Danes se srečujemo z vse bolj 

zahtevnimi in kompleksnimi 
družbenimi in političnimi razmerami 

in vprašanji. Priča smo naraščanju 
netolerantnosti do drugačnosti ob 

sočasnem zavedanju vse večje 
povezanosti in soodvisnosti v naših 

skupnostih in v svetu kot celoti.

NAŠA STRAST
Biti podpora voditeljem na njihovi poti 

doseganja drugačnega, boljšega, 
v svojem osebnem in poslovnem 

življenju. Smo podpora tistim, ki želijo 
pozitivno in pomembno vplivati na 

trajnostno dobrobit svojih organizacij, 
skupnosti in naravnega okolja.

NAŠE POSLANSTVO
OSMA Akademija voditeljstva 

podpira proces preobrazbe načina 
vodenja. Vabimo vas, da skupaj z 

nami raziščete neomejene možnosti 
razvoja na osebni in kolektivni ravni 
ter prestopite prag nove paradigme 

voditeljstva. 

OSMA je akademija voditeljstva 
s preprostim namenom – 
ustvariti boljši in bolj trajnostni svet za vse. 

Predani temu namenu, želimo voditelje in menedžerje okrepiti 
z novimi znanji, spretnostmi, veščinami in orodji, nujno 
potrebnimi v nenehno spreminjajočem se okolju. Spremenljiva, 
nepredvidljiva, kompleksna in dvoumna resničnost zdajšnjega časa 
zahteva nove načine zaznavanja, delovanja, vodenja in bivanja.

OSMA zagotavlja edinstven prostor in odlične pogoje za 
učenje, razmišljanje in implementacijo vsega tistega, kar je 
potrebno za dosego globalne sinhronosti in uravnoteženosti med 
kompleksnostjo posameznikov, podjetij in skupnosti po vsem svetu 
za bolj kakovostno življenje in boljši jutri vseh.

Danes bolj kot kadarkoli prej potrebujemo vizionarske voditelje na 
vseh ravneh družbenega življenja, tako v politiki kot v poslovnem 
svetu, da nam skozi svoje videnje, delovanje in vodenje z lastnim 
zgledom pokažejo možnost obstoja drugačne, boljše realnosti 
in da odkrijejo in vzpostavijo nove poti za ustvarjanje bolj 
uravnoteženega in pravičnejšega sveta za vse.



Programi OSMA 
Osnovano na naši filozofiji in vrednotah, ponujamo različne vrste programov, seminarjev, odmikov in 
delavnic. Vse vodijo naši izkušeni partnerji, ki delijo našo vizijo nove paradigme vodenja in so predani 
skupni nameri - prispevati k razvoju pristnega in verodostojnega voditeljstva.

Več informacij o programih: www.osma.si.

PROGRAMI VODITELJSTVA
Ponujamo dva ekskluzivna programa, ki temeljita na globoki človeški 
izkušnji z močjo preobrazbe. Združujeta različne pristope, prakse in 
spretnosti v edinstveno oblikovanih vsebinah, katerih cilj je evolucija 
voditeljstva na osebni in kolektivni ravni za bolj kakovostno in prijazno 
življenje.

PRISTNO VODENJE
SRČNO VIHARJENJE 

ODMIKI, SEMINARJI IN TRENINGI
Za posameznike in organizacije ponujamo različne seminarje, treninge in 
odmike, s poudarkom na osebnem in timskem razvoju, praktičnih orodjih in 
globokih izkušnjah.

KOLO ŽIVLJENJA
ISKANJE PRETOKA
ČUJEČNOSTNI ODMIK
ISKANJE SMISLA
POSLUŠANJE IN IZMENJAVA 
DOBRIH PRAKS 

TRENING ZA OSEBNO RAST
KONSTELACIJSKI ODMIK
PRIPOVEDOVANJE ZGODB

ORGANIZACIJSKA HRBTENICA
SPODBUJANJE SPREMEMB
POLJE ZAUPANJA

KULTURA SREČEVANJA
VODENJE POGLOBLJENIH 
DIALOGOV

DELAVNICE IN PROGRAMI PO MERI 
Ne glede na to, ali želite organizirati strateški forum, delavnico, »team 
building« ali delovni odmik za viharjenje idej z vašo vodstveno ekipo, je 
OSMA pravi kraj za to. Naši partnerji so izkušeni moderatorji, svetovalci, 
trenerji, coachi in katalisti. Za vas lahko oblikujejo edinstven program po vaši 
meri in pričakovanjih, sodelujejo pri razreševanju vaših izzivov, vas vodijo 
k postavljanju smelejših ciljev ali obogatijo interni dogodek s predhodno 
dogovorjenimi in po meri pripravljenimi vsebinami.



OSMA d.o.o., Gabonjin 89, Dobrinj, Krk, Hrvaška
Telefon: 00 386 40 422 050    E-naslov: info@osma.si     Splet: www.osma.si

OSMA je akademija voditeljstva, osredotočena na razvoj novih načinov 
sobivanja in delovanja. Ponuja vam edinstveno izkušnjo nadgradnje voditeljskih 
kakovosti, potrebnih za ustvarjanje prijaznejše in trajnostne prihodnosti, z močjo 

preobrazbe. 

OSMA Moderatorji 
V OSMA Akademiji voditeljstva smo ustvarjalci izkušenj, trenerji in raziskovalci. Smo voditelji in katalisti  

pozitivnih  sprememb za novo paradigmo vodenja in bivanja. 
Inovacije si zamišljamo kot preizkušanja naše ustvarjalnosti, pretoka energij, pristnost  vedenja in kot 

nenehno nadgradnjo medčloveških odnosov. Tak način bivanja zahteva potreben nabor spretnosti, orodij 
in metodologij, ki jih je treba izpopolnjevati in razvijati. Z vami sodelujemo pri oblikovanju individualnih 

programov po vaši meri in  prilagojenih vašim potrebam in potencialom. 

Elena Gramatikovska
Alkimistka izobraževanja in 

ustvarjalnosti

Miha Pogačnik, Maestro
Kulturni podjetnik, družbeni artivist 
in kulturni ambasador Republike 

Slovenije

Ksenija Špiler Božič
Oblikovalka voditeljev, ki jo vodi 

ljubezen

Dr. Michael Paula
Katalist

Mag. Mojca Križnar
Katalistinja, moderatorka, 

trenerka voditeljskih veščin  

Nina Pavlovska
Oblikovalka izkušenj | Facilitatorica

Andrej Božič
Prebijalec, ki ga vodi drzna ambicija

Mag. Zineta Vilman
Neodvisna poslovna svetovalka, 
predavateljica in mentorica na 

področju vodenja in upravljanja

Manca Izmajlova
Diplomirana pevka in igralka

Benjamin Izmajlov
Violinist, dirigent, skladatelj, 

producent in profesor

OSMA 
Naše ime izhaja iz njegovega trojnega pomena:

Verjamemo, da niti nebo ne more biti 
omejitev za dosego tistega, do česar 

čutimo strast, na kar smo osredotočeni 
in v kar usmerjamo vso svojo pozornost 

ter delujemo v nameri, da dosežemo  
zastavljeni cilj.

NESKONČNOST

kot neskončen, nikoli zaključen cikel 
učenja in poučevanja, dajanja in 

prejemanja, nenehne osebne rasti in 
ozaveščanja, da smo več kot zgolj naš 
um in bolj soodvisni in povezani, kot se 

zavedamo in si priznamo.

OKTAVA

Oktava je najvišji ton na glasbeni lestvici, 
ki se prepleta, povezuje in resonira z vsemi 

drugimi. Med prvo (Ego) in OSMO (višjim 
Jazom) diha in deluje ves svet.




