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• Predavatelji in asistenti bodo dodatno na razpolago pred in po navedenih urnikih za skupno 56 ur delavnic.

Program teoretično praktičnih delavnic obsega:

DATUM PROGRAM CILJ

1. MODUL

petek, 16. 4. 2021
14.30 - 18.00

Delavnica komunikacije: metodologija 
Storytelling

Udeleženci bodo osvojili metodologijo 
komuniciranja Storytelling

sobota, 17. 4. 2021
9.30 - 13.00

Metode in tehnike za ustvarjalno in 
divergentno mišljenje, ustvarjanje 

novih idej v obdobju sprememb, iskanje 
rešitev v nepredvidljivih situacijah

Udeleženci bodo osvojili tehnike in metode 
ustvarjalnega reševanja problemov in 

generiranja novih idej

14.30 - 16.00 Primer: izkušnje v podjetju Red Bull
Poznavanje dela v uspešnem

podjetju z Julijo Kodrič, product specialist 
podjetja Red Bull

torek, 20. 4. 2021
16.00 - 18.00 Medkulturna komunikacija Udeleženci bodo krepili lasten potencial pri 

medosebni komunikaciji in predstavitvami

2. MODUL

petek, 7. 5. 2021 
14.30 - 18.00

sobota, 8. 5. 2021
9.30 - 13.00

Tehnike coachinga Udeleženci bodo osvojili osnove  coachinga

14.30 - 16.00 Primer: Case study Poznavanje uspešnega podjetja

3. MODUL

petek, 14. 5. 2021
16.30 - 19.30

sobota, 15. 5. 2021
10.00 - 12.30

Projektni management: proces planiranja, 
organiziranja in kontrole vseh vidikov 
projekta za doseganje ciljev. Katere 

štrumente se uporabljaja za planiranje.

Poznavanje osnov projektnega management. 
proces planiranja, organiziranja in kontrole 
vseh vidikov projekta za doseganje ciljev.

4. MODUL

petek, 21. 5. 2021
14.30 - 18.00

sobota, 22. 5. 2021
9.30 – 11.30

Vsi prodajamo. Trženje za netržnike

Usmeritve za okrepitev zavedanja, da vsi 
zaposleni ustvarjajo trenutke resnice o 

ustanovi ali podjetju in ne glede na delovno 
mesto pomembno vplivajo na zadovoljstvo 

strank ter končni rezultat, od katerega imajo 
korist vsi

14.30 - 16.00 Primer: izkušnje v podjetju Sava, 
Trelleborg Slovenija

Poznavanje kadrovanja
z direktorico Matejo Dolenc

5. MODUL

petek, 4. 6. 2021
14.30 - 18.00

sobota, 5. 6. 2021
9.30 – 13.00

Metoda inoviranja Design thinking Udeleženci bodo osvojili ključne korake 
dizajnerskega razmišljanja

SREČANJA 11. in 12. 6. 2021 Tehnološke inovacije Univerza Nova Gorica
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Predavatelji
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Andrej Pompe
Andrej Pompe je ekonomist in kreativec, specialist za ustvarjalnost in inovativnost ter strateško tržno komunikacijo. Ima dolgoletne 
izkušnje pri podjetjih in ustanovah, ki jim je pomagal k uspehu. Napisal je vrsto strokovnih knjig, ki so v Sloveniji popularne za 
izobraževanje. Je tudi docent in predavatelj na fakulteti za podjetništvo Gea College.

Julija Kodrič
Julija Kodrič je zaposlena kot specialist za marketing pri znanem uspešnem podjetju Red Bull. Dokončala je študij na Univerzi 
Bocconi v Milanu, gradila je prve delovne izkušnje pri znanem podjetju Puma.

Sabina Duvelek
Sabina Duvelek je dokončala je doktorski študij iz psihologije dela. Specializirala se je v coachingu in izobraževanju »mehkih veščin«. 
Je svetovalec in predavatelj pri znanih podjetjih. Poučuje na Univerzi Sigmunda Freuda in na Gea Collegu.

Aljaž Stare
Aljaž Stare je profesor, trener in svetovalec na področju projektnega in strateškega managementa z več kot 30-letnimi delovnimi 
izkušnjami. Svetuje slovenskim podjetjem in usposablja menedžerje. Izvedel je več kot 120 delavnic v slovenskih podjetjih z več kot 
4.000 udeleženci. 

Mateja Milost
Mateja Milost je svetovalka  na področju marketinških strategij in predavateljica na Poslovno-tehniški fakulteti v Novi Gorici.
Do danes je uspešno pomagala več kot 300 domačim in tujim podjetjem pri prodoru na tuje trge. Je avtorica preko petdesetih 
tržnih raziskav in študij za potrebe podjetji in razvojnih projektov. 

Mateja Dolenc
Mateja Dolenc je direktorica kadrovanja pri podjetju Trelleborg Slovenija, nekdanje podjetje znanih pnevmatik Sava. Tukaj vodi vse 
procese kadrovanja, od selekcije, do organizacije kadrov, od izobraževanja do evalutacije. Kariero pa je začela v bančnem sektorju.

Mitja Ruzzier
Mitja Ruzzier je doktoriral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja internacionalizacije malih in srednjih podjetij in ima številne
praktične izkušnje s področja podjetništva. Njegova dela so bila objavljena v mednarodnih znanstvenih revijah in založbah. Ukvarja 
se s svetovanjem in mentoriranjem startup podjetij, ter predava na Fakulteti za management Univerze na Primorskem.

Docenti tečaja so profesionalci, ki krepijo kadrovsko rast
pri uspešnih podjetjih in ustanovah.



Kandidati za vpis v program oddajo izpolnjeno prijavnico.
Da bi obdržali kvaliteto didaktike, smo omejili število vpisov na 18 prostih mest.
Kandidati naj čimprej izpolnijo prijavnico na linku https://forms.gle/hMdjzfvX3ZfB3sEz8

Vpisni pogoji
Aktivno znanje slovenskega jezika (na ravni maternega jezika oz. J1)

Dodatne informacije in pojasnila
Za dodatne informacije in pojasnila pišite na email info@slovik.org 

Vpis v program in število
prostih vpisnih mest za leto 2021 
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Med izobraževalnim tečajem se bodo odvijala preverjanja naučenih metodologij.
Ob zaključku bodo udeleženci prejeli potrdilo o pridobljenih kompetecah.

Certifikat o pridobljenih kompetencah 

Ob zaključku tečaja bodo udeleženci:
- znali uporabljati tehnike in metode za krepitev potenciala v poklicnem in osebnem življenju

- pridobili teoretična in tehnična orodja za načrtovanje, ustvarjanje inovacij,
   učinkovito komunikacijo in grajenje timov v podjetjih in ustanovah.

https://forms.gle/hMdjzfvX3ZfB3sEz8

