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Spoštovani,

na svojem delovnem mestu si želim maksimalno prispevati k uspehom naše organizacije, zato se želim 
udeležiti Kongresa ADMA – največjega izobraževalnega dogodka v Sloveniji in Evropi, namenjenega 
zaposlenim v podpori menedžmentu, ki vsako leto povezuje več kot 400 udeležencev, ki se zavedajo  

pomena nenehnega izpopolnjevanja in napredovanja v stroki.

Skozi vsa leta delovanja pod okriljem blagovne znamke ADMA zagotavljajo relevantne vsebine,  
vrhunske strokovnjake ter izmenjavo mnenj, ki mi omogoča, da ostajam osrednji  

povezovalni člen naše organizacije. Program kongresa sestavljajo trije stebri:  
strateški četrtek, učinkoviti petek ter uravnotežena sobota. 

Osrednja tema letošnjega kongresa nosi naslov »Polno vključeni«.

Od 19. do 21. maja 2022 na ADMA oder prihajajo govorci, strokovnjaki in motivatorji, ki nam bodo  
pomagali, da postanemo nenadomestljivi na delovnem mestu ter najboljša različica samih sebe. 

Kaj se bom naučil/-a?
• Spodbujanja in prevzemanja odgovornosti,
• sodelovanja in delovanja v timu,
• razvijanja odnosov s strankami,
• vključevalnega komuniciranja za doseganje rezultatov,
• prepoznavanja različnih pravnih problemov,
• razumevanja in branja računovodskih izkazov,
• zavarovati se pred kibernetskimi prevarami,
• kako biti bolj učinkovit/-a z uporabo IT trikov v Microsoft Officeu,
• poskrbeti za zdravje in uravnoteženost na delovnem mestu,
• in še mnogo veščin in znanj, ki bi mi bodo pomagali, da bom  

pri delu hitrejša, učinkovitejša in uspešnejša, podjetje pa bo zato  
prihranilo pri času in denarju.

Med drugim bomo prisluhnili Noahu Charneyu, ameriškemu pisatelju, ki bo spregovoril o svetovnih 
skrivnostih uspešnosti v poslu, Saši Einsiedler, ki nam bo predstavila, kako deluje naš um in kako  

lahko spremenimo naša prepričanja, in Brigiti Langerholc, nekdanji vrhunski športnici,  
s predavanjem Vizualizacija zmagovalcev.

Letos pa mi Kongres ADMA ponuja še več znanja. S prijavo dobim tudi DARILO! 

Z udeležbo na dogodku mi boste omogočili, da razvijem veščine in spoznam orodja, ki mi bodo  
pomagala dvigniti raven motivacije, energije, ustvarjalnosti in uspešnosti. 

Hvala!

• CERTIFICIRAN ONLINE TEČAJ MICROSOFT OFFICE
• 4-URNI WEBINAR EXCELA (ZAČETNI, NAPREDNI  

ALI EKSPERTNI NIVO)

179,99 EUR

PODARJAMO 
VAM TEČAJE V VREDNOSTI



ČETRTEK, 19. 5.    

08.00 Sprejem in registracija  

09.00 Otvoritev kongresa  

09.10 Sodeluj, ne tekmuj!, Rudi Tavčar  

09.55 Vključevalna komunikacija za rast   
  ekipe, Vera Nunič 

10.25 Organizacijske kulture zmagovalcev, 
 Mag. Metoda Debeljak 

10.45 Odmor   

11.15 Iskreno o odgovornosti, Mag. Jani Prgić 

12.45 Kosilo  

13.45 Svetovne skrivnosti uspešnosti 
 v poslu, Noah Charney 

14:45 Spletni dogodki so dogodki    
 prihodnosti, Jaka Gornik  

15:10 Odmor  

15:25 Okrogla miza: Ustvarjanje    
 povezovalne energije  

15:55 Vizualizacija zmagovalcev, Brigita   

 Langerholc  

16.40 Zaključek programa    

20.00 Podelitev nagrade ADMA odličnost leta  

20.45 Družabni večer 

PETEK, 20. 5.  
07.00 Dobrodelni tek in sprehod  

09.00 10 napotkov za srčne odnose s
 strankami in sodelavci, Maja Golob 

09.45 Najboljši način, da se vključite na   
 LinkedIn, Manca Korelc  

10.15 Odmor  

10.45 IT triki za učinkovito podporo, 
 Goran Grašič  

11.10 Komuniciram. Torej – sem!, Jerca Zajc 

12.00 Kosilo  

13.15 Kako prepoznati kibernetske   
 poslovne prevare?, Boštjan Špehonja 

13.40 Učinkovito reševanje pravnih   
 problemov, Primož Rojac 

14.05 Branje in razumevanje računovodskih  
 izkazov podjetij, Silva Koritnik Rakela 

14.30 Odmor  

14.45 Komunicirajte učinkovito s 3P   
 tehnikami, Vesna Sodnik 

15.30 Kako končati mantro ‘jaz, sebe, selfi’  
 in se posvetiti drugemu, Dr. Dan Podjed 

16.15 Zaključek programa    

19.00 VIP seminar: »Rituali za utrjevanje  
 posla: Kultura omizja in vinski
 bonton«, Aleksander Bohinc 

20.30 ADMA zabava  

SOBOTA, 21. 5.  

09.00 Ali vam na delovnem mestu tiktaka  
 ali bije?, Grega Avgust Sušnik 

09.30 S spanjem do višje storilnosti,  
 Dr. Leja Dolenc Grošelj 

10.00 Skrb za telo pri sedečem delu, 
 Katja Gaber Vodopivec 

10.30 Odmor  

11.00 Vaš preklop v izklop, Sandra Preradovič 

11.45 10 pravil delovanja uma, 
 Saša Einsiedler 

12.30 Zaključek kongresa 
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PRIJAVNICA 

1. Ime in priimek: 2. Ime in priimek:

Telefon: Telefon:

Elektronska pošta: Elektronska pošta:

Delovno mesto: Delovno mesto:

3. Ime in priimek: PODJETJE:

Telefon: Naslov:

Elektronska pošta: Poštna številka:

Delovno mesto: Datum:

Opombe:
ID številka za DDV:

Davčni zavezanec:          DA          NE

Podpis:

S podpisom jamčite, da se strinjate s splošnimi pogoji: www.planetgv/splosni-pogoji


