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Interaktivna delavnica

NASTOP V JAVNOSTI
Dajati izjave, predstaviti podjetje pred kamero, nastopati pred širšo javnostjo, 

odgovarjati na pereča vprašanja pred kamero, nastopati v soočenjih,  
oddaji v živo … znane situacije?

Kako se soočate z njimi?

Obvladate nastop v javnosti, blestite pred kamero?

So vaši govori prodorni in navdušujejo množice? 

Ali pa so tovrstne izkušnje vaša nočna mora? 

Delavnica vas bo opolnomočila z osnovnimi znanji in nasveti za nastopanje  
v javnosti. Osredotočili se bomo predvsem na individualni pristop  
in vajo pred kamero. Naučili se boste sproščenosti  pred kamero in  

udarnega vsebinskega podajanje sporočil. Soočili vas bomo z različnimi 
nepredvidljivimi situacijami, ki so v vsakdanjem življenju povsem realne. 

Delavnico bo vodila Maja Krušič Šega, vodja mednarodnih odnosov z 
javnostmi na Ministrstvu za šolstvo in šport. 

Maja Krušič Šega  je vodja mednarodnih odnosov z javnostmi na Ministrstvu za šol-
stvo in šport. Velik delež njenega dela predstavlja nastopanje v javnosti, predvsem tuji, 
in pripravi ter svetovanju drugih ljudi za nastopanje v javnosti (ministrov, atešejev, ve-
leposlanikov, strokovnega kadra ...). Svoja znanja je pridobivala tako v Sloveniji, indi-
vidualni tečaji agencij SPEM, Pristop, Šola retorike, kot v tujini, LSPR, BBC urjenje, tečaji 
Wiener Schanwick agencije. 

PRIJAVNICA za interaktivno delavnico  NASTOP V JAVNOSTI, 
torek, 16. 3. 2010, 12.30 - 16.00

Ime in priimek Datum rojstva Delovno mesto

1. 

2. 

3. 

Plačnik kotizacije v višini 186,00 € + ddv: 

Naziv podjetja

Naslov

Davčna številka

Podpis odgovorne osebe/žig
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Delavnica

ORGANIZACIJA DOGODKOV
Za nami je december, pester mesec različnih dogodkov, od novoletnih 
službenih zabav, prireditev, koncertov,  do dobrodelnih akcij, srečanj z 

novinarji ...  Prejeli ste veliko povabil, kaj vas je prepričalo?  
Katerih dogodkov ste se udeležili?

In ko ste sami organizirali dogodke, je bila udeležba v skladu  
s pričakovanji in še pomembneje? So vas mediji opazili? 

Predvsem pa ste z dogodkom dosegli vaše cilje?

Kako torej organizirati dogodek, ki bo pričaral tisto posebno ozračje,  
po katerem  si  bodo  gostje zapomnili vas in vaše podjetje.  

Ali  pa  napisati  vabilo, sporočilo za javnost,  
ki bo pritegnilo tako poslovne  partnerje kot medije?

 Kako torej izstopati v poplavi najrazličnejših dogodkov  
in ohraniti rdečo nit podjetja?

Na vprašanja  bomo odgovorili na delavnici Organizacija dogodkov, 
ki jo bo vodila Maja Krušič Šega. Delavnica bo sestavljena predvsem iz 

praktičnih primerov in simulacij, na podlagi katerih bodo predstavljene 
osnovne zakonitosti zasnove, načrtovanja, izvedbe in analize dogodka.

Maja Krušič Šega je vodja mednarodnih odnosov z javnostmi na Ministrstvu za šol-
stvo in šport. Organizirala je že več kot 400 dogodkov različnih vrst, od klasičnih PR 
dogodkov, tiskovnih konferenc, soočenj, neformalnih briefingov do najvišjih protoko-
larnih državnih in evropskih dogodkov tako v Sloveniji kot tujini. Njeni dogodki so obi-
skani tako s strani širše javnosti kot medijev, domačih in tujih. 
Organizacije dogodkov se je učila pri priznani Ksenji Benedeti, agenciji BBC, Pristop in 
še mnogih drugih.

PRIJAVNICA za interaktivno delavnico  ORgANIZACIJA DOgODKOV, 
torek, 25. 3. 2010, 12.30 - 16.00

Ime in priimek Datum rojstva Delovno mesto

1. 

2. 

3. 

Plačnik kotizacije v višini 186,00 € + ddv: 

Naziv podjetja

Naslov

Davčna številka

Podpis odgovorne osebe/žig
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Delavnica s predavanjem

»VEČ VEMO,  
MANJ POTREBUJEMO!«

Ljudje smo predvsem vizualna bitja. Zaradi hitrejšega življenjskega 
ritma smo se še dodatno izurili v zaznavanju in vrednotenju podob.

Kaj sporočamo z govorico oblačil? 

Katere osebnostne lastnosti projiciramo s pomočjo oblačil?

Odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja  vam bo priznana 
strokovnjakinja  posredovala na delavnici. Podrobneje se bomo 

posvetili sodobnim ženskim oblačilom. Vsaka udeleženka bo spoznala 
svoj stil oblačenja in dobila priporočila, kako ga lahko nadgradi.

Odgovor na najpomembnejše vprašanje: 

Kaj in koliko kupiti? se skriva v naslovu delavnice. 

Lea Pisani je končala visokošolski študij oblikovanja  tekstilij in oblačil v Ljubljani. 
V Londonu je opravila specializacijo in pridobila naziv CMB Image Consultant. Je 
predavateljica na Visoki šoli za dizajn. Na področju image consultinga ima 13 let 
delovnih izkušenj. 
Izvedla je kratka predavanja  za Državne pravobranilce, Društvo medicinskih sester, 
prodajnike v SRC.SI ter zaposlene v podjetjih Lek in Tom. Izpeljala je delavnice v 
Državnem zboru in  Protokolu vlade Republike Slovenije. 

PRIJAVNICA za predavanje z delavnico  VEČ VEMO, MANJ 
POTREBUJEMO, ponedeljek, 10. 5. 2010, 16.30 -19.00

Ime in priimek Datum rojstva Delovno mesto

1. 

2. 

3. 

Plačnik kotizacije v višini 73,00 € + ddv: 

Naziv podjetja

Naslov

Davčna številka

Podpis odgovorne osebe/žig
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DELAVNICA HITREGA 
BRANJA

V današnjem času je tehnika hitrega branja zelo koristna veščina.  
Hitreje usvajamo znanje,  obvladujemo informacije, urimo spomin  

in koncentracijo ter osredotočenost. 

Znatno boste zmanjšali čas, potreben za pripravo na izpite!

Ali ste vedeli, da je na minuto mogoče prebrati več kot 1000 besed?

Power reading temelji na načinu učenja in pomnjenja ter aktivnosti 
možganov, ki je povsem naraven. Naučili se boste, kako brati in se učiti bolje  

in hitreje s popolnim razumevanjem prebranega. 

UVODNI VPRAŠALNIK

Branje besede za besedo pripomore k boljšemu razumevanju.  DA NE

Pomembne dele besedila si je potrebno izpisati, da bi si jih  
bolje zapomnili.       DA NE

Beremo s hitrostjo, ki nam je dana po naravi.    DA NE

Za boljše razumevanje besedila je potrebno brati počasi in pazljivo. DA NE

Dobro in pomembno knjigo je potrebno brati stran za stranjo.  DA NE

Če pri razumevanju besedila naletimo na težave, jih moramo takoj  
razrešiti zato,da bi razumeli nadaljnje besedilo.    DA NE

Raven našega zanimanje ne vpliva niti na  osnovno  sporazumevanje 
med očmi in možgani, niti na hitrost branja.    DA NE

Če niste na vse trditve odgovorili z odločnim ne,  
potem obkrožite datume na koledarju in investirajte v naložbo, 

ki bo korenito spremenila vaše življenje.

Ime in priimek Datum rojstva Delovno mesto

1. 

2. 

3. 

Plačnik kotizacije v višini 228,00 €  (DDV je vključen) je: 

Naziv podjetja

Naslov

Davčna številka

Podpis odgovorne osebe/žig

TERMIN 1    
Petek, 9. 4. 2010, od 17.00 do 21. 00
Sobota 10. 4. 2010,  od 9.00 do 17.00
Petek, 16. 4. 2010, od 17.00 do 21.00
Sobota, 17. 4. 2010, od 9.00 do 17.00

TERMIN 2
Petek, 19.3. 2010, od 17.00 do 21.00
Sobota, 20. 3.2010,  od 9.00 do 17.00
Petek, 26.3.2010,  od 17.00 do 21.00
Sobota, 27. 3. 2010,  od 17.00 do 21.00

PRIJAVNICA za delavnico  HITRO BRANJE 
Izberite termin 1 ali 2 in ga obkrožite
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Pred obiskom tujih poslovnih partnerjev  
je dobro obnoviti znanje jezika.

Dve ali tri individualne ure bodo preprečile marsikatero zadrego.
ruščina, španščina, italijanščina, francoščina,  

nemščina, angleščina
Pokličite, da se dogovorimo za termine.   

02  843 07 30  ali 041 383 756

LJUDSKA UNIVERZA SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska ulica 22, 2310 Slov. Bistrica

02 843 0730, 041 682 596, www.lu-sb.si, info@lu-sb.si

Strokovno usposabljanje varnostnega osebja  
v sodelovanju s podjetjem Varnost Maribor d. d.
Usposabljanje, preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij  varnostnega osebja  bo izvedeno v skladu  
z Zakonom o zasebnem varovanju. Lahko se v celoti usposobite  

za varnostnika, varnostnega  tehnika, čuvaja ali pa samo 
opravite preverjanje znanja. 

V primeru zadostnega števila prijav bomo usposabljanje izvedli  
v Slovenski Bistrici. 

Predstavitev programov in vpis:  23. 3. 2010, ob 11. uri 

NE SPREGLEJTE:
5 % popusta •	

za drugega, tretjega ... udeleženca iz podjetjao 
enega udeleženca v več delavnicaho 

Za tiste, ki boste izbrali več kot 2 delavnici,  •	
smo pripravili dišeče presenečenje!

Zbiramo prijave za strokovni izpit iz ZUP, 
ki ga bomo izvedli v Slovenski Bistrici takoj, 

ko bo prijavljenih dovolj kandidatov za skupino.

Prijava: 02  843 07 30  ali 041 383 756, e-pošta: info@lu-sb.si


